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De in totaal 210 deelnemers zwom-
men de afgelopen week dagelijks of-
wel 250 meter ofwel 500 meter. Behal-
ve zwemmen kon met name de jeugd
genieten van diverse nevenactivitei-
ten. Met een aanloop op de buik over
de natte ‘sjoelbaan’ glijden bleek een
enorme aantrekkingskracht op de
jeugd te hebben. Ook werden er voor-
rondes ‘slackliner’ wedstrijden gehou-
den. Een evenwichtsproef waarbij de
deelnemers over een tussen twee bo-
men gespannen band moesten lopen.
Vrijdagavond vond de finale plaats. Ire-
ne Menkveld werd winnaar, 2 Floor
Goorden, 3 Paulien te Riele. Het ‘spij-
kerbroekhangen’ werd gewonnen
door Sophie Koolen, 2 Robin Dadema,
3 Gijs van der Veen. Mevrouw Dor-
hout-Mees werd op de slotavond van
de zwemvierdaagse verrast met een
boeket bloemen. Zij was met haar 78
jaar de oudste deelnemer tijdens dit
zwemfestijn.

Zwemvierdaagse muzikaal afgesloten

D.J. Matie zorgde vrijdagavond op
het terras van het zwembad ‘In de
Dennen’ tijdens de uitreiking van
de medailles, voor een vrolijke mu-
zikale noot. De zwemvierdaagse
zat er weer op.

Lekker zwemmen.

Nevenactiviteiten.

Wedvlucht vanaf St. Quentin over een
afstand van circa 330 kilometer. Uit-
slagen: Marc Tiemessen 1, 19; 22 ; T.J.
Berentsen 2, 13 ; Comb. A en A Win-
kels 3, 9, 10, 11, 12, 17, 20; H.A. Eykel-
kamp 4, 7, 14, 15; R. de Beus 5; C.
Bruinsma 6, 16; Rick Wuestenenk 8.

Wedvlucht vanaf Blois over een af-
stand van ca. 615 kilometer. Uitslagen:
H.A. Eykelkamp 1, 3, 4, 5, 7, 14, 17;
Comb. J. Meyer en Zoon 2, 15; T.J. Be-
rentsen 6, 8; Comb. A en A Winkels 9;
M. Schuerink 10, 12, 16; Rick Wueste-
nenk 11, 13.

P.V. Vorden

RIJVERENIGING EN PONYCLUB
DE GRAAFSCHAP
Wedstrijduitslag Ponyclub De Graaf-
schap CH. te Eerbeek op 21 juni 2008.
De volgende pony ruiters/amazones
vielen in de prijzen:
B dressuur cat. C Dian Lenselink met
Tania een 2e prijs met 179 pnt.
B dressuur cat. A: Elianne Heuvelink
met Moortje een 2e prijs met 185 pnt.
Elianne mag naar de Regio kampioen-
schap in augustus.
B dressuur cat. D: Sietske Rouwen-
horst met Sandor een 4e prijs met 192
pnt.

P a a r d e n s p o r t
B dressuur cat. E: Jolien Kastermans
met Kees een 1e en 2e prijs met resp.
200 en 195 pnt.
Jolien mag ook de naar de Regio kam-
pioenschap in augustus.
Jermaine Pellenberg met Uliet een 3e
en 2e prijs met resp. 194 en 189 pnt.
L1 dressuur cat. AB: Imke Woerts met
lady een 1e prijs met 184 pnt.
Imke mag naar de Regio kampioen-
schappen in augustus.
L2 dressuur cat. E: Hester Slegt met
Tsechov een 2e prijs met 182 pnt.
Z1 dressuur cat. D: Hester Slegt met
Shardon een 1e prijs met 202 pnt.

Tijdens de derde onderlinge jeugdvis-
wedstrijd van de hengelaarsvereni-
ging De Snoekbaars die in de Berkel te
Zutphen werd gehouden, werd 3, 7
meter vis gevangen. De uitslag was als
volgt: 1 Sander Eggink 8 stuks- 112 cm,
2 Erik Waanders 6 stuks- 97 cm, 3 Pa-
trick Groot Jebbink 5 stuks- 76 cm, 4
Ronnie Peters 4 stuks- 67 cm, 5 Bas Ab-
bink 3 stuks- 30 cm.

De Snoekbaars

Het bijzondere aan dit toneelstuk is
dat het geheel wordt opgevoerd door
uitsluitend leden van de buurtvereni-

ging. Het stuk getiteld ‘Het stadsmok-
keltje’ speelt zich af in de huiskamer
van een boerenhoeve waar op gege-
ven moment een jonge dame uit het
westen van het land met haar auto
strand. En dat geeft uiteraard de no-
dige verwikkelingen! De aanvang is
20.00 uur. 

Vrijdagavond 4 juli vindt, eveneens
bij de familie Scheffer vanaf 19.30
uur het buurtfeest plaats. Eén van de

hoogtepunten van het buurtfeest is
het vogelschieten met als inzet het
kampioenschap van Delden. Het be-
stuur heeft voor de jeugd een specia-
le kindercompetitie opgezet, waarbij
het onderdeel ‘stoelendans’ niet zal
ontbreken. 

Om de gezelligheid tijdens het buurt-
feest te verhogen is er een barbecue.
De band ‘Lady en de vage Band’ ver-
zorgt deze avond de muziek.

Toneel en buurtfeest Delden
De Deldense buurtvereniging
houdt weer twee dagen feest. Eerst
staat er voor woensdagavond 2 juli
een toneelavond op het program-
ma dat wordt gehouden in de hal
van de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg 1 in het buurt-
schap.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Warsteiner
€ 7.99

Zoete kersen 
500 gram € 1.99

Kipkrokantschnitsels 
5 stuks € 3.98

Draai nu aan het
Rad van Fortuin en win

25% KASSAKORTING
Alleen bij

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



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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

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

Dagmenu’s
25 juni t/m 1 juli 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 25 juni
Runderbouillon / Duitse biefstuk met gebakken uien,
aardappelen en groente.
Donderdag 26 juni
Varkensreepjes in stroganoff saus, aardappelpuree en
rauwkostsalade / Yoghurt friss... met slagroom.
Vrijdag 27 juni
Kippensoep / Pangafilet op Oosterse wijze in jus, rijst
en groente.
Zaterdag 28 juni
Varkenshaassaté met pindasaus met aardappelen
en rauwkostsalade / IJs met slagroom (alleen
afhalen).
Maandag 30 juni Gesloten.
Dinsdag 1 juli
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en verse
groente / IJs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 juni 10.00 uur Ds. J. Kool, 19.00 uur Gezamen-
lijke zangdienst “Vorden zingt” in de herv. Kerk, ds. F.H.
Kuipers.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 juni 10.00 uur ds. C. Gros, Dieren, 19.00 uur ge-
zamenlijke zangdienst “ Vorden zingt” in de herv. Kerk, ds.
F.H. Kuipers.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 juni 10.00 uur Mevr. I. de Zwart, Dieren.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 juni 10.00 uur Woord/communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 juni 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor
Zondag 29 juni 10.00 uur Woord-/Communieviering, da-
meskoor.

Tandarts
28/29 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Tel.nr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op 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.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. HHerbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

Judolessen 
van judoschool 

Leo Buitink
3 gratis proeflessen!
Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdag 
vanaf 15.45 uur.

Sporthal ‘t Jebbink
Vorden.

Info: 
www.judoschool-leobuitink.nl

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

�Gezocht: HUISHOUDELIJ-
KE HULP in Steenderen voor
1 ochtend in het weekend,
mog. meer uren in vakantie-
tijd. Leeftijd niet van belang,
inzet wel. Info: 06 23913239.

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.

�Medlerfeest 4 & 5 juli! Zon-
dag 29 juni fietspuzzeltocht.
Starten 13.00 - 14.30 uur
vanaf 't Wapen vh Medler.
Vrijdag 4 juli Vrienden van
Medler Live! Zaterdag 5 juli
volks- /kinderspelen + feest-
avond Voor info zie:
www.medlerfeest.nl

�Medlerfeest 4 & 5 juli! Zon-
dag 29 juni fietspuzzeltocht.
Starten 13.00 - 14.30 uur
vanaf 't Wapen vh Medler.
Vrijdag 4 juli Vrienden van
Medler Live! Zaterdag 5 juli
volks- /kinderspelen + feest-
avond Voor info zie:
www.medlerfeest.nl

�Open Huis Praktijk Dorine
5 juli 2008. Maak kennis met
de Sabaaydi Massage en Ay-
urvedische Massage.Tijdens
de Open Dagen massage-
bonnen verkrijgbaar met € 10
kennismakings-korting. Prak-
tijk voor natuurgeneeskunde
DORINE de Heurne 49,
7255CK Hengelo Gld. tel.
0575-463122 www.praktijk-
dorine.nl

�Te huur: 400 m2 Opslag-
ruimte. Tel. 0573 - 46 16 21.

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,65

Weekend-aanbiedingen

Tompoucen p/st € 1,25

Gevulde koeken 
5 halen = 4 betalen

�A…van 'Apetrots' als je in
de luchtballon van Paul Kok
uit Bronkhorst het zwerk hebt
overwonnen. Je geniet van
'weidse en wijdse' vergezich-
ten en kastelen onder je
door. Bel 0651584145 of
www.ballonteamgelderland.n
l Oud NL kampioen ballonva-
ren met 2500+ schadevrije
vaarten!

�Op zondag 6 juli is er de
20e Vordense Klootschiet-
marathon voor recreanten.
Start 10.00 uur Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden. Teams kun-
nen zich opgeven uiterlijk za-
terdag 5 juli tot 20.00 uur bij
D. Regelink 0575-551328.

�Te huur: 5 of 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad Info: 0544-377378
/ 371819 of www.verhuurcha-
lets.nl zomervakantie nog vrij

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997
Ook voor rat - muis - houtworm -

steenmarter - vliegen - enz.�T.h. voor 1/2 pers. 45+ bui-
tengeb. Hengelo sfeerv. ge-
meub. voorhuis gr. tuin. Voor
overbr. langer bespreekbaar.
Alleen rustz. met hart voor
tuin. E 650,-p/m ecxl. Brieven
onder nr. 52 aan Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden of natuur.mu-
ziek@gmail.com

�Te huur gevraagd: alleen
staande heer zoekt urgent
gestoffeerde of gemeubileer-
de woning of gedeelte van
woning. Buitengebied geen
bezwaar. tel.: 06 - 22 51 20
18.
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Een beslissing die niet over één nacht
ijs is gegaan en die is uitgemond in
het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman
(timmeren, schilderen en tegelwerk-
zaamheden) met op dit moment drie
man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-
ri Langwerden en Laurens Bleumink).
Het werkzame leven van Theo Schots-
man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-
chem was geslaagd voor het diploma
timmeren. 

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

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

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

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

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

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de

zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-

lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote

en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk

best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met

‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich

zelf te beginnen.

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

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

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

A N B O  s t a r t  l e z i n g e n s e Z r i e
Bergkoninkrijk Nepal in woord en beeld

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

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

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

*

*excl. opties en afleveringkosten

OP = OP

ZOLANG DEVOORRAADSTREKT!

€ 7.995,-

Nú uw discountvoordeelprijs

SPEKLAPPEN
kilo

€ 2.49
GROTEBLOEMKOOL

€ 0.79
Deze weekspeciaal voor u!

Alleen bij Plus ElandHengelo (Gld.)Raadhuisstraat 53T: 0575-463777F: 0575-461766

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94

Mitra SlijterijSander PardijsDorpsstraat 16 • 7251 BB VordenTel. 0575 554264

De vereniging Oud Vorden krijgt
woensdag 26 september in zaal
De Herberg bezoek van Jean
Kreunen uit Hengelo.
Hij zal een lezing houden over het
onderwerp ‘Een kist vol bijzondere
oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is
als jochie van 12 jaar gelnteres-
seerd geraakt in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Hij
zal tijdens de lezing vertellen over
zijn eerste kennismaking met oor-
logsspullen. 

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

Oud Vorden
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De collecte van het Prinses Beatrix
Fonds t.b.v. spierziekten heeft opge-
bracht in:
• Hengelo

€ 2.186,88• Keijenborg € 728,35
Alle dames en heren collectanten en
alle gulle gevers ontzettend bedankt!

Prinses BeatrixFonds

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.

Verzameld werd op het marktplein in
Steenderen. De dames hadden geen
fietsen mee, maar paraplu s, want het
regende jammer genoeg. In drie klei-
nere groepen opgesplitst, ging het ge-
zelschap in auto’s naar de geplande
activiteiten, om aan het einde van de
avond weer samen te komen.

In Molen de Hoop op Rha werd door
de molenaar Harry Hofman over de
geschiedenis en de werking van de
molen verteld. “De molen werd ge-
bouwd speciaal voor Rha, omdat dit
gebied omsloten werd bij hoog water,”
vertelde hij. “Zo kon toch worden ge-
malen voor brood en veevoer.” Gast in

de molen was Theo Marsman die een
wijnproeverij had georganiseerd in de
hal. Een tafel vol glazen, waarbij drie
verschillende soorten rode wijn kon-
den worden geproefd. Daarbij werd
uitleg gegeven over de smaak en geur.
Een actieve rol hadden de dames in de
keuken van Geert Postma. Deze leerde
de dames borrelhapjes maken. Kaas-
stengels van bladerdeeg met olijven,
ansjovis, tijm of zout op smaak ge-
maakt en in de oven gebakken. Ook
heerlijke zalmrolletjes rollen en to-
nijn aardappelballetjes wokken ston-
den op het programma. Bij Forellen-
visvijver Breukink kregen de dames
een rondleiding van Evert Jan Breu-

kink. Hij vertelde over de vier vijvers,
waar op forel kan worden gevist. Per
gereserveerde visplaats wordt een aan-
tal vissen uitgezet. 

De heerlijke borrelhapjes die onder su-
pervisie van Geert Postma werden ge-
maakt, gingen aan het eind van de
avond mee naar de kantine van de fo-
rellenkwekerij. 

Daar werd door alle dames en gasthe-
ren gezellig bijgepraat en gesmuld
van de zelfgemaakte lekkernijen.

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

Leden van de NBvP Vrouwen van Nu beleefden een gezellig avondje uit.

Maandagavond 17 september 2007 was de eerste avond van het nieuwe sei-

zoen en er was een leuk programma opgesteld onder het motto ‘Happen

en Stappen op Rha’. Maar liefst 45 dames hadden zich voor deze avond op-

gegeven.

Molenaar Harry Hofman (l.) geeft aan de dames van Vrouwen van Nu uitleg over de molen.

H e t  h a r t  v a n  d e  b u u r tTr o e f m a r k tS t e e n d e r e n • H e n g e l oZ i e d e a d v e r t e n t i e o p d e a c h t e r p a g i n a v a n C o n t a c t .
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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 gezinHommenga drie jaar geleden opboerderij ‘de Keizer’ aan de

Nijmansedijk 13 in Halle te
wonen. Daar ontstond ook het
idee om een bijdrage aan de
gezondheidszorg te gaan leve-
ren met een eigen schoonheids-
instituut. “Je huid is je eerste
kledingstuk”, aldus Wilma, “enhet helpt je enorm als dat kle-

dingstuk in goede conditie ver-
keert. Andersom is het ook zodat huidproblemen je enormkunnen beperken in je sociale

mogelijkheden. Alle reden dus
om er iets aan te doen”.Omdat die huid zo dicht op je

lijf zit, vindt Wilma het belang-
rijk dat de cliënt zich bij haar opzijn of haar gemak voelt. “De
sfeer tijdens de behandeling is
erg belangrijk, want naast huid-
verbeterend moet het ook ont-
spannend zijn. Bij de behande-
ling wordt dan ook gebruikgemaakt van massages. Dat is

ontspannend en brengt de huid-
verzorgingsproducten dieper inde huid”.

Wilma vindt het daarbij belang-
rijk dat de producten die ze

gebruikt, goede eigenschappenhebben. Zelfs make up moet
voor haar aan die kwalificaties
voldoen. “Ik werk alleen met
biologisch verantwoorde pro-
ducten, inclusief make up, die
een verzorgend karakter hebbenen daarnaast niet op dierengetest zijn. Daarnaast vraagt

elke leeftijd om een eigen ver-
zorgingslijn. Zo gebruik ik het
merk ‘Ageless’ vooral om huid-
veroudering tegen te gaan. Er
zitten lichaamseigen stoffen in,
die het lichaam helpen de huidop te peppen. Hannah heeft bij-

voorbeeld een heel programma
met huidverbeterende produc-
ten en verder gebruik ik de bio-
logische producten van het
merk Billabong”.Bij het eerste bezoek aanschoonheidsinstituut ‘de Keizer’

wordt eerst uitgebreid stilge-
staan bij de ‘geschiedenis’ vande huid. Met deze anamnese inde hand wordt vervolgens eenplan gemaakt. “Daar neem ikdan weer momenten in op,

waarop ik ga controleren of het
gemaakte plan ook het gewenste
resultaat oplevert en mocht het
niet leiden tot resultaten dan

treed ik in overleg met anderenen vraag ik om advies.Aangezien een goede schoon-
heidsspecialiste altijd bezig is
met scholing, bijscholing encursussen, spreek ik regelmatigspecialisten en collega’s, die me

kunnen helpen”.Naast huidverbeteringsproduc-
ten werkt Wilma ook graag met
de geuren van eterische oliën.
“Een mens verspreidt geuren die
bij anderen een sfeer kunnenoproepen. Denk maar eens aanwat mensen zeggen “een hondkan ruiken dat je bang voor ‘mbent”. Andersom kun je dus ookgebruik maken van geuren omeen sfeer te creëren. De éne geur

is rustgevend, een andere geur
prikkelend en zo helpen die geu-
ren mee om bijvoorbeeld te ont-
spannen”.Naast huidbehandelingen kunje je bij de Keizer’ ook laten har-

sen, epileren en kun je er
terecht voor hand- en voetver-
zorging.
Schoonheidsinstituut ‘de Kei-
zer’ is al in februari van start
gegaan zonder dat Wilma er
echt ruchtbaarheid aan gaf.
Door nu naar buiten te treden

krijgt de start een officieel tintje.
“Daarom zie ik de periode tot eind
december als een kennismakings-
periode en geef ik 25% korting op de
behandelingen. Als iemand gewoon
eens wil komen proberen, hanteer ik
bovendien een speciaal laag kennisma-
kingstarief”.Voor een afspraak bij schoonheids-

instituut ‘de Keizer kunt u contact
opnemen met Wilma Hommenga, tel.
0314-632334.

SlaatjesactieHarmonie Pr. JulianaOp zaterdag 6 oktober verzorgt har-
monie Pr. Juliana weer haar welbeken-
de slaatjesactie. Vanaf 09.00 uur gaan
de verkopers op weg. De verkoopprijs is
vastgesteld op € 3,50 per stuk. U kunt
bij aankoop van een overheerlijk slaat-
je de verkoper helpen door met gepast
geld te betalen.Natuurlijk kunt u ook weer telefonisch

uw bestelling plaatsen. Dit kan telefo-
nisch, tussen woensdag 3 oktober  9.00
uur en vrijdag 5 oktober 12.00 uur, bij
mevr. Wil Bieleman tel. 0314-621411. U
kunt, eventueel duidelijk ingesproken
op het antwoordapparaat, het aantal
slaatjes opgeven en het adres waar ze
op zaterdag 6 oktober tegen contante
betaling kunnen worden afgeleverd.
De opbrengst van deze actie gaat
Prinses Juliana gebruiken om de vere-
niging in stand te kunnen houden en
vooral voor de leerlingenopleiding, het
instrumentarium, de aanschaf van
bladmuziek, enz.Nadere informatie over de vereniging

kunt u vinden op de website
www.prinsesjuliana.nl. Daar vindt u
ook de agenda met optredens. Zo kunt
u harmonieorkest en opleidingsorkest
beluisteren tijdens een bijzonder con-
cert op zaterdag 10 november in ‘De
Brink’ in Zelhem.

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94

Onderhoud zwembadafgerond
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 OuderenOuderenadviseur 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.

Slagerij
UYTTENBOOGAARTEEN BEGRIP INZELHEM EN OMSTREKENHèt adres voor 1e kwaliteitvlees, vleeswaren enandere vleesspecialiteiten.*

* Schouderkarbonade1 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,98  * Bij aankoop v.e. zelfgemaakte   
rookworst (grof/fijn/runder)500 gram zuurkool . . . . . . gratis* Herfstburgers p/st 0,85Nu 5 halen . . . . . . . . . . 4 betalen

4 betalen* Boterhamworst 200 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,99GRAAG TOT ZIENS BIJ:Slagerij UyttenboogaartStationsstraat 40-42 - Zelhem. Tel. 0314-621218
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Sinds begin dit jaar wordt door een
werkgroep binnen de Protestantse Ge-
meente Ruurlo/Barchem (bestaande
uit een aantal gemeenteleden, federa-
tieleden en leden van het College van
Kerkrentmeesters) gewerkt aan een
uitbreiding- en vernieuwingsplan
voor kerkelijk gemeentecentrum De
Sprankel aan de Domineesteeg. Dit
omdat de protestantse gemeente de
Kapel aan de Barchemseweg wil gaan
verkopen. Allereerst is nagedacht over
de vraag hoeveel ruimte er extra nodig
is om de kerkelijke activiteiten onder
te brengen die zowel in het jongste
verleden in de Kapel plaatsvonden als
die daar nu nog plaatsvinden maar
zullen moeten wijken zodra de Kapel
verkocht wordt. Daarover nadenkend
kwam de werkgroep er ook achter dat
De Sprankel toch wel een wat geda-
teerd gebouw is (40 jaar oud) en dat
wat vernieuwing geen kwaad kan. Er
is inmiddels een plan gemaakt om De
Sprankel uit te breiden en is bekend
wat de geraamde kosten bedragen.

Daarnaast informeert de federatie-
raad de gemeenteleden ook over de
plannen om per 1 januari 2009 de fe-
deratie om te zetten in een fusie. De
letters i.w. (in wording) gaan dan ver-
dwijnen uit de naam van Protestantse
Gemeente Ruurlo-Barchem. De federa-
tieraad heeft daarover een principe be-
sluit genomen, maar wil (en moet) de
gemeente hierover horen. Op 1 janua-
ri 2004 ontstond de federatie uit die
van de hervormde gemeente Ruurlo
en de Gereformeerde Kerk Barchem/
Ruurlo. 

KINDERNEVENDIENSTENTenslotte zal tijdens de informatie-
avonden ingegaan worden op de ‘com-
binatie’ met de Nederlands Hervorm-
de Gemeente Barchem. In de afgelo-
pen periode zijn er op twee zondagen
naast een dienst in de Ruurlose Dorps-
kerk twee combidiensten gehouden in
Barchem, een in de Hoeksteen en een
in de hervormde kerk. Voor 2008 is in-
middels een dienstenrooster opgesteld

waarin een behoorlijk aantal combi-
diensten een plaats hebben gekregen.
De federatieraad van de Protestantse
Gemeente Ruurlo/Barchem en de ker-
kenraad van de Nederlands hervorm-
de Kerk hebben inmiddels ingestemd
met de samenvoeging van de kinder-
oppas en kindernevendienst voor alle
kinderen in Barchem. Dit betekent in
de praktijk dat de kinderoppas voor
beide kerken in dorpshuis ’t Onder-
schoer plaatsvindt en de kinderneven-
diensten elke dienst in twee groepen
zal plaatsvinden. 

De leiding van zowel de oppas als kin-
dernevendienst zal ‘voor de voet weg
worden ingezet. Als gunstige ontwik-
keling heeft de hervormde gemeente
Barchem haar pastoraal werker Jan
Leijenhorst een dienstverband van
drie dagen aangeboden in plaats van
twee. Hij zal dan ook onder andere de
godsdienstlessen op de Barchschole
voor zijn rekening gaan nemen. Leij-
enhorst wil zijn dienstverband met de
hervormde gemeente in Laren per 1
november dan ook beëindigen. De ge-
meenteavond op maandag 1 oktober
vindt plaats in kerkelijk centrum De
Hoeksteen in Barchem. Die op dinsdag
2 oktober in De Sprankel in Ruurlo.
Beide avonden beginnen om 20.00
uur.

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 sprake worden gebracht, zullen gemeente-

leden ingelicht worden over om de federatie om te zetten in een fusie en zal

de ‘combinatie’ met de hervormde gemeente Barchem ter sprake komen.

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

vernieuwen.

Een centrale presentatie van werk van
alle deelnemende kunstenaars is in de
bibliotheek van Ruurlo te zien. Met
aangeleverde foto's heeft fotograaf Ad
van Roosendaal een beamerpresenta-
tie van de deelnemers en hun werk ge-
maakt, die in de bibliotheek wordt

vertoond. Bij een aantal kunstenaars
in het buitengebied is een gastkunste-
naar uitgenodigd die driedimensio-
neel werk in de tuin exposeert. 

De Arubaanse schilder Gustave Nouel
is tijdens de route in t Kulturhus aan-

wezig. Dankzij enkele nieuwe locaties
en de aanwezigheid van gastkunste-
naars belooft het een boeiende route te
worden. Flyers met locaties en deelne-
mende kunstenaars zijn (gratis) ver-
krijgbaar bij de VVV, bibliotheek en ho-
tels in Ruurlo en omliggende plaatsen.Voor een uitgebreide informatie over

de atelierroute verwijzen we u graag
naar de volgende editie van Contact
Ruurlo van woensdag 3 oktober.

Atelierroute in en om Ruurlo
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert Stichting Cultureel Platform

Ruurlo al weer de vierde atelierroute in en om Ruurlo. Vijftien ateliers

openen hun deuren tussen 11.00 en 17.00 uur. In totaal doen 23 kunste-

naars (professionals en goede amateurs) mee.

In de vier grotere kernen van de ge-
meente Berkelland leent de biblio-
theek niet alleen boeken uit maar
heeft ze een belangrijke ontmoetings-
functie waar diverse activiteiten, zoals
bijvoorbeeld het internetcafé, literaire
lezingen, lezingen over actuele the-
ma’s en tentoonstellingen, plaatsvin-
den. Ook wordt de tijdschriftenhoek
volop gebruikt om anderen te ont-
moeten of om gewoon even lekker te
lezen. De bibliotheek is laagdrempe-
lig, informeel en informatief. De bibli-
otheek wil haar rol in de samenleving
verder versterken en uitbouwen; haar
dienstverlening moet nog meer aan-
sluiten bij de wensen en behoefte van
senioren in de gemeente Berkelland.
De gesprekken met senioren gaan via

gespreksgroepen, oftewel klantenpa-
nels. Senioren zijn van harte uitgeno-
digd om deel te nemen aan één van de
vier klantenpanels. De panel in Ruurlo
vindt donderdag 27 september van
10.30 – 12.00 uur in de bibliotheek
plaats. Tijdens de panelbijeenkomsten
komen onder andere de volgende vra-
gen aan de orde: Wat betekent de bibli-
otheek voor u? Maakt u wel of niet ge-
bruik van de bibliotheek? Waarom
wel of niet? Voldoet de bibliotheek
aan uw verwachting? Hoe zou de bibli-
otheek beter aan kunnen sluiten bij
wat u nodig heeft of zoekt? Wat kan
de bibliotheek voor u in de toekomst
betekenen? Spectrum, Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling in
Gelderland organiseert en begeleidt
de discussie in opdracht van de biblio-
theek Oost-Achterhoek. Maximaal 15
mensen kunnen deelnemen aan de
discussie. Bibliotheek Ruurlo nodigt
senioren van harte uit om deel te ne-
men aan het klantenpanel. U kunt zich aanmelden door contact

op te nemen met Andrea Kuijpers,
tel. (026) 3846316 of Elma van Dongen,
tel. (026) 3846226. E-mail adres: 
a.kuijpers@spectrum-gelderland.nl en
e.van.dongen@spectrum-gelderland.nl

Bibliotheek:
Een verleidingvoor ouderenBibliotheek Oost-Achterhoek, met

vestigingen in de gemeenten Ber-
kelland, Oost Gelre en Winterswijk,
wil een ‘verleiding’ zijn voor oude-
ren. In gesprek met senioren zelf
wil zij horen wat senioren vinden
van de bibliotheek, de informatie-
voorziening en haar dienstverle-
ning. Bibliotheek Oost-Achterhoek
nodigt daarom zestigplussers in de
gemeente Berkelland uit deel te
gaan nemen aan zogenaamde
klantenpanels. Ook bij de biblio-
theek in Ruurlo.

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.
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Martin Velthoen van Gall & Gall en
Paul Bombeld van Boek & Co hebben
de actie gezamenlijk bedacht. 
Velthoen: "Verenigingen hebben te
maken met bezuinigingen van de
overheid en gaan daarom opzoek naar
andere inkomstenbronnen. We wor-
den dan ook bijna dagelijks benaderd
om als sponsor op te treden. We willen
graag iets doen, maar moesten nog
even denken over welke manier de be-
ste was. 

Boekhandelaar Paul Bombeld werd de
afgelopen jaren regelmatig benaderd
door verenigingen om goedkeuring
voor het opnieuw plaatsen van  adver-
tenties in clubbladen. "Tegen de per-
soon die dan langskomt vertelde ik
dan dat die advertentie mij niet be-
kend voorkwam", zegt Bombeld. De re-
acties waren dan "Maar u bent toch
Cees Boek?".  "Nee" was dan mijn ant-
woord, "Ik ben de boekhandel. En ver-
volgens wees ik ze dan de weg naar fo-
tograaf Cees Boek".

Velthoen en Bombeld hebben de afge-
lopen maanden over deze voorvallen
het nodige overlegd. Uitgangspunt
was: "Hoe zorgen we er voor dat ons
sponsorgeld komt bij de verenigingen
die ons als ondernemers een warm
hart toedragen. Voort wat, hoort wat.
U denkt aan ons, wij denken aan u.
Want het mag toch niet zo zijn dat u
uw sponsorgeld haalt bij de plaatselij-
ke fotograaf en vervolgens uw foto's
laat afdrukken bij de voordeeldrogist?
Op die manier help je de plaatselijke
ondernemers, maar indirect ook je ei-
gen vereniging om zeep. Want van
contributiegeld alleen, kan geen ver-
eniging meer bestaan".

De vijf sportverenigingen die mee-
doen aan de sponsoractie kunnen zich
volledig vinden in het uitgangspunt
van de ondernemers. Dat zijn de voet-
balvereniging Warnsveldse Boys, Ten-
nisvereniging 't Braamveld, Tennis-
club Welgelegen, volleybalvereniging
Dijkman/WSV en Mixed Hockey-Club

Zutphen. Zij hebben allen 100 Euro
startgeld gekregen van de twee onder-
nemers. Met dit geld mogen zij met
hun achterban communiceren. "Ver-
enigingen kunnen b.v. oproepen plaat-
sen in hun clubblad of op de website,
emails versturen naar hun leden of
posters ophangen in de kantine. Het
succes van de actie hangt nauw samen
met de creativiteit van de vereniging".Alle klanten, ook zakelijke, van Gall &

Gall en Boek & Co kunnen meedoen
aan de actie. Ze hoeven daarvoor geen
lid te zijn van een van de verenigin-
gen. Bij Gall & Gall staan kokers bij de
kassa waarin klanten hun kassabon
kunnen deponeren. Bij boekhandel
Boek & Co staan kaartjes op beide kas-
sa's. Net als de airmiles-pas worden de-
ze gescand en het totaalbedrag wordt
electronisch bij de vereniging bijge-
schreven.

De sponsorpot bestaat uit drie prijzen.
De club waarvan de achterban het
meeste besteed wordt beloond met
een bedrag van 2000 Euro. Daarnaast
is er nog een tweede prijs van 700 en
een derde van 300 Euro. De sponsorac-
tie loopt tot 13 januari. Het Warns-
velds Contact houdt u gedurende de
looptijd op de hoogte van de actie.

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

Dit weekend starten Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

kunnen winnen. Iedere klant die één van de deelnemende clubs een

warm hart toedraagt kan deelnemen aan de actie. De club waarvan de

achterban het meest besteed in de winkels helpt zijn of haar club aan een

fors sponsorbedrag.

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

sponsorbedrag gaan verdienen.

Vrijdagavond 5 oktober (18.30 - 21.30)
en zaterdagochtend 6 oktober (10.00 -

11.30) is de kledingbeurs voor volwas-
senen en tieners in het Nutsgebouw
Breegraven 1 te Warnsveld. Als u rus-
tig en uitgebreid wilt kijken is de za-
terdagochtend een aanrader! De tie-
ners hebben een aparte ruimte met

een grote paskamer tot hun beschik-
king. Wilt u zelf kleding verkopen dan
kan men maandag 1 oktober een
nummer kopen van 09.00 - 10.30 en
van 18.30-19.30 uur in het Nuts-
gebouw.

Kledingbeurs voor volwassenen en tieners

De dagen worden korter, de tempe-
ratuur daalt, denkt u ook al aan
winterkleding?

In Warnsveld doet boekhandel Boek &
Co mee met de kinderboekenweek. Ie-
dereen die voor minimaal tien Euro
aan kinderboeken koopt krijgt het
boekje 'Kaloeha Dzong' van auteur Ly-
dia Rood cadeau. Het boekje is gericht
op kinderen in de leeftijd van acht tot
twaalf jaar. Het verhaal gaat over een
doodgewone jongen Corijn Winters
die in de virtuele wereld op internet
uitgroeit tot een ware held.

Voor de jongste kinderen is het jaar-
lijkse prentenboekje dit keer gesche-
ven door Tonke Dracht. Het is haar eer-
ste uitgave in vijftien jaar en draagt de

titel 'Wat niemand weet'. Het boekje
sluit aan op het Bijbelverhaal over de
Ark van Noach en gelllustreerd door
Annemarie van Haeringen. 

Bij Boek & Co is Irma Heijink-Bloemen-
daal verantwoordelijk voor de inkoop
van kinderboeken.  "Vooral de afgelo-
pen maanden zijn er ongelofelijk voor
leuke boeken uitgekomen. Bij de keu-
ze welke titels we in de winkel gaan
zetten hebben we ons in eerste instan-
tie laten leiden door de grote uitge-
vers. Maar ik en al mijn collega's heb-
ben kinderen variërend van 1 tot 18
jaar. En de kennis die we daarmee ver-
garen, komt tot uiting in een zeer ge-
varieerd en uitgebreid aanbod van
kinder- en jeugdboeken. In de etalage
hebben we er een aantal hele leuke ge-
presenteerd. Maar in de winkel staan
er nog veel meer". 

De Kinderboekenweek 2007 duurt van
woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober.

Thema van dit jaar: Boeken vol geheimen
Kinderboekenweek van start
Woensdag 3 oktober start voor de
53e keer in Nederland de Nationale
Kinderboekenweek.  In de biblio-
theken en boekhandels staan tien
dagen lang een veelheid aan kin-
derboeken in de schijnwerpers.
Het thema voor dit jaar is Sub Rosa
- Boeken vol geheimen.

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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ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

VOOR ELKE KLANTDE BESTE BAND

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

Nijhof Banden
V.O.F.

DDeezzee wweeeekk iinn ddeeEEllnnaa
AutoContact

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.Telefoon 0544-374495
voor al uwSCHILDER-, GLAS- enONDERHOUDSWERK.

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg
* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen.

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

Woning-update

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

et één Nederlander en 6 Russen in
e finale was het voor de junior
oen Schreurs uit Hunsel (midden-

imburg) een onmogelijke opgave ook
og eens de titel van kampioen Dutch

en Grolsch Runarchery binnen te
alen. Dit deed hij wel de dag ervoor.
oen werd met zijn 17 jaar wel de

rolsch Dutch Open kampioen bij de
nioren en zondag mocht hij zich de

ieuwe Nederlands Kampioen noe-
en. De schietmeesters en atleten
n de Russische kernploeg Biatlon en
narchery waren afgelopen week-
d oppermachtig. De mate van pro-
ionaliteit waarmee dit gebeurde,

eft aan dat deze kernploeg zich heel
rieus voorbereidt op de aankomen-

e winter met alle grote internationa-
 wedstrijden. De runarchery in
htenvoorde bleek voor de Russen

iet meer dan een serieuze, belangrij-
ke training, om de krachten onder
lle omstandigheden te meten, te zijn.
e lage, intense zonnestralen speel-
n bij het boogschietonderdeel de

eelnemers nogal parten; het ren-
erk ging als vanouds. it de uitslag blijkt des te meer dat de
narchery een sport is die nog in de

inderschoenen staat en stukje bij
etje bekendheid krijgt. e sport is in de Oost–Europese con-

eien ontstaan waar men niet het
ele winterseizoen door verzekerd is
n sneeuw. Om toch op topniveau te
nnen presteren ontstond er een

merse variant op de combinatie
nglaufen en handboogschieten, de
nachery. De runarchery is vergelijk-

aar met de skeelersport dat een uit-
ekend alternatief is voor de
ollandse kwakkelwinters waar de

aatsmarathon Elfstedentocht niet
nger mogelijk lijkt te zijn. 

it keer werd de Runarchery rondom
et onderkomen van de Lichten-
ordse schutterij St. Switbertus
houden. Hiervoor had de organisa-

e onder aanvoering van tourna-
entdirector Frank Adema gekozen

mdat het sportevenement in een
rte termijn moest worden georgani-

erd nadat Apeldoorn dit voorjaar
ad aangegeven het niet met de
meente rond kon krijgen. “Het was
k gissen hoe het Lichtenvoordse
trum met alle bouwontwikkelin-

n ervoor stond. Dus kozen we voor
ze eigen accommodatie”, vertelt

nder van den Berg, secretaris van de
ndboogafdeling van St. Switbertus.   

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
benen te hebben. Hij bereikte overtuigend de gouden

plek en de in Russische kleuren
getooide Maltsev werd een goede
tweede.  Het duurde nog twee minu-
ten voordat de derde Rus over de
finish rende. De beste Nederlander
werd laatste, 7de  in de finaleheat, op
7 minuten achter de winnaar.
Schreurs ging zijn laatste ronde in
toen de Russen al zachtjesaan hun
kampioensfeest vierden.

Jeroen Schreurs mag zich na de fan-
tastische zaterdag toen hij kampioen
werd van de Dutch Open bij de junio-
ren, ook Nederlands Kampioen noe-
men bij de senioren. Henri Polman uit
Lichtenvoorde had zondag 23 septem-
ber graag zijn titel verdedigd. Hij was
wel aanwezig maar moest sportief ver-
stek laten gaan wegens een spierbles-
sure in de kuit. 

 de foto concentreert Jeroen Scheurs zich
or zijn laatste pijlschot. Hij werd
derlands Kampioen bij de junioren en
de senioren

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

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars

MakelaarsTaxateurs
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In rustige, kindvriendelijke woonbuurt
gelegen, verrassend ruim VRIJ-
STAAND woonhuis met carport en
berging. Bouwjaar 1995.Perceelsgrootte 382 m2. Inhoud circa
440 m3. O.a.: ruime woonkamer met 
twee erkers en tuindeuren; open keu-
ken voorzien van inbouwapp.; berging
met apart keukenblok.1e VERD: vier slaapkamers, badka-
mer met ligbad, douchecabine, toilet,
wastafel met ombouw en vloerverwar-
ming.
Via vlizo trap bereikbare… 2e VER-
DIEPING: bergzolder

Aanvaarding in overleg.Prijs op aanvraag.
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TOT 17.00 UUR
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Vrijdag 5 oktober in binnenstad van GroenloBokbierfestival wordt muzikaal 
opgeluisterd door acht bands

Doen we!

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

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
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AutoContact

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg
* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

Taxi 
WallerboschIndustrieweg 19, 7141 DD Groenlo• TAXI EN ZIEKENVERVOER• TROUWWAGENS• VOLGWAGENS• LUCHTHAVENVERVOER• ROLSTOELVERVOER• GROEPSVERVOER (T/M 30 PERS)TEL. 0544 - 461555

Eén van de vaste en tevens meest tradi-
tionele onderdelen op de jaarkalen-
der van de Groenlose Horeca-vereni-
ging is zonder enige twijfel het bok-
bierfestival. Dit altijd sfeervolle gebeu-
ren vindt dit jaar plaats op vrijdag 5
oktober a.s. in de binnenstad van
Groenlo.
Volgens de horecaondernemers Tom
Rooks en Jan Bekken betreft het hier
een altijd erg gezellig festival met een
geheel eigentijds karakter.

“Het is al bijna 20 jaar geleden dat wij
in samenwerking met de toen nog in
Groenlo gehuisveste bierbrouwer
Grolsch het initiatief namen voor een
dergelijk avondvullend bierfestijn.
Het idee sloeg direct aan en sedert-
dien komen vele belangstellenden,
niet alleen uit Groenlo maar ook van
buiten Groenlo, op dit festival af. En
dit laatste heeft heus niet alleen te
maken met het gegeven dat er overal
gratis entree is. Het is met name de
totale sfeer van het gebeuren, die de
mensen naar de Grolse binnenstad

lokt. Daarbij komt nog eens dat er in
een achttal zaken en dat ook nog eens
op korte loopafstand van elkaar band-
jes spelen, waardoor de liefhebber van
uitgaan in combinatie met het luiste-
ren naar muziek volop aan zijn of
haar trekken komt”, aldus de beide
kasteleins uit de Groenlose Kevelder-
straat. 

Naast de aan het festival deelnemende
bedrijven zijn op vrijdag 5 oktober a.s.
ook de overige horeca-etablissemen-
ten in Groenlo gewoon geopend en
spelen de restaurantjes volop in op
het bokbiergebeuren.  De liefhebbers kunnen kiezen uit:

Buddy X Blues in de Temple Bar van
Uitgaanscentrum City Lido, Big Bucks
& Easy Money in Bar De Blitz, Meneer
Pau in Bar De Brouwerij, Brothers in
Arms in Bar De Lange Gang, M&M
Partyband in Café-Restaurant
Wissink, Bone Lazy in Bar-Restaurant
Pepijn, de Volendamse zangeres Thilly
in Café-Hotel Pot en Trio Fun Addygts
in Café De Kroon.  

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.

RecreatieruimteEén van de grotere projecten is het
realiseren van een nieuwe recreatie-
ruimte in d’Orangie. De huidige
recreatieruimte is namelijk te klein,
zo is uit allerlei reacties gebleken.
Door de vorm van de huidige ruimte
kunnen ouderen wat moeilijk bij
elkaar zitten. Vandaar dat naar een
andere mogelijkheid is uitgekeken en
die is ook gevonden. Er is inmiddels

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-
gebracht op de eerste en laatste trap-
treden en diverse deuren zijn voor-
zien van automatische deuropeners.
Bij het Bagijn, het andere grote com-
plex in de Kloostertuin, was de boven-
ste verdieping niet helemaal overdekt
waardoor het bij regen en sneeuw
glad kon worden. Daarom is er een
antisliplaag aangebracht en de over-
kapping vergroot. Ook is er een
beschutte fietsenstalling gerealiseerd
en daar zijn ook de laatste traptreden

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 ver-
meden, zo werd sterk benadrukt.
Daarom is een op maat gesneden
nieuwe recreatieruimte ook zo
belangrijk, of je nu actief meedoet, of
je alleen een praatje maakt of wat dan
ook, goed sociaal contact is van
wezenlijk belang en door allerlei prak-
tische aanpassingen en dergelijke kan
het leven ook nog eens worden ver-
aangenaamd.
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Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
Vakantiekrant

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 meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

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.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
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

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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

Ik ben de wijnstok,
gij zijt de ranken.
Johannes 15: vers 5

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons zijn hele leven heeft omringd, ge-
ven wij u kennis van het geheel onverwachte over-
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

Mettinus Johannes van Dijk
- Joop -

* Rotterdam, † Vorden,
31 december 1926 21 juni 2008

Minie van Dijk-Zweverink

Dinie en Henk

Herman en Dienke
Jory en Kay
Sari

Jos en Christine
Thijmen
Annick

de Delle 47
7251 AJ  Vorden

Joop is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar donderdag 26 juni
van 19.00 - 19.30 uur gelegenheid is tot afscheid
nemen en condoleren.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie,
waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehou-
den op vrijdag 27 juni om 12.30 uur in Crematorium
Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer van
het crematorium waar eveneens gelegenheid is de
familie te condoleren.

Lieve Ma,
Stil ben je van ons heengegaan...
Dat je niet meer bij ons bent, moeten we nu 
aanvaarden
Je was altijd hartelijk en warm
Betrokken, liefdevol en meelevend
Open armen, luisterend oor
Weinig nemen en veel geven
Wat zullen we je missen...

Berendina Geertruida 
Schröer-Sasse

Weduwe van J.B.M. Schröer

in de leeftijd van 90 jaar

Borculo Zutphen
* 24 september 1917 † 17 juni 2008

Anny en Tonny
Riet en Bert
José en Ton
Jan en Annie
Henk en Nellie
Toos
André
Jos en Ria
Hubert
Irma en Fons

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Wildenborchseweg 21a
7251 KE Vorden

De begrafenis heeft op zaterdag 21 juni op de R.K.-
begraafplaats te Kranenburg plaatsgevonden.

Geboren
om voor altijd van te houden.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en ons broertje

Julius Dirk Jan

JULIUS
geboren op 21 06 2008

Dirk Jan Wesselink & Sendy Nijbroek
Zara - Tess

Biesterveld 29, 7251 VR Vorden
Tel: 0575 - 555 420 Bedroefd hebben wij kennis genomen van het plot-

selinge overlijden van onze oud-collega en mede-
werker

Jan Willem Schepers

Gedurende 39 jaar, tot aan zijn VUT, heeft Jan
Willem zijn beste krachten gegeven aan de Rabo-
bank. In onze herinnering zullen wij Jan Willem met
respect blijven gedenken als een fijne en opgewek-
te collega met veel plichtsgevoel en ruimte voor
humor.

Wij wensen Dinie, Sander, Ronald en overige
familieleden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Ruurlo, 20 juni 2008

Collega’s, Directie en Raad van Commissarissen
Rabobank Graafschap-Noord.

Geweldig!
Wij hebben een zoon!

Sam
18 juni 2008
00.55 uur
3700 gram
53 cm

Trotse ouders:
Johan Korenblek & Arlette Leveld

Stationsweg 10
7251 EM Vorden
06-19136065 | 06-16098584
arllev@hotmail.com

UITNODIGING

25 jarige jubilaris
Herman Florijn

Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf
Klanderman

Ter gelegenheid hiervan, bieden wij Herman een
receptie aan. Klanten, oud collega’s / stagiaires en
belangstellenden kunnen hem hiermee feliciteren.

De receptie vindt plaats op vrijdag 4 juli 
van 19.00 – 22.00 op ons bedrijf.

Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf Klanderman
Heurneweg 12
7025 CP Halle

Tevens stellen wij ons bedrijf open op 
zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 

van 11.00 tot 17.00.

Het heeft ons erg goed gedaan om te ervaren dat
er zoveel mensen waren die hun medeleven be-
toonden voor en na het overlijden van onze lieve en
zorgzame vader en trotse opa

Derk Jan Rouwenhorst

Hiervoor onze hartelijke dank.

Marieke Rouwenhorst
Walter Arendsen
Jan-Willem en Anouk

Hengelo Gld., juni 2008

Vrijdag 4 juli 2008 zijn wij

Henk en Annie Mombarg
40 jaar getrouwd.

Wij houden receptie van 15.30 tot 17.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Maalderinkweg 4
7251 NT  Vorden

Zeer plotseling is van ons heengegaan onze lieve
zwager en oom

M.J. van Dijk
Joop

Wij wensen Minie, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Hengelo: Rein en Annie Zweverink-Zieverink

Warnsveld: J. Stokkink-Zweverink

Goor: J. Zweverink

Vorden: D. Klein Ikkink-Zweverink

Vorden: H. Zweverink

Alle neven en nichten.

Zo mooi
zo klein

en zo bijzonder!

Nienke
19 juni 2008
3280 gram

51 cm

Dolgelukkige ouders:
Patrick & Linda Jansen

Dorpsstraat 1c
7234 SM Wichmond

aan Marion Polman “Uitvaartbegeleiding”

Langs deze weg willen we jou heel hartelijk bedan-
ken!
Je hebt ons geweldig begeleid om de uitvaart van
ma een persoonlijk karakter te geven.
Je was onze steun en toeverlaat in deze dagen.

Bedankt!

Fam. Schröer - Vorden



Thijs sprak deze woorden zaterdag-
avond na afloop van de Ster Electro
Toer die hij de afgelopen vijf dagen
heeft gereden. Een ronde die vorige
week dinsdag in Schijndel begon. Op
deze eerste dag een etappe naar Lim-
burg. Daar werd woensdag ook de
tweede etappe verreden. Donderdag
ging de rit naar de Ardennen, vrijdag
weer een etappe in Limburg en zater-
dag de slotetappe van Schimmert
naar de finishplaats Gemert. Thijs:
‘Een bijzondere pittige ronde waarin
vele toppers van de partij waren zoals
onder meer de momenteel veel be-
sproken Tom Boonen’, zo zegt hij. Vrij-
dag won de Belg de voorlaatste etappe.
De dag daarna stond in de landelijke
pers ‘Tom Boonen kan weer lachen’.
Dat lachen was hem daarvoor ver-
gaan, toen in de media berichten ver-
schenen dat Tom Boonen in een cocal-
ne- affaire was verwikkeld !

Thijs: ‘Voor mij was deze Ster Electro
Toer zeer leerzaam. Elke dag circa 150
kilometer koersen en bij dat soort ster-
ke ‘jongens’ maar hopen dat je aan
kunt klampen. Ik ben niet ontevreden
over mijn eigen prestatie, een 35e
plaats in het eindklassement. Het was
in ieder geval een goede voorbereiding
op het Nederlands kampioenschap
van aanstaande zaterdag’, zo zegt hij.
Overigens heeft de Vordenaar de afge-
lopen maanden heel wat wegwedstrij-
den gereden. En niet onverdienstelijk
zo blijkt uit de resultaten. Zo behaalde
hij de derde plaats ( Beloften ) tijdens
‘De hel van Voerendaal’ en een 18e
plaats in de Ronde van Midden- Bra-
bant.. Over een vijfdaagse etappekoers
in Noorwegen bewaart Thijs minder
goede herinneringen. Wel over het
parcours. Thijs: ‘Echt prachtige etap-
pes. Heuvel- op en heuvel- af in een

schitterende omgeving, maar wel zeer
zwaar. We reden onder extreem moei-
lijke omstandigheden. Ik was een beet-
je verkouden, daarbij temperaturen
van boven de dertig graden, dan weet
je het wel, veel afzien.

Je moet er wel voor zorgen dat je de
dagen daarna voldoende rust pakt. En
daar let ik constant op’, zo zegt hij. De
NK van aanstaande zaterdag heeft
voor Thijs behalve de strijd om de
kampioenstrui, nog een ander aspect.
Aan de vooravond van het wegseizoen
gaf Thijs al eens aan hoe belangrijk de-
ze periode voor hem is. Toen zei hij:
’Een goed wegseizoen kan immers
aanleiding zijn om een goed profcon-
tract voor het crossseizoen te bemach-
tigen’. Thijs nu: ‘Dat klopt nog steeds.
Wanneer het NK voorbij is ga ik mij be-
raden ‘hoe nu verder’. De kans dat ik
bij mijn huidige ploeg actief blijf, is
niet groot.

Ik heb momenteel een concrete aan-
bieding van een andere ploeg en ben
ik bij nog weer een andere ploeg uitge-
nodigd voor een gesprek. Voor mij zelf
bijzonder prettig dat ik kan kiezen
welke ploeg het wordt. Wie dat zijn? Je
begrijpt dat ik in dit stadium nog geen
namen noem’, zo zegt Thijs lachend.
Wanneer hij definitief de beslissing
heeft genomen dat wordt tevens dui-
delijk hoe de rest van het wegseizoen
er voor hem zal uitzien. Ofwel nog
wedstrijden rijden of tijdens de trai-
ningen alvast het accent op de voorbe-
reiding voor het crossseizoen treffen. 

Thijs: ‘Deze week in elk geval trainen
en voldoende rust pakken om mij op
die manier goed voor te bereiden op
het NK en dan maar hopen dat de be-
nen ook zaterdag goed blijven voelen!

Thijs van Amerongen vol
goede moed naar het NK

Thijs van Amerongen verschijnt zaterdag vol goede moed aan de start
voor het kampioenschap van Nederland bij de Beloften. De Vordenaar
komt s’morgens al vroeg aan de start voor een koers over 160 kilometer.
Thijs: ‘Ik denk dat het een spannende wedstrijd gaat worden. Bij dit soort
kampioenschappen komt het voornamelijk op de ploegentactiek aan.
Wij starten met onze ploeg (Van Vliet EBH-Elshof advocaten) met tien ren-
ners. Op voorhand worden geen specifieke afspraken gemaakt over welke
rol de renners krijgen toebedeeld. Dat hangt van de koers zelf af. Zit er op
gegeven iemand in een kansrijke kopgroep, of hij is alleen weg, dan zal de
ploeg uiteraard voor hem rijden. Wat mij zelf betreft spreek ik op voor-
hand geen bepaalde verwachting uit, dat geeft alleen maar onnodige
druk. Wel heb ik momenteel ‘goede benen’. Het Nederlands kampioen-
schap is voor mij geslaagd, wanneer ik na afloop het gevoel heb dat ik er
tijdens de wedstrijd alles, wat binnen mijn mogelijkheden ligt, heb uitge-
haald’.

De festiviteiten die bij het kasteel wer-
den gehouden, werden bijgewoond
door wethouder Peter Glasbergen. Hij,
Jennine Staring en Jan van Ark, de
schutterskoning van 2007, losten de
openingsschoten.
Alvorens met de diverse volksspelen
werd begonnen, was er vanaf de Nij-
landweg tot de feestweide een ballon-
nenoptocht waaraan medewerking
werd verleend door de muziekvereni-
ging Sursum Corda.

Vrijdagavond was er voor de leden van
de Oranjevereniging bij het koetshuis
een gezellige barbecue waarbij tevens
hartstochtelijk werd gestreden om het
Wildenborchs kampioenschap darten
en sjoelen.

Bij het sjoelen werd Jan Lindenschot
kampioen en bij de jeugd Broers Lang-
werden.
Het dartkampioenschap werd gewon-
nen door Evert Otten (volwassenen) en
Jarno Otten (jeugd).

DE UITSLAGEN VAN DE DIVERSE
VOLKSSPELEN ZIJN ALS VOLGT:
Vogelschieten: 1 en schutterskoning
Herman Klein Brinke, 2 (kop) Riet van
Ditshuizen, 3 (r.vleugel) Liesbeth ter
Harmsel, 4 (l. vleugel) Jeroen Hamers-
veld, 5 (staart) Jan van Ark.

Stoelendans: 1 Evert Otten, 2 Johan
Pardijs, 3 Marjolein Kistemaker.
Dogcarrijden: 1 Arnold Mennink, 2
Marjolein Kistemaker, 3 Jacolien Lang-
werden.
Kegelen: 1 Henny Zweverink, 2 Stien
Brinkerhof, 3 Marcel Dekkers.
Schijfschieten: 1 Joop Brinkerhof, 2
Wim Vreeman, 3 Han Klein Ikkink
Sjoelen: 1 Jacolien Langwerden, 2 Hen-
riëtte Otten, 3 Jan Struyken.
Doelschieten: 1 Jan Lindenschot, 2 Jo-
han Pardijs, 3 Bennie Wentink
Darten (volwassenen) 1 Evert Otten, 2
Hakan Weyden, 3 Harrie Dinkelman.
Idem (jeugd) 1 Jarno Otten, 2 Sandra
Rozendaal, 3 Jeroen Rozendaal.
Sjoelen (volwassenen) 1 Jan Linden-
schot, 2 Evert Otten, 3 Betsy Abbink.
Idem (jeugd): 1 Broers Langwerden, 2
Boukje Wezinkhof, 3 Dion Otten.

Herman Klein Brinke
schutterskoning Oranjefeest Wildenborch
Herman Klein Brinke is er zater-
dagmiddag in geslaagd om in het
buurtschap Wildenborch tijdens
het Oranjefeest bij het vogelschie-
ten het beslissende schot te lossen,
waardoor hij zich een jaar lang
schutterskoning van de Wilden-
borch mag noemen.

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs tij-
dig op geldigheidsduur te controle-
ren. 
Leden van de seniorenorganisaties
ANBO, PCOB en Unie KBO, in de re-
gio's Lochem, Ruurlo, Vorden, Warns-
veld, Zutphen en wijde omgeving,
kunnen voor informatie en aanmel-
den, dagelijks tussen 10.00 en 17.00

uur, terecht bij het secretariaat van
de ANBO-afdeling Vorden, tel. (0575)
552003.

Ook niet-leden, die de belangenbe-
hartiging van de seniorenorganisa-
ties een warm hart toedragen en ze
daarin ook daadwerkelijk willen steu-
nen door lid te worden, kunnen even-
eens gebruik maken van deze finan-
cieel aantrekkelijke keuringsmoge-
lijkheid.

Data rijbewijskeuringen 70-plussers in 2008
In de tweede helft van 2008 vin-
den de medische keuringen voor
70-plussers, ten behoeve van de
vernieuwing van het rijbewijs,
plaats op respectievelijk  28 juni,
30 augustus, 27 september, 25 ok-
tober en 29 november in het
Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden.
Wegens vakantie van de keurings-
arts zal er in juli geen keuring
zijn.

Stand van Zaken Berendpad

De actie "word 'mede-eigenaar' van
het Berendpad", in samenwerking
met de Vordense Ondernemers, de
Stichting Berend van Hackfort en Na-
tuurmonumenten, telt nog enkele
dagen. Op zaterdag 28 juni valt het
doek en wordt de definitieve balans
opgemaakt. De laatste meters zijn
nog te koop. Halen wij met elkaar de
3000 meter?

DOE ALLEMAAL MEE EN MAAK
KANS OP EEN VAN DE FRAAIE
PRIJZEN
Voor slechts 5 euro per stuk kan men
'mede-eigenaar' worden van het
nieuw aan te leggen historische wan-
delpad tussen het dorp en kasteel
Hackfort. Als herinnering en deelne-
mersbewijs ontvangt de koper een
fraaie ansichtkaart met daarop kas-
teel Hackfort in de prachtige natuur.
De kaarten zijn genummerd, op tien
nummers kan een prijs vallen. 

De prijzen zijn: 1e prijs: een weekend
in Landal Greenparks, 2e prijs: herten
bur'len, 3e prijs: mand met streekpro-

ducten ter waarde van 150 euro, 4e
t/m 10 e prijs: streekproducten ter
waarde van 15 euro. De trekking
vindt plaats en de opbrengst van de
actie wordt bekend gemaakt bij de
opening van de Berenddag op zondag
13 juli.
BEREND TERUG OP HET KAS-
TEEL
Op zondag 13 juli is er voor de zesde
keer een Berenddag. Een dag in mid-
deleeuwse stijl. Het is de eerste keer
dat deze dag plaatsvindt in samen-
werking met Natuurmonumenten op
de wei bij kasteel Hackfort. 

Tussen 11.00 uur en 17.00 uur is hier
een spetterend programma waaron-
der de Berendfietstocht. De Berend-
dag is ontstaan naar aanleiding van
de kinderboeken die Martine Letterie
schreef over Berend van Hackfort.
Voor het eerst sinds meer dan vijfhon-
derd jaar is Berend terug op zijn oude
kasteel. Wees er bij! 
Voor meer informatie over het pro-
gramma: 
www.berendvanhackfort.nl

Berendpad is 
bijna 'verkocht'

Laatste meters actie Berendpad in samenwerking met Vordense Onder-
nemers en Natuurmonumenten

Jacques Roosenstein verkoopt ansichtkaart Berendpad.



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

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

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

Alleen op afspraak.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

KIA DEMO
Picanto 1.1 X-ecutive, LM velgen 2007
Rio 1.4 Festival Airco, LM velgen 2008
Cee’d SW 1.6 Business, Navi 2007
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive 2006
Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat 2007
Sportage 2.0 CVVTi X-ception, Leer 2007
Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Advent. 2006
KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.0 Light, nu 8.950,- nieuw
Kia Rio 1.3 GS 5-drs dakspoiler 2002
Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3 Liftb. 5-d, LMV 2001
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-d., 44dkm 2000
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25dkm 2003
Subaru Justy 1.3 GX AWD 3-drs 1998
Mazda 121 1.3i LX 3-drs 1999
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002

BUDGETAUTO’s met NIEUWE APK
Subaru Legacy 1.8 DL sedan, bl.met 1.750
Subaru Legacy 2.0 GL sedan, LMV 1.750
Volvo 940 2.0i GL sedan, groenm. 2.750
Hyundai Excel 1.3 4-drs GL, groen m.2.950
Hyundai Lantra 1.6i GLS sedan, rdm. 2.950
Honda Accord 2.0i sedan, rood m. 2.500
Volkswagen Golf 1.4 CL 44kw 3-drs 1.750
Opel Astra 1.6 4-drs GL , beige m. 3.250
DIVERSEN
Kia Carens 2.0 VGT dsl EX, roetfilter 2006
Kia Carnival 2.5 V6 EX 7-persoons 2002
Kia Sorento 2.5 CRD Adv., roetfilter 2003
Kia Sorento 2.4i Adv., RVS sidebars 2003
Subaru Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 
Subaru Forester 2.0 S-Turbo AWD 2001
Toyota Corolla 1.3i 16v SW Terra 2000
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000
Renault Scenic 1.6 Aida 1999
Mercedes E200 Elegance Automaat 1998
Hyundai Matrix 1.6 GLS Silver Ed. 2003

Pro Cee’d 
Challenge 

vanaf 
16.995,-

UITVERKOOP
tot 50% korting
op dames- en herenmode

DAMESAFDELING:
• Josephine & Co • Expresso • Gerry Weber •
• Basler • Frank Walder • Rosner • Zerres • 
• Tence • MAC • Gardeur • Roberto Sarto •

• Pools • Enjoy • Mezzo •

MANNENAFDELING:
• Marco Manzini • For Fellows • Vanguard •
• MENS • Olymp • MAC • Trafic • Com4 •

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

Stuntaanbieding:
Malse Sperziebonen 500 gram 0,99
Fuji appelen 11/2 kilo 2,99

Dagelijks vers van het mes
Bami/nasigroenten 300 gram 1,35
Griekse tomatensalade 100 gram 0,80

Eetidee - Uit eigen keuken
Kip-groentenschotel met Cantonese

sauce, waarbij gratis rijst 300 gram 2,39
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 28 juni. 

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

Karin Wentink
Hondenopvoeding

• Puppycursus voor pups
v.a. 8 wkn.

• Vervolgcursussen
• Hulp bij probleemgedrag

Ruurloseweg 40 • 7021 HC Zelhem • Tel. (0314) 625183 of (06) 25 10 33 12
www.karinwentink.nl • karinwentink@hotmail.com

Een oude bekende van ons is 
deze week weer onze Special. 
De Pizzette, een runder-
hamburger belegd met 
tomatensaus, mozzarella, ui, 
paprika, kappertjes, tomaat 
en gegarneerd met kaas 

brengt u vast op smaak voor de vakantie. Proef ‘m nu en waan 
uzelf alvast in Italië.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Een toerist met smaak

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

500 gram shoarmavlees
+ 4 Roomschijven samen € 5.50

SPECIAL

Pizette
100 gram € 1.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Coburger rauwe ham
GRATIS 100 gram gebr. Gehakt

MAALTIJDIDEE

Witlofschotel
500 gram € 4.98

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip Cordonbleu
4 stuks € 3.98

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767



Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen
kwam in 2001 in contact met Stich-
ting Tsjerkin uit Deventer en besloot
om de stichting zowel financieel als
met mankracht te ondersteunen. Zo
werd het mogelijk in 2003 een groep
Wit-Russische kinderen naar Zutphen
te halen.
In de jaren 2003, 2005 en 2007 heeft
de Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen
in samenwerking met Stichting Tsjer-
kin Deventer drie succesvolle reizen
georganiseerd. 
De Rotary 't Kwartier van Zutphen
heeft geheel in lijn met het principe
van de Rotary besloten dat nu het mo-
ment is aangebroken dit project gefa-
seerd los te laten, uiteindelijk te ver-
zelfstandigen en de aandacht te ver-
leggen naar de ondersteuning van an-
dere goede doelen. 
De naam Krasnakin is een samenvoe-
ging van de naam van het gebied Kra-
snapolje en kind, Krasnakin organi-
seert iedere twee jaar voor het eerst in
2009 een zesweekse gezondheidsreis
voor een dertigtal kinderen in de
groei uit het radioactieve Tsjernobyl-
rampgebied Krasnapolje. 
Door de nog steeds aanwezige radioac-
tieve besmetting blijft het noodzake-
lijk de kinderen minimaal 1 x per jaar
6 weken uit het gebied te halen. 
De stichting verzorgt de fundraising,
regelt de reisdocumenten en het ver-
voer, werft gastoudergezinnen in en
rond Zutphen en faciliteert het ver-
blijf op een school. Er komen eigen
leerkrachten mee. Naast school en le-
ren (de kinderen hebben geen vakan-
tie) wordt er een leuk en leerzaam pro-
gramma aangeboden en is er aan-
dacht voor gezondheidsaspecten. Zo
nodig krijgen de kinderen een bril,
wordt er veel aandacht geschonken

aan sport en spel o.a. zwemles en
wordt de garderobe aangevuld. Na zes
weken worden ze met de bus terugge-
bracht en kunnen een aantal gastou-
ders die dat willen mee terugreizen.
De bus gaat dan afgeladen vol met
hulpgoederen terug naar Krasnapolje.

Vijf mensen die vanaf het begin (2003)
betrokken zijn geweest bij de organisa-
tie en het verblijf van de Wit-Russische
kinderen in Zutphen en omgeving. Ju-
lia Loen, Maurits van Uhm en Jan-Pie-
ter Willeumier als de drijvende krach-
ten in de Commissie Tsjerkin Rotary-
club 't Kwartier van Zutphen die de ge-
zondheidsreizen organisatorisch
maar ook financieel mogelijk hebben
gemaakt. Anje Bechtel en André Schel-
tes in de jaren 2003, 2005 en 2007 op
de OBS de Condor (nu obs De Parel)
verantwoordelijk voor het programma
op de school waar de Wit-Russische
kinderen 6 weken verbleven. Op dit
moment is de stichting bezig met de
voorbereiding van de reis van 2009.

Het go/no go moment voor deze reis is
bepaald op 31 december 2008. Op die
dag moet er 100% zekerheid zijn dat
zich voldoende gastoudergezinnen
hebben aangemeld. Bovendien moe-
ten de benodigde financiën aanwezig
zijn. Hiervoor wordt een beroep ge-
daan op sponsors maar staan ook di-
verse acties op het programma. 
Evenals in de voorgaande jaren is Julia
Loen de coördinator gastoudergezin-
nen. Zij werft niet alleen gastouders
maar is ook voorafgaand aan en tij-
dens het verblijf van de kinderen in
Zutphen en omgeving beschikbaar
voor het oplossen van eventuele pro-
blemen die zich voordoen. Om de gast-
ouders voor te bereiden op het verblijf
van de kinderen worden informatie-
avonden georganiseerd, krijgen ze een
korte cursus Russisch en is informatie
beschikbaar over eetgewoonten, ge-
bruiken uit de streek waar ze vandaan
komen enz. Ten tijde van het verblijf is
dag en nacht iemand van de stichting
beschikbaar om zo nodig hulp te
bieden. Aanmelden als gastouder kan
bij Julia Loen, tel. (06) 45 49 03 81  
julia.loen@krasnakin.nl

Van de Rotary Commissie Tsjerkin

Stichting Krasnakin zet 
activiteiten voort
In januari 2008 hebben een vijftal
vrijwilligers de Stichting Krasna-
kin opgericht. Deze stichting orga-
niseert gezondheidsreizen voor
kinderen uit het Tsjernobyl ramp-
gebied Krasnapolje in Wit-Rus-
land. Zij zet daarmee zelfstandig
de activiteiten voort van de Tsjer-
kin commissie van Rotary Club 't
Kwartier van Zutphen uit Vorden.

Voorzitter Arie Dijkman daarover: ‘Dat
klopt, daarom willen wij ook dolgraag
onder de aandacht brengen dat wij in-
middels 30 jaar bestaan. Wij vieren
dat niet met een feestje maar met een
open dag op zondag 6 juli. De volks-
tuintjes bevinden zich aan de Nieuw-
stad langs de Baaksebeek, schuin te-
genover het appartementencomplex
dat momenteel op het voormalige Sor-
bo terrein wordt gebouwd. Wij heb-
ben daar als vereniging een strook
grond in eigendom met in totaal 43
‘hele’ en drie ‘halve‘ tuintjes. Leden
van onze vereniging zijn daar die dag
tussen 11.00 en 15.00 uur aanwezig en
gaarne bereid om over hun tuintje te
vertellen.
Mochten bezoekers op die dag enthou-
siast raken en ook een eigen volkstuin-
tje willen huren dan kunnen ze con-
tact opnemen met Wilma Koopman (
telefoon 0575- 553982 ). We hebben
nog grond in de aanbieding. Het lid-
maatschap van onze vereniging be-
draagt 10 euro per jaar. De huur voor
een hele tuin ( 160 m2 ) bedraagt 20
euro per jaar. Voor een halve tuin 10
euro. Daarnaast is men verplicht een
borgsom te betalen van 36,30 euro.
Stopt men met de huur van de tuin,
dan wordt de borgsom terug gestort’,
zo zegt voorzitter Arie Dijkman die sa-
men met de dames Koopman, Nie-
meyer en Stapelbroek het bestuur van
de ‘Volkstuinvereniging Vorden’

vormt. Het idee om in Vorden een
volkstuinvereniging op te richten,
stamt uit de koker van Cees Lakeveld.
Arie Dijkman: ‘ Cees had destijds bij
zijn huis geen ruimte voor een tuin.
Hij trommelde een aantal mensen bij
elkaar, waarna de volkstuinvereniging
Vorden werd opgericht, dat in 1978
door de notaris werd bekrachtigd. Het
bestuur stapte naar de gemeente met
de vraag of er ‘ergens’ grond gepacht
kon worden en dat kon inderdaad. Er
werd een strook grond gepacht, op de
plek waar nu de tennisbanen liggen.
Twee jaar na dato moest de vereni-
ging, vanwege de aanleg van het in-
dustrieterrein, op zoek naar een ande-
re locatie. De vereniging kon toen
grond nabij Villa Nuova pachten. De
vraag naar volkstuintjes groeide en
kreeg de vereniging de mogelijkheid
om ook langs de beek van de familie
Reintjes een strook grond te huren. 

Toen de gemeente vanwege woning-
bouw het stuk grond aan de Zutphen-
seweg ook nodig had, kregen we in
1985 de kans grond op de huidige plek
te pachten en zelfs een paar jaar later
( 1989 ) te kopen. Maar als je grond wilt
kopen moet je geld hebben en dat had-
den we als kleine vereniging natuur-
lijk niet. We hebben toen 33 aandelen
van elk honderd gulden uitgegeven. (
later hebben de leden deze aandelen
weer tegen honderd gulden ingewis-

seld ). Ik heb die van mij voor de aar-
digheid bewaard. zo zegt Arie Dijk-
man. Hij gaat naar de kast om ons zijn
‘aandeel’ te laten zien. ‘Leverde des-
tijds jaarlijks nog 2 euro aan rente op’,
zo zegt hij lachend. Naast het terrein
van de volkstuintjes, heeft de vereni-
ging nog een weiland met een opper-
vlakte van circa 2400 m2. ‘Dit weiland
willen we wel verhuren, prima ge-
schikt voor het houden van paarden
of schapen’, zo prijst Arie Dijkman
aan.

Hij is zelf al vanaf de oprichting lid
van de Volkstuinvereniging Vorden en
kan net als zijn vrouw Bep enthousiast
over zijn tuintje vertellen. ‘Vrijwel al
onze leden hebben nabij hun huis wei-
nig of helemaal geen ruimte en vin-
den het heerlijk om een eigen groente-
, fruit of een tuin met planten te heb-
ben. Wij verbouwen zelf aardappelen,
sla, bietjes, boontjes en dergelijke’, zo
zegt Arie. ‘En zo vult echtgenote Bep
aan, wat we in de zomermaanden
overhouden, gaat de diepvries in, we
kopen bijna nooit groente’, zo zegt ze
enthousiast. Arie : ‘Het is niet alleen
het verbouwen van ‘producten uit ei-
gen tuin’ maar het hebben van een ei-
gen volkstuintje heeft ook een sociale
betekenis. Even een praatje maken,
even naar de tuin van de buurman of
buurvrouw kijken. Komen er nieuwe
leden bij en die hebben bijvoorbeeld
nog geen ervaring met een volkstuin,
dan krijgen ze ter plekke wel gratis ad-
vies van onze leden’, zo zegt Arie Dijk-
man.

Volkstuinvereniging jubileert met open dag op zondag 6 juli

Voorzitter Arie Dijkman: ' Een volkstuintje

heeft ook een sociale functie'

Vorden kent op sportgebied en cultuurgebied diverse, bij de dorpsbewo-
ners bekende verenigingen, echter dat er hier ook een volkstuinvereni-
ging is, is bij velen onbekend.

voorzitter Arie Dijkman

Op de laatste avond van de Vordense
avondvierdaagse kwam de gymnas-
tiek vereniging Sparta geheel "nieuw"
voor de dag. Dit was mogelijk doordat

de fam.Groot-Jebbink van het gelijkna-
mige autobedrijf ze in een nieuw shirt
gestoken had. Het spreekt voor zich
dat Sparta hier erg blij mee is.

Autobedrijf Groot-Jebbink
sponsort Sparta

Verder worden in deze periode de kof-
fieochtenden gehouden op: donder-
dag 24 juli en donderdag 28 augustus,
beide in Hotel Bakker te Vorden.

De bedoeling hiervan is voor een aan-
tal leden de vaak stille periode tijdens
de vakantie te overbruggen. U hoeft
zich niet van tevoren aan te melden.
Het bestuur zal u welkom heten. De
consumpties zijn weliswaar voor ei-
gen rekening. Belangstellenden zijn
van harte welkom deze ochtenden te
bezoeken.

PCOB Vorden

Koffieochtenden vakantieperiode
De eerste koffieochtend  zal op 26
juni as. worden gehouden in in Ho-
tel Bakker te Vorden, van 10.00 uur
tot ongeveer 11.30 uur.

INBRAAK IN SUPERMARKT
Onbekenden hebben afgelopen week-
end, tussen zaterdag 14 juni en maan-
dag 16 juni ingebroken in een super-
markt aan de Bleek in Vorden. Wegge-
nomen werd een fiets. De politie is
een onderzoek gestart. Men wist de
winkel binnen te komen via het dak.
Binnen werden verschillende deuren
geforceerd en getracht een kluis open
te breken. Men ging er uiteindelijk
vandoor met een fiets die voor ver-
koop in de winkel stond. 

AUTOMOBILIST ONDER INVLOED
Een 28-jarige automobilist uit Vorden
is in de nacht van dinsdag op woens-
dag 18 juni op de Zutphenseweg in
Vorden aangehouden voor het rijden
onder invloed van alcohol. Het rijbe-
wijs van de man is ingevorderd. 
De agenten hielden de man rond
03.50 uur staande. Uit een blaastest op
straat bleek de man onder invloed te
zijn. Op het politiebureau blies de be-
stuurder 1,8 promille. Gezien dit pro-
millage is volgens de regelgeving zijn
rijbewijs ingevorderd. Tegen hem
wordt proces-verbaal opgemaakt.

P o l i t i e b e r i c h t e n

Dit seizoen zijn er een tiental concer-
ten gepland. Er zijn diverse concer-
ten met een "plus" bij het orgel. De
concerten zijn steeds op de donder-
dagmiddag van 15.30 tot plm. 16.00
uur. De toegang is gratis, wel is er
een vrije gift bij de uitgang.
Elske te Lindert uit Oeding (dld.) be-
speelt tijdens het eerste concert het
Lohmanorgel. Zij speelt een volledig
Bach- programma nl. de Toccata en
Fuga in d-moll, Partite diverse sopra
"O Gott du frommer Gott" en ze sluit
af met de "dorische toccata" in d-
moll.

Elske te Lindert (1980) begon op ne-
genjarige leeftijd haar orgellessen.
Zij studeerde bij Gijs van Schoonho-
ven. 

In 2002 sloot zij deze studie succes-
vol af waarna zij verder studeerde,
tweede fase, aan de Messiaen acade-
mie ook weer bij Gijs van Schoonho-
ven en tevens Cor Ardesch. 

Elske is cantor-organist aan de Pro-
testantse Kerk te Dinxperlo. Verder is
ze dirigent van twee kamerkoren en
een groot gemengd koor. Ze is tevens
werkzaam als docent. Als sopraan-so-
list verleent ze regelmatig haar me-
dewerking aan concerten. Ze volgt
momenteel een privé-zangstudie bij
Guyette Delgorge.

Toeristenconcerten van start

Dorpskerk Vorden
Dondermiddag 26 juni aanstaan-
de vindt het eerste toeristencon-
cert plaats in de Dorpskerk van
Vorden.



PROGRAMMA
- Presentatie van de Tinker onder het

zadel

- Kindertinkerrijden
- Tinkersafari
- Hoefsmid aan het werk
- Springkussen

en nog veel meer………

Ontdek de Tinker op 28 juni tussen
13.00 en 17.00 uur.

Je bent van harte welkom op de  Koste-
deweg 7 in Vorden. 
Neem een kijkje op onze website:
www.hofvanede.com

Open huis op 28 juni

Stoeterij Hof van Ede
Kom kennis maken met ons en on-
ze Tinkers op onze veelzijdige Stoe-
terij. Deze middag kun je een kijk-
je nemen in de stallen en meerij-
den door het weiland tijdens de
Tinkersafari. Voor de echte helden
staat er een Tinker klaar waar je
een rondje op kunt rijden (natuur-
lijk onder begeleiding).

De receptuur voor de speciale pannen-
koek is ontwikkeld in samenwerking
met Joop Braakhekke, die er ook zijn
culinaire geuzennaam aan ontleend:
‘De Kookgek Pannenkoek’. Als ambas-
sadeur van de We Care Foundation
werkt Joop Braakhekke geheel belan-
geloos mee aan deze actie. Joop Braak-
hekke geeft op zondag 22 juni tijdens
de Tour Culinair bij pannenkoekres-
taurant De Heikamp het officiële
startsein voor de campagne. Hij zal dit
samen doen met voorzitter Jan Vrie-
ling van de Vereniging Erkende Pan-
nenkoekenrestaurants, voorzitter Ha-
jé de Jager van Koninklijk Horeca Ne-
derland en Janneke Rutten van de We
Care Foundation. 

De We Care Foundation voert acties in
de horeca met als doel het vergaren en
doneren van gelden ten behoeve van
charitatieve doelen die meer gastvrij-
heid in de samenleving mogelijk ma-
ken. Dit jaar is een intensieve samen-
werking gestart met het jubilerende
Koninklijk Horeca Nederland (125
jaar). KHN zet in het kader van het ju-
bileum diverse activiteiten op, waar-
van de opbrengst naar de We Care
Foundation gaan. De pannenkoeken-
actie sluit daarop aan. De opbrengst
van de actie zal als onderdeel van de
KHN-activiteiten begin november over-
handigd worden aan de We Care Foun-
dation, die het geld vervolgens over-
draagt aan organisaties die dak- en
thuislozen ondersteunen. De Tour Cu-
linair is een sportief netwerk van be-
stuurders, ondernemers, adviseurs en
journalisten uit de bedrijfstakken ho-
reca en toerisme waaraan Bert van
Zijtveld van pannenkoekboerderij De
Heikamp ook aan deelneemt. Jaarlijks
pedaleert het peloton twee dagen
door een Nederlandse regio. Dit jaar
toert de Tour Culinair op 22 en 23 ju-
ni door Achterhoek en Twente. 
Voor meer informatie: 
www.pannenkoekenrestaurants.nl 
en www.wecarefoundation.nl

Zondag presentatie van nieuwe ‘Kookgek Pannenkoek’

Televisiekok Joop Braakhekke
achter fornuis van De Heikamp

Op initiatief van de Tour Culinair
gaat de Vereniging Erkende Pan-
nenkoekenrestaurants, waarvan
de Ruurlose pannenkoekenboerde-
rij De Heikamp en pannenkoeken-
huis De Vordense Pan uit Vorden
deel uitmaken, een actie houden
voor het goede doel. Van 23 juni tot
eind oktober schenken de tachtig
aangesloten restaurants van iedere
verkochte ‘goede doel pannen-
koek’ één euro aan de We Care
Foundation.

Een onderdeel van genoemde inten-
tieovereenkomst vormt de voortzet-
ting centrummanagement. Daar de
heer Teun Pals, centrummanager, van-
morgen niet aanwezig kon zijn, is de
offerte, tevens opdracht Centrum ma-
nagement Vorden ten behoeve van het
versterken en implantatie van het

kernwinkelgebied reeds ondertekend
op 27 mei jl. door de voorzitter van de
Vordense Ondernemers Vereniging
Marcel Leferink en Teun Pals van het
MKB Reva (zie foto).

De kosten van het centrummanage-
ment worden gedragen door de Ge-

meente Bronckhorst, Stichting Prowo-
nen, Rabobank Graafschap Noord en
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging, waarbij laatstgenoemde een be-
hoorlijke financiële bijgrage van de
Stichting ABAVO toegezegd kreeg.

De rol en de werkzaamheden van de
onafhankelijke centrummanager zijn
o.a. de terugkoppeling van gespreksre-
sultaten naar pandeigenaren en on-
dernemers, het leveren van een bijdra-
ge aan het gewenste branchepatroon,
het bevorderen van gewenste verplaat-
singen van ondernemers en het terug-
koppelen van resultaten naar partijen.

Centrumplan Vorden

Donderdag 19 juni, werd bij Hotel Bakker o.a. de intentieovereenkomst
Vorden Centrum ondertekend door de Gemeente Bronckhorst, Stichting
Prowonen en de Vordense Ondernemers Vereniging. Het doel daarvan is
dat partijen zich gezamenlijk inspannen om te onderzoeken in hoeverre
het mogelijk is, door middel van integrale herontwikkeling, de  positie
van het centrum van Vorden te versterken en daartoe gezamenlijk te ko-
men tot een geactualiseerd masterplan Vorden Centrum.

Ami Franchise BV, bekend van Ami
Kappers werd geselecteerd uit 3000 in-
ternationale inzendingen. De formule
werd door de jury van de UCLA Ander-
son School of Management beoor-
deeld. De Award werd toegekend van-
wege de klantgerichte benadering, de
ondernemersmentaliteit, het onder-
scheidende vermogen en de filosofie
achter de formule.

Gerben ter Avest nam in Hollywood de
award in ontvangst. Hij is trots op de-
ze award. 1989 was het jaar dat Ger-
ben de formule startte: "Onze formule
is eenvoudig te noemen. En dat is ook
hetgeen wij altijd hebben nagestreefd:
duidelijkheid en transparantie. Voor
onze klanten in de salon, maar ook
voor onze medewerkers en leveran-
ciers. What you see, is what you get.

Een eenvoudig principe, dat bijzonder
werkbaar blijkt"

Salon Entrepreneur of the Year is een
fantastische titel, maar Gerben relati-
veert: "Uiteindelijk gaat het om datge-
ne wat er in onze salons gebeurd.
Klanten zijn onze olie. Als zij niet te-
vreden zijn, zijn wij het ook niet. Als
voorbeeld: ieder jaar creëren en pre-
senteren wij onze eigen haarmodelijn.
Dat is iets wat wij voor onze klanten
nastreven. Het is een belangrijk ele-
ment als je je wilt onderscheiden in de
kappersbranche".
Ami kappers is een kappersformule
met 59 vestigingen, voornamelijk ge-
vestigd in Midden- en Oost Nederland.
Ami kappers kent ruime openingstij-
den. Met of zonder afspraak, bij Ami
kappers is de klant altijd welkom.

Ami Franchise BV

"Salon Entrepreneur of the Year"

Ami Franchise BV is 9 juni uitgeroepen tot Salon Entrepreneur of the Ye-
ar.  Deze internationale ondernemers award, werd uitgereikt vanwege het
onderscheidende vermogen in de beauty- en verzorgende branche.

Na twee mooie oefeningen behaalde zij een 3e plaats. Zowel Martijn en

Debbie als de trainers Mikel Bakker en
Heidy Tesink zijn erg tevreden over
het behaalde resultaat en het verloop
van het afgelopen seizoen. 

Volgend seizoen gaan ze voor goud.

Brons op NK ACRO voor SZG

Zaterdag 7 juni deden Martijn Heidemans en Debbie Rouwenhorst mee
aan de Nederlandse kampioenschappen C lijn acro in Drachten mee. Na
een mooi seizoen met veel medailles was dit de laatste en belangrijkste
wedstrijd.
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
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Deze week
in Contact
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KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Koop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
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STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

KORENRIJK

NU VOOR

€ 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 geldig t/m dinsdag 1 juli.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

BOSVRUCHTEN
BAVAROISEVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

AARDBEIEN-
CAKE

NU VOOR

€ 3.95
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Begaoge, begaogen, begaoven.

B. Hengaon.

C. Stieperstond.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

"Het is echt nergens voor nodig om
bang te zijn dat je stapavondje niet
leuk meer is zonder sigaret" aldus
de heer Vloet van eraCare uit Mal-
den. Zelf ooit een stevige roker
maar nu al jaren blij dat hij zich-
zelf een ex-roker mag noemen.
Veel mensen twijfelen hier echter
nog aan. Vanwege het rookverbod
dat 1 juli in de horeca ingaat houdt
eraCare een ludieke actie om het
stoppen met roken te promoten
binnen de horeca.

Tijdens deze actie kunnen horecabe-
drijven een poster ophangen om te la-
ten zien dat ze aan deze actie mee-
doen en klanten te laten weten dat ze
daar om een kortingsbon kunnen vra-
gen. Elke klant die zich via zo'n bon
van het horecabedrijf in kwestie aan-
meldt bij eraCare maakt samen met
het bedrijf kans op een rit in een Fer-
rari. Hoe meer aanmeldingen, hoe
groter de kans. Daarbij vullen de klan-
ten met hun inschrijving automatisch
de pot van Nijmeegs Offensief Tegen

Kanker aan met vijf euro en steunen
zo meteen een goed doel. Dit geld be-
steedt de stichting namelijk aan on-
derzoek naar immunotherapie.

Daarnaast wordt er op 1 juli bij era-
Care in Malden een speciale Stoppen
met Roken behandeling gegeven voor
horeca ondernemers. Iedere horeca-
ondernemer mag zich hiervoor gratis
aanmelden (maximaal één persoon
per vestiging). Zo kunnen zij zelf erva-
ren hoe eenvoudig het kan zijn om te
stoppen met roken. Tijdens deze be-
handeling wordt gewerkt met een
zeer succesvolle methode die bestaat
uit een combinatie is van Auriculo
therapie en een op NLP gebaseerde
training. Het aantal plaatsen is be-
perkt, men kan een afspraak maken
via 024-3880457. eraCare is gevestigd
in Malden maar geeft ook maande-
lijks stoppen met roken behandelin-
gen op wisselende locaties. 

Meer informatie kunt u vinden op
www.eraCare.nl

Ludieke actie ter promotie
van rookvrije horeca

'Ik zag de oproep om mee te doen aan
de fotowedstrijd in het huis-aan-huis-
blad,' vertelt Rutger van der Pijl. 'Tank-
stations zijn door hun strakke lijnen
heel fotogeniek en zeer geschikt voor
sfeervolle avondopnames.' De sympa-
thieke ambulance-verpleger was zich
er van bewust dat meer fotografen op
dit idee zouden komen. 'Daarom heb
ik een flinke regenbui afgewacht. Ik
heb toen de weerspiegeling van het
station vastgelegd.'

AANGEHOUDEN DOOR DE POLITIE
Tijdens het fotograferen werd Van der
Pijl echter in zijn werk gestoord door
de politie. 'Omwonenden hadden een
verdacht persoon al een tijdje zien
rondlopen,' legt Rutger lachend uit,
'en ze hadden de politie op me af ge-
stuurd. Maar,' vervolgt hij, 'die hebben
wel voor de finishing touch gezorgd.
Ik heb ze, nadat ik had uitgelegd wat
ik aan het doen was, gevraagd met
zwaaiende lichten weg te rijden.'

JURY
'Die mysterieuze blauwe strepen ga-
ven de foto van Rutger net dat beetje
extra ten opzichte van de vele andere
nachtopnames,' legt Peter Groen uit. 

Als juryvoorzitter had de directeur
van Firezone de moeilijke maar dank-
bare taak uit de honderden inzendin-
gen de beste te kiezen. 
'Het was natuurlijk geweldig om zo-
veel mooie foto's van onze stations te
zien!' Wie de andere inzendingen wil
bekijken kan terecht op www.firezo-
ne.nl

Politie helpt de fotograaf een handje

Een foto van 500 euro

Afgelopen week is de eerste prijs van de fotowedstrijd van Firezone uitge-
reikt. Winnaar was Rutger van der Pijl uit Zwolle.

De winnende foto van Rutger van der Pijl uit Zwolle.

Als geweldige openingsact zal er een
poging gedaan worden om zoveel mo-
gelijk blokfluitertjes te laten spelen
om zo in het Guinness Book of Re-
cords te komen. (Georganiseerd door
"Dorpsbelang Hengelo" zie website
www.dbhengelo.nl)

De rest van de avond zal gevuld wor-
den met muziek die elke leeftijd zal
aanspreken. 

De Koninklijke Harmonie Concordia
(www.concordia-hengelo.nl)  bestaat
uit ongeveer 50 muzikanten. De in-
strumenten die bespeeld worden zijn
o.a. klarinetten, trompetten, trombo-
nes, bassen, saxofoons,
dwarsfluiten,hoorns, pauken enz. De
doldwaze pretband De DOGZ
(www.dogz.nl) bestaat uit een zanger,
2 gitaristen en een drummer. Samen
en apart zullen ze het publiek verma-
ken op deze bijzondere avond.

Het evenement zal plaats vinden in
een grote feesttent aan de Riefelink-
dijk, bij ijsboerderij "Het Riefel" in het
Gelderse Hengelo. Houdt deze datum
vast vrij in de agenda want dit mag je
niet missen!

Night of the Klomps in
Hengelo
Op 13september is er weer een
Night of the Klomps in Hengelo.
Voor de 3e keer gaan Rock, Pop, Ne-
derlandstalig en Klassiek samen.
Koninklijke Harmonie Concordia
en pretband De DOGZ gaan er een
doldwaze avond van maken.

De Ruurloër Leo Buitink begon op zijn
17e met judo bij Henk Sjabbens. Bin-
nen vier jaar haalde hij de zwarte
band 1e DAN. In 1983 behaalde hij de
2e DAN, de rijkserkende opleidingen
judoleraar A en B en een wedstrijd-ak-
te. Ook startte hij in dat jaar met zijn
eigen judoschool.

Nu, 25 jaar later, verzorgt hij samen
met zijn partner Jolanda Slootweg,
sinds 2005 officieel vennoot, in twaalf
verschillende plaatsen judolessen en
telt het ledenaantal 600 judoka's.Nog
steeds geeft de Ruurlose judoleraar
zes dagen in de week met passie les.
Dat hij al veel nationale en internatio-
nale successen met zijn judoka's heeft
bereikt doet hem plezier omdat het
een objectieve graadmeter is van de
kwaliteit van zijn judolessen. Na het

coachen op een internationale wed-
strijd, en dat kan bijvoorbeeld in Rus-
land maar ook in Frankrijk zijn, kijkt
hij er telkens weer naar uit om weer
met de lessen aan de jongere judoka's
te beginnen. Hij kan met recht zeggen
dat hij van zijn hobby zijn werk heeft
gemaakt.

Om het judo te promoten en stimule-
ren, om talenten te ontdekken, kort-
om alles eruit te halen wat er in zit,
geeft hij op meerdere basisscholen cli-
nics, judolessen tijdens de gymuren.

Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan heeft de judoschool op zaterdag
28 juni een jubileumtoernooi georga-
niseerd in sporthal "de Haverkamp" in
Markelo. Alleen judoka's lid van de ju-
doschool kunnen zich hiervoor opge-
ven. Voor alle deelnemers is er een
prijs, niemand gaat met lege handen
naar huis. Dat belooft een mooie judo-
dag te worden!

Judoschool Leo Buitink bestaat 25 jaar!
Judoschool Leo Buitink is inmid-
dels een begrip in de Achterhoek.
Dat kan ook niet anders, dit jaar
bestaat de judoschool 25 jaar.
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Daarnaast konden bezoekers, door
een formulier in te vullen, meedingen
naar fantastische prijzen waaronder

een Twinny Load, een parkeerhulp,
een set winterbanden en een weekend
(open)rijden in de Peugeot 207 CC. 

Coryfee Bennie Jolink -voor deze gele-
genheid 'strak in het pak' was bereid
gevonden om uit de vele formulieren
4 prijswinnaars te trekken. 

Uiteraard krijgen de prijswinnaars per-
soonlijk bericht wanneer men de ge-
wonnen prijs in ontvangst kan nemen.

Bennie Jolink trekt prijswinnaars

Voorjaarsshow Auto Ridderhof Hengelo

Het was volop fietsen en prijzen weggeven tijdens de onlangs gehouden
4-daagse voorjaarsshow van Auto Ridderhof in Hengelo. Bij aankoop van
een nieuwe Peugeot tijdens de drukbezochte show, kreeg men al een
stadsfiets van Peugeot helemaal kado.

Een team moet tenminste uit drie per-
sonen, maar mag maximaal uit vijf
personen bestaan. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de N.K.B, de
A.K.F of de N.K.F. Men kan zich als
team inschrijven voor de volgende
klassen: heren, dames, gemengde
klasse ( maximaal 2 heren ) een vrije
klasse ( waar meerdere personen lid
van een bond mogen zijn). Ook is er
een klasse over een afstand van zes ki-
lometer. Die is voor diegenen die 10 ki-
lometer te ver vinden. Bij deze klasse
zijn alle mogelijke samenstellingen

van teams mogelijk ( heren, dames, ge-
mengd en vrije klasse. 

Verder is er een jeugdklasse t/m 16
jaar onder begeleiding. Ook hier be-
draagt de afstand 6 kilometer. Er
wordt bij de heren, dames en de ge-
mengde klasse met houten kloten ge-
gooid. Bij de vrije- en recreantenklasse
mag er ook met kunststof kloten ge-
gooid worden. Teams die deze niet
hebben kunnen ze van de Deldense
buurtvereniging huren. De start, pau-
ze en de finish zijn bij de familie
Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1 in
Vorden. De heren, dames, gemengd en
de vrije klasse starten vanaf 10.00 uur.
De recreanten starten vanaf 10.30 uur.
Halverwege het parcours wordt er een
hapje en een drankje geserveerd. De
inschrijvingen dienen uiterlijk zater-
dag 5 juli om 20.00 uur bij Dick Regel-
ink binnen te zijn. Telefoon 0575-
551328.

Vordense 
klootschietmarathon
Dick Regelink organiseert zondag
6 juli namens de buurtvereniging
Delden de Vordense klootschiet-
marathon over een afstand van 10
kilometer. Het toernooi kenmerkt
zich al jarenlang als een gezellig re-
creanten- toernooi waaraan bedrij-
ven, straten, families, buurten en
verenigingen kunnen meedoen.

Wijlen burgemeester A.E. van Arkel
heeft er omstreeks de vijftiger en zes-
tiger jaren in de vorige eeuw als ‘fiet-
sende burgemeester’ voor gezorgd dat
de fietstocht landelijke bekendheid
kreeg. Nu aan het begin van een nieu-
we eeuw is de tocht nog altijd een
trekpleister van de eerste orde. Naar
schatting klimmen er jaarlijks circa
10.000 toeristen op de fiets om deze
tocht te rijden. 

Echter de fietstocht onder leiding van
een gids geraakte op een laag pitje.
Toch wel jammer omdat wanneer de
tocht individueel wordt gefietst, men
van de nodige informatie verstoken
blijft. Vandaar dat de VVV Bronckhorst

het plan heeft opgevat om de tocht ,
dit jaar vanaf woensdag 25 juni tot en
met woensdag 25 augustus wekelijks
onder deskundige leiding ( VVV gids )
nieuw leven in te blazen. En om nog
één keer als een stukje nostalgie naar
de glorieuze tijden van weleer ( o.l.v.
burgemeester van Arkel ) terug te ke-
ren, werd de oude traditie afgelopen
woensdag in ere hersteld en wel door
Henk Aalderink, de huidige burge-
meester van Bronckhorst. En hoe! 

Geheel in de stijl van euforisch Neder-
land, verscheen de burgervader in een
Oranje shirt gestoken bij het VVV kan-
toor in Vorden aan de start. Niet zo-
zeer als ‘gids’ maar als een ervaren

fietser in de ‘voorste gelederen’. Henk
Aalderink prees de VVV Bronckhorst
voor het initiatief en ook de betrok-
kenheid van de plaatselijke VOV. ( De
Ondernemers Vereniging Vorden )
biedt de fietsers onderweg tijdens de
pauze bij ’t Wapen van Medler koffie
met krentenwegge aan ). ‘In de ge-
meente Bronckhorst zijn in deze
maanden gemiddeld drie evenemen-
ten per dag, een bewijs dat er door de
VVV Bronckhorst veel voor de toeris-
ten wordt georganiseerd’, aldus Henk
Aalderink. Tijdens deze ‘ opening’
fietstocht van het seizoen, ook toeris-
ten uit Noord Brabant en Noord Hol-
land. ‘Wij zijn hier in de Achterhoek
op vakantie, toen wij hoorden dat er
hier een fietstocht langs kastelen zou
worden gehouden, besloten we om
mee te doen. Een schitterende tocht
hoor en wat is het landschap mooi en
wat een prachtige bomen hebben jul-
lie hier’, zo sprak een enthousiaste da-
me onderweg. 
Lamien Nijhoff fungeerde deze woens-
dagmiddag als gids en informeerde zij
de deelnemers uitgebreid over de kas-
telen en haar huidige en vroegere be-
woners. Overigens organiseert de VVV
Bronckhorst deze zomermaanden nog
twee andere wekelijkse evenementen.
Vanaf dinsdagmiddag 24 juni gaat er
vanaf 13.00 uur bij het VVV agent-
schap (AH) aan de Raadhuissstraat 36
in Hengelo onder leiding van een in-
structeur een Nordic Walking tocht
van start. Dit evenement vindt weke-
lijks tot en met 26 augustus plaats. De
derde wekelijkse activiteit vindt elke
donderdagmiddag ook vanaf 13.00
uur in Zelhem plaats. Daar wordt van-
af de VVV winkel aan het Stations-
plein 10, vanaf 26 juni tot en met 28
augustus een tocht met een huifkar
georganiseerd. Wil men meer weten
over alles wat de VVV Bronckhorst alle-
maal organiseert zie info@vvvbronck-
horst.nl

Oude tijden herleven tijdens Achtkastelen fietstocht

Burgemeester Henk Aalderink met
Oranjegevoel op de fiets !

De Achtkastelen fietstocht wordt weer in ere hersteld. Bijna honderd jaar
geleden werd deze tocht door de toenmalige apotheker W.F. van Mourik
uitgestippeld. Ook toen al met de bedoeling om de vakantieganger een
‘inkijk’ te bieden in het prachtige landschap en de fraaie kastelen die Vor-
den rijk is.

Er stonden dit weekend wederom
twee vluchten op het programma,
midfondvlucht St. Quintin en een een-
daagse fondvlucht Blois.
Er waren op St. Quintin 169 duiven in
concours, die zaterdag om 11.30 uur
gelost werden bij een ZW windkracht
2. De eerste duif werd geconstateerd
om 15.12 uur
Uitslag: 1. L. te Stroet. 2. W. Jansen. 3.

Chr. te Stroet. 4. A. Kamperman. 5. W.
Willemsen.
Blois werd zaterdagmorgen om 8.00
uur gelost. Er waren op deze vlucht 55
duiven in concours.
De eerste duif werd geconstateerd om
16.09 uur
Uitslag: 1. R. Koers. 2. A. Peters. 3. G.R.
Borneman. 4. Chr. te Stroet. 5. E. Koers.

Postduivenvereniging
steeds sneller Hengelo

Verder zal er een korte overdenking
gehouden worden door ds. F.H. Kui-
pers uit Amerongen.
Na afloop is er koffiedrinken en kan er
gezellig nagepraat worden en er kun-
nen ook nieuwe verzoekliederen aan-
gevraagd worden. Ook is er de moge-
lijkheid om gratis boeken te lenen.

Zangdienst "Vorden zingt"
Op zondagavond 29 juni om 19.00
uur is er in de Dorpskerk van Vor-
den weer een zangdienst met liede-
ren die de afgelopen tijd op ver-
zoek zijn binnengekomen. De mu-
zikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp.
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Daarnaast is er een daling zichtbaar
omdat hulpvragen ook regelmatig ge-
steld worden via het internet. Uiter-
aard reden voor Sensoor om hierop in
te springen. Vanaf 2008 zijn wij ook
via e-mail en chat te bereiken. In 2007
werden al de nodige hulpvragen via e-
mail gesteld, wat aangeeft dat er zeker
vraag is naar deze manier van hulpver-
lening. 
Uitbreiding van diensten in 2008 èn
sinds 12 april jl. een nieuwe naam.
Voorheen was Sensoor immers be-
kend als SOS Telefonische Hulpdienst.
Wij hopen met een uitbreiding van de
diensten en onze nieuwe naam de
drempel nog meer te verlagen zodat
mensen ons makkelijker weten te vin-
den. 
Sensoor Oost Nederland is een organi-
satie die dag en nacht beschikbaar is
voor mensen die behoefte hebben aan
een gesprek, hulp nodig hebben op
psychosociaal gebied, of in een crisissi-
tuatie verkeren. 

De telefonische hulpdiensten, die on-
derdeel zijn van onze stichting zijn: 
- Sensoor Oost Nederland 
- Ouderentelefoon 
- Allochtone VrouwenTelefoon
- Telefonische Hulpdienst Agrariërs
- Luister Eens
- Online Hulpverlening 

De meest voorkomende gesprekson-
derwerpen in 2007 waren eenzaam-
heid, psychosociale problemen, rela-
tieproblemen of problemen op het
werk en omgaan met ziekte. Bij de Al-
lochtone VrouwenTelefoon gaan de
gesprekken ook vaak over de proble-
men door cultuurverschillen en bij de
Telefonische Hulpdienst Agrariërs
over de specifieke problemen in de
agrarische sector.
Circa 70% van de gesprekken vindt
buiten kantoortijd plaats, als andere
hulpverleningsinstellingen gesloten
zijn. Mensen, die in een crisissituatie
bellen, hebben meestal - voor dat mo-
ment - aan  een gesprek met de mede-
werker van de Telefonische Hulp-
dienst voldoende.   

Iedereen kan anoniem bellen naar
één van de hulpverleningslijnen: Sen-
soor Oost Nederland, dag en nacht be-
reikbaar  tel. 0900 - 0767 (5 cent p.m.).
Allochtone Vrouwentelefoon, tel. 0800
- 024 00 27 (gratis). Telefonische Hulp-
dienst Agrariërs, tel. 0800 - 024 00 21
(gratis). Voor meer informatie zie
www.sensooroostnederland.nl

Sensoor Oost Nederland in
2007 minder vaak gebeld
Sensoor Oost Nederland is in 2007
33.498 keer gebeld terwijl er in 2006
nog 36.335 keer contact is gezocht.
Hebben mensen minder proble-
men? Helaas is dit niet waar. Inci-
dentele bellers weten Sensoor Oost
Nederland te vinden, maar er zijn
ook mensen die zeer regelmatig
bellen. Deze mensen worden
steeds meer aangestuurd naar zel-
fredzaamheid waardoor zij ons
minder vaak nodig hebben.

Het Toldiek goes Dakar team bestaat
uit twee vrienden uit Toldijk. Geert
van Asselt (28) is After Sales Manager
bij Herwers Renault in Doetinchem en
zijn hobby’s zijn auto’s, motoren en
verder alles met wielen. Dinand Gar-
ritsen (27) is Planner bij Loonbedrijf
Looman in Hummelo en hij vindt in
auto’s, motoren en werken zijn hobby.
Geert en Dinand zijn al vanaf de kleu-
terschool bevriend en sindsdien altijd
bezig met oude auto’s en brommers.
Na enkele jaren deelname aan circuit-
dagen op Zandvoort ontstond in de-
cember 2007 het idee om de lat iets
hoger te leggen.

De Amsterdam-Dakar Challenge, de al-
ternatieve uitvoering van de wereldbe-
roemde Dakar Rally, heeft als doel zo-
veel mogelijk geld in te zamelen voor
diverse goede doelen in West-Afrika.
Door low-budget te werken en sponso-
ren te werven, wordt geprobeerd dit te
bereiken.

Een voertuig dat deelneemt aan deze
uitdaging mag maximaal 500 euro
kosten. Dit betekent dat men met zeer
oude en technisch slechte voertuigen

aan de start verschijnt, om vervolgens
de 7500 kilometer durende uitput-
tingsslag voor mens en machine aan
te gaan. Geert en Dinand kochten, om
deze reis tot een goed eind te brengen,
een behoorlijk gebruikte Nissan Patrol
3.3 Turbo Diesel uit 1989. 

Het doel waar het Toldiek goes Dakar
team voor gaat rijden, is het aanleg-
gen en onderhouden van waterbron-
nen in kleine dorpen in Burkina Faso.
Wilde Ganzen, een Nederlands initia-
tief dat geldstromen begeleidt en
zorgt dat geschonken geld wel op de
goede plaats terecht komt, onder-
steunt dit doel. Geert en Dinand we-
ten dat het avontuur slechts een drup-
pel op een gloeiende plaat is. Maar, zo
stellen zij, om iets te bereiken is het
beter te investeren in structurele ver-
beteringen zoals een voorziening van
de eerste levensbehoefte: WATER.

Het team benaderde diverse sponso-
ren. Het is mogelijk om per afgelegde
kilometer, in totaal ongeveer 7500 ki-
lometer als het einddoel wordt be-
reikt, te sponsoren. Hoe meer kilome-
ters het oude brik het volhoudt, hoe

meer geld er neergeteld zal worden.
Daarnaast zijn eenmalige giften, om
de reis mogelijk te maken en zo het
goede doel te steunen, welkom. Er is
eveneens geld nodig voor brandstof,
onderdelen en het rijklaar maken van
de auto. Een optie is materiaalsponso-
ring, een manier die goed bij een be-
drijf past. Bijvoorbeeld een transport-
bedrijf kan goedkoper diesel inkopen
en ook met diesel zijn ze erg blij.

Sponsoren worden op de auto vermeld
en in plaatselijke media wordt aan-
dacht gevraagd voor deze reis en be-
drijfsnamen zullen hierbij onder de
aandacht worden gebracht.

Tijdens plaatselijke activiteiten, zoals
kermissen en buurtfeesten, zullen zij
proberen met vertoon van de auto, zo-
veel mogelijk particuliere sponsors te
werven. Als de bedrijfsnaam dan al
aanwezig is op de auto, wordt dit door
veel consumenten gezien.

Op korte termijn zal de website
www.toldiekgoesdakar.nl informatie
verstrekken over de sponsoren, en nog
veel meer. Ook op de sites www.am-
sterdamdakar.com en www.wildegan-
zen.nl staat informatie. Voor uw reac-
tie kunt u terecht bij Geert van Asselt,
telefoon (06)23085045 en Dinand Gar-
ritsen (06) 20131558 en mailen naar
Toldiekgoesdakar@live.com.

Toldiek goes Dakar

Geert van Asselt en Dinand Garritsen gaan deelnemen aan de Amster-
dam-Dakar Challenge in november van dit jaar. Er is hiervoor een Nissan
Patrol 3.3 Turbo diesel uit 1989 aangeschaft. Zij willen met deze rit zoveel
mogelijk geld ophalen voor het goede doel: het aanleggen en onderhou-
den van waterbronnen in kleine dorpen in Burkina Faso.

Geert van Asselt (r.) en Dinand Garritsen gaan in een Nissan Patrol de Amsterdam-Dakar Challange rijden.

Prijswinnaars
SamenLoop voor Hoop

WINNENDE LOTNUMMERS
Hieronder staan alle winnende lot-
nummers van de verloting t.b.v de Sa-
menloop voor Hoop Bronckhorst.
De prijswinnaars kunnen contact op-
nemen met: Joke Berendsen, telefoon:
0575-452202.
Bij het afhalen van de prijzen s.v.p. het
winnende lot meenemen.

DE HOOFDPRIJS:
1 minuut gratis winkelen bij Super de
Boer Hollak in Zelhem, is gevallen op
lotnummer: 875.
Lotnr: Verkocht door team:

104 Scholengroep Gelderveste.
165 Scholengroep Gelderveste.
209 Gewoon Jansen.
238 Gewoon Jansen.
248 Gewoon Jansen.

457 Westhof.
873 Lubbers.
875 Lubbers.

1136 de Noabers.
1317 Walk for life.
1503 Kerkenraad/EHBO 

Steenderen.

Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd met de gewonnen prijs.

Traditioneel houdt ook in dat volgens
achterhoeks gebruik de noeste arbei-
ders op authentiek manier worden
voorzien van een natje en een droogje.
Het geheel wordt omlijst door demon-
straties van o.a. touw draaien, oude
landbouw werktuigen, stro vlechten,
oude huishoudelijke artikelen, boe-
rendansers en niet te vergeten het

huisvrouwen orkest.
Verder wordt gras verwerkt tot hooi op
vel manieren zowel met de hand als
met machines. Er zijn meerdere ter-
rassen zowel binnen als buiten waar
men kan drinken en eten van de vele
streek producten en natuurlijk is er
voor de kinderen genoeg gelegenheid
om te spelen in de ruime speelweide
die los staat van het oogsten en goed
overzichtelijk is. Zijn de kinderen even
moe dan kan er een lekker ijsje of
snoep of drinken worden genuttigd.
Al met al een echt dagje uit voor het
hele gezin inclusief opa en oma. Bij
slecht weer zal deze dag verzet naar
zondag 3 augustus. Info te verkrijgen
bij kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 te Bekveld, telefoon 0575-
462828, of via www.feltsigt.nl ook voor
routebeschrijving.

Traditionele Oogstdag
Op zondag 27 Juli organiseert kin-
derboerderij Feltsigt een traditio-
nele oogstdag met verschillende
gewassen van 10.00 -18.00 uur. Deze
dag zullen aardappelen geoogst
worden zoals dat ongeveer 50 jaar
geleden ook gebeurde, en  het bij-
na uitgestorven gewas rogge zal op
4 verschillende manieren van het
land worden gehaald en daarna
traditioneel worden gedorst.

Bij de 7- en 8-jarigen was het Lucas Al-
berts uit Vorden die als eerste over de
streep kwam. Sjoerd Wolbert uit Hen-
gelo (Gld.) werd hier tweede.
Bij de 9- en 10-jarigen ging Babs Wol-
bert met de overwinning aan de haal,
voor Kim Wolbert. Beide komen uit
Hengelo (Gld.).
Bij de 11- en 12-jarigen ging Cas van de
Breemen als eerste over de streep.
Tweede werd Omar Willem Brandsen. 
Na de Rabo Dikke bandenrace was het
de beurt aan de nieuwelingen en juni-
oren. Felix Wolbert uit Hengelo (Gld.),
dit jaar gestart met het rijden van

wedstrijden, behaalde hier een zeer
mooie en verdienstelijke tweede plek.
De overwinning ging naar Mike van
den Berg uit Borne. Roelof Lovink uit
Zelhem werd hier derde. Voor de RTV
reed ook Joost Berendsen mee. Hij
reed ook in de prijzen en werd 17e.
De amateurs A en B vormden het sluit-
stuk van deze Rabo Ronde van Vorden.
Hier ging de overwinning naar Adrie
Freijters uit Wageningen, voor Marco
Schenk uit Aalten en Imo de Pruijsse-
naere uit Leusden. Helaas reden hier
geen renners van de organiserende
vereniging in de prijzen.

Op woensdag 18 juni werd de ronde
van Vaassen verreden. Bij de amateurs
A behaalde Peter Makkink een 19e
plek en werd Ralf Vos 9e bij de Ama-
teurs B.

RTV-er Felix Wolbert 2e in
Rabo Ronde van Vorden
Afgelopen zondag werd voor de 30e
maal de ronde van Vorden verre-
den. In deze ronde beet de jeugd
van Vorden het spits af met de Ra-
bo dikkebandenrace.

Het examen kleermakerspraktijk is
door mevrouw E. Scholten uit Vorden
met succes afgelegd. Zij allen volgden
de opleiding bij Modevakschool Ger-
dien in Hengelo Gld., aangesloten bij
Modevakschool Haarlem-Nationaal.

Geslaagd
Voor de opleiding costumiere zijn
op 9 juni jl. mevrouw G. Ruesink
uit Vorden en mevrouw M. van
Kampen uit Zelhem geslaagd.



Zij voeren de uiterst succesvolle komi-
sche opera Le Donne Vendicate van Ni-
colò Piccinni (1728-1800) ten tonele,
een gezelschapskomedie vol verbale
spitsvondigheden en geestige kwink-

slagen. Meeslepend vormgegeven in
de gekunstelde natuurlijkheid van de
rococostijl. Door het komische karak-
ter laagdrempelig en boeiend voor
jong en oud. 
Dit optreden maakt deel uit van het
Zomerfestival Kasteeltuinconcerten
van Stichting Oude Muziek De Graaf-
schap. Inlichtingen en reserveren op
0575-529978 of via 
www.kasteelconcerten.nl.

Op zondag 29 juni om 15.00 uur
vindt een voorstelling plaats door
het gezelschap Opera Minora op
het voorplein van de historische
buitenplaats De Wiersse.

Het aantal mensen dat overlijdt aan
deze ziekte neemt de laatste jaren fors
toe.
De Maag Lever Darm Stichting wil
daarom meer investeren in weten-
schappelijk onderzoek en voorlichting

om slokdarmkanker te voorkomen en
bestrijden.

Zonder de bijdrage en inzet van gevers
en vrijwilligers is dit onmogelijk. De
Maag Lever Darm Stichting wil ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd
aan de collecte bedanken voor de in-
zet.
Mocht u de collectant gemist hebben,
dan kunt u uw bijdrage storten op gi-
ro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stich-
ting te Nieuwegein.

Opbrengst € 1.818,86 voor
Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting
heeft in de collecteweek van 9 t/m
14 juni jl. in Vorden € 1.818,86 opge-
haald.
De collecteweek stond in het teken
van slokdarmkanker.

Eenmaal per jaar biedt GalerieBiblio-
theekVorden cursisten of amateurs de
gelegenheid hun beeldende produc-
ten te tonen. U bent van harte welkom
op deze opening om persoonlijk ken-
nis te maken met de docent en zijn
leerlingen. De opening zal muzikaal
worden omlijst door Soscha Loman en
Anne Spekkink leerlingen Vrije School
De Berkel Zutphen.

De cursus Creatief Tekenen en Schil-
deren is oorspronkelijk, zo'n tien jaar
geleden, opgezet door de stichting
Welzijn Ouderen te Vorden. De cursus

vindt tegenwoordig plaats in het
Dorpscentrum Vorden en wordt nu ge-
organiseerd en gegeven door dhr. Rien
Overvelde. De meeste cursisten komen
uit Vorden en directe omgeving en de
gemiddelde leeftijd is vijfenzestig jaar.

Iedere cursist werkt met een zelfgeko-
zen onderwerp/thema en techniek. De
meeste cursisten schilderen naar voor-
beeld. Voor theoretische kennis wordt
gebruik gemaakt van lesbrieven over
onderwerpen als perspectief, kleuren-
en compositieleer. De cursist krijgt
persoonlijke begeleiding.
De docent dhr. Rien Overvelde gaf Ne-
derlands en Tekenen en Handvaardig-
heid in het voortgezet onderwijs.
Naast tekenen en schilderen is zijn
hobby het schrijven van boeken en
geeft hij rondleidingen in de fraaie
kerk van Vierakker.

De expositie blijft tot 17 augustus
2008  te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

De Stichting Vrienden van de Biblio-
theek Vorden heeft de intentie met de-
ze tentoonstellingen en lezingen een
bijdrage te leveren aan een breed
kunst en cultuur aanbod voor Vorden
en directe omgeving.
Met deze doelstelling sluit de stich-
ting naadloos aan bij een van de alge-
mene doelstellingen van bibliotheek
West Achterhoek, te weten het verster-
ken van de ontmoetingsfunctie van de
bibliotheek.

De tentoonstellingen en lezingen van
GalerieBibliotheekVorden worden sa-
mengesteld door  Will(emijn) Colen-
brander (beeldend kunstenaar en ad-
viseur/organisator kunst-en cultuur).

GalerieBibliotheekVorden

"Als je tekent zie je meer……"

Op vrijdag 4 juli a.s. om 17.00 uur
wordt in GalerieBibliotheekVor-
den de expositie "Als je tekent zie je
meer……" geopend met werk van te-
ken- en schilderdocent Rien Over-
velde en tien van zijn cursisten.

Een fietstocht voor jong en oud over een
afstand van circa 20 kilometer. De deel-
nemers die onderweg diverse puzzels
moeten oplossen kunnen tussen 13.00
en 14.30 uur bij ’t Wapen van ’t Medler
starten. Vrijdagavond 4 juli is er vanaf
19.45 uur in de Medo- hal aan de On-
steinseweg 2 ‘De Vrienden van Medler
‘Live’. Een programma voor en door jong
en oud met als doel om het publiek een
leuke avond te bezorgen. De avond
wordt ingevuld met verschillende acts
zoals playback, soundmix en sketches.

Hierbij wordt medewerking verleend
door de band ‘Flamingo’s. Voor informa-
tie en opgave zie www.medlerfeest.nl en
doorklikken naar info@medlerfeest.nl.
Zaterdag 5 juli vindt om 13.30 uur de of-
ficiële opening van de volks- en kinder-
spelen plaats. Een uitgebreid program-
ma met onder meer vogelschieten, dog-
karrijden, bierpulschuiven, doeltrappen
etc. Voor de kinderen t/m groep 8 is er
een kinderoptocht. Verder kan de jeugd
zich vermaken met allerlei spelletjes, in
de ballenbak, op een groot springkussen
en in de draaimolen De festiviteiten in
het Medler worden deze zaterdag in de
Medo- hal afgesloten met een daverend
feest met medewerking van de band ‘La-
goon’ . Aanvang 21.00 uur.

Medlerfeest begint zondag
29 juni met puzzeltocht
De oranjefeesten in het buurt-
schap Medler, die op 4 en 5 juli wor-
den gehouden, beginnen als ‘voor-
proefje’ op zondag 29 juni met een
puzzelfietstocht.

Een kindermiddag voorafgaand aan
de Midzomerfeesten die dit weekend
werden gehouden. In de grote feest-
tent stonden de kinderen zaterdag-
middag keurig in de rij om zich te la-
ten schminken. En hoe kon het (op

dat moment nog) anders, op de wan-
gen de kleuren van onze nationale
driekleur. En natuurlijk moesten di-
verse ‘kuifjes’en lokken een Oranje
tintje krijgen! In het ‘kinderpaleis’
konden de kinderen zich uitleven in

de grote ballenbak. Tante Riek was
de gehele middag ijverig in de weer
om de draaimolen voor de peuters
en kleuters te bedienen.
Het grote springkussen bleef geen
minuut onbezet, de jongens en
meisjes bleken onvermoeibaar.
Het gratis ijsje en de limonade ver-
hoogden de speelvreugde bij de kin-
deren.

Feestelijke kindermiddag bij
kasteel Vorden

Stralend weer, vaders en moeders met een glaasje in de hand, genie-
tend van de entourage en hun spelende kinderen. Dit alles zaterdag-
middag in de weide bij kasteel Vorden.

In de draaimolen.

De leerlingen van de groepen 7 en 8
van de openbare basisschool dorp,
school Het Hoge, school de Vordering
en school de Kraanvogel maken een
ochtendvullende fietstocht met een
stop bij het Staringbeeld in Vorden en
het familiegraf van de familie Staring
op het kerkhof in Vorden. De leerlin-
gen zullen tevens een bezoek brengen
aan kasteel de Wildenborch, waar zij
de bibliotheek mogen bezichtigen en
een kijkje mogen nemen in de tuin
van het kasteel. Jennine Staring zal de
jeugd rondleiden. 

Verder brengen de jongens en meisjes
een bezoek aan Galerie ‘Het Gele
Stoeltje’ aan de Burgemeester Gallee-

straat 36 in Vorden. Daar zullen zij
door de eigenaresse Margret Teunis-
sen worden ontvangen. Daar is tevens
de kunstenaar schilder Winand
Staring (broer van Jennine) aan het
werk. In het middagprogramma gaan
de leerlingen op school aan het werk
en zullen zij de opgedane indrukken
onder leiding van Jennine Staring en
de schrijver- dichter Steven van
Campen verwerken. Als einde van het
project zullen de door de kinderen
gemaakte werken in de scholen
worden tentoongesteld en vervolgens
in een boekje worden uitgegeven.

Staringproject Vordense basisscholen
Om het culturele erfgoed meer be-
kendheid te geven wordt er deze
week op de vier Vordense basis-
scholen aandacht geschonken aan
het Staringproject. Uitgangspunt
daarbij is het boekje ‘Langs Sta-
rings Wegen’. In genoemd boekje,
een paar jaar geleden geschreven
door Steven van Campen, staan on-
der meer bewegwijzerde fiets- en
wandelroutes beschreven. Tevens
informatie over A.C.W. Staring en
zijn familie. In het boekje is ook
een verhaal opgenomen voor kin-
deren, geschreven door kinderboe-
kenschrijfster Jennine Staring, na-
zaat en huidige bewoonster van
kasteel de Wildenborch.

Zomeropera in De Wiersse

Sfeervol optreden in de
mooiste tuin van Nederland
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
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• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
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KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

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

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

20%
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20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kort

om: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN F AMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS• Wij moeten plaats mak en voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

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

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

DROS schoonmaakdiensten bv
zoekt voor een opdrachtgever in Vorden een:

PARTTIME INTERIEURVERZORGER m/v
(2,5 uur per week)

De werktijden zijn op maandag en donderdag
in overleg.

Kijk voor meer informatie op www.dros.nl
en meldt u aan!

Telefonische inlichtingen tijdens kantooruren:
055 - 378 14 56

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37



Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Gevraagd:
STRO, LOS VAN HET LAND

Melkgeitenhouderij
Roekevisch Zelhem
Tel. 0314-623145 

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

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

info@debovensteplank.com

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

Ak-Zie meubelhal
GERRIT ONSTENK MEUBELEN
Nijverheidsweg 5, Hengelo Gld.

Tel.: 06-54317355
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Er is weer WOLINNAME in
Warnsveld. Op zaterdag 5 juli
van 9 tot 12 uur aan de Lage
Lochemseweg 5 te Warnsveld.
WOLHANDEL JAN WOLF

tel.: 06-10262418.



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 ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

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.

Jaargang 3
Nr. 26, 24 juni 2008

“Een regelrechte ramp”, zo noemde
wethouder Peter Glasbergen vorige
week maandag 16 juni het besluit om
de deuren van zwembad ‘Het
Elderink’in Hengelo (Gld) en het
‘Burg. Kruyffbad’ in Steenderen te
sluiten. Opnieuw verpoederde de
coating en verspreidde zich door het
water. In Steenderen gebeurde dat in
sterkere mate dan in Hengelo, maar
ook daar was sprake van een zekere
mate van verpoedering van de
coating. De gemeente nam het zeke-

re voor het onzekere en sloot ook de
deuren van dit bad.

Oorzaak
We zijn hard aan het werk om de oor-
zaak te achterhalen. “Het is één gro-
te puzzel en we vinden iedere keer
een stukje”, verzuchtte wethouder
Glasbergen. “Het lijkt er nu op dat we
weer een puzzelstukje hebben
gevonden, waardoor we hopen
binnenkort de deuren weer te kun-
nen openen. In week 26 komt daar

hopelijk meer duidelijkheid over.
Zodra we meer weten berichten we
dat via de pers en via onze website
www.bronckhorst.nl. Kijk onder de
knop ‘snel naar’/’Alles over de
zwembaden in Hengelo en Steende-
ren’”. Mogelijk is er al meer bekend
als u dit blad in de bus ontvangt.

Zwemlessen
De zwemlessen liggen tijdens deze
weken even stil, maar worden direct
na de opening weer opgepakt.

Zwembaden in Hengelo en Steenderen 
tijdelijk gesloten

Het gemeentebestuur komt naar u
toe deze zomer! In de vijf grootste
kernen fêteren wij u op een gezelli-
ge avond met muziek, hapjes en
drankjes en gezelligheid. Maar ook
met inhoud. We willen u graag laten
zien hoever we zijn met de
Toekomstvisie Bronckhorst 2030.
Bovendien willen we uw reactie
hierop horen. In het kader van de
Bronckhorst Europa week maken
we ook een uitstapje over de grens. 

De zomertour strijkt neer op de vol-
gende plaatsen, telkens van 17.00-
21.00 uur:
Maandag 30 juni: Hotel Bakker -
Vorden (Duitslanddag)
Dinsdag  01 juli: Pepe's Grill-res-
taurant - Baak (Engelanddag)
Woensdag 02 juli: 't Witte Paard -
Zelhem (Frankrijkdag)
Donderdag 03 juli: Zaal Leemreis -
Hengelo (Italiëdag)
Vrijdag 04 juli: Hessenhal - Hoog
Keppel (Belgiëdag)

Programma
17.00 uur: ontvangst basisschool-
jeugd en ouders. 

Voorgerecht:
Droomwolken worden werkelijk-
heid!
Prijsuitreiking voor de beste
droomwolken die gemaakt zijn door
de basisschooljeugd van Bronck-
horst. In de droomwolken mochten
de kinderen hun eigen toekomst
uitbeelden.
Bovendien presenteren we een leuk
en gevarieerd programma, afge-
stemd op de kinderen.

18.00 uur: welkom en ontvangst
met Europese hapjes, door leden
van het gemeentebestuur.

Hoofdgerecht:
18.30 uur: we maken de prijswin-
naars van de ansichtkaartenactie
bekend en reiken de prijzen uit. 
Wij presenteren de resultaten van
de ansichtkaartenactie onder inwo-
ners en de besprekingen van de ex-
pertgroepen. U kunt deelnemen
aan gespreksgroepen, waarbij u het

thema kiest dat u het meeste
aanspreekt. Onder leiding van wet-
houders, gemeenteraadsleden en
burgemeester discussiëren we in
groepjes over enkele dilemma's die
voor de toekomst van Bronckhorst
van belang zijn. We richten onze pij-
len daarbij ook over landsgrenzen
heen. Wat kan Europa betekenen
voor u als inwoner, voor het be-
drijfsleven, voor de ondernemers?

Muzikale noot
Bij een gezellige happening voor
inwoners van Bronckhorst mag de
muzikale en creatieve noot niet ontbreken. Aan deze vijfdaagse

zomertour werken onder andere
mee: Josee van der Staak, Gerry
Groot Swaaftink, Cabaret 'Hoe zo?',
Jan Wagenvoort, Pits, De band Hot
& Sweet en enkele dans- en dwei-
lorkestjes.

Maak ruimte in uw agenda en 
praat mee over uw toekomst! Het
gemeentebestuur is graag uw gast-
heer op één van deze avonden en
laat u proeven van hapjes en drank-
jes uit een ander Europees land.

Kom, eet en praat mee met raad en b en w tijdens de zomertour! 
Van 30 juni t/m 4 juli 2008
Het belooft een spetterend programma te worden!

Bronckhorst is een verrassende plattelandsge-
meente in de Achterhoek. Rijk bedeeld met na-
tuurschoon; bossen, uitgestrekte weilanden en
water wisselen elkaar af. Maar de gemeente is
ook bekend om de vele prachtige kastelen en
Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland.
Bronckhorst heeft een rijk verenigingsleven en
een bloeiende middenstand en telt ca. 38.000
inwoners. Met een oppervlakte van ongeveer
30.000 ha. is Bronckhorst één van de grootste ge-
meenten van Nederland. 

De gemeente heeft een missie en een visie gefor-
muleerd. Klant- en omgevingsgericht, flexibel,
transparant, resultaatgericht en doelmatig zijn
de vijf kernwoorden waaraan we ons werk toet-
sen. We zoeken collega's die oog en oor hebben
voor de maatschappij en voor elkaar en voor wie
deze kernwoorden een uitdaging zijn.

In verband met een bevordering van een collega,
is er op de afdeling 

Openbare werken plaats voor een

Stratenmaker
Standplaats Hengelo (Gld) (36 uur/ nr OW/07)

Als allround medewerker rayonbeheer Openbare
werken verricht je, afhankelijk van de taken van
de werkeenheid, verschillende taken op het ge-
bied van beheer en onderhoud. En je vervult in
het dagelijkse werk de oor&oog functie richting
de burger.

Wij bieden:
Een zelfstandige baan in een platte en mensge-
richte organisatie. Afhankelijk van kennis en er-
varing bieden wij een salaris van maximaal €
2.202,- per maand bij een 36-urige werkweek
(schaal 4). 

Informatie:
Bij de heer D.J. Flierman (0575) 75 02 70, kun je
meer informatie over de inhoud van de functie
verkrijgen. Informatie over de procedure is te
verkrijgen bij Christa Capel, personeelsadviseur
tel. (0575) 75 04 61. Meer informatie over de in-
houd en de gevraagde eisen voor de functie kun
je vinden op onze website www.bronckhorst.nl.

Help jij mee om de straten van Bronckhorst in topconditie te houden?



De gemeente Bronckhorst heeft
subsidie beschikbaar gesteld voor
een vijftal concerten in de gemeente
Bronckhorst. Hiervoor zijn afspra-
ken gemaakt tussen het Nederlands
Jeugd Orkest (NJO), de VVV en de
gemeente. Drie concerten worden
verzorgd in de kapel in Bronkhorst,
één op Kasteel Hackfort in Vorden
en één in sier- en heemtuin
Aldenaeve in Zelhem. Wethouder
Glasbergen is in zijn nopjes met de
komst van het NJO naar Bronck-
horst. “Ook vorig jaar heeft dit or-
kest een goede bijdrage geleverd
aan het culturele programma in on-
ze gemeente”, zegt hij. Wij hopen dat
de optredens in het stadje Bronk-
horst een aanzet zijn voor het cultu-
rele programma voor dit stadje”. 

De VVV heeft dit jaar voor het eerst
ook gezorgd voor arrangementen
met de plaatselijke horeca. Zo staan
een arrangement met sier- en heem-
tuin Aldenhaeve in Zelhem in combi-
natie met een culinair driegangenzo-
mermenu bij Ellen's eethuisje in Zel-
hem op het programma. Ook kunt u
in Herberg De Gouden Leeuw gebruik
maken van een verrassend driegan-
genmenu in combinatie met een
concert in de kapel van Bronkhorst.
Tenslotte is het ook mogelijk om bij
de Gravin van Vorden te genieten van
een driegangenmuziek-zomermenu
gecombineerd met een concert op
kasteel Hackfort.  Voor artiesten,
data en prijzen verwijzen wij u naar
de website van de VVV Bronckhorst: 
www.vvvbronckhorst.nl.

Nederlands Jeugd Orkest treedt dit jaar
vijf keer op in Bronckhorst

De basiscursus Digitale Vaardighe-
den 55+ is een computercursus voor
mensen van 55 jaar en ouder die wil-
len weten hoe een computer werkt
en waarvoor hij te gebruiken is.
Voorkennis is niet vereist. Juist als u
nog nooit met een computer hebt
gewerkt, is deze cursus geschikt
voor u.

In de cursus besteden we onder
meer aandacht aan:
• de verschillende onderdelen van

een computer

• leren werken met het toetsen-
bord, de muis e.d.

• het werken met Windows
• internet en e-mail
• tekstverwerken (Word)
• het werken met een rekenpro-

gramma

Cursusduur: 20 weken
Startdatum: 2 september 2008
Leslocatie: 't Beeckland, Het Hoge
41, 7251 XV, Vorden
Lesdag/lestijd: dinsdagmiddag, van
13.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 50,-. Het lesboek dient u
zelf aan te schaffen
(Basisboek Office 2003 ISBN 978 90
5906 1835)  
Informatie en aanmelding: Graaf-
schap College, sector Educatie &
Scholing, Julianaplein 2, 7001 HG
Doetinchem, tel. (0314) 35 38 00.
Contactpersoon Luuk Wildenbeest
wil@graafschapcollege.nl

Basiscursus Digitale Vaardigheden 55+

Op 31 maart en 30 april 2008 zijn de
gecombineerde belastingaanslagen
2008/WOZ-beschikkingen verzon-
den. Een aantal inwoners heeft be-
zwaar gemaakt tegen de vastge-
stelde WOZ-waarde. Momenteel
zijn we druk bezig met de afhande-
ling van deze bezwaarschriften, het
kan echter nog even duren voor u
van ons bericht krijgt. Wij vragen
hiervoor uw begrip. 

Het kan zijn dat de taxateur het no-
dig vindt uw pand nader (mogelijk

ook van binnen) te bekijken. Dit is
echter wel afhankelijk van de aard
van uw bezwaarschrift.
Wanneer dit het geval is, dan ont-
vangt u van te voren schriftelijk be-
richt met de geplande datum en
tijdstip van het bezoek.

Alle WOZ-waarden worden door de
gemeente verplicht doorgegeven
aan het waterschap Rijn en IJssel in
Doetinchem en de Belastingdienst.
Wordt een WOZ-waarde verlaagd
doordat er bezwaar is gemaakt, dan

wordt ook deze nieuwe, verlaagde
waarde aan deze instanties vers-
trekt. Hebt u onlangs een aanslag
ontvangen van het waterschap
en/of de Belastingdienst die geba-
seerd is op de huidige WOZ-waarde
én hebt u bezwaar gemaakt tegen
de WOZ-beschikking, dan passen
beide instanties de aanslag, in het
geval uw bezwaar wordt toegewe-
zen, automatisch aan. Hiervoor
hoeft u dus zelf geen actie te on-
dernemen.

Afhandeling bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking 2008

De gemeente wil sporten en bewe-
gen bij jeugd en jongeren stimuleren
en heeft hiervoor sportbuurtwerker
Robbert Bonsink voorlopig voor een
jaar ingehuurd. Robbert is onlangs
aan de slag gegaan. In samenwer-
king met sportverenigingen, scholen
en jongerenorganisaties gaat hij de
komende tijd actief sport- en be-

weegactiviteiten voor jeugd en jon-
geren organiseren in Bronckhorst.
Te denken valt aan clinics door
sportverenigingen of sportbonden
en het organiseren van toernooien.
Robbert is nu nog te vinden in het
gemeentekantoor, maar krijgt bin-
nenkort z'n vaste werkplek in sport-
hal De Kamp in Hengelo. Heeft u
goede ideeën of suggesties voor
Robbert? Of wilt u in uw buurt een
activiteit voor de jeugd in Bronck-
horst organiseren en zijn hulp inroe-
pen voor advies of voor het leggen
van contacten met bijvoorbeeld een
sportvereniging? Robbert is ook be-
reid om te assisteren bij de organi-
satie van een activiteit als daar tijd
en vraag naar is. U kunt Robbert
bereiken via tel. (06) 20 95 24 90 of 
e-mail: r.bonsink@bronckhorst.nl.
Aarzel niet! 

Hopelijk tot ziens bij één van de
sport- en beweegactiviteiten die hij
gaat (mede)organiseren.

Sportbuurtwerker Robbert Bonsink aan
de slag
Ook u kunt een beroep op hem doen

Denkt u dat gemeentelijke regelge-
ving overbodig, tegenstrijdig, onbe-
grijpelijk of omslachtig is? Vindt u de
voorschriften van de gemeente waar
u bij het verlenen van een vergun-
ning, vrijstelling of ontheffing mee te
maken krijgt, te ver gaan, maar wilt
u er toch geen bezwarenprocedure
tegen beginnen? Geef dit dan aan bij
het Meldpunt overbodige regelge-
ving, p/a gemeente Bronckhorst, af-
deling Algemeen bestuurlijke en ju-
ridische zaken, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). Een formulier hier-
voor vindt u op onze website:
www.bronckhorst.nl. U kunt de naar
uw mening overbodige regelgeving
ook mailen naar de gemeente
Bronckhorst (meno-
juridischezaken@bronckhorst.nl).

Waarom dit meldpunt?
Ministeries, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, provincies
en gemeenten streven naar sobere,
doelmatige en handhaafbare regel-
geving. Het Ministerie van Economi-
sche Zaken werkt met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten aan
vereenvoudiging van regelgeving.
Modelverordeningen van de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten worden in de komende
jaren aangepast. Hoewel niet de
indruk bestaat dat Bronckhorst
overbodige en/of nodeloos gecom-
pliceerde regelgeving heeft, weten
we niet hoe u, als onze klant, de

regels vindt en welke alternatieven
u kunt aangeven. 

Wat gebeurt er met uw melding?
U krijgt een bericht van ontvangst.
De afdeling Algemeen bestuurlijke
en juridische zaken neemt de mel-
ding in behandeling en bespreekt
met de vakafdeling nut en noodzaak
van de regelgeving. We nodigen u zo
nodig uit om met ons over uw mel-
ding te praten. Als we vinden dat de
regels moeten veranderen, starten
we daarvoor de procedure.

Gemeentelijke regels zijn:
1. verordeningen, zoals de Algeme-

ne plaatselijke verordening, de
Drank- en Horecaverordening, de
Monumentenverordening, de
Winkeltijdenverordening en de 

Verordening op de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 

2. beleidsregels die naar aanleiding
van deze verordeningen zijn opge-
steld en de overige beleidsregels

3. voorschriften die verbonden zijn
aan vergunningen, ontheffingen
en vrijstellingen die u van de ge-
meente hebt ontvangen 

Meldingen over andere regelge-
ving dan die van de gemeente
Bronckhorst
Deze meldingen sturen we door
naar de tot regelgeving bevoegde
bestuursorganen. Wij stellen de
melder op de hoogte van de door-
zending. Als we twijfelen of we de
melding door moeten sturen, nemen
we contact op met de melder.

Gemeentelijke regels overbodig, tegenstrijdig, 
onbegrijpelijk, omslachtig?

De gemeenteraad van Bronckhorst
stelde op 27 april 2006 het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden' vast. Op 5 decem-
ber 2006 keurde Gedeputeerde
Staten van Gelderland (GS) het plan
goed. Aan een aantal onderdelen
hebben GS destijds goedkeuring
onthouden. Op 7 mei 2008 verklaar-
de de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een viertal
beroepen gegrond en onthielden
alsnog goedkeuring aan enkele
onderdelen van het bestemmings-
plan.

In artikel 30 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening staat dat voor de
onderdelen van het bestemmings-
plan waaraan goedkeuring is ont-
houden, een nieuw bestemmings-
plan moet worden vastgesteld. Dit
doen we met het bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008'.

In dit bestemmingsplan staan dus
wijzigingen die voortvloeien uit de
onthouding van goedkeuring (door
GS), maar zijn ook ambtshalve wijzi-
gingen opgenomen. Dit zijn wijzigin-

gen als gevolg van kennelijke omis-
sies in het vorige plan, het vertalen
van verleende vrijstellingen in het
bestemmingsplan of ondergeschikte
aanpassingen, eventueel als gevolg
van nieuwe of gewijzigde inzichten.
Bijvoorbeeld het besluit van de
gemeenteraad om, mede in het
belang van de mantelzorg, de maxi-
male inhoudsmaat voor woningen in
het buitengebied te verruimen van
600 m2 naar 750 m2.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt
van 26 juni tot en met 6 augustus
2008 ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (zie ook
de publicatie onder 'Openbare be-
kendmakingen', Het bestemmings-
plan is ook in te zien via onze websi-
te (www.bronckhorst.nl � infobalie
� plannen en projecten). Voor de
goede orde: zienswijzen mogen al-
leen betrekking hebben op de wijzi-
gingen die door middel van deze
herziening in het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
worden aangebracht.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer M. Jolink,
tel. (0575) 75 03 69.

Correctieve herziening 2005/2008 bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden'

De overlast van de eikenprocessierups
is dit jaar bijzonder groot. Al meer dan
300 meldingen zijn tot nu toe bij de
gemeente binnengekomen. Voor de
bestrijding van de eikenprocessierups
werken we samen met meerdere ge-
meenten in de Achterhoek. Door het
grote aantal meldingen maken we on-
derscheid in bestrijding. Lokaties waar
veel mensen bijeen komen, krijgen een

hogere prioriteit. Hierdoor kan het wat langer duren voordat de overige loka-
ties bestreden worden. We vragen hiervoor uw begrip. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de website www.minlnv.nl onder eikenprocessierups.

Eikenprocessierups: veel overlast



Openbare bekendmakingen

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

Wanneer u een airco-unit wilt
plaatsen aan de gevel of op de grond
van een woning of pand, moet u er
altijd rekening mee houden dat deze
volgens de Woningwet bouwwerken
zijn. Dit kan betekenen dat hiervoor
een bouwvergunning aangevraagd
moet worden. Ook wordt getoetst of
het voldoet aan redelijke eisen van
welstand.

In de welstandsnota van de gemeen-
te Bronckhorst zijn sneltoetscriteria
voor airco-units opgenomen onder
de noemer 5.7.2. 'kleine technische
bouwwerken, antennes, etc.'

Kort samengevat wordt als beleid
geformuleerd:
• de gemeente streeft naar plaat-

sing van dergelijke bouwwerken
achter het hoofdgebouw en zoveel
mogelijk onzichtbaar vanuit het
openbaar gebied

• voorkomen moet worden dat
allerlei losse toevoegingen het
uiterlijk van het hoofdgebouw
ontsieren

Als beoordelingscriteria worden
o.a. geformuleerd:
• niet aan of bij monumenten of

beeldbepalende panden
• plaatsing zoveel mogelijk uit zicht

vanuit het openbaar gebied. Indien
mogelijk altijd aan de achtergevel
of op het achtererf en in ieder ge-
val achter de voorgevelrooilijn. Bij
gestapelde woningbouw op het
dak plaatsen of op het balkon aan
de achterzijde binnen het inpandi-
ge van het balkon

• maximaal één klein technisch
bouwwerk bij een woning/pand

• bouwwerken en bijbehorende

voorzieningen (b.v. bedrading) als
één geheel vormgeven

• bouwwerken zo bescheiden
mogelijk vormgeven

• materiaal en kleur onopvallend en
aanvaardbaar in relatie tot de om-
geving, geen felle, contrasterende
kleuren maar antraciet of grijs of
gelijk aan de kleur van het bouw-
werk waaraan het is aangebracht

Om uw aanvraag in behandeling te
nemen dient u het formulier voor-
overleg-welstand in tweevoud inge-
vuld en ondertekend in te dienen.
Deze formulieren kunt u downlo-
aden op de website van de gemeente
Bronckhorst (www.bronckhorst.nl)
of afhalen op het gemeentehuis. 
Tevens dient u hierbij in te dienen:
• een duidelijke situatietekening
• foto´s van de locatie waar het

bouwwerk geplaatst gaat worden 
• bouwkundige tekeningen waarop

duidelijk het bouwwerk, inclusief
maatvoering wordt weergegeven

(schaal 1:50 / 1:100)
• kleur- en materiaalomschrijving

Uw gegevens toetsen wij aan het ter
plaatse geldende bestemmingsplan.
Indien het voldoet aan het bestem-
mingsplan leggen wij uw plan voor
aan de welstandscommissie
(Gelders Genootschap). Zij adviseren
het college van b en w of het bouw-
plan voldoet aan redelijke eisen van
welstand. Is het uitgebrachte advies
positief, dan zenden wij u automa-
tisch de aanvraagformulieren voor
een bouwvergunning toe en kunt u
de bouwvergunning aanvragen. Is
het uitgebrachte advies negatief,
dan krijgt u schriftelijk bericht met
een kopie van het welstandsadvies. 

Meer informatie kunt u tijdens
openingstijden krijgen bij de balie
van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, in het
gemeentekantoor. 

Een bouwvergunning voor een airco-unit

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor Nierstichting, 16 t/m 21 september

2008, Bizon buitenreclame
• Bronckhorst, verkoop loten, 6 oktober t/m 20 december 2008, vogelvereniging Exokan
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, buurtfeest met toneel- en feestavond, volksspelen en

vogelschieten, 5 september van 19.00 tot 01.00 uur en 6 september 2008 van 09.30 tot 01.00
uur, op beide dagen geldt: afsluiten gedeelte Hogenkampweg, tussen de Steenderseweg en de
Koekoekweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent, buurtvereniging Bekveld

• Hummelo, Dorpsstraat 30, plaatsen steiger op trottoir, t/m 18 juli 2008, bouwbedrijf Jolink
• Hummelo, Sliekstraat, 23 en 24 augustus van 08.00 tot 17.00 uur, Concours Hippique, instellen

stopverbod, inhaalverbod en snelheidsbeperking gedeelte Sliekstraat, ponyclub Hessenrui-
ters, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, D. Brinksma

• Steenderen, afsluiten gedeelte Daliastraat i.v.m. buurtbarbecue, 30 augustus 2008 van 17.00
tot 24.00 uur, buurt Daliastraat

• Steenderen, Prins Bernhardlaan, 7 september 2008 van 08.00 tot 18.00 uur, onderlinge
dressuur- en springwedstrijden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,  paardensport-
vereniging De Zevensteen

• Toldijk, 18 oktober 2008 van 09.00 tot 18.00 uur, tripalon, afsluiten Beekstraat, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, paardensportvereniging De Zevensteen

• Toldijk, terrein Flophouse, 31 augustus 2008, Fiets 'm d'r in van 12.00 tot 19.30 uur, stopverbod
gedeelte Hoogstraat van 09.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van
09.00 tot 21.00 uur, stichting Humstee

• Zelhem, afsluiten Asterstraat i.v.m. buurtfeest, 13 september 2008 van 08.00 tot 22.00 uur,
buurtvereniging Asterstraat

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Bobbinkstraat 3, plaatsen veranda
• Bronkhorst, Kasteelweg 2, vernieuwen schuur
• Drempt, Roomstraat tussen nr. 25 en 27, wijzigen situatie nieuw te bouwen woning
• Halle, Halle-Heideweg 39, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, bouwen loods
• Hengelo (Gld), Kapelweg 13, gedeeltelijk vergroten garage/berging
• Hummelo, Zelhemseweg 19, verbouw woning
• Vierakker, Koekoekstraat 13, aanbouw t.b.v. een melkrobot
• Vorden, Hoetinkhof 94, bouw carport

• Vorden, Maalderinkweg 4, bouwen melkveestal
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, bouwen opslaghal
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2B, vergroten keuken en berging
• Vorden, Wiersserbroekweg 16, veranderen ligboxenstal
• Zelhem, Haitinkweg 1, vergroten garage/berging
• Zelhem, Magnoliaweg 1, gedeeltelijk veranderen winkelruimte tot kantoorruimte

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Burgemeester van Arkelplein ong. voor het bouwen van een speeltoestel, vrijstelling

vereist voor de hoogte van het speeltoestel, welke meer bedraagt dan 1,25 meter. Het betreft
een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 14, lid 5 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 44, vergroten van de woning, vrijstelling vereist voor ver-
groting van 10% van de oorspronkelijke oppervlakte. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in artikel 21, lid 1, sub c van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002,
herziening 2004-1'

De bouwplannen liggen van 26 juni t/m 9 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982'
• Baak, Bonte Koeweg 2, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 juni t/m 6 augus-
tus 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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 afdelingen, 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.

Voorgenomen vrijstellingen

Op 1 januari 2008 is de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) in werking
getreden. In deze wet is een aantal
moderniseringsvoorstellen opgeno-
men. De belangrijkste punten zijn
het behoud van de Wsw voor de
doelgroep, het versterken van de re-
gierol van gemeenten, meer naar
buiten treden en het vereenvoudigen
van de uitvoering. Vijf gemeenten
(Bronckhorst, Brummen, Lochem,
Voorst en Zutphen) hebben inmid-
dels mondeling afspraken met Delta
gemaakt over de uitvoering voor de
komende drie jaar. Deze afspraken
zijn nu vastgelegd in een samenwer-
kingsovereenkomst voor de periode
2008-2010.

Wethouder Nas is blij met de over-
eenkomst. “Er zijn goede afspraken
gemaakt met Delta. Delta gaat voor
de gemeente de uitvoering doen. De
daarvoor bestemde subsidie dragen
wij aan Delta over, zodat één finan-

cieel aanspreekpunt voor de mede-
werkers ontstaat. Delta heeft goede
ervaringen met de doelgroep. We
hebben er dan ook alle vertrouwen
in dat Delta deze taak goed uit gaat
voeren”. 

De deelnemende gemeenten blijven
na de ondertekening de door Delta
uit te voeren werkzaamheden goed
volgen. Naast regeliere bestuurs-
vergaderingen overlegt de gemeen-
te minstens drie keer per jaar over
de voorbereidingstrajecten voor
personen die op de wachtlijst staan,
de wijze waarop meer personen via
Begeleid Werken en Detachering
gaan werken en de vorm en inhoud
van de uitstroom naar regulier werk.
Iedere vier maanden rapporteert
Delta in hoeverre prestaties zijn
gerealiseerd en wat de verwachting
is voor de resterende periode van
het kalenderjaar.

Samenwerkingsovereenkomst met
Delta voor de komende drie jaar



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf  
26 juni t/m 6 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

Ontwerpbesluit Monumentenwet 1988 (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
• Vorden, Wildenborchseweg 9, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de woon-

boerderij
• Bronkhorst, Uilenhoek 1, aanvraag monumentenvergunning voor het vervangen van de houten

bakgoot door een koperen mastgoot
• Vorden, Almenseweg 49, aanvraag monumentenvergunning voor de interne verbouw van het

dienstgebouw behorende bij de historische buitenplaats Den Bramel

Ontwerpbesluit Monumentenverordening Bronckhorst 2006 (art. 11
mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
• Hummelo, Zelhemseweg 37, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 7 augustus 2008. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heren W. Hagens of 
C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Voor het ontwerpbesluit Monumentenwet 1988 geldt:
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 juni 2008:
• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen en feestavonden

met live-muziek, 25 september van 19.00 tot 24.00 uur, 26 september van 19.00 tot 01.30 uur en
27 september van 13.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 25 t/m 27 septem-
ber, verkoop loten op 25 september 2008, vereniging Volksfeest Linde

Verzonden op 17 juni 2008:
• Hengelo (Gld), 14 september 2008 van 13.30 tot 18.00 uur, open Hengelose kampioenschap

klootschieten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, buurtvereniging 'de Noabers'
• Steenderen, kermis met lunapark, vogelschieten, vogelknuppelen, kinderspelen en optocht, 11

t/m 13 september 2008, stichting Kermis Steenderen
• Zelhem, Sinterklaasintocht, 22 november 2008 van 14.00 tot 15.00 uur, ondernemersvereniging

Zelhem
Verzonden op 19 juni 2008:
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 3 t/m 6 juli 2008, stichting Barchemse4daagse
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk, Night of the Klomps met een volleybaltoernooi en tentfeest met

live-muziek, 13 september van 19.00 tot 01.00 uur en 14 september 2008 van 08.00 tot 24.00
uur, stichting Concordia evenementen

• Vierakker, Vierakkersestraatweg 11, jubileumfeest i.v.m. verjaardag, huwelijk en zaak, 21 juni
2008 van 16.00 tot 01.30 uur, aannemer/handelsonderneming Naves

• Vorden, Nieuwenhuisweg, 2 juli van 19.30 tot 23.00 uur, 4 juli van 19.30 tot 24.00 uur, 6 juli van
10.00 tot 15.00 uur, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, feestavond en klootschiet-
marathon, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, 
2 t/m 6 juli 2008, Deldense buurtvereniging

• Zelhem, Velswijkweg, buurtfeest met volksspelen, vogelschieten, optocht, lunapark en
feestavonden met live-muziek, 15 augustus van 14.00 tot 01.00 uur, 16 augustus van 10.00 tot
01.30 uur en 17 augustus 2008 van 12.30 tot 21.00 uur, buurtvereniging Velswijk

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 juni 2008:
• Vorden, Biesterveld 94, plaatsen dakkapel
• Vorden, Biesterveld 96, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Doetinchemseweg 79A, bouwen bijgebouw, verleend met toepassing van artikel 50, lid

4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 17 juni 2008:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 22, gedeeltelijk vergroten berging en carport, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 10, vergroten bijgebouw

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 juni 2008:
• Vorden, Reeoordweg 2, bouwen serrestal en mestopslag
• Vorden, Strodijk 25, veranderen woning
Verzonden op 16 juni 2008:
• Halle, Tarwestraat 15, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, bouwen dubbele woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 35, bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, Hackforterweg 3, bouwen berging met hobbyveestalling
Verzonden op 17 juni 2008:
• Halle, Bocholtseweg 3, vergroten ligboxenstal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Bergstraat, Orchideestraat, Irisweg, Hyacintweg, Fresiaweg, Tulpweg, Crocusweg,

Lisweg en Papaverstraat, renoveren 86 woningen
• Zelhem, Oosterwijkweg 1A, bouwen melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers  
Verzonden op 19 juni 2008:
• Zelhem, Klumpersland 8 en 10, gedeeltelijk vergroten woningen

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 17 juni 2008:
• Halle, Halle-Nijmanweg ong., bouwen drie woningen, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  
Gemeentelijke monumentenvergunningen

Verzonden op 19 juni 2008:
• Steenderen, Molenkolkweg 43, voor het aanbrengen van een koperen mastgoot

Sloopvergunningen 
Verzonden op 16 juni 2008:
• Vorden, Het Hoge 34, geheel slopen garage, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, 'bloemenwijk', gedeeltelijk slopen 76 trapjeswoningen met name binnenmuren en

ramen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 19 juni 2008:
• Halle, Veengoot 8, geheel slopen woning en twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Rijnweg 25, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, IJselweg 16, geheel slopen twee schuren (duivenhokken en berging), komt

asbesthoudend afval vrij

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm/art. 5.5.1 en art. 5.4.1
APV)
Verzonden op 19 juni 2008:
• Vorden, Schuttestraat 16, voor verbranding nabij dit perceel.
• Vorden, Onsteinseweg 11, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Venderinkweg 3, voor verbranding nabij dit perceel

Kapvergunning
Verzonden op 19 juni 2008:
• Hummelo, J.D. Pennenkampweg 2A, vellen van twee esdoorns. Noodkap. Geen herplantplicht

Gehandicaptenparkeerplaats
Ter inzage van 24 juni t/m 5 augustus 2008:
• Hummelo, een gehandicaptenparkeerplaats aan de Hennendalseweg aan de heer F.J. Kem-

perman, De Brouwerij 25  

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens 'Night of the Klomps' geldt een stopverbod op de Riefelerdijk tussen de

Krommedijk en de Koningsweg van 13 september 12.00 uur tot 14 september 2008 20.00 uur
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Middenweg vanaf huisnummer 45 t/m 57 van 

28 juni 10.00 uur tot 29 juni 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

• Keijenborg, tijdens een buurtfeest is de Teubenweg tussen de Nyssinckkampstraat en de
Kerkstraat op 5 juli 2008 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens de kermis
- is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de J.F. Oltmansstraat vanaf
de Dr. Alfons Ariënsstraat tot de Kastanjelaan van 11 t/m 13 september
- wordt voor het doorgaande verkeer een omleidingroute ingesteld via de Kastanjelaan en de
Bronkhorsterweg van 11 t/m 13 september
- wordt een stopverbod ingesteld op de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg binnen de
bebouwde kom van 11 t/m 13 september 
- wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de Dorpsstraat,
Landlustweg, Whemestraat, Toldijkseweg, Burgemeester Smitstraat, Bronkhorsterweg, 
vanaf huisnummer 1A t/m 36, Harmen Addinkstraat, dr. Alfons Ariënsstraat, vanaf huisnum-
mer 1 t/m  23 op 13 september van 13.00 tot 18.30 uur
- wordt voor het doorgaande verkeer vanaf Doesburg een omleidingroute ingesteld via de
Kastanjelaan, de Bronkhorsterweg en de Prins Bernhardlaan en vice versa en voor het door-
gaande verkeer vanaf Toldijk via de Covikseweg, L. Dolfingweg en de Dr. Alfons Ariënsstraat
en vice versa op 13 september 2008 van 13.00 tot 18.30 uur

• Velswijk, tijdens een buurtfeest is de Velswijkweg, tussen de Kruisbergseweg en de Populie-
renweg, van 15 augustus 14.00 uur tot 17 augustus 2008 22.00 uur afgesloten voor alle ver-
keer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een buurtfeest is de Nieuwenhuisweg, tussen de Deldensebroekweg en de
Horst, op  4 juli 2008 van 19.30 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Sinterklaasintocht is de parkeerplaats Stationsplein op 22 november 2008
van 13.30 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Vincent van Goghstraat vanaf huisnummer 2 t/m 24 op 
30 augustus vanaf 12.00 uur t/m 31 augustus 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

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

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

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

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 19 juni 2008:
• Bronkhorst, Kapelstraat 2, voor het aanpassen van de toegangsdeuren van de Kapel, i.v.m. de

brandveiligheid

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

Verleende vergunningen
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besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

• Hengelo (Gld), in verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer is de Menkhorsterweg
(vanaf de Ruurloseweg tot aan de Memelinkdijk) vanaf woensdag 18 juni tot eind september
2008, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

Verkeer en vervoer

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen de
volgende ontwerpbestemmingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken van 26 juni
t/m 6 augustus 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage:

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2008; 
natte natuurwaarde'
Het plan heeft betrekking op de bescherming van de natte natuur in het buitengebied van de
voormalige gemeente Steenderen. De provincie heeft dit beleidsdoel in haar omgevingsplannen
vastgelegd en bepaald dat de Gelderse gemeenten deze bescherming in het bestemmingsplan
dienen te regelen.
Het gaat om de volgende terreinen:
• twee kleine terreinen in de Bronkhorsterwaarden
• oude IJsselarm ten westen van Baak
• twee delen van een oude IJsselarm ten westen van Steenderen
• bosgebied Zevenmorgen globaal gelegen tussen de Beukenlaan en de Langendijk
• bosgebied tussen de Hoogstraat en de Beekstraat ten zuidoosten van Toldijk
• bosje aan de Groote Beek in het zuidoosten van het gebied van de voormalige gemeente

Steenderen

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en
Keppel 2008; functiewijziging'
Het plan heeft betrekking op de vertaling van het beleid voor functieverandering van vrijgekomen
en vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing volgens de nota 'Functies zoeken plaatsen zoeken
functies' en al opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'.
Het ter inzage liggende bestemmingsplan doet dat voor het buitengebied van de voormalige
gemeenten Steenderen en Hummelo en Keppel in afwachting van de algehele herziening van die
bestemmingsplannen buitengebied (start daarvan gepland in 2009).

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008'
Het plan is een correctieve herziening op basis van artikel 30 WRO van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden', naar aanleiding van de onthouding van goedkeuring aan
delen van dit plan. Daarnaast zijn in het plan ook ambtshalve wijzigingen opgenomen. Dit betreft
wijzigingen als gevolg van kennelijke omissies in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden', het vertalen van verleende vrijstellingen of ondergeschikte aanpassingen,
mede als gevolg van nieuwe of gewijzigde beleidsinzichten. Zie hiervoor ook het artikel elders op
deze gemeentepagina's.

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 03 70. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of monde-
ling een gemotiveerde zienswijze op de bovenstaande ontwerpbestemmingsplannen naar voren
brengen bij de gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

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: 
• Wichmond, Polweg 6, voor verandering van de inrichting door het bouwen van een bergruimte

voor auto's, aanhangers en gereedschap.
Deze verklaring is op 24 juni 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 ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden ook 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 milieube-
heer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
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 inwerkingtreding 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. 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 26 juni
t/m 6 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41

Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, voor het veranderen van een schildersbedrijf, waarop het

Besluit algemene regels voor inrichtingen van toepassing is
• Zelhem, Ericaweg 2A, voor het oprichten van een inrichting voor het poetsen en reconditione-

ren van personen- en bestelwagens, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit gedeeltelijk intrekken vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
26 juni t/m 6 augustus 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 17, voor het gedeeltelijk intrekken van de op 7 december

1999, onder kenmerk 97/2013, verleende vergunning voor wat betreft de opslag en verkoop van
LPG

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van dit deel van de vergunning.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 7 augustus 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 redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Besluit intrekking vergunning (art. 8.26, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 26 juni
t/m 6 augustus 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 20-22, voor intrekking van de bij besluit van 22 november 2006,

onder nummer BWM06/034, verleende vergunning voor een inrichting voor het vervaardigen
van dakkapellen

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 8.26, eerste lid
van de Wet milieubeheer ingetrokken omdat van de afgegeven vergunning geen gebruik wordt
gemaakt.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten

opzichte van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen.               
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.       

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de be-
roepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist 
(art 20.3 Wm).

Wet milieubeheer

De meeste kastanjebomen in de Kastanjelaan zijn ziek. Ze zijn aangetast door de kastanjebloe-
dingsziekte. De kastanjebloedingsziekte is herkenbaar aan bruine plekken op de stam, waaruit
vocht loopt. De ziekte beschadigt het bastweefsel. In ernstige gevallen worden kastanjebomen
compleet geringd, waardoor de boom afsterft. Meer informatie over de kastanjebloedingsziekte
kunt u vinden op de website http://www.kastanjeziekte.wur.nl/

Werkzaamheden
Wij willen alle kastanjebomen inclusief stobben verwijderden. De kastanjebomen vervangen wij
door lindebomen. Omdat het verwijderen van de kastanjebomen veel schade zal toebrengen aan
de onderbeplanting wordt ook deze vervangen. Het reconstructieplan is in overeenstemming met
het groenstructuurplan opgesteld. De groenvakken op de accentpunten, zoals de entree van de
Kastanjelaan en op kruispunten, worden beplant met sterke, goed sluitende bodembedekkers.
Wij kiezen voor minder diversiteit om meer rust en eenheid in het groenbeeld te krijgen. De
overige groenvakken worden ingezaaid. De werkzaamheden voeren wij dit najaar uit. 

Inloopavond
Wij hebben een reconstructieplan
voor de Kastanjelaan gemaakt. Om u
de gelegenheid te geven de tekening
in te zien, vragen te stellen en op-
merkingen te plaatsen, houden wij
een inloopavond op 30 juni 2008 in
Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7 in
Steenderen, waarvoor wij u van
harte uitnodigen. Er zijn medewer-
kers van de gemeente Bronckhorst
aanwezig die aan de hand van teke-
ningen uw vragen beantwoorden.

B en w verlenen gedurende vier
weken inspraak op dit plan. U kunt
het plan inzien op de afdeling
Openbare werken in het gemeente-
kantoor. Van 24 juni t/m 22 juli 2008
kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan b en w, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling Openbare werken.

Reconstructie beplanting Kastanjelaan Steenderen
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B en w stelden op 15 april 2008 de volgende besluiten vast:

Besluit informatiebeheer gemeente Bronckhorst
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug t/m 1 januari 2007.

Besluit archiefbewaarplaatsen
waarin als archiefbewaarplaatsen worden aangewezen:
• Streekarchivariaat Regio Achterhoek, Louise de Coligystraat 11A, Doetinchem
• Regionaal Archief Zutphen, Spiegelstraat 13-17, Zutphen (voor het overgedragen archief van

de voormalige gemeente Vorden)
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug t/m 1 januari 2008.

De gemeenteraad van Bronckhorst stelde in zijn vergadering van 22 mei 2008 vast:

Archiefverordening gemeente Bronckhorst
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug t/m 1 januari
2007.

De besluiten en de verordening liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentekan-
toor, afdeling Belastingen en ondersteuning en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Inspraak Sanctiestrategie Omgeving
B en w stelden op 17 juni de Sanctiestrategie Omgeving in concept vast. 
In de sanctiestrategie is de basisaanpak vastgelegd voor het bestuursrechtelijke en strafrechte-
lijke optreden bij overtredingen.

Waarom de Sanctiestrategie Omgeving?
Naast het toezicht op bouwen, slopen, milieu, algemene plaatselijke verordening en bestem-
mingsplannen is het van belang een eenduidige en uniforme sanctionering van overtredingen te
garanderen. De sanctiestrategie voorziet in deze sanctionering.
Willekeur en onduidelijkheid bij handhaaftrajecten worden in belangrijke mate beperkt en
voorkomen. 

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

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

over de zwaarte van sancties daarvoor

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 24 juni t/m 5 augustus 2008. Een ieder
kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan zowel mondeling als
schriftelijk.

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

De verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug t/m 1 januari 2008.

Aanwijzing (tijdelijke) toezichthoudende ambtenaren
B en w hebben op 10 juni 2008 besloten om medewerkers van de afdeling Veiligheid, vergunnin-
gen en handhaving aan te wijzen als (tijdelijke) toezichthoudende ambtenaren inzake het toezicht
bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de
Algemene Plaatselijke Verordening voor het ambtsgebied Bronckhorst. De bevoegdheden van de
(tijdelijke) toezichthoudende ambtenaren wordt ontleend aan de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en omvatten onder meer: het vorderen van inlichtingen, het vorderen van inzage van
zakelijke gegevens en bescheiden, het betreden van plaatsen, het onderzoek van zaken en het
vorderen van medewerking. Aan de aangewezen (tijdelijke) toezichthoudende ambtenaren wordt
een legitimatiebewijs Awb verstrekt.

Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na publicatie op deze gemeentepagina's.

Inzage
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving in het gemeentekantoor tijdens de openingstijden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

1983 ALBERT HEIJN 25 JAAR IN HENGELO  2008

GRANT’S BLENDED
SCOTCH WHISKY
fles 100 cl van 17.69

voor 14.99

AH SHOARMA- OF
GYROSREEPJES
voord. verp.

van 6.49
voor 3.99

DROGISTERIJ
1+1 G1+1 GRRAATTIISS

o.a. DOVE HANDZEEP
2 pompflacons à 250 ml

van 5.00
voor 2.50

GROLSCH BIER
krat 24 flesjes

nu 8.49

BERBERANA DRAGON
TEMPRANILO
3 flessen

van 14.94
voor 9.95

3 H3 HAALELE N =N =
2 B2 B EETTAALELE N!N!

SPEKTAKEL... GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!
FEEST M.I.V. 30 JUNI A.S. 25 WERKDAGEN LANG

VERLOTEN WIJ ELKE DAG ÉÉN GLOEDNIEUWE
24 INCH JONGENS- OF MEISJESFIETS

NAAM:

TELEFOONNUMMER:

MOBIEL NUMMER:

BIJ TREKKING GEEN GEHOOR 

TREKKEN WIJ DOOR 2525

Wekelijks leuke activiteiten!
• Dinsdags 13.00 uur

Nordic Walking, VVV Hengelo (Gld.)

• Woensdags 13.00 uur
Kastelenfietstocht, VVV Vorden

• Donderdag 13.00 uur
Huifkartocht, VVV Zelhem

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld met

betrekking tot de wijziging van vergunningen ingevolge

de  Wet milieubeheer. 

Het betreft de revisievergunning d.d. 21 december 1999,

nr. MW99.2403 en de veranderingsvergunning en

wijzigingsvergunning die op 10 maart 2006, 

nr. MPM5466 door Gedeputeerde Staten van

Gelderland zijn verleend aan Nannoka Vulcanus

Industries B.V. voor een inrichting, gelegen aan de

Keppelseweg 347-353 te Doetinchem.

De wijziging betreft een aanscherping van de voor-

schriften met betrekking tot de diffuse stof-emissies

door activiteiten of handelingen op het buitenterrein van

de inrichting. De ontwerpbeschikking houdt in dat de

geldende vergunning wordt aangepast.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de stukken die daarbij horen,

liggen ter inzage van 26 juni 2008 tot en met 6 augustus

2008.

Bij de gemeente Doetinchem:

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 te Doetinchem;

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00

uur, alsmede op dinsdag van  17.30 tot 19.00 uur na

telefonische afspraak (tel. (0314) 377 377).

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,

vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van

terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of

mondeling zijn of haar zienswijze over de

ontwerpbeschikking naar voren brengen. Ingediende

zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem, onder vermelding van het

registratienummer dat onderaan deze kennisgeving staat.  

De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer

(026) 359 83 50.

Voor een mondelinge zienswijze, voor een mondelinge

toelichting of voor het maken van een afspraak voor

inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met

mevrouw G. Caerteling (tel. (026) 359 85 65) of met het

Bureau Procedure Ondersteuning (tel. (026)  359 83 48)

van de dienst Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling

zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-

beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen

definitieve beschikking beroep instellen, mits wordt

aangetoond dat men belanghebbende is. Volgens de

Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende

diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is

betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen

zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die

onderdelen van de definitieve beschikking beroep

instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking

gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 6 juni 2008 - 

nr. MPM13836

Wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Nannoka Vulcanus Industries B.V. Doetinchem

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

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.teunissenmode.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Restanten
Sandwich

NU 50% KORTING

Restanten
Sandwich

NU 50% KORTING

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en Contact Warnsveld!

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Het gesprek bleef gedurende de hele
dag gaande, omdat alle galeries en ate-
liers zoveel eigens te bieden hebben
dat er continu vergeleken werd en de
ah's en oh's  niet van de lucht waren.
Na de bibliotheek volgde een bezoek
aan Galerij en Atelier Amare, met een
toelichting van Jan Willem Drijver op
de naam van de galerij, aangevuld
door Josée van der Staak die vertelde
dat binnenkort haar cursisten hun
werk in de galerij exposeren. Ook
bracht Josée nog even in herinnering
hoe KunstZondagVorden in 2006 tot
stand gekomen is. De derde stop was
bij het atelier van Hans van Klaveren,
die de komende kunstzondag (6/7 sep-
tember) voor het eerst gaat meedoen,
met beelden en schilderijen. Daarna
ging het door naar Rob Schmidt - na-
tuurfotograaf - met zulke haarscherpe
foto's dat je met je neus op de vleugels
van mug en wesp gedrukt wordt. Om
de hoek naar Galerie Agnes Raben,
een begrip in Vorden, maar enkele
deelnemers aan KZV waren toch nog
nooit in haar galerie geweest. Koffie
en thee en toen naar Lineke Rekers om
haar nauwgezette schilderkunst en
vooral portretten te bewonderen. 

Met een kwartiertje fietsen richting
Lochem was iedereen bij 15a, galerie
en beeldentuin aan de Galgengoor-
weg van vader Willem en zoon Evert
Beens. Tussen al die prachtige beelden
in die prachtige tuin stond daar zo-
waar een puike lunch klaar, verzorgd
door Marlies Aartsen. Op tijd werden
de fietsen van het slot gedaan en re-
den we weer richting Vorden om op
het Hoge bij Jan Aartsen de fascineren-
de organics te gaan bewonderen en te
horen hoe hij tot deze originele
bloemkunst is gekomen. In binnen- en
buitenland is hij bekend en weet men
hem te vinden. Vervolgens naar atelier
geWOONKUNST van Lenie Suter, waar
we verrast werden door haar kleurrij-
ke en non-figuratieve schilderijen,
hoezo verschillend. Maar de verbazing

was nog niet over, want Meta van Ar-
kel liet daarna zien hoe onverganke-
lijk vergankelijk kan zijn met haar
schilderachtige foto's onder de titel
'De schoonheid van het verval'. Naast
de kunst werden ook de interieurs en
de tuinen van de deelnemers goed be-
keken en bewonderd. Aaf Renkema
met haar sluiertechniek schilderijen
vertelde enthousiast hoe zij het in Vor-
den naar haar zin heeft en steeds weer
op nieuwe ideeën komt. Vanuit het
atelier van Aaf staken we over naar ate-
lier Jachtlust van Thérèse Emsbroek,
waar we na het eten van een ijsje on-
der andere werden gelnformeerd over
het ontwerpen en maken van mario-
netten van papier-maché. Deze pop-
pen worden gebruikt in de animatie-
films van dochter Astrid Emsbroek. 

We moesten nu weer serieus op de
fiets om naar onze eindstop aan de Zo-
mervreugdweg te rijden: het atelier
van Evelien Goedkoop, waar drankjes
en hapjes op ons stonden te wachten.
Evelien maakt bronzen beelden, voor-
al portretten. Uit haar verhaal kwam
naar voren dat zij in opdracht werkt
en over de hele wereld werk van haar
hand heeft staan. Na een mooi laatste
woord van de voorzitter werd de dag
afgesloten onder het genot van een
heerlijk glas wijn. De conclusie: we
zijn voorlopig nog niet uitgepraat over
kunst in het algemeen en de kunst in
Vorden in het bijzonder. Wat zijn we
rijk met zoveel verschillende kunstui-
tingen die in ons dorp te zien zijn. Het
is een hele tour om op één dag alle
kunstadressen in Vorden te bezoeken,
maar het is op een kunstzondag abso-
luut de moeite waard om op de fiets te
stappen en daarbij het buitengebied
niet over te slaan. Welkom namens al-
le deelnemers van KunstZondagVor-
den; wij hopen u te zien op het kunst-
weekend van 6 en 7 september dat we
samen met Cultuurfonds Vorden orga-
niseren.

Kunst aan de hand in
Vorden!

Woensdagmorgen 18 juni jl. zag je ze staan voor de deur van Bibliotheek
Vorden, fiets aan de hand, net een klas die op schoolreis gaat. De deelne-
mers aan KunstZondagVorden (KZV) gingen nu eindelijk zelf bij elkaar
een kijkje nemen. Na een woord van welkom gaf Will(emijn) Colenbran-
der - voorzitter van KZV - in GalerieBibliotheekVorden een korte uitleg bij
de daar tentoongestelde 'Alledaagse gelaagdheid' en bracht daarmee met-
een een pittig gesprek op gang over wat kunst voor iedere deelnemer be-
tekent.

Naast het 'grote' orkest zal ook het
leerlingenorkest van zich laten horen.
Het aantal leerlingen is de laatste ja-
ren flink toegenomen, waardoor het

orkest nu uit 17 muzikanten bestaat. 
De weergoden zijn Jubal telkens goed
gezind bij het campingconcert en we
gaan er dus van uit dat dit jaar weer
het geval zal zijn. Het programma is er
alvast op aangepast: vrolijke klanken
om het begin van de zomervakantie in
te luiden.
Het orkest en leerlingenorkest staan
onder leiding van dirigent Henk Vrug-
gink. De toegang is gratis.

Campingconcert 
muziekvereniging Jubal
Wichmond/Vierakker

Op zondag 13 juli aanstaande sluit
muziekvereniging Jubal hun muzi-
kale jaar af met een campingcon-
cert. Het concert vindt plaats op
camping 'de Kleine Steege' in Wich-
mond.

Helaas zal er dit jaar geen blagenrock
worden georganiseerd, in verband
met optredens van Normaal elders in
het land. Het is de bedoeling van Flo-
phouse en Normaal om dit jeugd eve-
nement in 2009 te organiseren voor de
kinderen uit de Gemeente Bronck-
horst. Er is dus een jaar extra tijd om
de liedjes uit het hoofd te leren en in
2009 extra hard mee te zingen!
Vrijdag 27 juni zal het grootste spekta-
kel plaatsvinden. Niet alleen op het
Flophouse terrein, maar ook daarbui-
ten zal men weten dat de tijd van Nor-
maal aangebroken is. Zo zal op vrij-
dagavond om 20.00 uur het boeren
rockfeest beginnen met Bakkerij Man-

schot. De drummer Jan Manschot
draait al ruim dertig jaar mee. Hij is
samen met Bennie Jolink medeoprich-
ter van Normaal en werd beroemd
met deze band. Daarna werd Boh Foi
Toch opgericht -de debuutplaat ver-
kocht 45.000 maal- en nu de Bakkerij.
Rond 22.00 uur zal Normaal aantre-
den om het rockfestijn compleet te
maken.

Zondag 29 juni zal het traditionele
koffieconcert plaatsvinden, waarbij
Normaal ’s middags een iets rustiger
deuntje zal spelen. Daarnaast zal het
Hanska Duo een optreden verzorgen,
dus extra de moeite waard om deze

dag even een lekker biertje te komen
drinken. Het Flophouse terrein zal om
10.30 uur open zijn en om 11.00 zullen
de Stevenlander blazers uit Brabant
met het muzikale feestprogramma
starten.

De kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Jeugdsoos Flophouse (al-
leen op vrijdagavond), Café Den Bre-
mer, Café De Seven Steenen, Café de
Bierkaai en Café de Tol. Natuurlijk
kunnen er ook kaarten gereserveerd
worden, door het aantal kaarten maal
de voorverkoopprijs over te maken
naar bankrekening 36.11.50.075 t.n.v.
Ontmoetingscentrum Toldijk. Op de
dag van het evenement kunnen de
kaarten worden afgehaald aan de kas-
sa. Neem voor alle zekerheid een kopie
van het bankafschrift mee. Meer infor-
matie en toegangsprijzen op www.flo-
phouse.nl.

Aanstaand weekend: Høken in
Toldiek

Net als voorgaande jaren zal aankomend weekend weer gehøkt worden in
Toldiek. Op vrijdagavond 27 juni zal Normaal optreden met in het voor-
programma Bakkerij Manschot. Op zondag 29 juni wordt het Koffiecon-
cert gehouden, met naast het optreden van Normaal, onder andere de Ste-
venlander Blazers en het Hanska Duo.

In de landelijke pers heeft een ieder
kunnen lezen dat de burgemeester
van de gemeente Bronckhorst Henk
Aalderink de voorzitter is van P10. Dit
is een club van tien plattelandge-
meentes die vaststelt dat aandacht en
geld van de rijksoverheid vooral naar
de grote steden gaan en te weinig naar
het platteland. Een prima initiatief
van de burgemeester, maar het roept

de vraag op waarom in zijn eigen ge-
meente een woonvisie 2008-2017 is op-
gesteld, die verrassende overeenkom-
sten heeft met het landelijk beleid
waartegen hij ageert. Er wordt name-
lijk in Bronckhorst een ongelijk woon-
beleid gevoerd in het voordeel van de
grote kernen ten opzichte van de klei-
ne kernen.
Bronckhorst verdeelt in de woonvisie

1885 te bouwen woningen over 4 grote
kernen en 39 kleine kernen. De kleine
kernen mogen -en dan nog onder
voorwaarden- 100 woningen zetten.
De 1785 andere woningen gaan naar
de grote kernen. Woningbouw is van
doorslaggevend belang voor de leef-
baarheid van álle kernen in Bronck-
horst: het beperken van de woning-
bouw leidt tot vergrijzing en uit-
stroom van jongeren. In de woonvisie
van de gemeente treft dit lot de kleine
kernen. De scheve verdeling is op de
lange termijn de doodsteek voor de
kleine kernen in deze gemeente.
Wie wil weten hoe dat voelt, dan kan
de burgemeester dat prima uitleggen.
In krantenberichten over de P10-actie
licht hij toe: “Kanswijken prima, maar
vergeet het platteland niet” en “Het
kan niet zo zijn dat er straks overal
mooie wijken zijn, maar dat je op het
platteland niet meer kunt leven”. Ver-
vang ‘kanswijken in grote steden’ door
‘grote kernen’ en ‘platteland’ door
‘kleine kernen’ en er staat te lezen:
“Grote kernen, prima, maar vergeet de
kleine kernen niet” en “Het kan niet
zo zijn…dat je straks in de kleine ker-
nen niet meer kunt leven”. Het wordt
begrijpelijk -met de uitleg van de bur-
gemeester- hoe het voelt om in een
kleine kern in de gemeente Bronck-
horst te wonen. 
Deze woonvisie moet van tafel. In de
kleine kernen is woningbouw net zo
noodzakelijk als in de grote kernen.
Dat zal in een nieuwe woonvisie een
duidelijke plaats moeten krijgen.
Nieuwsgierig naar de inhoud van het
krantenbericht over P10 en het dorps-
plan van Stichting Belang Olburgen
en Rha, met daarin hún woonvisie,
kijk dan op de site, www.olbur-
genrha.nl, onder ‘Dorpsplan’ en
‘Nieuwsbrief/21 juni 2008’.

Olburgen/Rha – dorp met visie en
kern met pit!

De kleine kernen zijn voor de gemeente Bronckhorst, wat het platteland
is, voor de Landelijke overheid: een blinde vlek. Deze mening heeft de
Stichting Belang Olburgen en Rha, die constateerde dat de woonvisie van
de gemeente Bronckhorst 2008-2017 overeenkomsten heeft met het lande-
lijke beleid.
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Waar de meubelen
nog betaalbaar zijn!

Kom, Kijk en Vergelijk

Openingstijden:
Vrijdag: 13.30-21.00 uur
Zaterdag: 9.30-17.00 uur

Tot ziens bij:
Gerrit Onstenk Meubelen
Molenenk 20, Hengelo Gld

Tel.: 0575-463153 / 06-54317355

Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

Wij leveren deze producten niet aan particulieren.  Indien u, als particulier, interesse heeft in
onze producten, brengen wij u graag in contact met een schildersbedrijf of verkooppunt.

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Internet: www.weevers.net

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een freelance

Webdesigner m/v

Ervaring met HTML, CSS, CMS en Photoshop is gewenst. De werkzaamheden worden

bij voorkeur op het bedrijf uitgevoerd, maar het werken vanuit huis behoort ook tot de

mogelijkheden.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt van openheid.

Wekt deze advertentie jouw interesse? 

Stuur ons je sollicitatie en CV t.a.v. de heer R.H. Hendriksen.

Wij zijn voor jouw sollicitatie natuurlijk ook bereikbaar via e-mail: 

vacatures@weevers.net

Weevers Net is een klein IT-bedrijf en maakt voornamelijk websites. De hoofdvestiging

is Drukkerij Weevers. Dit is een middelgroot grafisch bedrijf met ruim 60 medewerkers,

ISO 9001, FSC en milieu gecertificeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij

een ontwerpstudio in Zutphen, een kleinere drukkerij in Lichtenvoorde met een filiaal

in Groenlo en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.

Wie wil ons tijdelijk ondersteunen

NU IN ONZE 

SHOWROOM!

AL VANAF € 20.250,-

Nieuw. De Peugeot 308 SW.

De Peugeot 308 SW vanaf € 20.250,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs vanaf € 429,- excl. BTW en incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. 
Gem. verbr. (afh. van type motor) 4,9-8,2 l/100 km; km/l: 20,4 – 12,2; CO

2
: 129 – 194 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl. 

GEEF JE DROMEN DE RUIMTE.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 17 juni

2008 door Bouwbedrijf Bruggink bv een melding "Besluit

uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie Mobiel

ingediend. Het voornemen bestaat om de bodem van de

locatie Halle-Heideweg 26 in Halle, gemeente

Bronckhorst te saneren. De saneerder mag vijf weken

na de melding starten tenzij Gedeputeerde Staten laten

weten dat de melding niet voldoet aan de eisen van het

BUS.

Belanghebbenden kunnen tot 10 juli 2008 mondeling of

schriftelijk reageren op de voorgenomen sanering bij

Gedeputeerde Staten van Gelderland, onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem (tel.

(026) 359 99 99). Tegen deze melding is uiteindelijk

geen bezwaar en beroep mogelijk.

Arnhem, 20 juni 2008 - 

zaaknummer 2008-009814

Bodemverontreiniging op de locatie Halle-Heideweg 26 

in Halle, gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

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

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

VORDEN
Stationsweg 16
tel.: 0575 - 55 15 83

Welkoop Vorden is op zoek naar een 

VERKOOPMEDEWERKER m/v 
voor 38 uur per week. 

Wat wij zoeken: 
• Iemand bij wie het buitenleven een belangrijke plaats inneemt in

zijn/haar leven 
• Iemand die onze klanten begrijpt en die weet waarover hij/zij praat 
• Iemand die de handen uit de mouwen wil  steken en  gevoel voor

commercie heeft 
• Iemand die goed kan samenwerken en overleggen 

Wat wij vragen: 
Ben je in het bezit van een VMBO diploma en ben je bereid de interne
BBL opleiding tot verkoper, van het Agri-Retail college te volgen;
OF
Heb je een MBO opleiding, niveau 3 of 4 richting detailhandel gevolgd
en ben je bereid om d.m.v. interne opleidingen van het Agri-Retail col-
lege je te specialiseren als verkoper van het uitgebreide Welkoop
assortiment.

Wat wij bieden: 
• Een prettige werkomgeving in een hecht team
• Een uitdagende en afwisselende functie 
• Een bij het opleidingsniveau en functie passend salaris volgens de

CAO voor Boerenbond en Welkoop 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreekt jou deze advertentie aan? Reageer dan snel op onderstaand
adres. Reacties, schriftelijk of per mail, en voorzien van C.V.  kunnen tot
7 juli 2008 gericht worden aan Welkoop Vorden, t.a.v. dhr. H.W. Weenk,
Stationsweg 16, 7251 EM Vorden of e-mail: vorden@welkoop.com 

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Volop
zomerfruit

Aardbeien,
kersen, meloenen
en nog veel meer!

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel:
groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers!

Maandag en woensdag gesloten

NIEUW! 
Op de Revelhorst in Zutphen.

HANZESTADCAMPERS
Verhuur, verkoop en onder-
houd van campers. Kijk op
www.hanzestadcampers.nl 

voor onze speciale tarieven!

GROTE OPRUIMING!!

VORDEN ZELHEM

OP DE HELE VOORJAARS/ZOMER COLLECTIE

20-50% KORTING
G-STAR • PALL-MALL • D.E.P.T • ONLY
SCOTCH & SODA • RELAKZ enz. enz.

DUS HÉÉL VÉÉL HALEN ...
EN HÉÉL WEINIG BETALEN!!

E
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Begaoge, begaogen, begaoven: 
Ziekte bij varkens, vallende ziekte. "'t Poggen hef de begaogen." 

B. Hengaon: 
"Hengaon en warken." Gaan werken. 
"Lao'w hengaon en binden de garven." 

C. Stieperstond: 
Op stel en sprong. "Mot dat no dalek gebeurn?" 
"Jao, stieperstond."

In de in Kwidzyn in Polen gehouden
wedstrijd, werd hij op de eerste dag
16e en op de tweede dag 11e. Beide da-
gen moesten de coureurs vier ronden
van elk 60 kilometer rijden. In de eer-
ste race ging het voor Erwin bij de Ex-
treme test twee keer mis. Door tegen

een boomstam aan te rijden verloor
hij een halve minuut op de concurren-
tie, te veel om voor een goede eind-
klassering in aanmerking te kunnen
komen. Op de tweede wedstrijddag
ging het een stuk beter en bleef Erwin
net één plaats boven de ‘top tien’. In
de tussenstand om het wereldkampi-
oenschap staat hij thans op de 16e
plek. Volgende week staat in Bussi sul
Tirino het Italiaans kampioenschap
op het programma.

Geen gelukkige race van
Erwin Plekkenpol
Vordenaar Erwin Plekkenpol heeft
tijdens de vierde wedstrijd om het
wereldkampioenschap Enduro een
onfortuinlijke wedstrijd gereden.

Vanuit hier worden de werkzaamhe-
den verder voortgezet. Gotink Installa-
tie is een totaal installateursbedrijf die
alle voorkomende werkzaamheden
uitvoert op gebied van sanitair, elek-

tra, centrale verwarming en loodgie-
terswerk. Bij Gotink Installatie werken
negen gekwalificeerde medewerkers
en allen hebben vele jaren praktijker-
varing. Door toenemende werkzaam-

heden is het bedrijf op zoek naar vak-
bekwame en zelfstandige installatie-
monteurs. “In principe verandert er
niets, alleen de naam is veranderd”,
zegt eigenaar Harald Gotink. “Kwali-
teit en service blijven zoals klanten
dat van ons gewend zijn”. Harald’s
partner Carol is het aanspreekpunt
voor de showroom.

Heegt Installatie wordt 
Gotink Installatie

Onlangs is de naam Heegt Installatie in Hengelo Gld. veranderd in Gotink
Installatie. Het bedrijf is twee jaar gevestigd aan de Molenenk 6 in Henge-
lo.

Harald Gotink en partner Carol voor het pand.

Tijdens de Nederlands Kampioen-
schappen in het Overijsselse Geeste-
ren, De Veldhoek, zondag 22 juni jl.,

leverde Jos Bert Aalbers een buitenge-
wone prestatie. Hij werd derde op
straat en ging met 1000 m in 8 schot

108.30 over de finish en behaalde een
vierde plaats op het veld met 5 schot
676.30 m. Met zetten werd hij even-
eens vierde met 74.70 m, een persoon-
lijk record met een verbetering van 14
meter. De resultaten van de drie cate-
gorieën waren in het eindklassement
goed om als tweede van Nederland te
eindigen.

Goede resultaten klootschieten

Jos Bert Aalbers tweede van
Nederland

Jos Bert Aalbers uit Baak heeft het seizoen klootschieten op een voortref-
felijke manier afgesloten. Hij werd kampioen met het eerste team van
Klootschietvereniging ’t Trefpunt in Steenderen, werd tweede bij het Gel-
ders Kampioenschap en behaalde een goed resultaat bij het Europees
Kampioenschap -twee maal een derde plaats landelijk. Zondag werd hij
tweede van Nederland.

Jos Bert Aalbers in actie tijdens het Europees Kampioenschap in het Ierse Cork.

Als opwarmertje houdt PLUS Hans
Eland van maandag 23 juni t/m 5 juli
een olympische prijsvraag met als
hoofdprijs een reis naar de Olympi-
sche Spelen in Beijing.

Het olympisch DVD bord-spel 'Ga voor
Goud' wordt door Unilever exclusief
aangeboden bij PLUS en is speciaal
ontwikkeld door spellenfabrikant
Identity Games (in 2006 en 2007 win-
naar van het 'Speelgoed van het Jaar').
Het spel wordt gespeeld op een olym-
pisch spelbord met pionnen in de
vorm van olympische vlammen. Het
doel van het spel is om zoveel moge-
lijk medailles te verzamelen. Alle spe-
lers 'rennen' naar de finish om als eer-
ste de olympische vlam aan te steken.
Degene met de meeste punten is de
winnaar van het spel. Vragen worden
gesteld via spelkaarten en via een
DVD, waarop historische beelden
staan van eerdere Olympische Spelen.
Het spel is gedurende de actieperiode

bij alle PLUS supermarkten te koop
voor slechts ¤ 4,95 (winkelwaarde ¤
24,95).

GRATIS SPELKAARTEN
Bij het spel horen 150 spelkaarten van
onze Hollandse helden met vragen
over de Olympische Spelen. Vijftien
daarvan zitten al in de spelverpak-
king, zodat er direct gespeeld kan wor-
den. Door boodschappen bij PLUS te
doen kunnen de overige spelkaarten
bij elkaar worden gespaard. Wekelijks
zijn er 5 aanbiedingen waarbij de
klant gratis een zakje spelkaarten ont-
vangt. Daarnaast ontvangt de klant bij
elke ¤ 10 aan boodschappen een gratis
zakje met drie olympische spelkaar-
ten.

OLYMPISCHE PRIJSVRAAG
En dan is er de olympische prijsvraag.
Twee weken lang, van 23 juni t/m 5 ju-
li, krijgt de klant bij de boodschappen
een gratis kanskaart. Elke dag is er een
andere olympische vraag, die de con-
sument op de kanskaart beantwoordt.
Uit de ingeleverde kanskaarten wor-
den in elke PLUS dagelijks vijf win-
naars getrokken, die een olympisch
bordspel ontvangen. De hoofdprijs,
een geheel verzorgde reis voor twee
personen naar de Olympisch Spelen in
Beijing, wordt getrokken uit alle inge-
leverde kanskaarten. 
Kijk voor meer informatie op www.ga-
voorgoud.com en www.plus.nl

Spaar bij PLUS Hans Eland
voor uniek olympisch spel

Heel Nederland gaat voor goud.
PLUS ook. De winkel staat negen
weken lang helemaal in het teken
van de Olympische Zomerspelen.
En wel met een bijzondere spaarac-
tie waarbij de consument van 30 ju-
ni t/m 23 augustus kan sparen voor
unieke olympische spelkaarten
om het olympisch DVD-bordspel
'Ga voor Goud' nog leuker en com-
pleter te maken.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert
een serie zomerbridgeavonden. De
eerstvolgende vrije drives zijn op don-
derdagavond 26 juni 2008 in Zaal Den
Bremer aan de Zutphen-Emmeriks-
eweg 37 in Toldijk en donderdagavond
3 juli 2008 in de voetbalkantine van

S.V. Steenderen aan de Prins Bernhard
laan 7 in Steenderen. Er wordt ge
speeld in twee lijnen en per lijn zijn
prijsjes te winnen. Inschrijven vanaf
19.00 uur, aanvang bridge 19.15 uur
tot ± 22.30 uur. Inlichtingen (0314
623348.

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst
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Beachsoccer wordt gespeeld op een
klein speelveld. Het zand maakt het
voor de voetballers niet gemakkelijk.
Veel schieten op de grote goals levert
het meeste resultaat op. Een wedstrijd
duurt twaalf minuten en er kan door-
lopend gewisseld worden. Dat is ook
maar goed ook, want beachsoccer
vergt veel van de conditie. In het losse
zand rolt de bal nauwelijks. Hooghou-
den en uithalen is de belangrijkste tac-
tiek. Het leverde enkele mooie doel-
punten op. 

Bij de senioren op zaterdag 7 juni
werd Baakse Boys winnaar. In een
spannende finale werd Ruurlo met 3-2
verslagen. Zondagmorgen 8 juni won-
nen bij de senioren de Ideale schoon-

zonen en Pax 3 de kruisfinales. Beide
teams gingen door naar de finales op
zondagmiddag. Het vervolg van het se-
niorentoernooi werd ’s middags afge-
werkt. In de finale stonden twee teams
van Pax tegenover elkaar. Pax 1 was
duidelijk een maatje te groot voor Pax
3 en won met 4-1.

Zaterdagavond was er een beachsoc-
certoernooi voor bedrijven. Winnaar
werd het team van businessclub De
Graafschap. Naast de voorronde van
het NK Beachsoccer werd vrijdag-
avond 6 juni een beachvolleybaltoer-
nooi gehouden. Er deden dertien
teams mee. Het toernooi werd voor de
tweede keer georganiseerd door de
Zelhemse volleybalverenging Sparta.

Something old, something new won
de finale tegen S.F.S. met 28-26. Veld
drie werd derde en De oude Hap werd
vierde. 

De prijzen van de voorronde NK Beach-
soccer werden uitgereikt door de orga-
nisatoren Bart Thüss en Marco Jansen.
Met het optreden van de rockband
Part 2 werd het daarna een gezellig

feest. Organisatielid Bart Thüss was
zeer tevreden over het weekend. “Drie
dagen hadden we prachtig weer en dat
hoort natuurlijk ook bij zo’n evene-
ment”, lacht hij. “Volgend jaar wordt
het weer gehouden. Dat wordt dan de
vierde editie. Wij zijn verder heel blij
met de sponsoren en de vele vrijwilli-
gers. Sommige vrijwilligers zijn het he-
le weekend in touw geweest”.

Teams van Pax, Baakse Boys, Zelhem en Keijenborg naar NK

Winnaars NK voorronde Beachsoccer in Zelhem
komen uit Bronckhorst

De teams die meededen aan de voorronde van het NK Beachsoccer in Zel-
hem hadden het zwaar in het mulle zand. De parkeerplaats bij sporthal
De Pol was omgetoverd tot een zandstrand. Het fraaie zomerweer was
voor het publiek aangenaam, maar voor de voetballers was het zweten in
de grote zandbak. De teams Zelhem D1 en Keijenburgse Boys D1 (jeugd) en
Baakse Boys en Pax 1 (senioren) waren de winnaars en nemen deel aan het
NK Beachsoccer op 19 en 20 juli in de badplaats Scheveningen.

Schildersgroep ‘de Akwa’s’, bestaand
uit Annie Jansen, Rikie Berendsen, Ti-
ny de Zoeten, Lies Heusinkveld en Wil
te Boekhorst komen al jaren bij elkaar.
Samen schilderen is een passie. Er
wordt dan ook niet vaak overgeslagen.
In de winter krijgen ze les van Beb
Kruese uit Apeldoorn en worden de
fijne kneepjes van het aquarelleren
bijgebracht.

In de zomermaanden gaan ze naar
buiten om de natuur vast te leggen.
Koffie met iets lekkers hoort daarbij
en de tijd wordt op deze middagen
vaak vergeten. De resultaten laten zij

graag zien en daarom exposeren zij in
de Kapel van Bronkhorst.
Ina Kets-Heusinkveld maakt al vele ja-
ren prachtige sieraden in diverse tech-
nieken van uiteenlopende materialen,
zoals gevlochten bronzen broches, col-
liers van titaanbuisjes of zilveren rin-
gen en fraaie stenen in zilveren han-
gers.
In haar atelier heeft ze een enorme
sortering aan materialen en instru-
menten, waarmee ze haar werk uit-
voert. Ze ontwerpt en smeedt speelse
sieraden in zilver, messing en koper,
maar ook van prachtig titanium. In de
sieraden worden kralen van natuur-
steen en koralen, maar ook andere
materialen verwerkt. De sieraden zijn
uniek en hebben een eigen uitstra-
ling. 
De expositie van de sieraden van Ina
Kets-Heusinkveld en ‘de Akwa’s’ in de
Kapel van Bronkhorst is van 28 juni
t/m 4 juli2008. De Kapel is dagelijks ge-
opend 10.00-18.00 uur.

Expositie Kapel van Bronkhorst 28 juni t/m 4 juli 2008

Sieradenmaakster Ina Kets & schildersgroep 'de Akwa’s'

In de Kapel van Bronkhorst wordt
van 28 juni t/m 4 juli aanstaande
een gevarieerde expositie gehou-
den. Er zullen sieraden van Ina
Kets-Heusinkveld uit Toldijk te
zien zijn, evenals schilderijen van
schildersgroep ‘de Akwa’s’ uit Aal-
ten.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165
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SERREBOUW

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
SHIFT_expectations

Hengelo: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl
Showroom geopend: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uur, vrijdag 8.30 - 21.00 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Zevenaar: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl
Showroom geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

Watertanden
Het is watertanden in de showroom van BinnenHuisCenter HCI. Of het nu gaat om nieuwe 

badkamers, keukens, tegels, bij ons vindt u echt de mooiste. Kom bij ons langs 
om u vakkundig te laten adviseren of gewoon om te genieten.

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

BERENDSEN DREMPT

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

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

Naast de Sanitiem showroom is er 

een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 

Sanitiem biedt u de keus.
100cm. Eiken antraciet 

Incl.: designspiegel met verwarming, 
2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN : 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juli 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.sanitiem.nl

Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):

OPRUIMINGOPRUIMING
WIJ HEBBEN REKKEN VOL KOOPJES

KORTINGEN TOT 770%0%
midden in het   hart   van Bronckhorst


