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Lieve mensen,
Voordat wij gaan beginnen aan het verwerken van ons verdriet bij het
plotselinge overlijden van Wim, wil ik mede namens de kinderen mijn
enorme dank uitspreken voor jullie aller steun. Wat een reacties, wat een
belangstelling, wat een geweldige mensen wonen er in Vorden. 

Ik houd er absoluut niet van om in de belangstelling te staan, maar in dit
geval wilde ik dit toch graag even aan iedereen laten weten. Van jullie
allen kwam zoveel warmte, bij elke handdruk leek het of je weer een
stukje kracht kreeg. Dagelijks komt er nog veel post binnen van mensen
uit het hele land, warme gemeende woorden. Muziekkorpsen die met
ons meeleven, het is overweldigend en het doet ons enorm goed. Helaas
staan niet op alle kaarten/ brieven adressen vermeld, maar weet dat wij
elke manier van meeleven zeer waarderen. 

We hebben gemerkt  dat er in Vorden nog veel verdriet en verbijstering
is, maar gelukkig wonen er nog enorm veel kanjers in Vorden en wijde
omgeving. 

Namen van alle hulpverleners wil ik eigenlijk niet noemen, want er
wordt zo snel iemand vergeten, maar wel een speciaal woord van dank
voor de bestuurders en medewerkers van de gemeente Bronckhorst, wat
hebben jullie alles goed geregeld. Bedankt allemaal.  

Hanny Wichers en kinderen

Peuterspeelzaal 'Het Kraankuikentje'
organiseert haar jaarlijkse kleding- en
speelgoedbeurs op vrijdag 15 septem-
ber a.s. in school de Kraanvogel te Kra-
nenburg. Tevens is er een verloting
met leuke prijzen. ook aan de kinde-
ren is gedacht. Er zijn allerlei activitei-
ten georganiseert door Kranenburgs
Belang. De koffie met iets lekkers erbij
is gratis. U bent van harte welkom.

Kleding- en 
speelgoedbeurs

Aanleiding tot oprichting was het jaar
1956, toen voltrok zich in Nederland
een grote polioramp die meer dan
2200 slachtoffers eiste: 71 doden en
ruim 1500 kinderen ernstig verlamd.
Ze zouden hun latere leven gehandi-
capt blijven. In 1952 werd Nederland
ook al eens door een polio epidemie
getroffen. Dus hoog tijd dat er wat
moest gebeuren. De directeur gene-
raal voor de Volksgezondheid Dr. P.
Muntendam sloeg groot alarm en bin-
nen één week gelukte het hem om één
miljoen gulden uit de schatkist te krij-
gen om daarmee de strijd tegen de
kinderverlamming aan te gaan. Van-
uit Amerika waar het Salk vaccin werd
gepresenteerd adviseerde Munten-
dam de overheid om de bevolking op
grote schaal hiermee in te enten. Maar
er was meer geld nodig.
Op 3 mei 1956 werd de Stichting Nati-
onaal Fonds voor de bestrijding van
kinderverlamming gelnstalleerd. Een
fonds waaraan de bevolking kon bij-
dragen. Het werd het eigen Fonds van
Prinses Beatrix die met haar 18 jaar
dichtbij de getroffen patiëntjes stond.
Geleidelijk aan kwamen overal in Ne-
derland vrijwilligers in touw om ter
plaatse collectes te organiseren. Deze
ontstonden door de initiatieven van
de zogenaamde rayonhoofden van het

Prinses Beatrix Fonds. Ongeveer 30
jaar geleden kregen Annie Harmsen,
Dinie Velhorst en Ineke Lubberdink
een brief van een dergelijk rayon-
hoofd, ene mevrouw Mulder, met het
verzoek om ook in Vorden een organi-
satie van de grond te tillen.
Annie Harmsen: ‘Hoe deze mevrouw
Mulder aan onze namen kwam weet
ik niet eens, ook wisten we toen niet
precies wat het Prinses Beatrix Fonds
inhield’, zo zegt ze. ‘Wat we wel wis-
ten, we zijn gelukkig gezond en dan is
het normaal dat je wat voor de mede-
mens over hebt’, zo vult Dinie Velhorst
aan. De dames lieten zich eerst goed
over de werkwijze van het Prinses Be-
atrix Fonds voorlichten en gingen ver-
volgens aan de slag. Het dorp werd ver-
deeld in straten en zo werd begonnen.
Annie Harmsen: ‘We gingen eerst bij
de mensen langs die we kenden, ‘zeg
wil jij misschien ook met een lijst
rondgaan, het is voor een goed doel’,
zo vroegen wij dan. De reacties waren
zeer positief en zo gingen in het eerste
jaar al circa 40 vrijwilligers met een
lijst op pad’, zo zegt ze. De mensen in
Vorden bleken goedgeefs en dat inspi-
reerde Annie, Dinie en Ineke om er
mee door te gaan. Wegens vertrek van
Ineke Lubberdink naar elders werd de
organisatie een paar jaar later door

Annie Harmsen en Dinie Velhoirst sa-
men voortgezet. Het tweetal slaagde
erin om een vaste collectantenkring
op te bouwen. Met andere woorden
vrijwilligers die ieder jaar weer klaar
staan om de jaarlijkse ronde in hun
straten of wijken te doen. Dinie Vel-
horst: ‘We hebben momenteel tien
medewerkers die dit werk al 25 jaar en
langer doen. Daarnaast is er een groep
van circa vijftien personen die al 15
jaar collecteert verder mensen die al
tien jaar collecteren etc. etc. Een hele
leuke groep van totaal ongeveer 50
vrijwilligers waarmee het zeer prettig
werken is.’, zo zegt ze. Annie Harmsen
die overigens zelf nog steeds voor het
Prinses Beatrix Fonds collecteert, be-
sloot enkele jaren geleden om met de
organisatie te stoppen. Haar plaats
werd ingenomen door de heer Berent-
sen, wiens taak in 2000 weer werd
overgenomen door Ineke Fröling.
Laatst genoemde en Dinie Velhorst dis-
tribueren de collectebussen onder de
vrijwilligers, zorgen ervoor dat de bus-
sen weer worden ingeleverd, collecte-
ren ook zelf en zorgen ervoor dat de
gelden bij het Prinses Beatrix Fonds
worden afgedragen. Ineke: ‘Wij zijn
blij dat er sinds een aantal jaren met
collectebussen wordt gewerkt en niet
meer met lijsten. De mensen vonden
lijsten eigenlijk niet fijn, onbewust
kijk je toch altijd wat de buurman of
buurvrouw heeft gegeven en daar wil-
de men dan niet bij achter blijven’. Di-
nie: ‘In Vorden wordt nog steeds goed
gegeven. Ongeveer 90 procent van de
mensen bij wie we aanbellen, geeft
wat. Dat is denk ik ook onze kracht.
De collectant woont vaak in de buurt,
ze kennen hem of haar en dan wordt
er ook gemakkelijker gegeven’, zo zegt
ze. Ineke Fröling: ‘Weet je wat zou

Organisatie Beatrix Fonds Vorden trots op gouden jubileum

Vorige week was het feest in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar kwamen
vele vrijwilligers op een congres bijeen dat werd gehouden ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van het Prinses Beatrix Fonds. Hoogtepunt
van de dag de komst van Koningin Beatrix die in het na haar genoemde
theater kennis maakte met vrijwilligers en wetenschappers. Tevens wer-
den die dag televisie opnames gemaakt en reikte de Koningin aan profes-
sor Dr. Jan Smeitink en professor Dr. Chris de Zeeuw onderzoeksprijzen
uit. Inmiddels weet vrijwel iedere Nederlander waar het Prinses Beatrix
Fonds zich mee bezig houdt namelijk strijden tegen ziekten die spieren
verlammen (ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclero-
se en plasticiteit).

Annie Harmsen, Ineke Froling en Dinie Velhorst

leuk is, wanneer de collectanten de
bus in komen leveren, zijn de meeste
reuze nieuwsgierig of ze dit jaar meer
hebben opgehaald dat het vorige jaar,
een soort competitie met jezelf. Prach-
tig toch. De betrokkenheid van de col-
lectanten bij het Prinses Beatrix Fonds
is erg groot. Wanneer een collectant
door welke omstandigheid dan ook af-
haakt, zorgt met vaak zelf al voor een
vervanger. Dat neemt niet weg dat
nieuwe collectanten van harte wel-
kom zijn. Hoe meer collectanten hoe
groter de opbrengst’. De organisatie in
Vorden heeft bij het 50-jarig jubileum
van het Prinses Beatrix Fonds eigenlijk
maar één wens namelijk dat er dit jaar
meer geld in de collectebus gedepo-
neerd wordt. ‘Dat maakt het gouden
jubileum voor ons nog extra feeste-
lijk’, zo zeggen Dinie en Ineke.

Jaap Funke heeft aan de Burge-
meester Galleestraat 19 een prak-
tijk voor fysiotherapie. 

Wat in de behandelkamers opvalt, de
bonte verzameling van allerlei grote
en kleine blikjes, sigarendozen, siga-
rettendozen e.d. Een collectie die Jaap
Funke als een stukje nostalgie in de
loop der jaren heeft verzameld. Niet
alleen door ‘snuffelen’ op rommel-
markten en braderieën maar ook via
mensen die op de hoogte zijn van de
hobby van Jaap, ergens tegen ‘iets’
aanlopen en het aan hem schenken.
Jaap Funke: ‘De hobby is eigenlijk be-

gonnen na het overlijden van mijn
grootouders. Toen moest er nog wat
‘verdeeld’ worden, zoals dat zo mooi
heet. Ik zeg geef mij de koekjestrom-
mel van oma maar en zo is eigenlijk
de interesse van het verzamelen van
die oude dingen ontstaan’. Momen-
teel is en deel van de verzameling van
Jaap Funke tot en met eind september
in een paar vitrines in de Vordense bi-
bliotheek te bewonderen. Blikjes van
Flipje uit Tiel, blikken van Droste ca-
cao en chocolade, Verkade toffees,
Buisman blikjes, noem maar op. De
verzameling kan tijdens de openings-
uren van de bieb bezichtigd worden.

Uitstalling blikjes in bibliotheek



� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

� Wilt u meer levenskwa-
liteit, een fit gevoel de hele
dag, uw gewicht blijvend on-
der controle met een lach?
Voor informatie en de test
’Weet wat u eet’, bel Jerna
Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalan-
ceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann, tel.
(06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.

� Cursus Nordic Walking
volgens het authentieke Al-
pha 247 bewegingsconcept.
De lessen worden gegeven
door internationaal gecerti-
ficeerde instructeurs met
de nieuwste instructiemetho-
dieken. Bel (0575) 46 36 03
of (06) 52 08 62 24 of kijk op
www.vitalnowa.nl

� Caravanstalling te huur
tussen Wichmond en Henge-
lo voor meer info, tel. (0575)
44 16 54.

� Te huur per direkt! Mooie
ruim boven apartement op
plm. 300m centrum Zelhem,
met dakterras. Tel. 06 - 5331
7790.

� Workshop wolvilten in
Vorden. Vilt in één dag.
Sloffen, sjaals, enz. Info tel.
52 75 32 of 55 38 75.

� Open huis voor workshops
Huis en tuindecoraties en
knutselen voor kinderen.
Zondag 17 september van
11.00 - 16.00 uur. Kraam met
verkoop losmateriaal tegen
aktieprijzen. M. Frederiks,
Wiendelsweg 1, 7256 KZ
Keijenborg, tel. 0575-463442.

� Yoga in Vorden, Brum-
men, Groenlo, Eibergen,
D’chem HEILIG PAD in
Warnsveld, tel. (0573)
441138. www.dhanwantari.nl

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 september 10.00 uur ds. B. Horjus uit Didam

Kapel de Wildenborch
10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 september 10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven
19.00 uur ds. D. Westerneng

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 september 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes

RK. Kerk Vorden
Zondag 10 september 10.00 uur Eucharistieviering mmv.
kinderkoor. Mmv Cantemus Domino

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 9 september 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor
Zondag 10 september 10.00 uur woord- en communie-
viering, volkszang

Tandarts
9/10 september R.C. Boersma, Vorden tel 0575- 55 19 08
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

Huisarts
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts 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 huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: da-
gelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: Ouders mogen 24
uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tie-
nerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaeco-
logie & Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op be-
zoek 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, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken. 

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare 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 spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor sto-
ringen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buiten-
gebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (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
Telefoon: (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: Maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 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
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl
Vorden: Zutphenseweg 1c.

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.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-

tijden ma t/m vr van 9 tot 11 uur. E-mail: welzijnouderen-
vorden@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. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,
lid van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén han-
delaren. Minimumprijs € 5,75 voor
vier gezette regels; elke regel meer
€ 0,55. Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen € 2,75 extra. Tarieven
gelden bij contante betaling; als een
rekening gezonden dient te worden,
wordt hiervoor € 2,75 administratie-
kosten in rekening gebracht. 

� Gratis proefles Bridge
door Thea de Leeuw, gedipl.
bridgedocente op maandag
19 sept. 19.30 uur te Lochem.
Opgave en inl.: (0573) 25 62
88 of (0573) 45 35 68.

� Cursusprogramma
KunstKring Ruurlo herfst
2006 met pentekenen, (fi-
guur)tekenen en schilderen
met acryl, aquarel en olieverf,
kalligraferen, boetseren,
patchwork, merklap ontwer-
pen, koken voor gasten, bon-
bons maken, bakken met
Lientje, fotograferen, photo-
shop voor beginners, diverse
leuke workshops, open ate-
lier. Info en aanvragen pro-
gramma: (0573) 45 30 90 of
45 15 99.

� Kledingbeurs voor tieners
en volwassenen. Nummer-
verkoop in ‘t Nut: maandag
11 september van 09.00-
10.30 uur (125 nrs.) en van
19.00-20.00 uur (75 nrs.) à
€ 1,50 (20 stickers). Maximaal
2 nummers p.p. OP = OP!
Inleveren van de spullen op
donderdag 14 september van
20.00-21.00 uur en vrijdag
15 september van 09.00-
10.30 uur in ’t Nut. Dit keer
extra aandacht voor grote
matenkleding en een aparte
tienerkledingzaal. Verkoop
herfst- en winterkleding,
schoenen, tassen en siera-
den op vrijdag 15 september
van 18.30-21.30 uur en op
zaterdag 16 september van
10.00-11.30 uur. Locatie: ’t Nut,
Breegraven 1 in Warnsveld
(dus niet in de Spil!) Voor
meer info: telefoon 57 02 60 /
52 57 33 / 52 82 63.

� Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19 sep-
tember; afspeelcursus start
20 september; opfriscursus
start 20 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden: (0575) 52 22 75.

� Te koop: 7,4 ha beste snij-
mais expert nabij rondweg
Warnsveld. Telefoon (0575)
43 14 66 of (06) 19 70 88 01.

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

� Herfstwandelen met Gea
Voettochten. Onbekommerd
genieten in prachtig en mys-
terieus Tsjechisch Natuurpark.
Eenvoudig te bereiken per
auto (650 km v.a. grens) of
trein. Kleine groepen, persoon-
lijke begeleiding, gezellige
pensions met goede keuken.
Trekking 8 dagen € 295 Ver-
trekdata 14 en 21 okt. Info
(0575) 45 17 18 of (06) 51 25
45 78 www.voettochten.net

� Zondag 17 september:
Fietstocht. Start tussen
12.30 uur en 13.30 uur bij
het “Proathuus” in Linde. De
finish is in de feestweide aan
de Lindeseweg. De kosten:
Kinderen tot 16 jaar gratis,
16 jaar en ouder € 2.50 p.p.
Prijs uitreiking is na afloop.

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

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

Dagmenu’s
6 sept. t/m 12 sept. 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg. 

Woensdag 6 september
Runderbouillon met griessnockerln / Zuricher geschnetzel-
tes, rösti en groente.

Donderdag 7 september
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroket-
ten en rauwkostsalade / vlaflip met slagroom.

Vrijdag 8 september
Tomatensoep / Mahi mahi filet (witte vis uit stille oceaan), mosterd-
saus, groente en aardappelen.

Zaterdag 9 september (alleen afhalen)
Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.

Maandag 11 september
Gesloten.

Dinsdag 12 september 
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / IJs met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Even lekker nazomeren
bij de Bakker

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,00

Weekendaanbiedingen

Tompoucen

diverse smaken per stuk € 1,00

Witte bollen zacht

zak à 10 stuks € 2,95



Wij willen U bedanken voor Uw getoonde belang-

stelling en medeleven na het overlijden van mijn

lieve man, onze zorgzame vader en opa

Gerrit Hendrik Kornegoor

”Het is goed zo”

Tijdens de laatste groet op het kerkhof, werd een

groep mensen van zijn geliefde muziekkorps

”Sursum Corda” door blikseminslag getroffen. 

Dit kostte het leven van twee leden, te weten: 

Wim Wichers en Sophie Wullink

Wij willen deze families en alle betrokkenen, kracht

en sterkte toewensen dit verdriet en gemis te

dragen.

Ook willen wij een ieder bedanken die op welke

wijze dan ook, hulp verleent heeft.

E. Kornegoor-Kornegoor

Jan en Fenneke Kornegoor

Marlon en Arjen

Vorden, september 2006

Geen zonnestraal is mooier,

geen wonder groter dan een kind.

Dankbaar en heel gelukkig zijn wij met de geboor-

te van onze dochter en mijn zusje

Merel
Merel Janine

Merel is geboren op 26 augustus 2006 om 7.53

uur. Zij weegt 3685 gram en is 51
1
/2 cm lang.

Dick, Marlies en Jasmijn Boerstoel

De Doeschot 40

7251 VJ Vorden

Tel. 0575 - 55 19 99

Marlies en Merel rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Lieve Sophie

Het is bijna 9 uur en we gaan zo beginnen met de

survival les. Voor jou veel te makkelijk maar je hart

ligt bij het water dus ook deze diploma’s wilde je

graag hebben.

Zaterdag 2 september hebben we afgezwommen. 

Wij hebben je enorm gemist!

De survivalkids, 

badmeesters en badjuffen

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

1956 2006

Derk en Hennie Steege
50 jaar getrouwd

U bent van harte welkom op zaterdag 16 septem-

ber op onze receptie van 14.30 tot 16.30 uur in

zaal Den Bremer aan de Z.E.-weg 37 te Toldijk.

Walterslagweg 6

7223 KB  Baak

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

� Zoek leuke vriendelijke
vrouw. Hoeft niet knap te

zijn. Middelbare leeftijd. Wil

toch nog iets van het leven

maken. Ben helaas niet in

bezit van auto. Brieven onder

nr. 27-1N. Bureau Contact,

postbus 22, 7250 AA Vor-

den.

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Ik, moeder van 3 school-

gaande kinderen heb nog tijd

over om op uw kindje(s) te
passen. Het liefst bij mij

thuis. Ik woon in Vorden. Tel.

06 - 3844 6500.

� Peuterspeelzaal “Het

Kraankuikentje” organiseert

kleding- en speelgoedbeurs
met verloting en kinderacti-

viteiten op vrijdag 15 sept.

a.s. van 18.30 tot 20.30 uur.

Locatie school de Kraanvo-

gel te Kranenburg.

� Diverse cursussen te-

kenen / schilderen Teken-

praktijk Het Kleine Veld.

Vraag info Rian Drok tel.

0575-542937 of mail: rian-

drok2003@yahoo.com

� Pure Aloe Vera produc-

ten op de open dagen van

Pompoenerie Tonda Panda-

na, Vorden 15, 16 en 17

sept. Jannie Nijkamp 0575 -

521316.

Contactjes

ZW
EM

-REKREATIEBAD

VORDEN

,,IN DE DENNEN’’

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotseling

overlijden van onze goede vriend

Wim Wichers

Wij wensen Hanny en de kinderen heel veel

sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Cris en Marian

Henk en Lies

Vorden, 25 augustus 2006

Voor de vele blijken van hartverwarmende belang-

stelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

mijn lieve man, onze fijne vader, allerliefste opa en

overgrootvader willen wij u heel hartelijk bedanken.

"Een mooie herinnering blijft"

Mevr. H.E.A. Wuestenenk-Makkink

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind

Vorden, september 2006

Hartelijk bedankt!!!

Voor de vele kaarten, brieven, bloemen, telefoontjes

en belangstelling welke wij mochten ontvangen na

de aangrijpende gebeurtenissen op 25 augustus jl.

Gerdien Robbertsen

Gerrit de Niet

Dick Boerstoel

Uw belangstelling na het overlijden van mijn man,

onze vader en opa

Johan Meerbeek

heeft ons diep getroffen.

Ook onze hartelijke dank voor uw kaarten en

telefoontjes.

E. Meerbeek-Langwerden

kinderen

kleinkinderen

achterkleinkinderen

Oma bedankt voor alle liefde, warmte en gezellig-

heid.

Je was voor ons een bijzondere Oma

Ernst en Thea

Rhandy, Melanie, Roy

Carla en Gerrit

Fabiënne, Jeneau

Erwin 

Esther en Ron

Ché

Erik en Berdien

Zwennie †

Ida en Ferry

Elke en Tonnie

Jelle, Aike, Jetske

Ingrid en Dick

Laurie, Teun, Sieb

Edwin en Jeanne

Yrsa

Renske en Erik

Rob en Anja

Martin

Martine en René

Sven, Baike

Reind en Babs

Silke, Bente

Andries

Jeroen en Laura

Nienke

Wichmond, 3 september 2006

Heden werd uit onze familiekring weggenomen

onze lieve schoonzuster en tante

Zwenneken Bloemendaal-Greutink

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: H.J. Bloemendaal-Golstein

neven en nichten

Vorden, 3 september 2006

1 september 2000 1 september 2006

Henk Peters

Het lieve leven.

Mocht er ooit iets met me gebeuren,

leef dan door, want het lieve leven

is je voor het leven gegeven:

daarna komt de tijd om te treuren.

Na mij komt er altijd een ander,

want jij bent voor samen geboren.

Er gaat zonder mij niets verloren,

omdat er toch weinig verandert.

Het enige is dat ik weg ben,

maar dan voor langere tijd:

zo is het nu eenmaal geregeld.

De ander, die ik nog niet ken,

ben ik ook, want je raakt me niet kwijt:

ik blijf in je leven weerspiegeld.

Nico Scheepmaker

We kunnen je niet missen,

we wilden je niet kwijt.

Toch na een ziekbed,

verloor je deze strijd.

Het gaat zo Oma,

je hebt genoeg gedaan.

Wat blijft zijn de herinneringen,

die zullen nooit vergaan.

Bedroefd geven wij kennis dat van ons is heenge-

gaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder,

groot- en overgrootmoeder

Zwenneken Bloemendaal-Greutink

weduwe van Get Bloemendaal

in de leeftijd van 89 jaar.

Eefde: Henk en Tineke Bloemendaal

Hengelo Gld.: Toos en Tonny Bijenhof

Holten: Dinie en Jelle Vincent

Hengelo Gld.: Gerrie van Zuilekom

Tonnie van Zuilekom †

Arie van der Lende

Wichmond: Zwennie en Dik Langwerden

Wichmond: Hennie en Reind Krijt

Diepenheim: Joke en Andries Zomer

klein- en achterkleinkinderen

Moeder is thuis opgebaard.

3 september 2006

Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op

donderdag 7 september van 19.30 tot 20.15 uur in

de Ned. Hervormde kerk te Wichmond.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige 

parel van de Achterhoek.

Kom je om in de spullen? Loopt
je huishouden niet zoals je dat
zelf wilt? Is je thuis-administra-
tie een papierberg? En wil je
daar samen iets aan doen?
Bel of mail mij dan vrijblijvend!

„met frisse blik”
professional organizing

0575-553553 of 06.498.490.39
info@metfrisseblik.nl
www.metfrisseblik.nl



Vorige week heeft u er al over kun-
nen lezen. Binnenkort is de kle-
dingbeurs voor tieners en volwas-
senen in Warnsveld weer. Voor heel
weinig geld steekt u zich van top
tot teen helemaal in het "nieuw". 

De beurs is op vrijdagavond 15 septem-
ber en op zaterdagochtend 16 septem-
ber in 't Nut. 

In de 'contactjes' kunt u meer infor-
matie hierover vinden.

Kledingbeurs in 't Nut

Winand Hoenink is er zaterdag-
middag in geslaagd om tijdens de
crosswedstrijd die door de VAMC
‘De Graafschaprijders’ op het Del-
den-circuit werd georganiseerd de
Superklasse te winnen. Daar zag
het aanvankelijk niet naar uit,
want Erwin Plekkenpol wist met
grote overmacht de eerste manche
te winnen. 

Vanwege andere verplichtingen moest
Plekkenpol de tweede manche aan
zich voorbij laten gaan, waarvan Wi-
nand Hoenink uitstekend wist te pro-
fiteren door van start tot finish op kop
te rijden. In totaal kwamen deze zater-
dag 28 rijders aan de start op een cir-
cuit dat dankzij Jan Groot Enzerink in

perfecte staat verkeerde. De winnaars
kregen na afloop een prachtig boekt
bloemen die waren aangeboden door
bloembinderij Kettelerij.

DE UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT: 
Klasse 50 CC: 1 Mischa Kuit, 2 Jan Wil-
lem Arendsen, 3 Thijs Bulten, 4 Ismo
Wolsink, 5 Dyllan Sessink.
Klasse 65/ 85CC: 1 Dyllan Mensink, 2
Rico Radstake. Klasse 125 CC: 1 Nick
Langwerden, 2 Bas Klein Haneveld, 3
Koen Berenpas, 4 Tom Berends.
Super Klasse: 1 Winand Hoenink, 2
Marcel Bulten, 3 Johannes van Kem-
pen, 4 Jan Koop, 5 Wouter Dijkman.
Klasse Recreanten: 1 Harald Wolsink,
2 Niels Beck, 3 Harm Radstake, 4 Ro-
bert d.d. Tweel, 5 Ronald Stoelhorst.

Winand Hoenink wint SuperklasseLoco-burgemeester Ab Boers: 

'Goede zaak dat jeugd middels het Molenspel 
bij cultureel erfgoed blijft betrokken'

Kinderen klaar voor het Molenspel

‘Ik zie het al aan de gezichten, jul-
lie kunnen haast niet wachten om
te beginnen’, zo sprak loco-burge-
meester Ab Boers zaterdagmorgen
bij de Hackfortsche molen toen hij
daar het ‘Molenspel’ ten doop
hield. De bedoeling van dit Molen-
spel (voor de jeugd in de leeftijd
van 8-12 jaar) is dat de kinderen
aan de hand van speciale opdrach-
ten een puzzel moeten oplossen
die betrekking heeft op een aantal
aspecten dat voor een molen en
molenaar van belang is. Het spel
gaat onder meer over granen, wind
en knopen. Het belangrijkste is dat
de kinderen het spel in deze Hack-
fortsche molen doen die aan het
werk is, waardoor ze spelenderwijs
kennis maken met het werk op de
molen.

De afgelopen week hebben Daniël
Raap, Tom Schröer en Jorick Veenen-
daal het spel al eens uitgetoetst. ‘Het
spel zit heel goed in elkaar, het is heel
erg leuk en je leert op die manier alles
over de molen. Het systeem, hoe de
tandwielen draaien, vind ik wel heel
erg interessant’, zo zegt ‘wijsneus’ Da-
niël! Gerrit te Velthuis, voorzitter van
de ‘Stichting Vordense Molens ’vertel-
de de aanwezigen dat deze stichting
niet alleen eigenaar van de Hackfort-
sche windmolen is maar dat ze tevens
verantwoordelijk is voor het onder-
houd. Daarnaast is er nog de ‘Stich-
ting Vrienden van de Vordense Mo-
lens’. Deze stichting onder voorzitter-
schap van Pia v.d. Ven ontplooit aller-
hande activiteiten in en rondom de
molen.

Molenaar Henk Louw heeft een aantal
assistent molenaars (Harm Jan War-
ringa, Ben Hammink, Ben Rouwen-
horst en Jan Bosboom) die er mede
voor zorgen dat de Hackfortsche mo-
len draaiende wordt gehouden. Bloe-
men waren er deze morgen voor Leon-
tine v.d. Ven (partner van molenaar
Henk Louw) en Mathijs, Vivian en Ilse
Vegter voor het feit dat zij allen op één
of andere manier bij de organisatie
van het Molenspel zijn betrokken. Pia

v.d. Ven: ‘Het Molenspel is tot stand ge-
komen dankzij het doorzettingsver-
mogen van al deze mensen’. Ab Boers,
loco-burgemeester en wethouder van
de gemeente Bronckhorst wees op het
vele cultureel historisch erfgoed dat
de gemeente Bronckhorst rijk is. 

‘We willen dat bewaren en aan ons na-
geslacht laten zien. Goed dat er Stich-
tingen zoals hier bij de Hackfortsche
molen zijn. Maar met alleen ‘bewaren’
van het cultureel erfgoed zijn we er
niet. Ik denk dat wanneer je er niet
voor zorgt ook de jeugd erbij te betrek-
ken, er over 30 jaar van dit soort Stich-
tingen niets meer over is. Je moet de
kinderen als het ware lokken om ze
over de drempel van een dergelijk mo-

nument als een molen binnen te krij-
gen. Namens de gemeente zeg ik tegen
de Vrienden van de Vordense Molens,
ga door met dit soort initiatieven’, al-
dus Ab Boers.

De loco liet het niet alleen bij woor-
den. Zo zagen de belangstellenden
hem even later bij het ten doop hou-
den van het Molenspel zakken graan
omhoog hijsen. De kinderen die ver-
volgens aan het Molenspel meededen
kregen een tasje met tien opdrachten.
En zijn de opdrachten vervuld dan
zijn de kinderen een leerzame erva-
ring rijker. Ze weten dan wat meer
over de molen en de molenaar en le-
ren tevens het onderscheid tussen ha-
ver, gerst, rogge en tarwe!

Ab Boers zet wieken Hackfortsche molen in beweging

Vanwege de minder gunstige
weersomstandigheden trok de
zondagmiddag gehouden Nazo-
merrit (oriëntatierit) van De Graaf-
schaprijders minder deelnemers
dan bij voorgaande ritten. Start en
finish waren bij Het Wapen van ’t
Medler. Harry Horsting en Peter
van Huffelen hadden een rit uitge-
zet met een lengte van 52 kilome-
ter

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
A- klasse: 1 G. Eskes, Epse 19 strafpun-
ten, 2 E. Kleinreesink, Hengelo 53; 3 R.
Plat, Scheemda 63.
B- B- klasse: 1 G. Siemes, Zutphen 95
strafpunten; 2 W. Schuiling, Norg 215;
3 W. Houtman, Oldeberkoop 219.
C- C- klasse: 1 R. Drenth, Gieten 218; 2
J. Slagman, Vorden 254; 3 A. Bouw-
meester, Hellendoorn 310 strafpun-
ten.

Nazomerrit De Graafschaprijders

Uitslag wedvlucht vanaf Haasrode
over een afstand van circa 180 kilome-

ter: Comb. A en A Winkels 1, 8, 11, 12;
C. Bruinsma 2, 6, 7, 16, 20; M.M. Tie-

messen 3, 13, 14, 15, 17; H.A. Eykel-
kamp 4, 9, 10, 19; T.J. Berentsen 5, 18;

D u i v e n s p o r t

Vereniging Natuurmonumenten, Drie-
kant Ambachtcentrum en Urtica De
Vijfsprong laten u op deze dag graag
kennismaken met dit unieke landgoed
en de plannen voor de toekomst. Als
primeur wordt het eerste Hackfort-
brood gepresenteerd, gebakken in de
nieuwe takkenbosoven. Bij het kasteel
zijn activiteiten van Natuurmonumen-
ten, muziekoptredens, een proeverij
en een boerenmarkt. Het erf van de
nieuwe zorgboerderij 't Hofhuis is
opengesteld en er zijn op verschillende
plekken op het landgoed excursies en
demonstraties. Voor kinderen is er o.a.
het pannenkoekspoor. De toegang tot
het Hackfort Festival is gratis. 

VAN HACKFORTBROOD NAAR
HACKFORTBIER
De Driekantbakkers zijn de hele middag
actief bij de nieuwe takkenbosoven. Het
Hackfortbrood is gemaakt van spelt en
haver, dat deze zomer op het landgoed
is geoogst en gemalen in de watermo-
len. Samen met de pachters van Hack-
fort werkt Natuurmonumenten aan de
realisatie van meerdere Hackfortpro-
ducten, zoals boerenkaas en bier. 

ACTIVITEITEN
Op het festivalterrein naast het kasteel
vindt u een grote informatietent van
Natuurmonumenten. Boswachters ne-
men u mee voor een wandeling over
het landgoed. De molenaars laten zien
hoe de watermolen werkt .Op het erf
van de nieuwe zorgboerderij vertellen
medewerkers van Urtica de Vijfsprong
u over het leven en werk van de bewo-
ners. Nuon demonstreert hier de ex-
clusieve houtgestookte cv-installatie
en zonnepanelen. Boeren uit de omge-
ving verkopen hun biologische pro-
ducten en u kunt meedoen aan een
excursie naar een modern melkveebe-
drijf op het landgoed. Er is een schilde-
rijenexpositie van Driekant en u kunt
zelf schilderen in het buitenatelier. In
de nieuwe boomgaard, die dankzij de
donaties voor het 100-jarig bestaan

kon worden aangeplant, is de Noorde-
lijke Pomologische Vereniging actief.
Hier zijn entdemonstraties en u kunt
het ras van uw eigen fruit laten bepa-
len. Er zijn op het landgoed verschil-
lende demonstraties van ambachten,
waaronder het bomen slepen en ver-
zagen met Belgische trekpaarden en
de Mallejan. Verschillende artiesten
betreden het buitenpodium, met o.a.
Scandinavisch, Iers en Hongaars reper-
toire. Op het terras presenteren de
kok van 'de Keuken van Hackfort' en
bakkerij Driekant allerlei lekkernijen. 

SPECIAAL VOOR KINDEREN
Kinderen kunnen het pannenkoeks-
poor volgen en onderweg alles verza-
melen wat nodig is om aan het eind
een heerlijke pannenkoek te (laten)
bakken. Ieder moment kunnen kinde-
ren starten met de ontdektocht 'Kruip
in de huid…'. Onder de luifel van de
festivaltent kunnen kinderen knutse-
len. Om 12.00 uur begint de kinder-
opera 'Roos en het rengras' in de Kas-
teelzaal. Hiervoor is reservering nodig.
Dat kan bij Bezoekerscentrum Veluwe-
zoom: 026 49 79 100. 

HACKFORT BLIJFT IN BEWEGING
Het landgoed Hackfort werd in 1981
bij legaat geschonken aan Natuurmo-
numenten. Door maatschappelijke
veranderingen verliezen veel gebou-
wen en terreinen op het landgoed hun
oorspronkelijke functie en is inzet no-
dig om het unieke (agrarische) karak-
ter voor de toekomst te behouden. Na-
tuurmonumenten kijkt vooruit, en
werkt samen met Urtica De Vijfsprong
en Driekant Ambachtscentrum aan
de ontwikkeling van nieuwe functies
voor het landgoed, onder de naam
'Hackfort in beweging'. Doel is om van
Hackfort een levendig en economisch
levensvatbaar landgoed te maken,
waar de ontmoeting met de natuur,
de herkomst van ons voedsel én de
ontmoeting tussen mensen centraal
staat. Dit krijgt de komende jaren
vorm in de (ver)bouw van meerdere
zorgboerderijen, een horecavoorzie-
ning op het landgoed en het organise-
ren van culturele- en educatieve activi-
teiten. Het Hackfort Festival is één van
die activiteiten.

Hackfortfestival
Op zondag 10 september wordt
voor de 2e keer het Hackfort Festi-
val gehouden op Landgoed Hack-
fort, aan de Baakseweg te Vorden,
tussen 12.00 en 17.00 uur.



Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

De 10 voordelen van
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7 DAGEN IN DE WEEK OPEN

De goedkoopste afhaal-cafetaria bij u in de buurt

Benoemd tot de TOP 100 beste cafetaria’s van Nederland 
2004-2005

Plaza hygiëne-zekerheidscertificaat

Wij bakken in vloeibaar frituurvet, dat is lekkerder en beter voor
uw gezondheid (kijk op www.friturenindehoreca.nl)

Combi-dag op dinsdag en zaterdag:
patat en snacks extra goedkoop

Keuze uit een groot snack-assortiment met o.a. vis, vegetarisch, 
3 soorten frites, 45 twee-gangen menu’s en dieet fritessaus

Kids van 2 t/m 11 jaar een gratis verjaardagskado. 
Schrijf uw kind in ons verjaardagsboek!

Met Plaza Vorden gratis naar “Night of the proms, beauty and
the beast” en andere muziekconcerten of musicals

Altijd plaats genoeg met 175 zitplaatsen, verdeeld over cafetaria,
petit-restaurant, kleine zaal en 2 terrassen



Koopzondag in Vorden
10 september 12.00 - 17.00 UUR

Op zondag 10 september is er koopzon-

dag in Vorden van 12.00 - 17.00 uur. De

genoemde bedrijven nemen hieraan deel:

1 ONYX MODE

2 MOOS EN KO KINDERKLEDING 

EN KADOOTJES

3 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

4 ANTHONY'S COUNTRY STORE

5 VISSER MODE

6 DROGISTERIJ TEN KATE

7 FASHION CORNER

8 HELMINK MEUBELEN

9 DUTCH PC ELECTRONICS

10 CASA INTERIEURS

11 FIXET BARENDSEN

12 MM ARTS GIFTS

13 SIEMERINK JUWELIER

14 DAVORTA

15 ETOS BARENDSEN

16 TUUNTE FASHION

17 PROFILE BLEUMINK

18 SFEER VAN JOSEPHINE

19 KADOSHOP SUETERS

20 MD MEUBELEN

21 MEEKS MEUBELEN

22 VORDENSE TUIN

23 BRUNA

Ook de Vordense horecaondernemers 

verwelkomen u graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

RESTAURANT OLDE LETTINK

IJSBUFFET KERKEPAD
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Kom klimmen in Vorden.
Op koopzondag 10 september a.s.
in Vorden van 12.00-17.00 uur.
De Vordense Ondernemers Vereniging plaatst op de koopzon-
dag voor iedereen die het durft een klimtoren.
Onder begeleiding is het mogelijk voor alle jeugd om deze toren te
beklimmen. Voor de niet klimmers is er dan de gelegenheid om
eens op het gemak rond te kijken wat Vorden allemaal te bieden
heeft. Moe van het klimmen of shoppen, neem gerust plaats in of bij
een van de diverse horecagelegenheden om wat te eten of te drin-
ken.
Klaar voor een mu-
zikaal verzetje? Bij
de Herberg kun je
genieten van ou-
derwets gezellige
harmonica klan-
ken. 
Kortom, in Vorden
kun je ook op koop-
zondag 10 septem-
ber prima terecht.

Nu op alle

2e hands fietsen

50% korting!!!*
* Alleen geldig in Vorden en op 10 september a.s.! Zie de actievoorwaarden in de winkel.

Dorpsstraat 12 • 7251 BB  Vorden • 0575-551393 • info@profilebleumink.nl
Spittaalstraat 34 • 7201 EE  Zutphen • 0575-519526 • zutphen@profilebleumink.nl

www.profilebleumink.nl



Koopzondag in Vorden
10 september 12.00 - 17.00 UUR

Is uw drukwerk vvvv aaaa kkkk wwww eeee rrrr kkkk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden!
Vraag naar de vele mogelijkheden!

(0575) 55 10 10 of info@weevers.nl

Voor onze NIEUWE merken • BAD BOYS

• BAD GIRLS

• SALTY DOG

• GARCIA

geven wij op koopzondag 10 september

een INTRODUCTIEKORTING van

15%

Burgemeester Galleestraat 6a – 7251 EB Vorden
tel. (0575) 55 38 87

SUETERS
SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Zondag 10 september

12.00 tot 17.00 uur

„Buiten op de kraam”

RESTANTEN

OPRUIMING

kortingen tot 75%

Barendsen
Vorden b.v.

Vakkundig
advies en
volledige
installatie

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden
T (0575) 55 21 59
F (0575) 55 25 58

onder andere
� Faber
� Dru
� Jøtul
� Barbas
� Hwam
� Morsø
� Tulikivi
� Helex
� rvs Rook-

kanalen

Haarden- en
kachelspecialist
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G-star

Levi’s

PePe Jeans

Pall Mall

Relakz

Dept

NTS

Only

Mogul

enz. enz.

Zutphenseweg 8 • VORDEN
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21 • ZELHEM
Telefoon (0314) 62 37 06

De nieuweDe nieuwe
najaars-najaars-

collectie iscollectie is
binnen!binnen!

WWWWeeeeeeeekkkkbbbbllllaaaadddd    CCCCoooonnnnttttaaaacccctttt     bbbbllll iiii jjjj fffftttt     bbbbeeeettttaaaaaaaallllbbbbaaaaaaaarrrr
vvvvoooooooorrrr     ddddeeee    kkkklllleeeeiiiinnnneeee    aaaaddddvvvveeeerrrrtttteeeeeeeerrrrddddeeeerrrr ....

Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.

10 SEPTEMBER KOOPZONDAG

VAN 12.00-17.00 UUR

Meek’s Meubelen

RUURLO
3.000 m2 modern wonen
domineesteeg 14
Telefoon (0573) 45 33 49
www.meeksmeubelen.nl

VORDEN
7.000 m2 landelijk wonen en slapen

ruurloseweg 8-12
Telefoon (0575) 55 18 79

www.meeksmeubelen.nl

Koopzondag met modeflitsen
10 september

Op koopzondag 10 september presenteren wij u

de Visser Mode Flitsen. Acht mannequins showen u

op informele wijze de nieuwe mode van o.a. EDC,

Geisha, Esprit, Mexx, Street One, Sandwich, Transfer,

Expresso, Gaastra, Bandolero, Summum, Just B.

en nog veel meer.

Shows om 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

van 12.00 uur tot 17.00 uur



Bovenstaand houdt in dat anno 2006
het 150-jarig jubileum van de Her-
vormde kerk in Wichmond is gevierd.
Een viering die op Eerste Paasdag be-
gon met het aankleden van de herin-
neringsboom in de kerk. Op Hemel-
vaartsdag was er een korte kerkdienst
met aansluitend een fietstocht. De
openluchtdienst op 25 juni in de pas-
torietuin, een reünie en een fototen-
toonstelling was de volgende activi-
teit. Het hoogtepunt van de viering
was toch wel ‘Het spel van Witmond’
dat begin juli werd gehouden. Alle-
maal gebeurtenissen waar de jubile-
umcommissie in Wichmond met een
goed gevoel op terug kijkt.

Vrijwel tegelijkertijd met de installatie
van de jubileumcommissie werd er
nog een commissie gevormd die zich
ging bezig houden met het samenstel-
len van het gedenkboek over ‘150 jaar
Hervormde Gemeente Wichmond’.
Dat betekende voor de uit zes man be-
staande commissie (Wim Olthof, Ep
Heuvelink, Han Pieterse, Ina v.d.
Stroom, Henny Rietman en Henk El-
lenkamp) een hele klus. Wim Olthof: ‘
Archieven induiken en veel notulen-
boeken ‘door snuffelen’. Je kunt na-
melijk niet aan één stuk doorlezen.
Het waren allemaal handgeschreven
teksten en dat kost inspanning’, zo
zegt hij.

Han Pieterse: ‘Wat opviel, de 19e eeuw-
se boeken waren goed te lezen. Deze

notulenboeken waren met een kroon-
tjespen geschreven. Dit in tegenstel-
ling tot de notulen die met de ball-
point zijn geschreven’, zo zegt de scri-
ba van de Hervormde Gemeente Wich-
mond. De presentatie van het gedenk-
boek stond oorspronkelijk op de agen-
da voor zondag 10 september aan-
staande, de afsluiting van de vele jubi-
leum activiteiten. Ep Heuvelink: ‘ He-
laas geen haalbare kaart, gaandeweg
ons onderzoek kwamen telkens nieu-
we dingen boven water die we toch
graag in het boek vermeld zouden
zien. Dat gaf natuurlijk vertraging. Zo-
als het er nu naar uitziet wordt het ge-
denkboek eind november gepresen-
teerd’, zo zegt hij. Henk Makkink uit
Warnsveld is ook bij de teksten in het
boek betrokken

Het boek is in een aantal hoofdstuk-
ken verdeeld. Zo is er een hoofdstuk
dat in het kort de in de aanhef ge-
noemde periode van 794 tot 1856 be-
handeld. Verder worden de predikan-
ten genoemd, er is een hoofdstuk over
de geschiedenis van het kerkgebouw,
de ere- diensten worden beschreven,
de bezittingen van de kerk etcetera.
Toch ook een gedenkboek waarin
ruimte voor anekdotes. Wat te denken
van de hulpprediker met zijn steen.
Direct na de Tweede Wereldoorlog
was dominee Gerritsen predikant in
Wichmond. Hem werd gevraagd om
de zielenzorg op zich te nemen van de
gelnterneerden. 

Dat wilde hij wel, maar dat kostte tijd,
dus kwam er voor twee dagen in de
week een hulpprediker naar Wich-
mond een zekere Barbas (niet te ver-
warren met Barrabas, uit de tijd van
Jezus, red.) Wanneer Barbas predikte
vielen sommige kerkgangers in slaap.
Hoe kan het ook anders, tot zaterdag-
avond laat werken, op zondagmorgen
vroeg op om nog voor de kerkdienst de
beesten te voeren en dan naar de kerk.
Dan kom je in de kerkbanken tot rust
en wil je wel even een uiltje knappen,
nietwaar! Het was dominee Barbas
een doorn in het oog. Wat deed hij?

Bij de eerstvolgende kerkdienst kwam
hij de kerk in met een steen aan een
touwtje. Hij bevestigde het touw aan
de kansel en zei tegen de ‘goe-gemeen-
te’; ‘Deze steen gaat vanochtend won-
deren doen’. De kerkgangers gingen
rechtop in de banken zitten. Wat zou-
den dat toch voor wonderen zijn? Wel
de dienst was afgelopen en aan het
touwtje hing nog steeds de steen.
Alom verbaasde gezichten. Er zou van-
daag toch een wonder geschieden? Ja-
zeker, zo sprak dominee Barbas, want
er is deze ochtend niemand tijdens de
dienst in slaap gevallen’! Het drietal
Wim Olthof, Han Pieterse en Ep Heu-
velink met wie we een gesprek voer-
den over dit gedenkboek wisten nog
veel meer anekdotes te vertellen.

Dat deden ze ook wel, maar waarbij de
pers moest beloven er maar eentje te
zullen publiceren. De overige anekdo-
tes moeten de kopers van het boek zelf
maar lezen. 

Volgens de samenstellers is het een
prachtig boek, niet alleen voor je zelf
maar ook om in de feestelijk maand
december aan iemand cadeau te doen.
Behalve de reeds genoemde onderwer-
pen wordt het hele sociale gebeuren
met betrekking tot de kerk in Wich-
mond, beschreven.

Gedenkboek wordt eind november gepresenteerd

Hervormde Gemeente Wichmond kijkt met
goed gevoel op 150-jarig jubileum terug

In de periode tussen 794 en 1586 hebben er in de buurt van de Groene Ja-
ger aan de Ijssel, waarschijnlijk drie op een volgende kerkjes gestaan. Om-
dat de loop van de rivier regelmatig richting oosten werd verlegd, moest
er telkens worden uitgeweken met als gevolg dat de kerkjes verdwenen. In
de periode 1586- 1856 hadden de leden van de Wichmondse gemeente/ pa-
rochie zelfs helemaal geen kerk. Men ‘kerkte’ toen in Warnsveld, Vorden,
Hengelo en Steenderen. In 1853 werd de eerste bespreking gevoerd voor
toch een hervormde kerk in Wichmond. Op 14 mei 1855 was de eerste
steenlegging, op 20 april 1856 werd de kerk ingewijd. Op 18 september van
datzelfde jaar kwam het Koninklijk Besluit ter bevestiging van de Her-
vormde Gemeente Wichmond.

Oudst bekende afbeelding Hervormde Kerk Wichmond. Aquarel van Lindese predikantenzoon Jan Jacob Zuidema-Broos 1861. Bezit gemeen-
temuseum Arnhem

De toertocht had een lengte van 160
kilometer en voerde de deelnemers
via de Achterhoek, Twente naar Sal-
land waar in Raalte tijdens de pauze,
het motorfietsmuseum werd bezocht.
Weer terug op de camping maakte het

motorgezelschap waaronder zes En-
gelsen en vijf Belgen zich gereed voor
een feestelijke zaterdagavond met een
gezellig barbecue. 

Afgelopen donderdag druppelden de
eerste toerrijders in Vorden binnen, de
grote ‘meute’ volgde in de loop van
vrijdag. Het 40 plus weekend, georga-
niseerde door de VAMC "De Graaf-
schaprijders” werd besloten met een
partijtje klootschieten, waarna de
deelnemers weer huiswaarts keerden.
Voor de Engelse groep betekende dat
met de nachtboot weer terug naar
huis naar Dover.

Veertig plus weekend
De deelnemers aan het ‘Veertig
Plus weekend’ in Vorden hebben
het met name wat de zaterdag be-
treft, droog gehouden. Toen werd
namelijk de toerrit verreden met
start en finish vanaf de camping
van de touwtrekvereniging Vorden
aan de Ruurloseweg in het buurt-
schap Medler.

Feestmiddag
Zonnebloem
Wichmond-Vierakker

Vanaf het begin af aan ging het rijden
al lekker met Plekkenpol want in de
tijdtraining wist hij een tweede tijd op
de klokken te zetten en dit gaf hem
veel zelfvertrouwen voor de twee man-
ches die hij moest rijden. De start van
de eerste manche was goed en Plek-
kenpol dook in leidende positie de eer-
ste bocht in.

Lange tijd wist Erwin de koppositie in
handen te houden en samen met
Oscar Vromans sloeg hij een groot gat
op de rest van het deelnemersveld. Als
leider begon de E.N.E. WPM-rijder aan
de laatste ronde maar doordat hij te-
recht kwam in een groepje strijdende
achterblijvers verloor hij iets de con-
centratie en kwam ten val. Hij verloor
hiermee wat tijd en Vromans kon zo

de eerste manche winnend afsluiten
voor tweede man Plekkenpol.

In de tweede manche zat Plekkenpol
er na het vallen van het starthek weer
goed bij en kwam ditmaal als tweede
uit de eerste bocht. Al snel wis hij de
leiding in de wedstrijd over te nemen
en deze wist hij twee ronden in han-
den te houden. Toen werd hij door
Vromans terug verwezen naar de
tweede plaats. Hij probeerde van alles
maar door achterblijvers lukte het
hem niet om de overwinning te pak-
ken.Plekkenpol werd in deze manche
ook tweede achter Vromans en was
zeer tevreden met de behaalde resulta-
ten. 
De uit Zelhem afkomstige Gert-Jan
Boekhorst pakt twee derde plaatsen.

Vordenaar Plekkenpol tweede
in ONK MX3 te Veldhoven

Bij de vijfde wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap Motorcross
MX3 die op zondag 27 augustus werd verreden wist Erwin Plekkenpol een
tweede plaats te behalen in het dagklassement. De rijder uit Vorden leid-
de in de eerste manche tot in de laatste ronde maar kwam toen te val
waardoor hij als tweede over de finish kwam. Ook in de tweede manche
werd Plekkenpol tweede en hiermee klimt hij in de tussenstand om het
kampioenschap op naar een zesde plaats.

Foto: Henk Teerink

Op maandag 25 september a.s. star-
ten wij weer met onze wekelijkse
kaartmiddag. Het gaat hier om jo-
keren en klaverjassen. 

Het kaarten vindt plaats in de Wehme,
Nieuwstad. Aanvang 14.00 uur. 

Voor meer informatie c.q. opgave kan
men contact opnemen met Th. Eijkel-
kamp tel. 55 28 18 G. Albrecht, tel.
55 36 49 H. Heuvelink tel. 55 11 89.

Kaartclub 55+

Zondag 10 september organiseert
de VRTC ‘De Achtkastelenrijders’
de jaarlijkse najaarstocht. 

Deze ‘overgangstocht’ is bedoeld voor
de toerfietser die het hele seizoen op
de weg heeft gefietst en die zich nu
wil voorbereiden op het mountainbi-
ke seizoen. Derhalve heeft de organisa-

tie een parcours over gedeeltelijk ver-
harde en onverharde wegen uitgezet.
De deelnemers kunnen kiezen uit drie
afstanden: 30, 45 of 60 kilometer. De
start is tussen 8.00 en 10.00 uur bij
Strada Sports aan de Overweg 16 in
Vorden. Voor nadere informatie kan
men bellen 553586 of kijken op websi-
te www.vrtcvorden.nl

VRTC 
'De Achtkastelenrijders'

De Zonnebloem Wichmond-Vie-
rakker viert op woensdag 13 sep-
tember het 20-jarig bestaan,
mensen van 60 jaar en ouder
kunnen dit mee vieren. 

Die middag wordt er in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker een feest-
middag georganiseerd die om 14.00
uur begint. (De zaal is vanaf 13.30
uur geopend). 

De cabaretgroep Pandorra uit Apel-
doorn brengt dan het programma

‘Achter de geraniums’. De bezoekers
krijgen die middag enkele con-
sumpties en hapjes aangeboden. 

In de pauze wordt er een verloting
gehouden. De middag wordt om
17.00 uur afgesloten. 

Is het vervoer een probleem of men
wil nog meer informatie dan kan
contact worden opgenomen met
Willy Hermsen tel. 0575-520845 of
met Ria Klein Kranenbarg tel. 0575-
441269.



"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé, start cursussen:
4/7 september, proef-
lessen: 28/31 augustus

ook: 
- Nederlands

voor Spaanstaligen
- vertalingen: 

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
(0575) 57 19 46

BOSVRUCHTEN
VLAAI
KLEIN 

€ 
5.95

GROOT 

€ 
8.95

MOUT- 
BINK

± 800 gram

Nu

€ 1.75

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

KEROEN-
FLAPPEN

Nu per stuk

€ 1.00

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Onze leden zijn van harte welkom

Rabobank Achterhoek-Noord

Coöperatieve Rabobank Achterhoek-Noord U.A. gevestigd te Lochem.

U bent lid van Rabobank Achterhoek-
Noord. Als lid kunt u meepraten over het 
beleid. Daarom nodigen we u van harte 
uit voor onze algemene vergadering op 
maandag 25 september 2006. 
U bent welkom vanaf 19.30 uur in 
sporthal Het Jebbink te Vorden. 

Op de agenda staan onder meer de 
jaarrekening 2005 en de benoeming van 
leden van het bestuur en de raad van 
commissarissen. 

De volledige agenda, de jaarrekening 
2005, de notulen van de vorige 
vergadering en de overige relevante 
stukken liggen voor leden ter inzage in 
onze kantoren. 

We hopen u te mogen verwelkomen. 

Het bestuur

Hieronder vindt u de verkorte agenda:
• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 2005
• Decharge
• Benoeming leden bestuur en raad van 
 commissarissen
• Mededelingen en rondvraag

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

• Landelijk gelegen 
• Groot terras
• A la carte restaurant 
• Grill specialiteiten 
• Pannenkoeken 
• Lunch 
• Cafetaria 
• Cateringen 
• Diverse buffetten 

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

en koud buffet €15,= p.p
• Elke vrijdagavond onbe-

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

• Van dinsdag t/m vrijdag
      “eten wat de pot schaft”  
      een 2 gangen menu voor  
      € 7,50 (afhalen € 6,=)

    Almenseweg 35a  �  7251 HN  �  Vorden  �  0575 - 554001 
         Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 - 22 uur 

    www.oldelettink.nl 

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

GEZOCHT
Jongen voor
zaterdaghulp

bellen met 
Henri Barendsen 
tel. 0575-551261

mail:
henri@barendsen-vorden.nl

Barendsen Vorden BV
Netwerkweg 3

7251 KV Vorden

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine
adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities 
in de gemeente Bronckhorst.

Vleeswarenkoopje

Grillworst en gebraden
kipfilet 2x 100 gram € 2.39

Special

Pomodoro haasje
100 gram € 1.95

Maaltijd van de week

Witlof Stamppot 500 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Cordon Bleu’s
3 stuks € 5.50

Kookidee

Runder Schnitzels
100 gram € 1.59

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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De 'r' is weer in de maand
De 'r' is weer in de maand, de dagen worden al-
weer korter. Kortom de herfst nadert en het
wordt tijd om te gaan nadenken over activitei-
ten die binnenshuis plaatsvinden. 
In de zomerperiode zijn de meeste mensen
volop in beweging, er moet in de tuin gewerkt
worden en er wordt ook heel wat gefietst in
onze mooie omgeving.
Het is belangrijk om in de periode die nu aan-
breekt niet stil te blijven zitten, maar ook dan
te zorgen voor voldoende beweging.
Meer Bewegen voor Ouderen biedt u daarvoor
alle gelegenheid.

Meer Bewegen voor Ouderen
Alle groepen gaan door volgens het bestaande
rooster: op dinsdag twee groepen gymnastiek,
van 9.00 tot 9.45 en van 10 .00 tot 10.45 uur in
de sporthal in Vorden, op maandagmiddag
om 14.45 uur gymnastiek in Withmundi in
Wichmond, op maandagmorgen om 10.30
uur Sport en Spel in de sporthal. 

Volksdansen
Op dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur is er
volksdansen in Wichmond in Withmundi.
In Vorden in de Wehme op 13 september van
9.00 tot 10.30 uur.
Bij al deze activiteiten kunt u vrijblijvend een
kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u
zich ter plaatse aanmelden. Bij alle groepen is
plaats voor nieuwe leden.

Meer Bewegen in het water:
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen
aan meer bewegen in water. Er zijn drie groe-
pen die onder deskundige leiding zwemmen
in het verwarmde zwembad van fysiothera-
peut Jansen v.d. Berg aan de Christinalaan in
Vorden.
Om hieraan deel te nemen moet u zich mel-
den bij Welzijn Ouderen. De kosten bedragen
€ 107,- per seizoen. Voor het zwemmen is deel-
name voor nieuwe leden beperkt.
Informatie over alle bovenstaande activiteiten
is verkrijgbaar bij Welzijn Ouderen,
tel. 0575 553405

Hobbyisten kunnen weer aan de
slag
Vanaf 4 september kunnen mensen die aan
houtbewerking willen doen weer terecht in
het Dorpscentrum. Op maandag-, woensdag
en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00
uur.
In de kelder van het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat in Vorden is allerlei (elektrisch)
gereedschap aanwezig waardoor u verschillen-
de producten kunt maken, waartoe u waar-
schijnlijk thuis niet in staat bent. U hebt het
juiste gereedschap niet of er is onvoldoende
ruimte. Bovendien is het samen met anderen

werken een uitstekende vorm van sociaal con-
tact.
Er zijn mensen aanwezig om u te ontvangen
en zo nodig te begeleiden bij het gebruik van
de gereedschappen. U kunt artikelen maken
voor eigen gebruik, de materiaalkosten zijn
dan voor eigen rekening, maar er worden ook
artikelen gemaakt voor de verkoop. De op-
brengst wordt dan weer gebruikt om nieuwe
materialen aan te schaffen.
Deelnamekosten bedragen € 1,50 per keer,
incl. een kopje koffie of thee.
Lijkt u dit een mooie vorm van tijdsbesteding,
kom dan eens kijken op één van de genoemde
ochtenden of bel voor meer informatie met
Welzijn Ouderen, tel. 0575 553405

Huisbezoek 75-76 jarigen
Alle inwoners van Vorden in de genoemde
leeftijdsgroep hebben inmiddels een uitnodi-
ging ontvangen om deel te nemen aan dit
huisbezoek.

Wat is het doel?
Mensen te informeren over alle voorzieningen
en regelingen die er zijn om het leven van ou-
deren te vergemakkelijken en het mogelijk te
maken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig blijven.
En er zijn veel meer mogelijkheden dan de
meeste mensen denken.
Het huisbezoek wordt afgelegd door een "seni-
orenvoorlichter". Dat is een getrainde vrijwilli-
ger die aan de hand van een vragenlijst pro-
beert na te gaan aan welke informatie u be-
hoefte heeft. Ook zijn er folders beschikbaar
die achtergelaten kunnen worden. De infor-
matie die wordt vergaard kan gebruikt wor-
den om het ouderenbeleid in de gemeente te
belnvloeden.
Bij de brief die u ontvangen heeft, zit een ant-
woordkaart. Als u die instuurt, neemt de seni-
orenvoorlichter contact met u op om een af-
spraak te maken.
Valt u niet in de genoemde leeftijdsgroep en
heeft u toch behoefte aan informatie, dan
kunt u contact opnemen met Welzijn Oude-
ren en dan kan geregeld worden dat er ook bij
u iemand op bezoek komt.
Voor meer informatie of aanmelding: Welzijn
Ouderen Vorden tel. 0575 553405 

Vallen en weer opstaan
Naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag
"Halt! U valt", gehouden in oktober 2005, zijn
er verzoeken binnengekomen voor een cursus
valtechniek.
Op 10 november 13.30 uur wordt er een voor-
lichtingsmiddag georganiseerd, waar fysiothe-
rapeut Jansen v.d. Berg zal laten zien hoe een
val kan worden opgevangen en hoe u na een
val weer overeind komt.
Ook worden er tips gegeven hoe het vanuit een
bepaalde positie nog mogelijk is om bijv. een

stoel te bereiken of een ander houvast om
weer overeind te komen.
Er kunnen ongeveer 20 mensen mee doen en
het duurt anderhalf uur.
Het is raadzaam gemakkelijke kleding en
schoenen (gymschoenen) aan te trekken.
U kunt zich hiervoor opgeven voor 1 novem-
ber bij Welzijn Ouderen Vorden, 
telefoon 0575 553405.

Mantelzorgsalon Zutphen
Zorgt u voor een partner, familielid of kennis,
zorg dan ook goed voor uzelf. De mantelzorg-
salon is een ontmoetingsplek voor mantelzor-
gers. Dé gelegenheid voor u om lotgenoten te
ontmoeten! Ook voor de bewoners van Bronck-
horst.

Het programma voor het najaar 2006:
5 september: Mantelzorg en haptonomie
Bij de verzorging van mensen met een beper-
king, speelt contact maken en afstemming
van zorg een grote rol. Hoe kan de mantelzor-
ger de ander bereiken en stimuleren? 
3 oktober: Mee Oost-Gelderland
Deze organisatie ondersteunt onder andere
mensen met niet aangeboren hersenletsel
(NAH). Waar krijgen de mantelzorgers mee te
maken en welke ondersteuning is er voor deze
mantelzorgers.
Adres: Mariaschool Tengnagelshoek 6 Zut-
phen
De mantelzorgsalon is elke eerste dinsdagmid-
dag van de maand open van 13.30-16.00 uur.
Voor meer informatie: tel. (0573) 43 84 00 of
www.vitoostgelderland.nl

Alzheimer Café Zutphen
Iedere eerste woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café, het
trefpunt voor mensen met dementie, hun
partners, familieleden en vrienden, geopend.
Ook hulpverleners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Locatie: "De Born", Oude Bornhof 55-57 et Zut-
phen, tel. 06-46540141
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang
is gratis.
Programma:
6 september: De sociale kaart (informatie over
mogelijkheden van hulpverlening)
5 oktober: Hoe wordt een verpleeghuisopname erva-
ren? (ervaringen van mantelzorgers).

Alles over zorg en welzijn in de
regio op één site
Zorgwijzer.nl is een internetsite waar actuele
informatie te vinden is over regionale organi-
saties voor zorg en welzijn. Hierbij kunt u den-
ken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, instel-
lingen voor gehandicapten en huisartsen.
Maar ook patiënten- en consumentenorganisa-
ties en woningbouwcorporaties geven infor-
matie over hun diensten.

Op de site staan per organisatie onder meer:
- uitgebreide actuele adresgegevens
- doelstellingen en doelgroepen
- diensten en producten
- activiteiten en cursussen
- nieuwsfeiten

Voor wie is Zorgwijzer.nl bedoeld?
Zorgwijzer.nl is een uniek informatiekanaal
voor een ieder die informatie zoekt over zorg
en welzijn. Zowel publiek als professionals
kunnen Zorgwijzer.nl gebruiken als startpunt
voor hun zoektocht naar een dienst, cursus of
adres in de regio.
Bent u niet in het bezit van een computer, of
er niet zo handig mee? Dan belt u of komt u
toch gewoon naar WegWijZer Vorden?

Iedereen moet kunnen 
meedoen (doel van wet Wmo)
Op 1 januari 2007 komt er een nieuwe wet; de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het doel van de Wmo is dat iedereen kan mee-
doen in de maatschappij.
De gemeenten gaan de Wmo uitvoeren. Elke
gemeente zal daarbij eigen accenten leggen.
De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig
hebben in het dagelijkse leven ondersteuning
krijgen van hun gemeente. Het gaat om voor-
zieningen als hulp in het huishouden, een rol-
stoel of woningaanpassing. 
De Wmo ondersteunt mensen die zich inzet-
ten voor hun medemens of buurt. Het gaat bij-
voorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers. 
De Wmo stimuleert activiteiten die de onder-
linge betrokkenheid in buurten en wijken ver-
groten. 
De Wmo biedt ondersteuning om te voorko-
men dat mensen later zwaardere vormen van
hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om
opvoedingsondersteuning en activiteiten te-
gen eenzaamheid. 
Op de site www.info-wmo.nl vindt u informa-
tie over de grote lijnen van de Wmo.

Website voor broers en zussen!
www.brusjes.nl, een website voor broers en
zussen die mantelzorger zijn.
Deze site is speciaal voor broers en zussen van
kinderen met een ziekte en/of een handicap.
We noemen die broers en zussen ook wel brus-
sen. Bij brussen thuis gaan de dingen soms net
een beetje anders dan bij je vriendje of vrien-
dinnetje. Dat kan best meevallen, maar soms
ook niet.

Wat kun je allemaal vinden op deze site!?
Praat mee in het forum. Heel veel verhalen van
andere broers en zussen. Leuke boeken op een
rij gezet. Stuur een digitaal kaartje aan een an-
dere brus, of stuur een digitaal kaartje aan vol-
wassenen in jouw omgeving. Voor ouders en
professionals is er ook speciaal een site. Kijk
maar snel!

Op de vroege zondagmorgen van 

3 september bood Bakker Joop het

vijfde elftal van de voetbalvereni-

ging Vorden nieuwe tenues aan. 

Iets wat meteen een positief effect

had, het Vordenteam won daarna

met 4 - 0 van het zesde elftal van

HC'03.

vv Vorden ontvangt nieuwe tenues van
Bakker Joop

N.B.v.P. vrouwen
van nu Vorden
start nieuw seizoen
Voor 8 september staat er al een
fietsmiddag naar "Tuinen en
Kunst" op Klein Dennenbosch in
het nieuwe progammaboekje
vermeldt .

Verder nog een introductie les Nor-
dic Walking op 25 september moge-
lijkheid tot vervolg lessen, dit in sa-
menwerking met Free Wheel.

Woensdagavond 27 september in
"de Herberg":  Mw. Logtenberg uit
Epe over de "positie van de Russi-
sche vrouw" in het verleden en he-
den. 

Dit en het verdere programma voor
het najaar kan men nalezen in het
boekje dat in de bibliotheek ter in-
zage ligt.



HONINGZOETE PITLOZE DRUIVEN 1 kilo € 1,50

GROTE GALIA MELOENEN per stuk € 0,98

SAPPIGE PERZIKEN 20 stuks € 5,00

HOLLANDSE NIEUWE OOGST DELBA APPELEN 4 kilo € 2,50

MALSE SLABONEN 1 kilo € 1,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Bakkerij ’T Stoepje

HOERA,

EEN

MEISJE!

De Valeweide 
Bloemen en planten

GEMENGD BOEKET........................6.99

BEGONIA..................................................2.99

CYCLAAM .......................2.99

20 ROOSJES .................3.99

Griekse en Italiaanse Delicatessen
Wij verzorgen voor u:

• Complete maaltijden, warm en koud
• Diverse salades

• Schalen met borrelhapjes
• Groot assortiment Griekse en Italiaanse delicatessen

Voor informatie en/of bestellingen:
(0575) 43 33 18 / 06-45760435

Magere runderlappen

500 gram  3,95
Schnitzels

Panklaar 500 gram  4,90
Boer’n Brok

Panklaar, 8-10 min. bakken 4 stuks  3,40

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN Bigshirts

met lange mouw
one size, per stuk 5,95

en 2 voor €9,95

Sterken

Damesnachthemden

met lange mouw
in de maten M t/m XXXL

voor slechts €9,95

Iedere week op de markt!•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Poeliers beenham

kilo  5,75

Soepkip (de enige echte)

kilo 2,95

Nuggets

30 voor 3,75

Velours pyjama’s van babymaat 62 t/m volwassenenmaat XXL

vanaf €9,95



(advertorial)

DE VRAAG IS NATUURLIJK OF
U WEL EEN TESTAMENT NODIG
HEEFT
Laat ik beginnen met gehuwde ou-
ders met kinderen. Vanaf 1 januari
2003 is ons erfrecht zodanig gere-
geld dat zodra één van de ouders
overlijdt, alles naar de overgebleven
ouder gaat. De kinderen krijgen een
vordering op deze ouder ter grootte
van hun erfdeel, die pas opeisbaar is
bij het overlijden van de langstleven-
de ouder. De andere ouder mag alles
opmaken.
Vóór 2003 werd daarvoor ook wel
een langstlevende testament ge-
maakt. Ik heb inmiddels van veel
mensen gehoord dat zij denken dat
de wet nu automatisch van toepas-
sing is. Dat is niet juist. Als u al een
testament heeft blijft deze gewoon
van toepassing. Dat kan gunstig
zijn, maar kan ook nadelig uitpak-
ken! Dat hangt af van het soort
langstlevende testament dat u
heeft. De belastingwetgeving is na-
melijk ook veranderd. Wat niet is
veranderd is het feit dat de overge-
bleven ouder over de waarde van de
vorderingen van de kinderen succes-
sierechten moet betalen. Dat kan
wel eens lastig zijn als u weinig
spaargeld heeft, maar wel een eigen
huis. Ook daar is een oplossing voor.
Heeft u dus een testament van vóór
2003 dan raad ik u ten zeerste aan
dit even te laten nakijken, vanwege
de fiscale gevolgen zowel bij het eer-
ste overlijden als bij het overlijden
van de langstlevende. Dat kan vrij-
blijvend bij ons. Het maakt niet uit
bij wie u dit testament heeft laten
tekenen, maar neemt u dan wel het
afschrift even mee.

Voor samenwoners met kinderen
ligt de situatie iets gecompliceerder.
Voor hen heeft de wet namelijk
niets geregeld. Zij moeten nog
steeds een testament op het langste
leven maken, wil men voorkomen
dat de kinderen later hun deel opei-
sen. Voor hen geldt in het bijzonder
dat de fiscale gevolgen goed beke-
ken moeten worden.

Voor samenwoners of gehuwden
zonder kinderen is het in het testa-
ment mogelijk een bepaling op te
nemen die er voor zorgt dat als u
kort na elkaar overlijdt niet de gehe-
le erfenis naar de erfgenamen van
de laatst overledene gaat.
Voor mensen die zijn gescheiden
kunt u regelen dat de erfenis van de
ene ex-echtgenoot niet via de kinde-
ren weer terechtkomt bij de andere
ex-echtgenoot.
Voor een alleenstaande is een testa-
ment heel belangrijk als u niet wilt
dat alles naar uw familie gaat. U
heeft immers alle vrijheid om zelf
uw erfgenamen aan te wijzen. Dat
kan een familielid zijn of de behulp-
zame buren, maar ook bijvoorbeeld
een goed doel. 

Zo ziet u dat er vele situaties en re-
denen kunnen zijn om een testa-
ment te maken of te wijzigen. Het is
goed om daar eens over na te den-
ken. In latere bijdragen zal ik be-
paalde aspecten nader uitdiepen.
Komt u vooral eens langs voor een
vrijblijvend gesprek. De koffie
dampt nog steeds.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken

In mijn introductie van twee maanden geleden gaf ik aan in de
toekomst verschillende notariële onderwerpen te willen behandelen.
In deze bijdrage gaat het over een onderwerp waarover nog wel eens
geheimzinnig wordt gedaan, maar ook vaak naar de toekomst wordt
verschoven. Het gaat immers over de dood en wat er daarna moet
gebeuren. Het gaat om een testament. In een testament kunt u erf-
genamen benoemen, legaten maken, vervelende kinderen minder
geven, een executeur benoemen, een voogd en een bewindvoerder
benoemen, schoonzoons en -dochters uitsluiten bij echtscheiding van
uw kind en nog veel meer.

N O T A R I S P R A A T

DE KINDEREN DIE AFZWOMMEN
OP 2 SEPTEMBER: 
Snorkelen : Anne-Fleur Bruins, Devin
Horstman, Dian Lenselink, Falko IJ-
ben, Harry Eggink, Marlies Hesselink,
Susan Boerlage, Ellen Nijenhuis.

Snorkelen 2: Zep Groot Roessink, Lisa
van der Linde.

Snorkelen 3: Marthe Blom, Anne
Blom, Lars Temming, Sharon Bouw-
meister, Daisy Wisman.

Snorkelen 1, 2 en 3: Gemma Eggink.
Snorkelen NOB C: Astrid Cornelis.
Survival 1: Sharon Bouwmeister, Mei-
ke Heijenk, Sèphora Reina, Joost de
Klein, Joost Mokkink, Margot Golstein,
Ruben Golstein, Stijn Wentink, Bram
Bruinsma, Simone Masselink, Siebren
Bijenhof.

Survival 1, 2 en 3: Saskia Gudde, Fem-
ke ten Have, Lianne ten Have, Marieke
ten Have, Jip Grootveld, Lisette Arf-
man, Vera Velhorst.

DE KINDEREN DIE AFZWOMMEN
OP 1 SEPTEMBER:
A: Douwe Lichtenberg, Sil Lichten-
berg, Alicia Westheim, Frank Luesink,
Job van den Born, Jinn Lucassen, Sam
Quelle, Thirsah Reina, Daan Teerds,
Ivan Weever, Ilse Geers, Fien Smit.
B: Geert Post, Dion Otten, Baukje We-
zinkhof, Myla Neleman, Manon Pas-
man, Rachelle Rondeel, Danique
Waarle, Brian Jansen, Yvette Laura Zig-
gers, Reuven Schalk, Marije Tolkamp,
Sharona van Malsen, Sem Kosse, Ru-
ben Stokkink, Rosa Weenk.
C: Max de Vries, Bruce Langwerden,
Tim Sloot, Sander Arfman, Nicol Leb-
bink, Carien Tuller, Merith van der
Veen. 
Snorkelen 3: Sharon Bouwmeister.

Diplomazwemmen 'In de Dennen'

Het afgelopen weekend heeft een grote groep personen in het Vordense
zwembad 'In de Dennen' een zwemdiploma gehaald. Zaterdagmorgen
werd voor de aanvang een minuut stilte in acht acht genomen voor Sophie
Wullink die ook in opleiding was voor het Survival diploma 1, 2 en 3. Tij-
dens deze plechtigheid werd geluisterd naar de muziek van Miles Davis.

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

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

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

centrum.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,  -

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub 55+ maandagmiddag in
de Wehme en bingo woensdagmid-
dag in het Dorpscentrum.

SEPTEMBER
6 HVG Linde de heer Hiddink
6 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme
6 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
7 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 NBv.P middagfietstocht naar Eefde
9 HSV Snoekbaars seniorwedstrijden
12 ANBO Middagfietstocht vanaf het

kerkplein. Info: 551909 of 551597
13 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege

14 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HSV de Snoekbaars afsluiting wed-

strijdseisoen
20 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis de
Wehme

20 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de vordense Pan
22 ANBO Dialezing: "Enerverende

fietstocht naar het Midden-Oos-
ten" door S. Hiemstra in "'t Stam-
pertje"

22-24 "De schoonheid van het alle-
daagse" Pinetum "De Belten", Wil-
denborchseweg 15, Vorden

25 NB v.P Cursus Nordic walking bij
Free Wheel

25 NB v.P Avond over Russische
vrouw

27 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB middagbijeenkomst Stam-

pertje W.Karssenberg over Trek-
vogels en vogeltrek

30 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor
70-plussers in het Woon- en Zorg-
centrum ‘De Wehme’, 552003.

Het badpersoneel kreeg bij de organi-
satie op de wedstrijddag hulp van de
zwemvereniging de Ysselmeeuwen uit
Zutphen. 

Er werd tijdens het kampioenschap
onderscheid gemaakt tussen wed-
strijdzwemmers en recreatieve zwem-
mers.

BIJ DE WEDSTRIJDZWEMMERS
WAREN DE UITSLAGEN:
Meisjes tot 12 jaar: 1 Leah Post, 2 An-
niek Garritsen, 3 Liane ten Have. Jon-
gens tot 12 jaar: 1 Joost de Klein. Meis-
jes tot 16 jaar: 1 Mieke Jansen, 2 Marie-
ke ten Have, 3 Femke ten Have. Jon-
gens tot 16 jaar: 1 Gijs de Rooy, 2 Gijs
van Steenbergen. Dames: 1 Sanne ten
Have, 2 Jill Witteman, 3 Kirsten Reme-
rie. Heren: 1 Jelmer Staring, 2 Wouter
van den Bijgaart, 3 Tom Kleyberg.

RECREATIEVE ZWEMMERS:
Meisjes tot 12 jaar: 1 Saskia Gudde, 2
Naomi Platenburg, 3 Bente Kruip. Jon-
gens tot 12 jaar: 1 Dennis Cai, 2 Harry
Eggink, 3 Martijn Cai. 
Meisejs tot 16 jaar: 1 Gemma Eggink, 2
Loes van der Linde, 3 Rachel Waarle.
Jongens tot 16 jaar: 1 Lars Temming, 2
Lars Pardijs, 3 Koen Vlogman. Dames: 1
Els Berenpas, 2 Ciske Sipman, 3 Marie-
ke Smit. Heren: 1 Erik Lindenschot, 2
Wolter Siggers.

Open Vordense zwemkampioenschappen

Zaterdagmiddag en avond, werden in het zwembad ‘In de Dennen’ voor
het eerst sedert jaren weer de open Vordense zwemkampioenschappen
gehouden.

De les bestaat uit gevarieerde yoga-
oefeningen die het lichaam soepeler
en sterker maken en onze houding
verbeteren. 

De oefeningen kunnen door iedereen
gedaan worden, aangepast aan ieders
mogelijkheden. 

Er wordt met de adem gewerkt, er is
een korte meditatie en tot slot een to-
tale ontspanningsoefening.

Yoga is niet prestatiegericht. Door de
oefeningen rustig uit te voeren leren
we de eigen grenzen te voelen en te
respecteren. De aandacht die we hier
trainen, kunnen we ook in ons dage-
lijks leven toepassen. 

Uiteindelijk leven we bewuster, kiezen
we bewuster, waardoor we tevredener
worden. Lestijd: dinsdagavond om
19.30 uur. Informatie: Gerjannie van
de Weg, tel. (0575) 57 21 30.

Lessen Yoga en Aandacht in Dorpscentrum
In de week van 18 september start
een nieuwe yogacursus in Zutphen
in het Dorpscentrum. De lessen
zijn een rustpunt in ons drukke da-
gelijkse leven. De oefeningen wor-
den in een rustig tempo en met
aandacht uitgevoerd. Als we echte
aandacht hebben voor het mo-
ment, kunnen we onze zorgen voor
morgen even achter ons laten. We
worden lichamelijk en geestelijk
ontspannen.

Vordenaar Arjan Mombarg blijft in
de picture. In de voorlaatste wed-
strijd van dit skeelerseizoen, zater-
dagmiddag tijdens de ‘open wed-
strijd’ in Twello eindigde Arjan
achter winnaar Karlo Timmerman
uit Staphorst op de tweede plaats. 

Geert Plender uit Kamperveen werd
derde en Geert-Jan van de Wal uit Urk
werd vierde. 

Arjan: ‘Ik wilde zelf niet winnen, maar
Geert-Jan van de Wal. Hij is het komen-
de schaatsseizoen een ploeggenoot
(Nefit) van mij. Ik gunde hem graag de
overwinning in Twello. Ik liet in de
eindsprint bewust een gaatje vallen in
de hoop dat Geert-Jan daar in zou dui-
ken. 
Helaas gebeurde dat niet en reed Kar-
lo Timmerman het gat dicht en werd
ik zelf tweede’.

Tweede plaats Arjan Mombarg



Open DagOpen Dag
     Strada Sports     Strada Sports

S T R A D A  S P O R T S  F U N  &  F I T N E S S

Maandag
11 september 
t/m zondag 
17 september 
Open Week

Faciliteiten Vaassen:
• Fitness
• Cardiofi tness
• Fysiofi tness
• Bedrijfsfi tness                                          
• Seniorenfi tness
• Jongerenfi tness
• Personal training                                      
•  Aerobics 

groepstrainingen
•  Les Mills 

groepstrainingen
• Spinning
• Kinder aerobics
• Tennis
• Squash
• Sportief Afslanken                                     
• Shop
• Zonnebank                                                
• Kinderopvang                                            
• Kinderfeestjes                                           
• Bedrijfsfeesten                                          
• Familiefeesten

Faciliteiten Vorden:
• Fitness
• Cardiofi tness
• Fysiofi tness
• Bedrijfsfi tness                                          
• Seniorenfi tness
• Jongerenfi tness
• Personal training                                      
•  Aerobics 

groepstrainingen
•  Les Mills

groepstrainingen
• Spinning
• Kinder aerobics
• Kids Streetdance
•  Judo, Hapkido, 

Krav Marga
• Sportief Afslanken                                     
• Shop
• Zonnebank                                                
• Sauna/Turks bad
• Kinderopvang                                            
• Kinderfeestjes 

Zondag
10 september 
van 10.00 uur
tot 13.00 uur

Strada Sports Vaassen
Kouwenaarspad 18
8172 EA Vaasen
T 0578 56 00 60
F 0578 56 07 87

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48

Kom kennis-
maken met 

Strada Sports 
op onze 

Open Dag

Laat u
informeren 
over alle 

mogelijkheden die 
Strada Sports u te 

bieden heeft

www.stradasports.nl

Op zoek naar de 
afslankmethode die werkt?

Kom Zaterdag 9 september om 10.00 uur
naar de informatiebijeenkomst

‘Sportief Afslanken’

adv opendag 290x405.indd   1adv opendag 290x405.indd   1 31-08-2006   16:02:2931-08-2006   16:02:29



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

WEGENS VERHUIZING
UITVERKOOP MET KORTING TOT 60%

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG

Wij verhuizen naar Rijksweg 20, 6996 AC Drempt

De provincie Gelderland start dinsdag 12 september met
de asfaltering van het fietspad Zutphenseweg (N314) in
de gemeente Bronckhorst. Het fietspad tussen Kipstraat
en Zomerweg wordt tijdens deze werkzaamheden 
afgesloten voor het fietsverkeer. Het fietsverkeer wordt
omgeleid via de gemeentelijke wegen. De omleidingen
worden met behulp van borden aangegeven. 

Bestemmingsverkeer en hulpdiensten zijn uitgezonderd
van deze afsluiting. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot en met 19 september. 

Het overige verkeer ondervindt geen hinder. In verband
met weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden
uitlopen of verschuiven naar een andere datum. 

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de heer J. Diseraad, toezichthouder
Wegendistrict Achterhoek (0575) 52 24 89.

Voor meer informatie: 
www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Fietspad Zutphenseweg (N314)
Hummelo - Toldijk afgesloten in 
verband met asfaltering
Van dinsdag 12 september tot en met dinsdag 19 september(Gld.)Verkeer

Dichterbij dan je denkt
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Fraaie badkamers die garant staan voor genieten
& ontspannen. Met een goede stijl en inrichting.
Of het nu gaat om een complete badkamer, een
nieuw toilet of een wastafel, BouwCenter HCI in
Hengelo (Gld) en Zevenaar ontwerpt en instal-
leert het geheel naar uw eigen wens. Mede door
ons ruime aanbod vloer- en wandtegels ontstaan
verrassende indelingen en originele kleurcombina-
ties.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

bestaan nog!

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

bestaan nog!

Tegel- en
badkamerwonderen...

Tegel- en
badkamerwonderen...

� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

OP ZOEK NAAR JOU
Wij zijn op zoek naar personen die nog steeds oud

ambachtelijk werk doen, om bij ons op De Wehme

tijdens de najaarsmarkt te demonstreren. Deze markt

zal plaats vinden op 11-11-2006. 

Heeft u tijd en vindt u leuk om te laten zien wat er nog

van de oude tijd bewaard is gebleven?

Bel ons op De Wehme en vraag naar Els Hummelink of

Katja Manuela voor meer informatie.

De Wehme

Nieuwstad 32

7251 AJ vorden

Tel. 0314-357450



Jaargang 2
Nr. 36
5 september 2006

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

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 
overige afdelingen tot 15.00 uur) 
vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering 

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

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

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

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), 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.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Bent u mantelzorger? Kom eens langs bij het
Steunpunt MantelZorg in het gemeentehuis 

In het gemeentehuis bevindt zich
sinds kort een Steunpunt Mantel-
Zorg. Het steunpunt is een dienst-

verlening van de Vrijwillige Inten-
sieve Thuiszorg Oost-Gelderland
(VIT) en bestaat uit een uitgebreide

folderzuil met informatie over tal
van zaken waar een mantelzorger
of zorgbehoevende tegenaan loopt.
Het Steunpunt MantelZorg is
onbemand, maar bevindt zich bij
de Balie Zorg. De medewerkers van
deze balie kunnen vragen beant-
woorden en/of doorverwijzen naar
de consulent mantelzorg van VIT
Oost-Gelderland. 

Mantelzorg, bijna iedereen krijgt
hier vroeger of later in zijn leven
mee te maken. Een mantelzorger
is iemand die voor een chronisch
zieke, gehandicapte of dementeren-
de in zijn omgeving zorgt. Meestal
gaat het om de zorg voor een part-
ner, een ouder, kind of ander naast
familielid, maar het kan ook iemand
uit de vriendenkring of buurt zijn. De
hulp wordt meestal gegeven uit
liefde of vanuit persoonlijke betrok-
kenheid. De tijd die iemand aan

mantelzorg besteedt, kan van enke-
le uren per week oplopen tot 24 uur
zorg per dag. Er even tussenuit
gaan wordt dan steeds moeilijker.
De mantelzorger kan bij deze, soms
zware, taak zélf wel eens een steun-
tje in de rug gebruiken. Daarvoor is
het Steunpunt MantelZorg Bronck-
horst. 

Bij het Steunpunt MantelZorg in het
gemeentehuis kunt u terecht voor:
• een luisterend oor
• informatie en advies
• lotgenotencontact
• inzet vrijwilligers van de vrijwillige

thuiszorgorganisaties
• PGB aanvragen
• het volgen van trainingen
• belangenbehartiging
• het bevorderen van herkenning

en erkenning

De gemeente Bronckhorst heeft
vanaf 1 september een nieuwe
jongerenopbouwwerker. Zijn naam
is Meindert van der Sluis (37). Net
zoals de vorige jongerenopbouw-

werker, Jore Bron, is ook Meindert
afkomstig van welzijnsorganisatie
IJsselkring in Doetinchem. Meindert
werkt fulltime in de gemeente
Bronckhorst en is bereikbaar via tel.
(0575) 46 48 90 en e-mail: 
m.vandersluis@bronckhorst.nl.

Meindert gaat zich bezighouden met
het coördineren van de contacten
tussen jongeren en de gemeente en
tussen jongeren en organisaties die
met en voor jongeren werken.
Daarnaast kan hij initiatieven van
jongeren en organisaties onder-
steunen en stimuleren. Verder is
Meindert bereikbaar voor jongeren
met vragen en problemen op aller-
hande gebied en nauw betrokken bij
de uitvoering van het jeugdbeleid
van de gemeente. 

Meindert van der Sluis nieuwe
jongerenopbouwwerker in Bronckhorst

Voor het goed in kaart brengen van
alle riolering in de gemeente
Bronckhorst, kunt u vanaf 4 sep-
tember a.s. mensen met landmeet-
apparatuur tegenkomen. De land-
meters meten in opdracht van de
gemeente Bronckhorst rioolputten,
gemalen en afsluiters in. Het kan

zijn dat ze hiervoor aan het werk
moeten op uw perceel. Alle mede-
werkers kunnen zich legitimeren
door middel van een brief van de
gemeente. De werkzaamheden
duren tot ongeveer twee maanden
na aanvang van het werk (afhanke-
lijk van het weer).

Landmeters aan het werk in de
gemeente Bronckhorst

Voor diverse werkzaamheden voor
de uitvoering van de Wet waarde-
ring onroerende zaken (Wet WOZ)
zijn taxateurs van taxatiebureau
Tog Nederland uit Veenendaal op
pad in de gemeente. Het kan voor-

komen dat de taxateur uw woning
van binnen wil bekijken. In dat
geval zal hij bij u aanbellen. De
taxateur is in het bezit van een
geldig legitimatiebewijs, vraagt u
hier gerust naar. 

Taxateurs op pad voor de uitvoering van
de Wet waardering onroerende zaken

Sinds 26 augustus jl. zijn het Neder-
landse paspoort en de identiteits-
kaart voorzien van een chip. Dit is
om fraude tegen te gaan. Ook de
pasfoto’s moeten aan strenge, in-
ternationale eisen voldoen. 

Chip in reisdocument
Voortaan bevat het reisdocument
een chip waarin de kenmerken van
het gezicht worden opgenomen.
Daarnaast bevat de chip gegevens
zoals: persoonsgegevens, nationali-
teit, documenttype, landcode uitge-
geven staat en datum geldigheid do-
cument. 

Een reisdocument aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart
moet persoonlijk worden aange-
vraagd. Voor het aanvragen heeft u
nodig:
alle in bezit zijnde reisdocumenten
• een goed gelijkende pasfoto die

voldoet aan de nieuwe eisen (zie
hieronder)

• indien toestemming is vereist: een
schriftelijke verklaring van toe-
stemming en een identiteitsbewijs
van degenen die toestemming
moeten verlenen. Toestemming
kan ook in persoon worden gege-
ven

• in geval van vermissing een pro-
ces-verbaal conform de gestelde
richtlijnen

Toestemming
Voor het aanvragen van een Neder-
landse identiteitskaart is schrifte-
lijke toestemming nodig als de
aanvrager jonger is dan 12 jaar.
Voor een paspoort geldt dit voor een
aanvrager jonger dan 18 jaar. De
toestemming moet worden gegeven
door de ouder(s), gezaghouder(s) of
voogd. Toestemming kan op het
gemeentehuis worden gegeven.

Nieuwe eisen pasfoto
Breeduit glimlachen op een pasfoto

voor een paspoort is er niet meer bij.
De fotoregels schrijven voor dat ‘de
aanvrager een neutrale blik heeft,
waarbij de ogen volledig zichtbaar
zijn, er wordt recht in de camera
gekeken, met de mond dicht.’ De
strengere eisen voor pasfoto’s zijn
noodzakelijk omdat een computer
de foto moet ‘lezen’ en die daarna
opslaat op de chip in het reisdocu-
ment. 

De nieuwe eisen zijn:
• de pasfoto in kleur moet een goed

gelijkend beeld van de aanvrager
geven

• het gebruik van reproducties is
niet toegestaan

• het gezicht van de aanvrager moet
recht van voren tegen een licht-
grijze achtergrond zijn gefotograf-
eerd

• de foto moet 35 bij 45 mm zijn 
• de breedte van het hoofd moet

ongeveer 2 cm van de afbeelding
in beslag nemen

• beide ogen moeten volledig
zichtbaar zijn, eventueel achter
een bril met volledig doorschij-
nende glazen. Een donkere bril is
alleen op aantoonbare medische
gronden toegestaan

• het hoofd moet onbedekt zijn, ten-
zij godsdienstige, levensbeschou-
welijke of medische oorzaken zich
hiertegen verzetten. Indien het
hoofd wordt bedekt, moet het ge-
zicht wel volledig zichtbaar blijven 

• Een complete weergave van de
eisen vindt u op www.paspoort-
informatie.nl.  

Nieuw paspoort, nieuwe eisen



Raadsvergadering 13 september
Op 13 september a.s. is er een extra
vergadering van de raad over de
WMO (Wet maatschappelijke ont-
wikkeling). De vergadering is in de
raadzaal van het gemeentehuis en
begint om 20.00 uur. U bent van
harte welkom om de vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan de
eerste twee WMO-notities (‘Huis-
houdelijke hulp en Wvg’ en ‘WMO-
loket’) die klaar zijn. In de nota
‘Huishoudelijke hulp en Wvg’ is
beschreven hoe de gemeente om
wil gaan met individuele voorzienin-
gen die nu nog onderdeel zijn van de
Wvg (zoals rolstoel, woningaanpas-
sing en vervoersvoorziening) en
huishoudelijke hulp, een nieuwe
voorziening die de gemeente moet

gaan verstrekken. In de nota ‘WMO-
loket’ staat hoe de gemeente het
WMO-loket in Bronckhorst vorm wil
gaan geven. Het loket is dé plek
waar u straks terecht kunt voor
WMO-voorzieningen. In de WMO,
die vanaf 1 januari 2007 van kracht
wordt, zijn de Welzijnswet, Wet
voorzieningen gehandicapten en
onderdelen van de Algemene wet
bijzondere ziektekosten samenge-
bracht. Gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de
nieuwe wet. De twee notities zijn in
overleg met inwoners, belangenbe-
hartigers en organisaties op het ge-
bied van zorg en welzijn opgesteld.
De voorzieningen van de WMO zijn
bedoeld voor mensen die niet van-
zelfsprekend mee kunnen doen in

de maatschappij, zoals mensen met
een beperking. 

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/raad en com-
missies. De eerstvolgende gemeen-

teraadsvergadering is op 28  sep-
tember 2006.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet op
de agenda staan, waarbij de volgen-
de zaken zijn uitgezonderd:
a. een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail  griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 
Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en -kan-
toor is af te halen.

Uit de raad

Informatiebijeenkomst voor vertegenwoordigers/ belangen-
behartigers ouderen en gehandicapten over nieuw
afvalinzamelingsysteem op 14 september
Op 19 oktober a.s. behandelt de ge-
meenteraad in de raadsvergadering
een voorstel van b en w om een
nieuw afvalinzamelingsysteem in te
voeren in Bronckhorst. Dit systeem
met de naam volume/frequentie
moet een rechtvaardiger verdeling
van de afvalkosten geven voor inwo-
ners. Huishoudens gaan betalen
voor het aantal keren (frequentie)
dat ze de afvalcontainer aan de
straat zetten en de grootte van de
containers die ze kiezen (volume).
Voor mensen die in hoogbouw
wonen kan het zijn dat de huidige
verzamelcontainer blijft bestaan en
een aangepast tarief wordt bere-
kend. De gemeente bekijkt nog of
het mogelijk is hier eigen containers
per huisadres uit te zetten. 

Invoeringsdatum
De gemeenteraad heeft in haar
vergadering van 18 mei jl. al een

principebesluit genomen over de
invoering van het nieuwe afvalinza-
melingsysteem. Als de raad op
19 oktober definitief instemt met het
voorstel wordt het huisvuil met
ingang van 1 januari 2008 volgens
het nieuwe systeem opgehaald.
Hieraan gaat een gewennings-
periode van een half jaar vooraf.
Over hoe de nieuwe wijze van afva-
linzameling in z’n werk gaat en wat
er bij komt kijken voor inwoners
volgt een uitgebreide voorlichtings-
campagne. 

Speciale bijeenkomst voor verte-
genwoordigers van ouderen en ge-
handicapten
We kunnen ons voorstellen dat het
nieuwe ophaalsysteem op voorhand
vragen oproept bij inwoners. Een
week voor de raadsvergadering
komt er alvast wat meer informatie
op deze gemeentepagina’s. Om

vragen van specifieke doelgroepen,
zoals ouderen en gehandicapten,
vóór de commissie- en raadsverga-
dering (resp.12 en 19 oktober) in
beeld te hebben, organiseert de ge-
meente een speciale informatiebij-
eenkomst voor vertegenwoordigers
van belangengroepen. De bijeen-
komst is op 14 september a.s. van
15.45 tot 17.15 uur in de kantine van
het gemeentekantoor. Vertegen-
woordigende organisaties hebben
hiervoor per brief een uitnodiging
ontvangen. 

Let op
Mocht uw belangenvereniging (voor
ouderen of gehandicapten) onver-
hoopt geen uitnodiging hebben ont-
vangen en wilt u toch aanwezig zijn,
dan kunt u zich voor 8 september
a.s. aanmelden via e-mail t.n.v
a.nijkamp@bronckhorst.nl of telefo-
nisch op nummer (0575) 75 02 99.

Subsidieverordening gemeentelijke
monumenten 

Net als in de voormalige gemeenten,
is in de gemeente Bronckhorst ook
een subsidieregeling voor onder-
houd van gemeentelijke monumen-
ten van kracht. 
Is dit aan uw aandacht ontsnapt? 
Als u nog onderhoud aan een
gemeentelijk monument wilt uit-
voeren, neemt u dan contact op met
de heren Hofs of Hagens van de af-
deling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (monumenten), tel.
(0575) 75 03 52/53. De subsidiepot is
echter niet onuitputtelijk, wees er
dus snel bij.

Afdeling Bouwen en milieu gesloten op
20 september 
De afdeling Bouwen en milieu is op 20 september a.s. vanaf 12.00 uur voor
publiek gesloten. De medewerkers van deze afdeling zijn die middag ook
telefonisch niet bereikbaar. 

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, gehele gemeente, 4 februari t/m 10 februari 2007, collecte Hersenstichting

Nederland
• Gebied voormalige gemeente Hengelo Gld, venten met oliebollen, 12 en 13 oktober 2006, 

Chr. Zangver. Soli Deo Gloria
• Halle, zaal Nijhof, Dorpsstraat 11-13, loterij, 11 november 2006, van 20.00 tot 22.00 uur, 

Chr. Muziekver. Euterpe
• Hengelo Gld., Country evenement, 17 september 2006, Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., zaal Langeler, uitvoering, 4 november 2006, Chr. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria
• Toldijk, parkeerplaats Welkoop, innemen standplaats, op vrijdagmorgen van 09.00 tot 13.00

uur, door vishandel Hengel

Bouwvergunningen 
• Baak, Wichmondseweg 26, verbouw woning
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 82A, plaatsen hooiberg
• Hengelo Gld., Waarleskamp 2b, bouw woning
• Hummelo, Rijksweg 124, vergroten paardenstallen bij manege
• Hummelo, Stokhorsterweg 12, gedeeltelijk vernieuwen carport
• Vorden, Stationsweg 24, gedeeltelijk veranderen restaurant
• Wichmond, Baron van de Heijdenlaan 3, bouw garage/berging en carport
• Zelhem, Baaksekampweg 14, vergroten woning
• Zelhem, Prinses Irenestraat 16, bouwen carport
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, plaatsen veranda

Rectificatie
In Contact van 30 augustus 2006 staat een foutief huisnummer genoemd bij de ingekomen bouw-
aanvragen. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een schuur op het perceel Helmich-
straat 17 in Baak (nummer 19 is foutief)

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Hengeloseweg 6, voor het vergroten van een woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 6 lid 7 sub f en artikel 3, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’ 

Dit bouwplan ligt vanaf 7 t/m 20 september 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hoog-Keppel, Valkenbos 16, bouwen bijgebouw met zwembad. Het betreft een vrijstelling van

de voorschriften van het geldenden bestemmingsplan ‘Keppel 2000’
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 september t/m 18 oktober 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Mosselseweg 1, voor het plaatsen van een woonunit, geldend bestemmingsplan

‘Buitengebied Vorden 1982’ 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., de agrarische gronden gelegen aan de oostzijde van de Berendschotstraat ter

hoogte van de Berendschotstraat 5 met de kadastrale perceelsaanduiding, gemeente Hengelo,
sectie Q, nr. 745, ten behoeve van natuur- en landschapsontwikkeling, geldend bestemmings-
plan ‘Kruisbergseweg 1995’

De ontwerpbesluiten (artikel 17 en artikel 19, lid 2) en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 7 september t/m 18 oktober 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling  FORMTEXT Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Voor alle voorgenomen vrijstellingen geldt:
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de genoemde afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Reageren op de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of monde-
ling een gemotiveerde zienswijze over een van de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge
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zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. 

Verleende vergunningen
Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 31 augustus 2006:
• Vorden, Almenseweg 47, buitenplaats Den Bramel, voor de restauratie van het koetshuis
• Vorden, Wiersserallee 11, voor de restauratie van de boerderij De Berenpas

Mogelijkheden voor beroep
Tegen een van deze twee besluiten 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 bekendma-
king van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd. 

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 25 augustus 2006:
• Drempt, café restaurant De Boerderie, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautoma-

ten voor het jaar 2006
Verzonden 28 augustus 2006:
• Varssel, p/a Zelledijk 6, huis aan huis collecte t.b.v. school- en volksfeest, 4 t/m 16 september

2006, Stichting School- en Volksfeest Varssel
Verzonden 29 augustus 2006:
• Drempt, tent hoek Hulsevoortseweg/Zomerweg, vergunning voor het houden van een bruiloft,

15 september 2006    
• Hengelo Gld., De Hietmaat, dressuur- en vaardigheidswedstrijden en in Hengelo en omgeving

een koetsentocht, 3 september 2006, Vereniging van het aangespannen paard In Stap en Draf
• Hengelo Gld., Hogenkampweg, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet, 1 en 2 september

2006
• Hengelo Gld., sporthal, modeshow, 10 september 2006, Hengelose Ondernemers Vereniging
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, fietsclinic voor leerlingen van groep 7 en 8 van de

basisscholen uit het gebied Steenderen, 1 september 2006, Gelderse Sport Federatie
Verzonden 30 augustus 2006:
• Vorden, Hamminkweg, Deldenseweg, Tolweg, klootschietmarathon ronde van Vorden, 9 sep-

tember 2006, klootschietvereniging Warnsveld
• Vorden, Helderboomsdijk 2, oogstfeest, 8 t/m 10 september 2006
• Vorden, kasteel Hackfort, het Hackfortfestival, 10 september 2006, Vereniging Natuurmonu-

menten

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 25 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Middenweg 36, veranderen woning
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 15, gedeeltelijk veranderen en vergroten woning
• Zelhem, Abraham Kuijperstraat 19, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling

van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 29 augustus 2006:
• Drempt, Kerkstraat 25, vervangend bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Kerkstraat 56, bouwen schuur, verleend met vrijstelling van artikel 19, lid 3 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Julianalaan 22, veranderen/vergroten woning
• Verzonden op 30 augustus 2006:
• Vorden, Baakseweg 8, bouwen bakhuisje, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 31 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Ouweleen 5, vergroten woning
• Zelhem, de Biezenbusse 6, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 augustus 2006:
• Halle, Abbinkstraat 1, verbouw berging
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 45, verbouw voormalige bedrijfsruimte tot

werkruimte/kantoor 
• Zelhem, Wolfersveenweg 9, veranderen/vergroten woning
Verzonden op 30 augustus 2006: 
• Vorden, Reeoordweg 4, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
Verzonden op 31 augustus 2006:
• Zelhem, Hummeloseweg 46, bouwen van twee dubbele woningen met garage, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 31 augustus 2006:
• Vorden, Schoolstraat 4, bouw helft van een dubbele woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 28 augustus 2006:
• Vorden, Zelstweg 1, voor het terugbrengen van de rietenkap op de schuur

Kapvergunningen
Verzonden op 1 september 2006:
• Steenderen, groenstrook naast de H. Addinkstraat 12, vellen van 1 meidoorn, geen herplant-

plicht
• Hengelo Gld., Plataanweg 2a, vellen van 1 moeraseik, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, Vereniging Natuurmonumenten houdt op 10 september 2006 het Hackfortfestival

rondom kasteel Hackfort. Hiervoor geldt een stopverbod aan beide zijden van de Baakseweg
vanaf de Riethuisweg tot de kruising met de Hackfortselaan en de inrit vanaf de Baakseweg
naar kasteel Hackfort op die dag van 12.00 tot 17.00 uur

• Halle, op 3 september zijn tijdens de braderie van 08.00 tot 19.00 uur de Halseweg, tussen de
kruising Halle-Nijmanweg/Halle-Heideweg en de Dorpsstraat, en de Dorpsstraat, tussen de
Halseweg en de kruising Molenweg/Landeweerweg, afgesloten voor het verkeer. Het door-
gaande verkeer wordt omgeleid via de volgende route:
- komende vanuit Zelhem via de Halle-Nijmanweg, de Pluimersdijk en de Molenweg
- komende vanuit Varsseveld via de Molenweg, de Pluimersdijk en de Halle-Nijmanweg

• Steenderen, de Stichting Steenderense Kermis houdt kermis van 14 t/m 16 september 2006.
Hiervoor wordt de J.F. Oltmansstraat vanaf de kruising met de Burgemeester
Smitstraat/Bronkhorsterweg/Dr. Alfons Ariënsstraat tot aan de Kastanjelaan in Steenderen
van 14 t/m 16 september afgesloten voor alle verkeer. Aan beide zijden van de Kastanjelaan en
het gedeelte van de Bronkhorsterweg, in de bebouwde kom, geldt gedurende die periode een
parkeerverbod. Bovendien worden de Dorpsstraat, de Landlustweg, de Whemestraat, de Tol-
dijkseweg vanaf huisnr. 1 t/m 13A, Burgemeester Smitstraat, Bronkhorsterweg vanaf huisnr.
1A t/m 36, de Harmen Addinkstraat en de dr. Alfons Ariënsstraat vanaf huisnrs. 1 t/m 23 op 
16 september 2006, van 12.00 tot 18.30 uur afgesloten voor alle verkeer. Er wordt  een omlei-
dingsroute voor het doorgaande verkeer ingesteld via de Bronkhorsterweg en de Kastanjelaan
van 14 t/m 16 september. Ook wordt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer inge-
steld via de Prins Bernhardlaan, de Bronkhorsterweg en de Kastanjelaan op 16 september
2006 van 12.00 ot 18.30 uur 

• Hengelo Gld., de Sarinkkamp is afgesloten vanaf de Beatrixlaan tot aan Sarinkkamp 101 op 
1 september van 8.00 tot 20.00 uur

De wegafsluitingen gelden met uitzondering van 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
Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving en tijdelijke verkeersmaatregelen) Bou-
wen en milieu (bouwvergunningen), Openbare werken (kapvergunningen) en Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunning). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
7 september t/m 18 oktober 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Pastoriestraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie van

de orangerie tot woning 

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 19 oktober 2006. 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 heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52/53.

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 (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006 
B en w maken bekend dat de raad op 24 augustus jl. de Monumentenverordening Bronckhorst
2006 heeft vastgesteld en de monumentenverordeningen van de gemeenten Hengelo, Hummelo
en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem heeft ingetrokken.

Voor zover deze verordening betrekking heeft op gemeentelijke monumenten treedt zij op 
7 september 2006 in werking. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde
rijksmonumenten, treedt zij in werking twee maanden nadat zij ter kennis is gebracht aan de
minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, tenzij de minister voor die datum de verordening
tot schorsing heeft voorgedragen.

De Monumentenverordening ligt vanaf de dag van deze bekendmaking ter inzage in het gemeen-
tekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en is tegen betaling van
kosten verkrijgbaar. 

Wegwerkzaamheden 
• Van 12 t/m 19 september 2006 is het fietspad Zutphenseweg (N314) Hummelo–Toldijk, tussen

de Kipstraat en de Zomerweg, afgesloten in verband met asfaltering. Het fietspad wordt tijdens
deze werkzaamheden afgesloten voor fietsverkeer. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de
gemeentelijke wegen

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan ‘Wichmond, de Wogt II’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wichmond, de Wogt II’ ligt van 7 september t/m 18 oktober
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2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afde-
ling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan voorziet in een bouwmogelijkheid voor maximaal 17 woningen ten oosten van de kern
Wichmond. De uitbreiding sluit aan de westzijde aan op de eerste fase van het plan ‘De Wogt’
(Ludger e.o.) en wordt verder begrensd door de Baakseweg aan de zuidzijde, de Hackforterweg
aan de noordzijde en het zandpad naast het perceel Baakseweg 16 aan de oostzijde. Van de te
realiseren woningen zullen er zes behoren tot de categorie ‘ruimte-voor-ruimte’. 

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

Vastgestelde bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 augustus 2006 de volgende bestemmingsplannen
vastgesteld:
• Hengelo Gld., ‘Buitengebied Hengelo 2004 Remmelinkdijk 5a/Jebbinkweg 4’. Het plan heeft

betrekking op de omzetting van de agrarische bestemming van het perceel Remmelinkdijk 5a
in de bestemming verblijfsrecreatie

• Hengelo Gld., ‘Buitengebied 2006 Varsselseweg 41’. Het plan heeft betrekking op het bouwen
van een burgerwoning ter compensatie van het slopen van voormalige bedrijfsgebouwing en
het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning

• Steenderen, ‘Buitengebied 2005 Toldijkseweg 11’. Het plan heeft betrekking op de splitsing van
een burgerwoning in twee wooneenheden

• Steenderen, ‘Buitengebied 2006 Eekstraat 3’. Het plan heeft betrekking op het realiseren van
twee recreatieappartementen in een vrijkomende stal op het perceel Eekstraat 3

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ont-
werpen. De bestemmingsplannen liggen van 7 september t/m 18 oktober 2006 tijdens opening-
stijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen deze bestemmingsplannen
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax (026) 359 94 80 of 

e-mail  DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen
10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Wet milieubeheer
Besluit inzake intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 7 september t/m 18 oktober
2006 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Baak, Dambroek 5, voor intrekking van de aan vergunninghouder op 20 oktober 1992 verleende

vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een konijnenhouderij 

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 de verleende vergunning.

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).

Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand
Op 24 augustus jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de gewijzigde Maatregelenverordening
Wet Werk en Bijstand. In deze verordening is opgenomen welke maatregelen de gemeente
neemt ten opzichte van uitkeringsgerechtigden die zich niet aan de uitkeringsregels houden. De
verordening ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Werk, inkomen en
zorg. 

Na maanden van voorbereiding is
het dan weer zo ver. Op maandag
18 september om 19.30 uur in de
Hanzehof te Zutphen, wordt voor
de 43e keer door Bruidsmode Co-

vers Zutphen de allernieuwste
bruidsmode geshowd. Veertien
speciaalzaken voor de bruid &
bruidegom verlenen hieraan hun
medewerking. 

Bruidsmode Covers Zutphen is een
van de zeer kritisch geselecteerde
bruidsmodezaken die zich Bruidsmo-
de Selectief No. 1 mag noemen. Deze
zaken hebben niet alleen de exclusie-
ve Selectief collectie, maar tevens zijn
dejaponnen en/of aanbetaling via een
garantiefonds gratis verzekerd. De be-
zoekers krijgen de nieuwste modellen
in stijlen/stoffen en kleuren te zien.
Kleding voor bruidsmoeders is afkom-
stig van Pijnappel. Ook de heren hoe-
ven zich niet te vervelen, want mede
voor hen toont Walle Tempelman de
nieuwste trends voor de bruidegoms.
Die ook zeker benieuwd zullen zijn
naar de klassieke trouwauto's van
Groenouwe. Fred Hietbrink verzorgt
de bruidsbouquetten; zelfs collega's
noemen hem eenkanjer, de enige die
in de opleiding al een 10 scoorde en
dat heeft hij bewezen in de diverse na-
tionale en internationale kampioen-
schappen. Om zo'n feestelijke dag pro-
fessioneel vast te leggen op DVD is Al-
bert Bakker aanwezig. Droom je over
een rode loper ... Golden Tulip Resort
is misschien voor jou depassende loca-
tie. Origineel verzorgd drukwerk
toont Wissink. Voor je trouwdag kan
fotograaf Feith je met een geweldige
fotoreportage verrassen. Juwelier Slot-
boom toont een magnifieke collectie
trouwringen en parel-sierraden. In
Zutphen kan je niet alleen trouwen in
het historische gemeentehuis, maar
ook in het Eden Hotel met zijn 18e
eeuwse pauwezaal. Voor huidverzor-
ging en wat daar bij komt is Esther
Kruiper aanwezig. Wil je trouwen in
de roomwitte glaslandauer van Gold-
berg, dan kan je die er 's avonds be-
wonderen. Je ziet: reden te ove om de-
ze bruidsshow en bruidspresentatie
niet te missen. 
Noteer daarom maandagavond 18
september in je agenda, maar eerste
ven kaarten (incl. consumptie en ver-
loting) bestellen bij Bruidsmode Coves
Zutphen, tel. (0575) 51 44 18, dan voor-
kom je een teleurstelling.

Bruidsmode in Hanzehof

EGA: WAT EGA VOOR MIJ BETE-
KENT? 
Lijnen, kilo's, afvallen, dieet, kleren,
zwemmen, allemaal woorden die ik
omzeil, al jaren. Ik weet het maar al te
goed, maar doe er niets op uit en zeg
uit de gein: ik hoop op een dag slank
op te staan. Want afvallen betekent
één boterham eten, terwijl je er wel
drie of vier lust, het koud hebben, cha-
grijnig zijn, en dat niet even, nee heel
lang. En altijd op moeten passen want
iets extra's eten, spoort alleen aan tot
nog meer eten, niet omdat je trek
hebt, maar omdat het hek van de dam
is en je het niet meer kunt stoppen.
Dat kan ik niet volhouden, echt niet.
Dat is gedoemd te mislukken. Dus oké
ik ben te zwaar, maar ik heb plezier in
het leven en ben gezond. En ja, ik heb
een wens, een grote wens, maar er
moet wat te wensen blijven in het le-
ven. Er blijft iets aan me knagen, dit
kan toch niet goed zijn, nou past die
broek ook al niet meer. In de spiegel
kijken doe ik niet, op de foto wil ik
niet, een weegschaal heb ik niet. Ik
leef gezond, ik volleybal, ik fiets, ik
werk hard. Het gaat goed met mij. Ik
zoek, ik zoek naar een manier om af te
vallen. Het moet echt, en ik wil het
echt, maar ben er bang voor. Hoe
heeft die collega dat toch gedaan, ze is
veel afgevallen en het blijft eraf ook.
Het kan dus wel. Ik durf het niet te
vragen. Verder zoeken. Ik wil afvallen,
maar kan dat niet alleen. Ik wil nog
één keer lijnen, maar dan ook goed en

op een manier die vol te houden is.
Met begeleiding, liefst in een groep
met andere klantjes die hetzelfde pro-
bleem hebben. Dan kom ik via het vol-
leyballen aan een naam en telefoon-
nummer. Ik bel en dat is een hele stap.
'Ja hoor, dat is prima, kun je morgen
komen, dan zijn we eerst met een
groep en daarna zullen we wegen en
het boekje "de eetwijzer" doornemen'.
Dat is het begin van een echte strijd,
er zijn vele kilo's die mogen verdwij-
nen van mijn lijf. Het waren er nog
veel meer dan ik zelf in de gaten had.
In korte tijd beginnen de broeken rui-
mer te zitten. En wat me heel erg mee-
valt: ik heb geen hongergevoel, ik
word niet trillerig, niet bibberig, en
daarom ook niet chagrijnig. Ik heb er
vertrouwen in dat mijn lichaam krijgt
wat ie nodig heeft en door de goede
verhoudingen en samenstellingen
heb je geen hongergevoel en dat geeft
de burger moed. Dan is het vol te hou-
den. In twee maanden tijd ben ik 13
kilo afgevallen. En nog twee maanden
later zit ik op 25 kilo. Ik kan het zelf
haast niet geloven, maar het is echt
waar. Ik kan nog veel meer vertellen
over lekkere recepten, weeklijsten bij-
houden van alles wat je eet, onder een
kop koffie tijdens het cursus-uur ver-
tellen van die gezellige barbecue, of
een week die tegenzit. Want dat hoort
ook allemaal bij EGA. Maak het niet te
moeilijk voor jezelf, maak het niet
zwaarder dan nodig is. Paula de bege-
leidster van EGA -Wichmond, je helpt
me fantastisch om mijn droom uit te
laten komen. Een zeer tevreden klant.
Voor informatie en inschrijving kunt
u contact op nemen: Warnsveld: cur-
susleidster Iet Bruil telefoon 0313-
420903 Ruurlo/Lochem: cursusleidster
Gonnie Hermsen telefoon 0575-
554345 Vorden/Wichmond: cursus-
leidster Paula Sanders telefoon 0575-
441801 www.egawichmond.nl Lijst
van cursusplaatsen te vinden op
www.eganederland.nl

Cursisten van EGA houden
van verliezen
Wie houdt er nu van verliezen, de
cursisten van EGA doen dat maar
al te graag. Bij elke kilo die zij heb-
ben verloren is gelijk weer een
overwinning behaald. Een cursist
van EGA uit Wichmond (Gem.
Bronckhorst) die inmiddels al
meer dan 25 kilo is verloren heeft
haar verhaal op geschreven, ik
denk voor velen onder ons heel
herkenbaar.
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KOOPZONDAG 10 SEPT.
11.00 - 17.00 uur

Varsselseweg 20, Hengelo Gld. heesterhof@planet.nl

tel.: 06-53362300 of 0575-462892 www.deheesterhof.nl

Het planten kan weer beginnen

De grootbloemige winterharde hibiscus is binnen

Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen

Ook voor aanleg en onderhoud

Vanaf 1 september de volgende openingstijden:
wo./vr. 13.00-17.00 uur, zat. de gehele dag of op afspraak

  Even 
         voorstellen:
      Wij zijn een innoverend
   installatiebedrijf  en gevestigd
              in Winterswijk.
    Sinds juni 2006 zijn wij ook
     gevestigd in Hengelo (Gld).
 Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
   showroom en afhaalbalie t.b.v.
            de doe het zelver.

 Wij zijn actief als totaalinstallateur

                 Toe aan een 
            nieuwe uitdaging?
 wij zijn op zoek naar een partime of fulltime

       Showroomverkoper/ster
Profielschets:

               *Commercieel talent*Klantgevoel 
             *Verantwoordelijkheidsgevoel*Creatief
         *In team verband kunnen werken maar ook 
                     zelfstandig kunnen opereren
           * Ervaring in het sanitair heeft een pree 

 Wij bieden:
                 * Een jong en energiek bedrijf  
          * goede secundaire arbeidsvoorwaarden
    * een leuke, afwisselende baan* zelfstandigheid

Uitdagend genoeg?
Je schriftelijke reacties s.v.p. binnen 14 dagen naar:

                                        Heegt Hengelo
                                     t.a.v. Harald Gotink
                                           Molenenk  6
                                     7255 AX Hengelo
                                       Tel:0575-465258

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de derde
levensfase met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te
laten functioneren met al zijn of haar beperkingen, bieden wij,
een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning,
aanvullende zorg en verpleging bij tekort schietende functies.
Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende ouderen.
Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de
privacy van onze cliënten. 

Wij hebben een vacature:

Verzorgende niveau 3 
van 20 uur per week 

voornamelijk nachtdiensten. 

Verzorgende niveau 2
van 18 uur per week

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL, en de psycho-sociale 
begeleiding van cliënten.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
• De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk uit moet voeren,

maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling in te zetten en deze mede vorm te geven.
• De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
• De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid met het werk

gegarandeerd is.
• De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.
• De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
• De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werksfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO – V & V (Verzorging en Verpleeghuizen).
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Maalderink. 

Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan mevrouw: A. Hartman, directeur, 
Abersonplein 9
7231 CR Warnsveld
Telefoon 0575-522840
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Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend
spektakel

De tiende september is het weer de
jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-
de. Dit bloemencorso heeft meer
dan een regionale uitstraling. De
organisatoren claimen zelfs, dat
het bloemencorso van Lichtenvoor-
de het op één na grootste corso ter
wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-
mencorso bestaat al 77 jaar en zet
ieder jaar tienduizenden bezoe-
kers uit heel Nederland en de rest
van Europa aan tot enthousiaste
reacties.

Uit onderzoek is gebleken, dat wie
eenmaal het corso te Lichtenvoorde
bezocht heeft, het jaar daarop terug-
keert. Vele duizenden trouwe bezoe-
kers zullen ook dit jaar op de tweede
zondag van september weer kunnen
genieten van een b(l)oeiend spektakel,
waarvoor bijna twaalf maanden voor-
bereiding noodzakelijk waren.Iedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-
trokken bij het bloemencorso.De honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten
adresjes elders in ons land of in Duits-
land gezocht worden waar ook nog en-
kele tienduizenden dahlia’s gepoot
kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken
worden gemaakt. Dan moeten de wa-
gens worden ontworpen en vervolgens
worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel
maanden van voorbereiding en werk.
Organisatoren en Lichtenvoordse be-
volking slagen er nog steeds in om het
corso ieder jaar nog te laten groeien.
Behalve het corso zelf wordt er even-
eens voor een omvangrijk en aantrek-
kelijk voor- en naprogramma gezorgd.
Daardoor krijgt het bloemencorso van
Lichtenvoorde een extra accent. De
corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-
zen en bekroond.Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-
orkesten. De CorsoKids openen de gro-
te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-
gen deze eervolle plek in de grote stoet
omdat deze jeugdige corsobouwers de
toekomst van dit wereldberoemde
bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-
randeren.
Het voorprogramma met theater, mu-
ziek en kermis begint om 12.00 uur.
De corsostoet start om 14.00 uur.

Dahliacorso van BeltrumHet 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeest.Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

Oldtimers
ploegen

Oldtimertractoren, die de land-
bouwgronden in wedstrijdver-
band gaan ploegen. Op 9 septem-
ber is het vanaf 10.00 uur te bele-
ven aan de Stubbelderweg 3 in
Westendorp.

Deze ploegwedstrijden met oldti-
mers worden voor de vijfde keer ge-
houden. Het terrein heeft een grootte
van 9 hectaren.
Er wordt geploegd in vier catego-
rieën: rondgaand aangebouwd, rond-
gaand getrokken, heen- en weer-
gaand en tweewieltractoren. Een des-
kundige jury beoordeelt de ploegre-
sultaten. Leuk om te zien en te bele-
ven en de sfeer van het echte platte-
land te proeven.

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-
wen het paardendorp van deze re-
gio en zelfs van ons land, want in
vroeger eeuwen kwam men uit
heel Nederland en zelfs vanuit
Duitsland naar de bekende Henge-
lose paardenmarkten.

Van die paardenmarkten is niet veel
meer over, alleen dan misschien de ve-
le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-
ve eeuw geleden waren er dat echter
nog veel meer. Hengelo spreekt echter
op het gebied van paardenkeuringen
nog een geducht woordje mee. Op 26
augustus is er de dag van het Lippiza-
ner-paard. Verder is er op deze dag
naar alle waarschijnlijkheid ook een
keuring van het Dartmoor Pony Stam-
boek op het terrein De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Op 2 september is er
een premiekeuring van het Friesche
Paard.
De twee paardenbeeldjes in Hengelo
tonen de relatie van Hengelo en het
paard duidelijk aan. Die relatie wordt
op zondag 3 september eveneens goed
zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-
eniging van het aangespannen paard
In Stap en Draf een klassementsrit.
Deze rit telt mee voor het Nationale
Kampioenschap. De jurering van de
authentieke aanspanningen wordt
verzorgd door de Nationale Vereni-
ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur
beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie om-
geving van Hengelo. Tijdens de och-
tendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-
spanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekend-
making van de prijzen en de juryrap-
porten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-
ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-
borg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriveren.Tijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-GravenhofZutphen bruist in het laatste week-
einde van augustus. Er is volop
kunst op de IJsselkade op 27 augus-
tus en gedurende dat hele weekein-
de is er een festival rond het ‘s-Gra-
venhof. Een festival met veel mu-
ziek en theater.

Op de zondag 27 augustus is dit een
mooie combinatie met de Kunst op de
IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen
dan voor de veertiende keer organi-
seert. Meer dan tachtig kunstenaars
tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-
tische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
langs de kraampjes en de gesprekjes
met de kunstenaars zijn heel apart.

Daarbij is er voldoende mogelijkheid
om even te zitten, te genieten en alles
te laten inwerken.
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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 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl
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Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op 

elektrotechnisch gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472933    Fax: 0313-472005

Lid van

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten soepel 

aan bij de specifieke wensen van de 

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons een 

grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen de 

mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

DE ERKENDE
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

Zondag 10 september
Op zondag begint het volksfeest om 13.00 uur
met een puzzeltocht per fiets voor het hele
gezin door de voormalige gemeente Hummelo
en Keppel. Deelname is mogelijk voor groepjes
van 2 tot 6 personen. De start is bij restaurant
‘t Hart van Hummelo en het inschrijfgeld
bedraagt € 1,50 per meefietsend persoon.
Tegen 18.00 uur zal de jury de juiste route
bekend maken en de prijzen uitreiken.
Maandag 11 september
Om 19.30 uur wordt de vogel voor het vogel-
schieten, vanaf Het Wissel naar het terrein in
de Greffelinkallee gebracht onder begeleiding
van muziekvereniging De Eendracht. Na
afloop kunt u terecht bij ‘t Hart van Hummelo
om alvast een voorproefje te nemen op het
aanstaande volksfeest met muziek van de
band Jajem.
Dinsdag 12 september
Om 12.30 uur verzamelen de deelnemers aan
de optocht zich in de Greffelinkallee. Na aan-
melding en inschrijving vindt de keuring door
de jury plaats. De optocht bestaat uit versierde
wagens, fietsen, karretjes en lopende groepen
of individuele deelnemers. Om 13.30 uur ver-
trekt de optocht, voorafgegaan door muziek-
vereniging De Eendracht. De volgende route
wordt gevolgd: Greffelinkallee, Dorpsstraat,
Pennekampweg, Brouwerij, Keppelseweg,
Groeneweg, Beatrixlaan, Dorpsstraat,
Greffelinkallee.
Om de optocht een goede doorgang te verle-
nen wordt iedereen verzocht om zijn/haar

auto aan de linkerzijde van de weg, gezien van-
uit de richting waar de optocht vandaan komt,
te parkeren.
Tegen 14.15 uur beginnen de volksspelen voor
peuters en schooljeugd bij het rentmeesters-
huis. Voor volwassenen zullen de volgende spe-
len worden gehouden (aanmelden op het ter-
rein): schijfschieten, dogcartrijden voor dames
en ‘trekkertrekken’. Na afloop van de spelen
vindt de prijsuitreiking van de spelen en de
optocht plaats op het veld.
's Avonds is er dansmuziek bij De Gouden Kar-
per en bij 't Hart van Hummelo.
Woensdag 13 september 
Traditiegetrouw, maar niet voor iedereen even
prettig, begint de dag om 7.00 uur met de
reveille. Terwijl de Hummelose bevolking zich
langzaam opmaakt voor een lange dag, zijn de
leden van de kindercommissie al druk bezig
met het opblazen van de ballonnen voor de
ballonnenwedstrijd. De ballonnen zijn voor-
zien van naamkaartjes en worden om 8.00 uur
uitgereikt aan kinderen van 4-12 jaar op het
schoolplein.
Om 8.15 uur verzamelen de schoolkinderen,
de ruiters, de schutters en de bielemannen
zich bij 't Hart van Hummelo. Om 8.30 uur ver-
trekt de bonte stoet (schutters in witte broek
en groene jas, ruiters in witte broek en rode
jas, schoolkinderen met gekleurde ballonnen
en de bielemannen met de bielemanswagen),
voorafgegaan door muziekvereniging De
Eendracht (in witte broek en blauwe jas), naar
het rentmeestershuis. Bij het rentmeesters-

Oude tradities van het oogstfeest herleven Volksfeest te Hummelo
Van 10 tot en met 13 september staat Hummelo weer in het teken van het jaarlijkse volks-
feest, oftewel de Hummelse Kermis. De Hummelose bevolking bestond in vroeger jaren voor
het grootste gedeelte uit boeren die zich na het binnenhalen van de oogst een dag wilden
vermaken. De boeren gingen dan te paard naar het dorp om feest te vieren. Het volksfeest
houdt vast aan oude tradities zoals de optochten van ruiters en schutters, het ringste-ken
te paard, de bielemannen die geesten verjagen, het vaandelslaan, de spelletjes voor de
jeugd, het vogelknuppelen en het vogelschieten met oude geweren. 

huis wordt het vaandel geslagen voor de fami-
lie Van Rechteren, waarna de kinderen de bal-
lonnen oplaten. Hierna volgt de verdere
optocht door het dorp van schutters, biele-
mannen en ruiters, waarbij op diverse plaat-
sen het vaandel wordt geslagen, de bieleman-
nen boompjes omhakken en hun alom
gevreesde toespraken ten gehore brengen.
Vanaf 9.30 uur is er een activiteit voor de peu-
ters en de kinderen van groep 1 t/m 4. De kin-
deren van groep 5, 6, 7 en 8 beginnen om 9.45
uur met een opdrachtentocht.
Tegen 12.15 uur zullen op het terrein achter in
de Greffelinkallee de volgende volksspelen
wor-den gehouden: vogelschieten, ringrijden
te paard, ringrijden per fiets en vogelknuppe-
len voor dames.
Omstreeks 14.30 uur begint de optocht naar
het Tuinhuis. Hier worden de prijzen van het
ringrijden te paard en van het vogelschieten
uitgereikt door A.R.E.L. Graaf van Rechteren
Limpurg. Tot besluit van de feestelijkheden op
de woensdagmiddag wordt, na terugkomst
van het Tuinhuis, bij cafetaria 't Hart van

Hummelo het vaandel geslagen voor het
koningspaar van de schutters waarna het offi-
ciële gedeelte van het woensdagprogramma is
afgelopen.
's Avonds is er weer dansmuziek bij De Gouden
Karper (en wie weet zal de Dremptse Mick Jag-
ger wederom het podium betreden voor een
spetterende show). De woensdag is voor velen
een lange, zware dag en het valt dan ook niet
mee om woensdagavond weer op te komen
draven. De commissie en zaalhouders willen
echter proberen de woensdagavond wat meer
leven in te blazen door o.a. aangepaste muziek
en meer gelegenheid om te gaan zitten. Vorig
jaar bleek dit al succesvol, maar het kan nog
beter. Dus, zoals de bielemannen al schreven
in het programmaboekje: “Trek owzelf ok dit
joar op woensdagoavond uut de mottenballen
of slep ow plodderige lichaam nog één oavond
van de bank af, want op donderdag bu-j te
laat.”. 
Kijk voor meer informatie over het
Hummelose volksfeest op 
www.volksfeesthummelo.nl.

Vrouwen van Nu Halle 
organiseert ‘Um Halle hen …’

Vrouwen van Nu, afdeling Halle begint het nieuwe
seizoen met een ‘Open Avond’, wat wil zeggen dat
iedereen welkom is en dat er geen entree wordt
gevraagd. Deze open avond wordt gehouden op
woensdag 13 september in Zaal Nijhof te Halle. De
aanvang is 19.45 uur.
Bennie Eenink vertelt die avond, ondersteund door
een multimediapresentatie met (computer)-foto’s, vi-
deo- en geluidsfragmenten, over Halle en omgeving.
Zijn presentatie draagt de  titel ‘Um Halle hen…’ en
als ondertitel ‘Van de Kappe naar de Radstake en van
Tolhutte tot de Spekvoshutte’. Uiteraard komt in de
presentatie de Spekvos aan bod, de angstaanjagende
zonderling die twee eeuwen geleden de mensen in
Halle en omgeving het leven zo moeilijk maakte dat
buurtbewoners uiteindelijk het recht in eigen hand
namen en hem doodschoten. Maar het gaat ook over
een fort dat ooit in Halle moet hebben gestaan.
Verder zal Bennie iets vertellen over zijn speurtocht
naar de verhalen achter de zes Britse oorlogsgraven
op de begraafplaats in Halle. Een presentatie niet
alleen over het verleden maar ook over de toekomst.
Zo wordt er ingegaan op het Toeristisch Recreatief
Archeologisch Project (TRAP). Met name in Halle-
Nijman en Halle-Heide wordt daar al enkele jaren
hard aan gewerkt.



Geen uitsluitsel over opleverdatum

Informatieavond voortgang nieuwbouw 
brede school Hummelo

Architect E. Basten van Factor
Architecten toonde het voorlopige
ontwerp van de nieuwe school aan
de hand van diverse schetsen,  plat-
tegronden en situatiefoto’s. Het ont-
werp van de school laat aparte
gedeelten zien voor de onderbouw
en de bovenbouw, met daartussen
een gezamenlijke multifunctionele
ruimte die ’s avonds ook door vere-
nigingen gebruikt kan worden. De
lokalen voor de bovenbouw worden
niet alleen op de begane grond gere-
aliseerd, maar ook op een etage
hoger. Vanuit het dorp gezien zal de
school dan ook van laag naar hoog
oplopen. Er is veel aandacht voor
aparte ruimtes zodat kinderen zich
kunnen afzonderen op een gang of
een aparte werkplek met computers.
Bij het bepalen van de exacte locatie
van de school moet onder andere
rekening worden gehouden met de
afstand tot de Keppelseweg en met

de eventuele rondweg, om deze in de
toekomst mogelijk te maken.
Opmerkelijk in het huidige ontwerp
is dat de bomen (‘bosje’) in het hui-
dige bouwland blijven behouden. 
Als mogelijke gebruiker van de mul-
tifunctionele ruimte werd muziek-
vereniging De Eendracht genoemd.
De ruimte wordt niet erg groot zodat
De Eendracht er wel zal kunnen rep-
eteren, maar er geen uitvoeringen
zal kunnen geven. Op de vraag wat
de buurt van de repetities gaat mer-
ken, werd aangegeven dat hier reke-
ning mee gehouden zal worden in
de keuze van materialen.
Namens de gemeente Bronckhorst
waren aanwezig D. Nas, M. Stevering,
R. Ruiterkamp, J, Niewold en J.
Obbink. De heer R. Ruiterkamp gaf
enkele tussenresultaten van het ver-
keers- en parkeeronderzoek. Er zal
straks waarschijnlijk een asfaltpla-
teau komen op de kruising Keppel-

seweg/Pennekampweg/Groeneweg
en de Keppelseweg wordt waar-
schijnlijk een 30 km/uur zone. De
inritconstructies bij de Brouwerij en
het Moleraarserf zullen gehand-
haafd blijven.
De eerste gedachten waren dat 18
parkeerplaatsen voor lang parkeren,
19 parkeerplaatsen voor kort parke-
ren, 5 plaatsen in een ‘Kiss & Ride
zone’ en 112 fietsparkeerplaatsen
voldoende zouden moeten zijn.
Doordat straks veel kinderen uit
Hoog-Keppel zullen komen, zal het
aantal autoparkeerplaatsen waar-
schijnlijk niet voldoende zijn. Dit
werd beaamd door buurtbewoners
van de huidige school, die nu dage-
lijks veel auto’s in hun straat gepar-
keerd zien. Vanwege de leerlingen
uit Hoog-Keppel werd ook gevraagd
of er iets aan de Hessenweg gedaan
gaat worden. Het smalle fietspad
krijgt straks meer verkeer te verdu-
ren en is onverlicht. Dit moet nog
nader bekeken worden.
De heer J. Niewold gaf ten slotte een
opsomming van de stappen die er
nog genomen moeten worden. Zo is
de huidige bestemming nog steeds
‘agrarisch gebruik’. In plaats van
een aanvraag tot wijziging van het
bestemmingsplan zal er een vrijstel-
lingsprocedure gevolgd worden.
Men verwacht dat deze laatste snel-
ler zal verlopen. Ook kunnen er
bezwaren ingediend gaan worden
die de voortgang beïnvloeden. De
Welstands-commissie heeft bijvoor-
beeld bezwaren geuit over de zuid-
zijde van het ontwerp, waar nog een
oplossing voor gezocht moet wor-
den. Al met al valt er over een ople-
verdatum nog niets met zekerheid
te zeggen. Gehoopt wordt op begin
2008.
Na afloop van de presentaties ont-
stonden tal van discussies bij de
wand met afgedrukte schetsen. De
aanwezigen bleken veelal positief
over het ontwerp van de school en
men was van mening dat de school
zo spoedig mogelijk gerealiseerd
moet worden. Bezorgdheid alom
over de vele stappen die nog geno-
men moeten worden en de moge-
lijke vertragingen die daarbij op
kunnen treden, met name omdat er
in Hummelo geen alternatieve loca-
tie beschikbaar is.

Nieuwe informatie over de brede
school zal door de gemeente
Bronckhorst op de gemeente pagi-
na’s van deze krant gepubliceerd
worden.

Op 30 augustus hield de gemeente Bronckhorst een informatiebijeen-
komst over de voortgang rond de nieuwbouw van de brede school aan
de Hessenweg/Keppelseweg in Hummelo. Het gebouw moet onderdak
bieden aan basisscholen De Woordhof (Hummelo) en De Bongerd (Hoog-
Keppel), peuterspeelzaal Hummeloord, buitenschoolse opvang van
Yunio en enkele verenigingen. Beide huidige schoolgebouwen voldoen
niet meer aan de eisen en door een groeiend aantal leerlingen wordt De
Woordhof te klein. In De Gouden Karper werden betrokkenen in twee
blokken geïnformeerd over het voorlopige ontwerp, de uitkomsten van
het verkeers- en parkeeronderzoek en het vervolgtraject. Een concrete
opleverdatum kon nog niet gegeven worden.

De volksfeesten in Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik e.o. zijn weer prima ver-
lopen. Ook de weersomstandigheden waren gunstig.
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Wie durft de ladder op?

Volksfeesten
Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik
Jan Hoitink koning in Keppel

Voor jongeren in de leeftijd van het
voortgezet onderwijs is er op 23 en
24 september een theaterweekend.
De aanvang is op zaterdag om 13.30
uur en is afgelopen na de voorstel-
ling die op zondag om 16.00 uur
begint. Het weekend wordt georga-
niseerd in het kader van het jeugd-
werk van de Protestantse Gemeen-
te te Zelhem. Iedere jongere, die
belangstelling heeft voor acteren,
dansen, zingen, decor bouwen,
sjouwen, is van harte welkom!
(Theater)ervaring is niet nodig,
geloven ook niet en deelname is
gratis.

De regie zal dit jaar in handen zijn
van Thijs Bos, oud-deelnemer én
sinds dit jaar regisseur van het
Meenetoneel, en Hanneke Hulshof,
die ook vorig jaar regisseerde.
Het thema voor dit weekend is
Ladder. Daarbij kan gedacht worden
aan brandweerladders om katjes uit
bomen te redden, steigers met
bouwvakkers, hoogtevrees, neerkij-
ken op mensen of juist er tegen op,
een laddertje naar de hemel, lad-

ders in panty’s, ladderzat, enz. Wat
het wordt, is nog volledig onbekend.
Dat gaan spelers en regisseurs
samen bedenken! Dat maakt dit
weekend heel bijzonder: op zater-
dagmiddag begint een groep te wer-
ken met een idee en dat moet leiden
tot een voorstelling, die op zondag
al plaats vindt! Een echte uitdaging
en een aanspraak op ieders creati-
viteit en inzet dus!
Wie mee wil helpen, mee wil doen,
mee wil spelen, kan zich aanmelden
bij Zianne Looman, tel. 0314-624568
of zianne@hetnet.nl 
Het is ook mogelijk om zaterdag 23
september a.s. om 13.30 uur bij het
Leerhuys, Markt 4 in Zelhem te
komen zonder aanmelding, maar
het weekend gaat pas door, als er op
maandag 18 september tenminste
10 aanmeldingen zijn.
Voor de voorstelling op zondagmid-
dag 24 september om 16.00 uur in
de Lambertikerk, Markt 2 te Zelhem,
zijn belangstellenden van harte uit-
genodigd. Ook hier is de toegang
gratis.

Op vrijdagavond was het erg gezel-
lig bij het kasteel in Laag-Keppel
met muziek van Oldenkeppel, een
spannende zeskamp en het specta-
culaire onderdeel ‘buikschuiven’ op
een vijftig meter lange baan.
Winnaars van het buikschuiven wa-
ren Ben Surenbroek met 35.10
meter en Jikke Snelder met 32.10
meter. De ploeg ‘De Opfokkers’ nam
de zeskampwisselbeker in ont-
vangst van Baron W. van Lynden. De
avond werd traditioneel afgesloten
met prachtig vuurwerk.
Zaterdagmorgen trok de optocht
volgens een vaste route door Hoog-
Keppel, waarbij regelmatig het
vaandel werd geslagen en de biele-
mannen boompjes omhakten. De
deelnemers aan de optocht hadden
leuke en originele onderwerpen be-
dacht, zoals de damesgroep ‘Onder
ons’ (‘Hummelo heeft Oudolf, Jolink

& Huntelaar. Keppel heeft ons’) en
‘Sinterkees, de broer van….’.
De eerste prijs kleine wagens ging
naar Het Dweilorkest van Eldrik en
de eerste prijs met lof ging naar De
Monumentenweg met ‘Chinees
Geluk’. Bij het vogelschieten was het
Jan Hoitink die de  vogel eraf schoot.
Zijn vrouw Liet werd koningin. De
kop was voor Jan Peters, de staart
voor Richard Makarawung, de lin-
kervleugel voor Wendela Meijer en
de rechtervleugel voor Clair van de
Broek. Er waren veel deelnemers
aan de diverse spelen, en met name
‘De Levende Fruitmachine’ was een
succes.
Het feest werd afgesloten met een
Rock-and-Roll-show door André
Sharon en een spetterend optreden
van Non-Stop. Al met al een zeer ge-
slaagd volksfeest.



DINXPERLO - VORDEN 0-3
Vorden had zich geen betere competi-
tiestart kunnen wensen. 

Er werd in en tegen Dinxperlo een 0-3
overwinning geboekt.  Dat deze 0-3
overwinning geflatteerd is, daar ma-
len de geelzwarten niet om. Bij Vorden
vormen drie nieuwkomers het aanval-
strio. Maarten Vos, Niels Siemerink en
jeugdspeler Maarten Greven. Maarten
Vos en Maarten Greven scoorden hun
eerste competitiedoelpunt in de
hoofdmacht van Vorden. De eind-
stand doet vermoeden dat het een
makkie was in Dinxperlo. Het tegen-
deel is waar, want Dinxperlo had het
betere van het spel en Vorden moest
zich beperken tot verdedigen, hetgeen
overigens verdienstelijk werd gedaan.
Het is vooral aan doelman Mark Bor-
gonjen te danken, dat geen tegentref-
fer werd gelncasseerd.
Vorden begon nogal schuchter aan de
wedstrijd en de jonge ploeg van Jan
Ligtenberg had veel ontzag voor de fy-
sieke kracht van Dinxperlo. Vorden
had grote moeite vat te krijgen op het
positiespel van Dinxperlo. 

De opkomende middenvelders zorgde
steeds voor een man meer situatie,
waar de Vordense verdediging niet
goed raad mee wist. Overigens wist
Dinxperlo zich geen uitgespeelde kan-
sen te creeeren. Vorden was in dat op-
zicht gevaarlijker, want via counters
had Maarten Greven al een aantal ke-
ren Maarten Vos in scoringspositie ge-
bracht. In de 20e minuut speelde Niels
Siemerink zich goed vrij en zijn voor-
zet werd door Maarten Vos laag en
hard ingeschoten. 0-1

De Dinxperlo verdediging had zich al
een aantal keren vergaloppeerd op de

Vo e t b a l

RICHARD SLEUMER SNELSTE
RTV-ER
Afgelopen donderdag werd op de Vars-
selring te Hengelo de Snelle man Tro-
fee verreden voor renners van RTV Vie-
rakker Wichmond. Het betreft hier
een tijdrit over drie ronden op de Vars-
selring. De opkomst was groot. Ruim
20 renners en rensters streden om de
Snelle man Trofee. Het werd een span-
nende strijd. De eerste 10 renners za-
ten binnen twee minuten van elkaar.
Uiteindelijk was het Richard Sleumer
die de snelste tijd neerzette. Kort ge-
volgd door Rens te Stroet, die twee
werd voor Martin Weijers.
Deze tijdrit was tevens een selectie
voor de Nederlandse club kampioen-
schappen. Deze worden op 30 septem-
ber verreden in Hoogezand. De RTV
hoopt hier met twee sterke ploegen
aan het vertrek te komen.

Ook reden verschillende RTV-ers de af-
lopen weken sterk in de criteriums.
Olaf van de Berg uit Toldijk reed op vo-
rige week in Ede naar een mooie 16e
plek. Op zaterdag 26 augustus reed hij
naar een 18e plek in Warnsveld. Peter
Makkink werd hier 11e. De overwin-
ning ging naar Maurice Schenk.
Afgelopen donderdag reden RTV-ers
Olaf van de Berg en Raymond van Hal
de ronde van Wijhe. Olaf werd hier
15e en Raymond reed naar een 19e
plek. De overwinning ging naar Adrie
Frijters.

Peter Makkink reed zaterdag in de
Ronde van Twello. Hier ging Andre
Klompemaker met de overwinning
aan de haal. Peter Makkink werd hier
keurig 12e.

W i e l r e n n e n

VERKEERSONGEVAL MET LETSEL
Op de Dorpsstraat te Vorden vond op
woensdag 30 augustus, omstreeks
12.10 uur een aanrijding plaats, waar-
bij drie personenauto's waren betrok-
ken. Hierbij raakte een persoon ge-
wond aan zijn hoofd.
Een 70-jarige inwoonster van Vorden
reed als bestuurster van een personen-
auto over de Dorpsstraat. Vermoede-
lijk wilde zij op de rem trappen, maar
trapte ze in plaats daarvan op het gas-
pedaal. Gevolg was dat de auto over de
het trottoir aan de linkerkant van de
weg schoot en daarbij een geparkeerd
staande auto raakte. 
De bestuurder van die auto, een 84-ja-
rige inwoner van Vorden,  was op dat
moment net aan het uitstappen. Hij
werd geraakt door zijn eigen, door de
aanrijding gelanceerde auto en kwam
ten val. De auto van de aanrijdende be-
stuurster schoot door en raakte nog
een derde, geparkeerde auto.
De gevallen Vordenaar was zodanig
gewond aan zijn hoofd dat hij werd
overgebracht naar het ziekenhuis.

P o l i t i e

Centraal deze middag stonden de 49
uitblinkers die afkomstig waren uit
geheel Nederland.

Na het welkomstwoord van Margo
Vliegenthart (Voorzitter van de MBO-
raad) konden de feestelijkheden begin-
nen.
Aan het einde van een fantastische
middag was daar het moment dat Roy
samen met al de andere uitblinkers
zijn Award in ontvangst mocht ne-
men.
Roy is uitblinker van 12.000 leerlingen

geworden omdat: Het koken en zijn
carrière als kok zijn passie zijn. Hij
presteert bovengemiddeld bij de prak-
tijk vakken en is zeer competitief inge-
steld.
Roy heeft een natuurlijke manier van
presenteren en verpakt dat humoris-
tisch.
Hij kiest voor kwaliteit is daar conse-
quent in en hij verbindt ambitie en
loopbaan direct met elkaar. Tijdens de
NK kampioenschappen koken op de
Horecava te Amsterdam was Roy de be-
ste uit onze regio.

Roy Eijkelkamp als uitblinker gehuldigd

Op 1 september werd in de Flint in Amersfoort door de Staatsecretaris van
onderwijs dhr. Bruno Bruins de officiële start gegeven voor het nieuwe
schooljaar 2006-2007.

www.unive.nl

vóór 31 mei

én kans op de nieuwste iPod! 

Heb je een bromfi etsverzekering nodig? 

Sluit deze dan  vóór 1 oktober 2
006

af bij Univé. Dat is niet alleen voordelig,

je maakt ook kans op de nieuwste iPod! 

Bovendien betaal je tijdelijk geen polis-

kosten. Kijk voor meer informatie op 

www.unive.nl/scooter of kom langs op 

kantoor.

Sluit af voor 1 oktober 2006

en betaal bovendien 

geen poliskosten

Je bromfi ets 
voordelig verzekerd…
én kans op de nieuwste iPod! 

Univé Oost
Markelo - Ruurlo - Lochem -Delden
Telefoon: (0547) 367000

E-mail: oost@unive.nl   
Internet: www.unive.nl

snelheid van Maarten Greven en toen
in de 30e minuut de doelman ver uit
zijn doel een dieptepass miste, was
Greven de snelste en hij tekende de 0-
2 aan. 

In de tweede helft werd onder druk ge-
zet, doch de Dinxperlose aanvallen
waren te doorzichtig, zodat het gevaar
steeds kon worden gesmoord. De Vor-
dense verdediging ging naar mate de
wedstrijd vorderde steeds beter spelen.
In de 60e minuut onderschepte Tim
van de Berg de bal en trok het leer
hoog voor het doel. Voor dat Maarten
Vos gevaarlijk kon worden, had de
laatste man van Dinxperlo de bal al
achter zijn doelman gedeponeerd. 0-3

Met kunst en vliegwerk wist de Vor-
dense verdediging stand te houden,
waarbij doelman Mark Borgonjen met
een aantal spectaculaire reddingen
een groot aandeel had in de overwin-
ning. 

Een goede start van de competitie
voor Vorden.

UITSLAGEN
Zaterdag 2 september: 
FC Zutphen A2 - Vorden A1: 1 - 3
DZSV B1 - Vorden B1: 1 - 2
Vorden C1 - DZC'68 C3D: 10 -1

Zondag 3 september: 
Dinxperlo 1 - Vorden 1: 0-3
Lochem SP 2 - Vorden 2: 1-4
Vorden 5 - HC'03 6: 4-0

PROGRAMMA
Zaterdag 9 september: 
Vorden A1 - AZC A1 15.00, Vorden B1 -
Grol B1 14.30, Excelsior'31 B4 - Vorden
B2D 9.00, Vorden C1 - Zutphania C1
13.00, Vorden C2 - Warnsveldse Boys
C3 13.00, Vorden C3D - SBC '05 C2
11.30, Pax D1 - Vorden D1 11.00, Warns-
veldse Boys D2 - Vorden D2 10.00, FC

Zutphen D4 - Vorden D3 9.45, Be Quick
Z. E1 - Vorden E1 9.00, HC '03 E1 - Vor-
den E2 11.15, Vorden E3 - DVC '26 E6
11.00, Vorden E4 - Ratti E2 11.00, Zelos
E4 - Vorden E5 9.30, Angerlo Vooruit F1
- Vorden F1 9.00, Vorden F2 - VIOD F4
9.00, Vorden F3 - VVG'25 F4 9.00, Doe-
tinchem F4 - Vorden F4 9.00.

Zondag 10 september: 
Vorden 1 - Vosseveld 1 14.00, Vorden 2
- Reunie 2 10.00, Vorden 3 - Witkam-
pers 3 10.00, Be Quick Z. 6 - Vorden 4
11.45, Oeken 4 - Vorden 5 10.00.



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

Schilder- en Tekencursussen 

Atelier ‘De Knotwilg’
Kennismaken met materialen
en technieken. Kleurbeleven. 
Mandala chakra’s. 
Bel voor meer info 06-16280420 of
mail: nettieschlomer@hotmail.com

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Je weer goed voelen.

 Praktijk voor  
psychosociale counseling.

Marga Jansen,

Beatrixlaan 20, Vorden.

0575-441569

MMJansen@hccnet.nl

Lid LVPW

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

BEHANG VOOR ELKE STIJL

MAAR LIEFST 500M2 COMBINATIEGEMAK
BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,

BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

Enkele behangmerken

met bijpassende stoffen

die wij leveren zijn:

Arte

Eijffinger

Zoffany

Designers Guild

D’Imago

Nina Campbell

Sandberg

Sanderson

Morris

Ulf Moritz

Casamance

Farrow & Ball

Ralph Lauren

Osborne & Little

Jab Anstoetz

Chivasso

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575464000
www.harmsenvakschilders.nl

Onze openingstijden zijn:
Ma t/m Do 08.30-17.30 uur

Vr 08.30-20.00 uur
Za 08.30-16.00 uur

14 - 15 - 16 SEPTEMBER 2006

14 SEPTEMBER BIJ CAFE HEEZEN: 

THE MISSING LINK 
15 SEPTEMBER IN DE TENT: 

PERFECT SHOWBAND
CAFE HEEZEN: CRYSTAL DREAM 

16 SEPTEMBER IN DE TENT: 

EXAMPLE 
BIJ CAFE HEEZEN: ZIPPER
15 EN 16 SEPT. PASSEPARTOUT HEEZEN/TENT 

CAFE HEEZEN/DE SEVEN STEENEN 

• HOVENIERSBEDRIJF

• ONTWERPBUREAU

• COMPOSTEERINRICHTING

Bosman Groenspecialist is een hoveniersbedrijf 

dat al meer dan 25 jaar in Hengelo (Gld.) gevestigd is.

Op het bedrijf werken diverse teams van Hoveniers die de volledige aanleg

en onderhoud van kleine en grote tuinen verzorgen. Het werkgebied is 

ca. 40 tot 50 km rondom Hengelo (Gld.). Het bedrijf is sinds 1998 VCA 

gecertificeerd en voldoet daarmee aan de strenge eisen voor Veiligheid, 

Gezondheid en Milieu. Ook is het bedrijf een erkend leerbedrijf.

Wij zoeken:

Voor de aanleg van tuinen, Vakbekwame Hovenier, fulltime
wij verwachten van deze hovenier dat hij:
• ruime ervaring heeft in de aanleg van particuliere tuinen 

en kleinschalig groenwerk.

• alle facetten van de aanleg beheerst en deze met grote 

nauwkeurigheid kan uitvoeren.

Voor het onderhoud van tuinen, Vakbekwame Hovenier, fulltime
wij verwachten van deze hovenier dat hij:
• het onderhoud van tuinen tot in de puntjes beheerst.

Voor beide functies geldt:
• leiding kan geven aan 1 of 2 medewerkers.

• beschikt over goede contactuele eigenschappen.

• collegiaal is en geen 8 tot 5 mentaliteit heeft.

• rijbewijs B-E, bereid zijn om C-E te halen.

• spuitlicentie 1.

• veiligheidscertificaat VVA 1 of bereid zijn dit te halen.

Wij bieden:

• een zeer zelfstandige baan met zeer veel mooie opdrachten;

• veel eigen inbreng.

• een modern en goed uitgerust machinepark.

• na gebleken geschiktheid een vaste baan.

• goed salaris, volgens CAO Hoveniers.

• bedrijfskleding.

• spaarloonregeling.

• goede collegiale sfeer.

Graag alleen reageren wanneer je aan deze voorwaarden kunt voldoen.

Ook zoeken wij

• leerling Hoveniers: die het vak graag in de praktijk wil leren,

zowel aanleg als onderhoudswerkzaamheden.

Voor vragen of reactie dhr. G.J. Bosman.

Bosman Groenspecialist

Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 26 19

e-mail: info@bosman-groenspecialist.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij
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Op 10 september organiseert De
Trekkebuuls uit Hengelo een Har-
monicadag in De Herberg.

Vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur staan er
diverse harmonicagroepen en indivi-
duele spelers op het podium. Aan de
Harmonicadag werken mee: De Trek-

kebuuls, De Harmonicanen, Die Lusti-
ge Steiers, Sterrebostrekkers, De Ahof,
Gemudelijk An, Jan Heuskesband met
saxofoon, Halle Heide, Die Brucktha-
lers en Arnoldussen op de knopaccor-
deon. Om 17.00 uur is de finale met al-
le deelnemers. Voor meer informatie:
B. Gartsen, tel. (0575) 45 21 21.

Harmonicadag in Vorden

In sporthal De Kamp wordt op zon-
dag 10 september voor de tweede
keer het ‘Hengelose Mode Spekta-
kel’ gehouden. Na het grote succes
van vorig jaar, zal ook deze editie
een succes worden waar de spetters
vanaf vliegen. 

Er worden twee shows gegeven. De eer-
ste is om 13.30 uur en de tweede om
15.30 uur. Toegangskaarten zijn te
koop bij de deelnemende onderne-
mers. De deelnemers zijn: Schröder
Mode; Capuchon Jeugdmode; Dick
Helmink Mode; Sueters Ruitersport;

Atomica Goossens; Hermans Schoen-
mode; Kapsalon Weustenenk; Pas-
schier Haarmode; Kapsalon Lurvink;
Martine Hair- en Beauty en La Finesse
Schoonheidssalon. 
Evenals vorig jaar is ook dit jaar, voor-
afgaande aan het modespektakel een
prachtige magazine uitgegeven. In het
magazine laten de deelnemende mo-
dezaken, kapsalons en schoonheidssa-
lons u kennis maken met de laatste
mode, haar en make-up trends voor
deze winter. Ook vindt u in het maga-
zine verschillende leuke acties en kor-
tingen.

Zondag 10 september

Hengelose 'Modespektakel'
wordt een wervelende show

Voor al weer het zevende jaar be-
gint in september een zevental bij-
eenkomsten, waarin de deelne-
mers ervaringen uitwisselen. 

Het doel is: zicht te krijgen op wie je ei-
genlijk bent, hoe om te gaan met be-
langrijke gebeurtenissen in je leven,
zoals ouder worden, ziekte, scheiding,
relatieproblemen en dergelijke. Het
leidt uiteindelijk tot meer gevoel van

vrede, meer inzicht. Onze uitgangs-
punten zijn ontleend aan ‘Een Cursus
in Wonderen’. Er start een groep op
donderdagmorgen 21 september te
Hengelo Gld. en een groep op woens-
dagavond 20 september in Doetin-
chem. De kosten zijn 35 euro voor ze-
ven bijeenkomsten. 
Voor meer informatie kunt u bellen
met: Pieter Vegter, telefoon mobiel (06)
48 39 32 39.

Nieuwe gespreksgroepen
gaan van start

'Inloden' is het in elkaar zetten van ra-
men door middel van lood. Het door
Annemiek Punt ontworpen en uitge-
voerde raam voor de Nieuwe Kerk telt
44 panelen en is ruim 7 bij 3 meter.
Het stelt 'de opwekking van het doch-
tertje van Jalrus' voor.
Steven werkt al weer bijna 5 jaar als
zelfstandig ondernemer en voert re-
gelmatig opdrachten uit voor Anne-
miek Punt. Het raam voor de Nieuwe
Kerk was een zeer unieke en grote op-

dracht. Hij vond het een prachtige op-
dracht om voor zo'n bekende kerk een
glas-in-lood-raam te mogen maken.
Het raam is inmiddels in de Nieuwe
Kerk geplaatst en wordt op 8 septem-
ber a.s. door prinses Margriet onthult.
Voor meer informatie over glas-in-
lood-ramen, zie de advertentie elders
in deze krant. Voor het unieke raam
wordt verwezen naar www.annemiek-
punt.nl Steven Eckhardt met een af-
beelding van het nieuwe raam.

Uniek glas-in-lood-raam

Vordenaar Steven Eckhardt heeft onlangs meegewerkt aan een uniek glas-
in-lood-raam. In opdracht van de Ootmarsumse kunstenares Annemiek
Punt, heeft Steven een nieuw gebrandschilderd glas-in-lood-raam voor de
Nieuwe Kerk in Delft ingelood. In de Nieuwe Kerk worden de leden van de
Koninklijke familie bijgezet.

Dit is dan al wear het honderste
verhaal van dizzen Baron van
Bronkhorst.
En no wil ik wat van mien zelf
vertellen. Jaorn lang een trou-
wen leazer van ons aller Leest-
man. Drommels jammer dat
soms de besten het earste dood
gaot. In mienen groeten learn
stool in kasteel Bronckhorst zat
ik dik twee jaor terugge te bla-
dern in ons aller Contact. Ton
bedach ik mien…. dat zol ik ok
willen.... elke wekke een verhaal
schrieven. Ik heb vulle belang-
stelling veur alles wat er plaats-
vund in Heerlijkheid Bronck-
horst en kiek van boaven af near
op dat gewone gedoe van alle-
dag. Ik mag onze volk wel is
graag op de hak nemmen. As Ba-
ron heb ik ton de heren Weevers
op mien kasteel ontvangen. Dat
leek hun wel wat, umme in on-
ze dagelijkse sprektaal een
biejdrage te leveren veur het
weekblad ‘Contact’. Alle veer-
tien dage een aflevring? Of alle
wekke ? Dat is dan wel een uut-
daging. Het mooie d’r van is,
dan rekkent de leu d’r op en
krig het verhaal een vaste plek
in het wekkelijks gebeurn. Is dat
wel vol te hollen? Jonges die
vrogger altied zatten moppen te
tappen waarn nao een tiedjen
gewoon vervelend. Zol dat met
ne Baron zien verhaal net zo ga-
on? En wat wilt de leu in het nie-
je Bronckhorst ? Nog wel in de
krante leazen in de dagelijkse
praot taal? Dat is moeilijker, het
kost meer tied. Wilt ze liever
modern praoten en leazen net
as onz jonge volk? De olders wilt
ja graag dat de kindre de klein-
kindre netjes overweg kunt met
taal en antwoord? Vulle moo-
ders schaamt zik dat ze zelf nog
dialekt praot. De kindre praot
en zingt zelfs graag in het en-
gels.... Dan heur iej d’r echt pas
biej. En wie mot ons toch zo
good meugelijk anpassen biej
het volk dat van elders hier tus-
sen ons kump wonen? Dat is na-
tuurlijk groten onzin. Wie as Ba-
ronnen hebt ons nooit wat ange-
trokken van het volk dat van el-

ders hierop an kwam. En zol on-
ze volk het waardeern wat ik as
olden Baron gao vertellen en er
op willen reagereern? Zelfs een
Baron wil het eigen volk neet
graag tegen zere schenen schop-
pen. Maor an de andere kante
mot mien verhaal ok neet al te
soetsappig en te aardig wezzen.
De kranten leazer mot het wel
de meuite weard vinden. Ze mot
zo no en dan denken…’’dat had
ik zelf ok kunnen bedenken da-
oran heb ik ok al is gedacht’’! De
leu die de krante least mot zik
d’r in herkennen d’r zik in kun-
nen vinden wat de Baron hef
uutgeprakkezeard. En dan had-
de de Baron de stille verwach-
ting, dat er een antal van onze
volk, elke wekke as vanzelf-
sprekkend de krante zol griepen
en…. ‘laot ik is kieken wat de Ba-
ron no wear hef te vertellen?
’Een enkele keare hef d’r wel is
ene wat van zik laoten heurn,
op papier. Maor jammer genog ,
daor kon de Baron gin brood
van bakken, gin mooi verhaal
van maken. En er kwam ok neet
echt critiek .. Jao, in ’t begin, dat
het verhaal te lang was. Half zo
lang, dat bleek dus better.. De
bedoeling van de krante was ok
umme de Heerlijkheid Bronck-
horst een eigen gezichte te ge-
ven. Vanuut de verschillende
richtingen de mensen het ge-
veul te geven wie bunt as Achter-
hoekers en onderhorigen van
Kasteel Bronckhorst toch gro-
tendeels met het zelfde sop over-
gotne. Of iej nou uut Zelhem
Steendern Hengel Vorden, of
Hummelo-Keppel komt, wie pra-
ot ongevear de zelfde Bronck-
horster taal. En vulle van onze
volk vund het jammer dat onze
mooders taal zo rap plaats mot
maken veur het ’algemeen be-
schaafd‘ nederlands, of wat do-
ar veur deur geet. Het Staring In-
stituut in Deutekum dut best
meuite umme het streekeigene
nog wat vaste te hollen het te be-
waarn. En toch geet dat heel
moeilijk. Ons jongere volk hef
neet vulle belangstelling en de
oldern bunt zuunig en geeft

neet gemakkelijk geld uut an
lectuur in de eigen sprektaal. Ja
en no is het dan toch nog gelukt
umme zowat elke wekke wat te
schrieven en umme de honderd
vol te maken. Een antal ganze-
veern pennen heb ik d’r an ver-
sletten achter mien grote eiken-
holten antieke bureau. Dat volk
van de drukkerieje klaagt dat ze
mien handschrift moeilijk lea-
zen kunt…. Lui volk die druk-
kers van tegenswoardig, ze wilt
nargens niks gin meuite mear
veur doon. Ik heb wel ne compu-
ter maor die gebruukt mien Ma-
rietjen. De dochter van een van
mien pachters. Zij is een heel
slim en lief en knap kind dat
van vulle zaken verstand hef. Ze
weet heel precies wat de Baron
neudig hef en hef ok verstand
van computers. En ai dus wilt
reagearn dan kan dat op mien e-
mail: baronvanbronckhorst
@contact.nl. Ons Marietjen ver-
zorgd mien alles netjes. De
drukker de Fam. Weevers wil
oew best iets extra’s toestuurn.
Stuur een reactie. Dat kan met
een kaartjen of een riempken of
commentaar op het gepraot van
Gert en Gerrie en van Hendrik
en Riek, of gewoon oew eigen
mening. Dat hooft neet allenig
maor lief en aardig te klin-
ken….alhoewel…. ok ne Baron
wil liever geprezen worden dan
dai um de grond in stamt. An de
readaktie van ons aller week-
blad Contact de wiesheid of de
brief of reactie de meuite weard
is umme te belonen. D’r ligt een
antal mooie uutgaven klaor in
de eigen Bronckhorster streek-
taal deur het Staring Instituut
uutgegeven. Iej kunt natuurlijk
ok denken ‘ik kanne het vulle
better!’. Dan den Baron op zien
kasteel Bronckhorst. Dan stuur
de drukker een mooi verhaal
toe, umme dat te bewiezen. Mo-
gelijk is er nog vulle mear talent
onder onze volk dan dat de Ba-
ron zelf weet. 

De Baron van Bronckhorst

Baron van Bronckhorst

Nie’js uut Bronckhorst 

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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem “de Baron
van Bronckhorst” wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr., 
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, 
tel: (0575) 55 10 10, fax: (0575) 55 10 86 of
e-mail: baronvanbronckhorst@contact.nl
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Enkele facetten van plattelandsver-
maak staan dit jaar centraal op de
Open Monumentendagen in Bronck-
horst. Het zwaartepunt ligt op zater-
dag 9 september, maar er zijn enige ac-
tiviteiten uitsluitend op zondag 10. Er
zijn in 2006 geen fiets- of autoroutes
langs monumenten uitgezet, zoals in
2005; dit jaar is gekozen voor zoge-
noemde 'sterlocaties'. Er zijn vier ster-
locaties waar evenementen plaatsvin-
den en hiernaast enige andere open
monumenten, mét of zonder speciale
attracties. Muziek, demonstraties en
speciale tentoonstellingen vormen de
hoofdschotel van het programma,
want op de meeste monumentale lo-
caties 'is wel iets te doen'. Om 12.00 u
spreekt wethouder André Baars in Zel-
hem, waarna muziekvereniging 'Uni-
on' het programma voortzet. 

Als het weer een beetje meezit, belooft
Open Monumentendag 2006 - met een
geheel andere opzet, maar met een
even bijzondere inhoud als in eerdere
jaren - weer een succes te worden.

De Open Monumentendagen in
Bronckhorst zijn dit jaar - buiten de ge-
bruikelijke sponsoren (Bouwfonds en
gemeente) - mogelijk gemaakt door
een aantal locale en regionale bedrij-
ven, waarvan de namen op de locaties
zijn vermeld. Bij dezen geeft het orga-
niserend comité blijk van zijn dank
voor de gulle bijdragen.
Alle programmaonderdelen onder
voorbehoud en met richttijden. Zie:
verder ook eventuele afzonderlijke be-
richten.

PROGRAMMA ZATERDAG 9 SEP-
TEMBER

ZELHEM, 
LAMBERTIKERK, 
12.00 u: 'Open Monument', met wet-
houder André Baars.
12.05 u: Muziekvereniging 'Union'.
14.00 u: Muziekvereniging 'Juliana'.
Doorlopend: Historische films, voor-
lichting, etc.
Expositie van doopjurken, doopboe-
ken, etc.

LINDE
Lindese Molen: Te bezichtigen, met
uitleg.
13.00 u: Combo 'The Mill's Fathers'
(Geen inloop tijdens optreden!!).
14.30 u: Zangeres Josée van der Staak.
16.00 u: Huisvrouwenorkest 'De Boe-
rinnekes'.
Boerderij De Helderboom: Gehele dag
Achterhoeks oogstfeest, met verschil-
lende ambachten, inmaken, kookde-
monstraties, enz. (ook op vrijdag 8
sept.)

HERBERG HET WAPEN VAN
HEECKEREN, AAN DE
ZELHEMSEWEG BIJ HUMMELO
Herberg en wagenschuur: Te bezichti-
gen. 
Doorlopend: Historische films, het
bakken van wafels, rondritten met
een huifkar, langs o.m. historische
boerderijen.
's Middags: Een hoefsmid toont zijn
ambacht.
10.00-11.30 u: Oude stijl jazzband 'The
Hot Snacks'.
11.30-13.00 u: Harmonicaorkest 'De
Trekkebuuls'.
13.00-14.30 u: Folkloristische dans-
groep 'Wi'j eren 't Olde'
14.30-16.30 u: 'Boerenkapel van Olden-
Keppel'.

VORDEN
Smederij Oldenhave: Doorlopend de-
monstraties van vele ambachten
NH kerk (Dorpstraat): Bezichtiging,
met inrichting voor de huwelijkscere-
monie.
Landgoed Hackfort: Waterradmolen
open voor bezoek.
Rondleidingen door het park/land-
goed, met aandacht voor de boerderij-
en.

HENGELO
NH kerk (Kerkstraat): Bezichtiging en
torenbeklimming, foto-expositie en at-
tributen van de huwelijksceremonie,
kleur- en schilderwedstrijd voor kinde-
ren.
RK kerk (Spalstraat): Bezichtiging en
tentoonstelling over feesten van Doop,
Eerste Communie, Vormsel en Huwe-
lijk. Verder uitbeelding sfeer van Pa-
sen, Pinksteren en Kerstmis.

LAAG-KEPPEL
Bekijk recent gerestaureerde gebou-
wen: De Gouden Leeuw (Open), de Ou-
de Pastorie (Niet bekend) en Kasteel
Keppel: (Niet open). 
Sluis: Bezoek aan restauratie brug en
sluis, wellicht met uitleg gids.
Watermolencomplex: In feesttooi.

HOOG-KEPPEL
Protestantse Kerk: Bezichtiging.
11, 13, 15 en 17 u: Orgelbespeling.

VOOR-DREMPT
Protestantse Kerk: Bezichtiging.
10, 12, 14 en 16 u: Orgelbespeling.

PROGRAMMA ZONDAG 10 SEP-
TEMBER

LINDE
Boerderij De Helderboom: Gehele dag
Achterhoeks oogstfeest, met verschil-
lende ambachten, inmaken, kookde-
monstraties, enz.

VORDEN
Boerderij Komvonderlaan 6 (bij het
bruggetje achter 'De Herberg'):
12.00-18.00 u: Open huis en olieverf-
schilderijen van Bennie Bargeman
(Historische dorpsgezichten van Vor-
den). Tevens optreden van zangeres Jo-
sée van der Staak.
Landgoed Hackfort: (zie hiervoor ook:
www.natuurmonumenten.nl)
12.00-17.00 u: Hackfortfestival, georga-
niseerd door Vereniging Natuurmonu-
menten.
Waterradmolen open voor bezoek.
Rondleidingen met de boswachter
door het park/landgoed, met aan-
dacht voor de boerderijen.
Rondleidingen door een deel van het
kasteel.
Er wordt medewerking aan het pro-
gramma verleend door de biologische
zorgboerderijen 'Het Hofhuis' en 'Urti-
ca/De Vijfsprong' te Vorden.

ZELHEM
Lambertikerk:
9.00 u: De eerste kerkdienst zal in het
teken staan van het thema van Open
Monumentendag. Medewerking verle-
nen: het Lamberti-jeugdkoor, de Lam-
berti-cantorij en een koperkwartet.

Programma Open Monumentendagen
Bronckhorst 

9 en 10 september 10.00-17.00 uur

Zoals elk jaar is het tweede weekend van september gewijd aan Open Mo-
numentendag. Dit jaar is dat voor de 20e keer en het landelijk organisa-
tiecomité zag hierin aanleiding dit jaar als thema 'Feest!' te kiezen. Bin-
nen de gemeente Bronckhorst - en uiteraard in het bijzonder in Vorden -
is dat moeilijk na de droevige gebeurtenis van 25 augustus. Niettemin is
besloten de dagen overal voortgang te laten vinden, maar we gaan wel uit
van gepaste terughoudendheid.

Het orgel van de Protestantse kerk te Voor-Drempt, dat op verschillende uren bespeeld zal
worden

De Hervormde kerk van Hengelo, waarvan de toren kan worden beklommen en waar een
tentoonstelling is

Op deze dag willen we in de Willi-
brordkerk de bezoekers meenemen
naar het feest van de Doop, Eerste
Communie, het Vormsel en het Huwe-
lijk. Ook de sfeer van Pasen, Pinkste-

ren en Kerstmis zullen worden uitge-
beeld. Leden van de werkgroepen zet-
ten hun beste beentje voor om het lan-
delijk thema "Feest" monumentaal te
maken. 

Er zullen dia's worden getoond en de
DVD over het feest van de Eerste Com-
munie en Vormsel zal zijn te zien. Ook
zijn de beide museumkamers in het
parochiecentrum te bezoeken om nog
eens terug te denken aan vroeger. Na-
tuurlijk is er voor jong en oud koffie,
thee of limonade. 
Werkgroep Parochie Actief

Open Monumentendag in de
Willibrordkerk
Het thema van de landelijke monu-
mentendag is dit jaar "Feest". Sa-
men met de andere kerken in Hen-
gelo willen wij hier aandacht aan
besteden. Feesten vormen immers
een onlosmakelijk deel met de tra-
dities en uitingen van ons geloof
en er wordt heel wat gevierd in de
kerken.

IJsselbrug tot op-/afrit N314 (11 sep-
tember tot 22 september). De werk-
zaamheden vinden 's nachts plaats.
Verkeersmaatregelen:
· Het vrachtverkeer vanuit Voorst

wordt dan omgeleid via de A1 en
N348 naar Zutphen.

· Het autoverkeer wordt omgeleid via
de Oude IJsselbrug en verkeer van-
uit Dieren/Brummen/Arnhem rijdt

via de N317/N814/N314 naar Zut-
phen.

Rotondes Vordenseweg/Lochemseweg
N314 (18 september tot 7 oktober)
De werkzaamheden vinden overdag
plaats en de weg is dan afgesloten voor
het verkeer.

VERKEERSMAATREGELEN:
· Het doorgaand verkeer wordt omge-

leid via de Rijksstraatweg-Kleine
Omlegging (N346) en de Den Elter-
weg (N314).

· Verkeer op de N346 wordt het ver-
keer via een noodweg over één rij-
baan langs het werk geleid.

· Het landbouwverkeer kan gebruik-
maken van de hoofdrijbaan. 

· Fietsers kunnen gebruik blijven ma-
ken van de versmalde parallel-weg.

MEER INFORMATIE:
www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Verkeershinder rotondes
vordenseweg/lochemsweg en
IJsselbrug tot N314
Laatste werkzaamheden Rondweg Warnsveld (N314/N348)
De provincie Gelderland gaat be-
ginnen aan de laatste twee fases
van de werkzaamheden aan de
Rondweg Warnsveld. Van 11 sep-
tember tot 22 septem-ber wordt de
weg tussen de IJsselbrug tot en met
de op-/afrit naar de N314 opnieuw
geasfalteerd. Hetzelfde gebeurt op
de N314 tussen de ro-tondes Vor-
denseweg en Lochemseweg van 18
september tot 7 oktober. Tege-lij-
kertijd wordt de rotonde Lochems-
eweg dan opnieuw ingericht.

REDEN: ONVEILIGHEID
Landelijk wordt 14% van de kinderen
met de auto naar school gebracht. In
bijna de helft van de gevallen is de ver-
keersonveiligheid daarvan de reden.
Maar wie veroorzaken daar die onvei-
ligheid? In veel gevallen zijn dat de ou-
ders zelf. Om hun kinderen te laten
uitstappen stoppen ze vlak voor de
school, soms zelfs aan de overzijde van
de straat. Daardoor moeten die kinde-
ren soms tussen de auto's door overste-
ken en dat is altijd gevaarlijk. Boven-
dien veroorzaakt die drukte van auto's
van ouders gevaar voor de kinderen
die lopend of op de fiets naar school
komen. En zo ontstaat een wonderlij-
ke cirkel: de ouders brengen hun kin-
deren met de auto vanwege het gevaar
voor de kinderen dat ontstaat door de
auto's van de ouders…

WAT TE DOEN - 
DE SCHOOLOMGEVING
Voor een veilige schoolomgeving zijn
twee dingen nodig. De weg moet veilig
zijn, en de weggebruikers moeten zich
veilig gedragen. Vindt u de omgeving
van de school van uw kind niet veilig
dan kunt u eens met de schoolleiding
gaan praten; wellicht wordt er al aan
gewerkt, of wellicht kunt u samen
met andere ouders en de schoollei-
ding bij de gemeente verkeersveilig-
heidsmaatregelen rond de school be-
pleiten.

WAT TE DOEN - HALEN EN BREN-
GEN
Maar als u uw kinderen met de auto
naar school brengt kunt u zelf óók
wat doen. Parkeert u in elk geval aan
de kant van de weg waar de school
staat; dan hoeft uw kind niet over te
steken. En parkeert u dan zo, dat u
geen gevaar voor anderen veroor-
zaakt. U hóeft niet per se vlak voor de
school te stoppen; misschien kan dat
ook wel veilig 50 meter ervoor of ver-
derop.

KANS
Vraagt u zich daarnaast eens af of u
uw kind wel per auto naar school
móet brengen. Als dat enigszins moge-
lijk is, is het voor hem of haar veel be-
ter als het zelfstandig naar school
fietst of loopt, eventueel aanvankelijk
door u begeleid. Daardoor raakt het
ook eerder vertrouwd met het verkeer.
Dat is het ook doel van het KANS ('Kin-
deren anders naar school')-project. U
kunt uw 'KANS' grijpen met onder-
steuning van 3VO. Kijk hiervoor op
www.3vo.nl, en klik achtereenvolgens
op 'Service' en 'Kinderen anders naar
school'. Op de website van het ROVG
(www.rovg.nl)  kunt u bovendien twee
brochures downloaden over veiligheid
in de schoolomgeving. Het zijn wel
brochures van ruim 2,5Mb!

Kind wordt vooral per auto naar school
gebracht vanwege verkeersonveiligheid

Dit mooie wandelgebied behoeft nauwelijks enige aanbeveling. Het is een
goed voorbeeld van het Achterhoekse hoeven- of kampenlandschap,
waarin landbouwgronden met boerderijen worden afgewisseld door bos-
sen en oude buitenplaatsen. De voorlaatste eigenaren, de familie Van den
Wall Bake, hebben bij de boerderijen, die tot hun bezit hoorden, tulpen-
bomen geplant. Verder is er op het landgoed een vindplaats van het niet
algemeen voorkomende Schaafstro.
De wandeling vindt plaats op zondag 10 september op landgoed ‘De
Kieftskamp’ (Vorden). Start om 14.00 uur bij oprit naar landhuis aan Lin-
deseweg.

IVN wandeling
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Donderdagavond 14 september om
21.00 uur start de kermis bij Heezen
met de band The Missing Link. Deze
vijf-koppige band, met zangeres,
brengt werk van onder meer Brood,
The Golden Earring, Meredith Brooks
en Alanis Morisset.

Vrijdagmiddag 15 september is in de
tent vanaf 12 uur de beurt aan Lagoon.
Zij zullen daar ook de zaterdagmiddag
na de optocht (die rond 13 uur begint)
de muziek verzorgen. Vrijdagavond
staat in de feesttent The Perfect Show-
band op de buhne en zaterdagavond
16 september Example.

Ook bij Cafe Heezen is er op die dagen
nog volop live-muziek. De alom beken-
de Crystal Dream betreedt vrijdag-
avond het podium vanaf 21.00 uur en
brengt een boeiende en energieke
show vol met oude en hedendaagse
pop- en rocksongs. Voor zaterdag-
avond vanaf 21.00 uur staat de band
Zipper geprogrammeerd bij Heezen.
Van Metallica en Sas Jordan tot Kravitz
en the Red Chili Peppers, deze vier-
mansformatie brengt het allemaal.

Voor de vrijdag- en zaterdagavond
kunnen bezoekers een passe-partout
aanschaffen voor Heezen en de feest-
tent. Kortom, weer een kermis met ge-
zelligheid en muziek in het vooruit-
zicht! 
Voor meer informatie: Cafe Heezen,
tel. 0575 451204 of www.hotelhee-
zen.nl

Kermis Steenderen: volop
gezelligheid en muziek
Binnenkort is het weer zover: de
Steenderense kermis. Bij Cafe Hee-
zen en in de feesttent is weer een
gevarieerd muzikaal programma
opgezet.

Veel vrijwilligers zijn onlangs nog in
vergadering bijeen geweest en staan
weer in de startblokken om 17 septem-
ber weer tot een enorm succes tegaan
maken. Er zijn weer erg veel spulletjes

ingebracht, dus er is vast iets bij voor
ieders gading. Ook is op die dag de
kerk weer gratis opengesteld, zodat ie-
dereen kan zien hoe het gebouw er nu
bij staat. Ook aan de kinderen is ge-
dacht met o.a. grabbelen, ponyrijden,
servies gooien en een springkussen.
Ook is er weer massaverkoop van een
artikel dat iedereen kan gebruiken in
4 maten.Wie wil weten wat het is
komt maar een kijkje nemen. Verder
is ook aan de inwendige mens ge-
dacht. Voorafgaand aan de markt is er
een kerkdienst om 10 uur. De markt is
open van 11.00 u tot 16.00 uur. Het res-
tauratiecomité hoopt op een nieuwe
recordopbrengst.

Pleinmarkt Vierakker
Zoals u misschien op de diverse
toegangswegen naar landelijk Vie-
rakker al gezien hebt is er op zon-
dag 17 september weer een grote
Pleinmarkt vóór de St.Willibror-
duskerk. Natuurlijk is dit nog
steeds ten bate van de restauratie
van het gebouw. een restauratie,
die nu toch ongeveer aan de laatste
hoofdstukken bezig is, want meer
dat de helft is reeds af.

Op donderdagavond 12 oktober orga-
niseert Rabobank Achterhoek-Noord
voor leden de bijeenkomst "Uw kinde-
ren en internet". Tijdens deze avond
willen we uiteenzetten hoe je als ou-
der je kind het beste kunt begeleiden
op het internet.
De avond wordt gepresenteerd door

Justine Pardoen (hoofdredacteur van
Ouders Online) en Remco Pijpers (spe-
cialist jeugd en internet van KPN),
schrijvers van het boek 'Mijn kind on-
line'. Het eerste boek in Nederland
waarin internetopvoeding centraal
staat. Gastheer van deze avond is Gre-
gor Bak, televisiepresentator van Zo
Vader Zo Zoon, Boven Gemiddeld, De
Zingende Zaak en zelf vader van twee
opgroeiende kinderen in de puberleef-
tijd.
Als u lid bent van de Rabobank, willen
we u van harte uitnodigen deze avond
bij te wonen. U kunt zich opgeven via
het telefoonnummer (0575) 558 558.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kos-
ten verbonden.

Uw kind op internet
Online pesten, seksueel misbruik,
verslaving, gaming en inbreuk op
uw privacy… Er gaat de laatste tijd
geen dag voorbij of de schaduw-
kanten van internet halen de lan-
delijke media. Moet u zich als ou-
der zorgen maken? En hoe zorg je
nu als ouder dat je kind zorgeloos
en veilig kan internetten?

Het was boven verwachting druk en iedereen had zin in
een gezellig feest. En dat is het ook geworden. Het pu-
bliek werd al lekker opgewarmd door Jacques Herb. Bui-
ten hadden we onder een luifel een hoek voor de oude-
re bezoekers ingericht. Die konden daar rustig genieten
van de Hollandse hits. De imitator van André Hazes
kreeg de tent echt plat. Vanaf een afstand hoorde je het
publiek heel hard meezingen. 

De lokale bandjes hielden de sfeer hoog. Twee bandle-
den van de Heino's praatten de avond leuk aan elkaar. Al
met al kunnen we heel tevreden zijn. Een gezellig Hen-
gelsfeest zonder trammelant. En dankzij onze sponso-
ren was het financieel allemaal mogelijk. Café de Tol
heeft bijvoorbeeld de tenthuur mogelijk gemaakt. Zon-
der die steun hadden we het niet zo mooi voor elkaar ge-
had als nu. De organisatie heeft nu al zin in een tweede
editie. 

Volgend jaar wordt dat moeilijk omdat je dan zit met
veel andere feesten. Maar wat ons betreft komt er in
2008 weer een Hengelsfeest. Misschien met meer activi-
teiten en artiesten, maar veel groter hoeft van ons eigen-
lijk niet. Het moet gewoon gezellig blijven."

Hengelsfeest voor
herhaling vatbaar
Het is zo goed als zeker: er komt een tweede editie
van Het Hengelsfeest. Volgens de organisatie was de
sfeer in de feesttent aan de Zelhemseweg op 19 au-
gustus zo goed dat ze er een traditie van willen ma-
ken. Jan-Willem Harmsen: "De avond is bijzonder
goed verlopen.

Er werd zeer sportief gestreden om de
games en de sets. Na de wedstrijden
was het mede door de perfecte cate-
ring van Hotel Restaurant Avenarius
zeer gezellig. 

De finaledag begon onder lichte regen
met een aantal halve finales, waarna
om 13.00 uur begonnen werd met de
finales. 

Rond 17.00 uur werden door voorzitter
Jan de Boer de prijzen uitgereikt. Wij
zijn onze sponsor, Hotel Restaurant
Avenarius, uiteraard weer erg dank-
baar voor het super buffet dat elke
avond en het hele weekend door hun
perfect is verzorgd.

UITSLAGEN:
DD8: Jannie Klein Gunnewiek/Joke En-

gelen - Pauline Slob/Ria Kruitbosch 6-7
1-6
GD7: Ria Meutstege/Joost Walter -
Truus Brandenbarg/Bert Brandenbarg
6-3 6-0
DD7: Lidy Steenbreker/Tine Hiddink -
Lucy Tebarts/Riet Temming  6-3 6-2      
HD7: Diederik Stolk/Jan Harmans -
Wilnard te Veldhuis/Frank Boschker
4-6 3-6
DD6: Ria Groen/Ricky Ligtenbarg - El-
len Otten/José Oude Heuvel  2-6 1-6 
GD5: Madelon Kempkes/Gerton Albers
- Ellen Otten/Michel Otten  6-2 6-3 
HD5: Joost Walter/Walter v.d. Nieu-
wenhuizen - Michiel Schouten/Bas
Brinkerink 6-4 6-3

10 jarig Avenarius 35+ tennis-
toernooi zeer geslaagd

Van 30 augustus t/m 3 september is op de banen van T.V. Ruurlo voor de
tiende keer het Avenarius 35+ dubbeltoernooi gespeeld. Het toernooi was,
zoals ieder jaar, weer geheel volgeboekt. Gedurende de vijf toernooidagen
werden 120 partijen afgewerkt. In tegenstelling tot de US Open had de or-
ganisatie geen enkele last van de weersomstandigheden. Alle partijen
konden op tijd worden gespeeld.

SOCII NIEUWS
Socii begon deze competitie met een
thuiswedstrijd tegen VVL uit Lengel.
De feestweek een o.a. wagens bouwen
weer achter de rug kan men nu weer
meer tijd vrij maken voor het voetbal.
Het was een kwa spanning mooie pot
voetbal, een wedstrijd die beide kan-
ten op kon. 

In het begin goede kansen voor de gas-
ten, maar verder in de eerste helft leek
Socii weer het betere spel met goede
kansen te hebben.

Ook in de tweede helft hetzelfde spel-
beeld en mening supporter bleef al-
leen ondanks het slechte weer voor
wie zal er als eerste een inschieten.

Het gebeurde niet. Een winnaar zou
niet terecht zijn geweest, alhoewel So-
cii in de laatste minuten nog hele goe-
de kansen kreeg. Uitslag 0-0.

PROGRAMMA 10 SEPTEMBER
SDZZ-Socii, Socii 2-AZC 3, Sp[rinkha-
nen 5-Socii 3, De Hoven 3-Socii 4, Socii
5-PAX 8.

Vo e t b a l

Kinderboerderij

FELTSIGT

SEPTEMBER 

ACTIVITEITEN 

� De ideale maand voor

kinderpartijtjes of schooluitje 

� Van 5 t/m 9 sept. gratis fruit 

plukken o.a. veel peren, appels

en walnoten 

� Tot de herfstvakantie zijn de

openingstijden weer op wo.,

do., vrij.middag  en zaterdag 

de gehele dag 

Bekveldseweg 5 7255 KG  Bekveld 

Tel./ fax. 0575- 462828 

e-mail  info@feltsigt.nl

website:  www.feltsigt .nl info@travels-tours.nl

Met ons naar:
Landbouw vakbeurs Zwolle

13 oktober 2006
22,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie 
en thee met koek in de bus.

Telefoon: 0544 - 370407

KreaDoe
 Jaarbeurs Utrecht

2,3 en 4 november 2006
22,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie 
en thee met koek in de bus.



Ook tweede Kiek Uut festival succesvol

Eindelijk Jeugdhonk Halle

Achteraf is het qua weer allemaal
best meegevallen. Er vielen wel
enkele buien, maar het bleek toch
goed toeven op het plein, mede door
een enorme parachute die als een
grote paraplu over een deel van het
plein was gehangen.

Dat ging niet vanzelf, want met
hulp van al wat oudere jongeren is
het gebouw omgetoverd tot een
soort grote huiskamer, waar aller-
lei activiteiten in kunnen worden
ontwikkeld, maar waar het (aan de
bar) ook gezellig toeven is.

Dhr. Ter Maat wilde vanaf het begin
de jeugd helpen aan een onderko-
men, maar omdat hij zelf al in de
zestig is, wilde hij ook de ouders van
de jeugd erbij betrekken en natuur-
lijk de jeugd zelf. In eerste instantie
was het probleem dat er geen
geschikte plek kon worden gevon-
den. Heel Halle werd afgezocht.
Uiteindelijk bleek het trapveldje bij
S.V. Halle de geschikte plek, maar
dan moest er toch een ander trap-
veldje komen. Maar daar voelde de
gemeente weer niet voor, omdat S.V.
Halle al de meeste vierkante meters
per lid had. De vereniging had ech-
ter ook behoefte aan een parkeer-
plaats en zo werd een win–win-situ-
atie gecreëerd. Een parkeerplaats
voor de vereniging en een onderko-
men voor de jeugd. Ds. De Jong
roemde in zijn openingswoord het
doorzettingsvermogen van dhr. Ter
Maat  en nodigde hem uit de officië-
le openingshandeling te verrichten.

Om 11.00 uur stond de organisatie nog twijfelend in de lucht te kijken,
want donkere wolken trokken samen boven het festivalterrein bij ‘de
Mallemolen’ en de eerste bui was bezig de waterdichtheid van het podi-
umdekzeil te testen. Het weer is een aspect dat je gewoon niet in de hand
hebt en ‘Kiek Uut’ en ‘friends’ dachten zich al te moeten neerleggen bij
een verwaterd leeg plein.

Al voor de eeuwwisseling werd in Halle gepraat over het creëren van een
eigen plek voor de jeugd. Nu meer dan zes jaar later kon dan vrijdag-
avond 1 september de officiële opening van het jeugdhonk plaatsvinden
en als dhr. Bertus ter Maat het in die jaren niet voor de jeugd had opge-
nomen en was blijven proberen een oplossing te vinden, dan was er
waarschijnlijk nooit een jeugdhonk gekomen. Het resultaat mag er zijn,
want de voormalige asielzoekerswoning uit Lichtenvoorde blijkt een
pracht van een onderkomen.  

Vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld verzorgt van vrijdag 8
tot en met zondag 10 september het Motorweekend 2006. Het maakt
niet uit of iemand een echte biker is of zo nu en dan met mooi weer een
ritje met de motor maakt, iedereen is welkom. Aan het weekend zit een
christelijk accent met een bikerschurch op zondagmorgen en het optre-
den van stoere christelijke bands.
Niet-christenen zijn ook van harte welkom.
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Bikers ontmoeten 
elkaar in Zelhem

Op zondag 10 september kunt u vanaf 11.00 uur  deelnemen aan een
wandeling onder lei-ding van IVN gidsen. De start is bij de VVV-winkel,
Stationsplein 10 in Zelhem een. Deze wandeling, die ca 18 km lang is
met als titel ‘Op pad naar de Boelekeerl’, gaat u via het kleinschalig
kampenlandschap van de Heidenhoek naar het natuurgebied ‘de
Heidenhoekse Vloed’. Daar zou de boelekeerl wonen, maar niemand
heeft hem ooit gezien. In elk geval wonen er veel boomkikkers, die het
er erg naar de zin hebben. U wordt door de gidsen ook weer keurig
teruggebracht naar het startpunt. (Behalve als u toch de boelekeerl bent
tegen gekomen........)
Deelname aan deze wandeling is gratis, maar een kleine vrijwillige bij-
drage is welkom. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij mevr. Gerrie
Til, tel 0314-625536.

Op pad naar de Boelekeerl

De tien bands die tussen 12.00 en
22.00 uur het podium bestormden,
stonden borg voor muzikale gezel-
ligheid en het talrijke publiek pakte
dit prima op door mee te deinen.
Vooral de Flamingo’s Revival Band
sprak aan en vooral de oudere toe-
schouwers zongen de oude Flamin-
gohits uit volle borst mee.
Na afloop zit de organisatie nog met
één probleem. Volgend jaar mag de

naam en het logo niet meer
gebruikt worden, omdat hat lande-
lijke tv-programma ‘Vrienden van
Amstel – Live’ daar tegen gepro-
testeerd had. Op de website van Kiek
Uut wordt je uitgenodigd om een
nieuwe naam te bedenken en die via
e-mail festivalnaam@kiekuut.nl aan
hen door te geven. 
Als de naam gekozen wordt, krijg je
een leuke prijs.

Vrijdagavond start het Motor-
weekend 2006 om 20.30 uur met
een optreden van de band
Underground 7. Zaterdagmorgen
worden de deelnemers wakker
gemaakt met een stevig bikers-ont-
bijt met eieren en spek gevolgd door
een dagopening gehouden door
Feiko Reitsema. Daarna kunnen
bikers kiezen uit de motortour
‘Riding for Africa’ die start in
Amersfoort of een tour richting
Duitsland. Thuisblijvers kunnen
zich op het vakantiepark laten ver-
maken door de band Bep de Beptist.
Zaterdagavond wordt er een bar-
becue georganiseerd om de hongeri-
ge bikersmagen te vullen. 
De dag wordt afgesloten met een

festivalachtig concert met optre-
dens van de bands Bep de Beptis en
Underground 7. Zondagmorgen is er
een bikerschurch met een radicale
boodschap. 
Geïnteresseerden kunnen zich een-
voudig opge-ven door een verblijf te
boeken op vakantiepark en confe-
rentiecentrum De Betteld. Dat kan
in een chalet, een tour- of stacara-
van of in een tent. De kosten voor
kamperen en het programma zijn
€ 7.50 per persoon per nacht. De
kosten voor de catering staan op de
website www.betteld.nl. 
Meer informatie over het Biker-
weekend kan ook worden gevonden
op 
www.bikermeetsbiker.nl

Informatieavond
muziekschool

Maandag 11 september verzorgt de
Regionale Muziekschool Doetin-
chem van 19.00 uur tot 21.00 uur
een informatieavond. U kunt tijdens
deze informatieavond van de
muziekschool in Doetinchem infor-
matie krijgen over alle mogelijkhe-
den die de muziekschool te bieden
heeft wat betreft het les- en cursus-
aanbod.
De Regionale Muziekschool Doetin-
chem heeft naast het reguliere aan-
bod op bijna alle instrumenten ook
een uitgebreid aanbod korte cursus-
sen voor jong en oud. 
NNiieeuuww  iiss  ddee  ccuurrssuuss  OOppeerraa    
Voor zangers en zangeressen die
graag opera willen zingen start de
muziekschool een nieuwe cursus.
Onder enthousiaste leiding van 2
docenten, te weten Anna Marie
Krijgsman - zang en Joke Kok -
drama, gaan de cursisten operafrag-
menten instuderen.  Solo’s, duetten,
terzetten, alles is mogelijk. Het
geheel zal uitmonden in een presen-
tatie in kostuum. Enige zangerva-
ring is gewenst.
NNiieeuuww  iiss  ooookk  ddee  ccuurrssuuss  
‘‘OOnnttddeekk  jjee  mmuuzziikkaalliitteeiitt’’
Een cursus die volwassenen in 4
avonden de mogelijkheid biedt om
hun muzikaliteit te (her)ontdekken
en te (her)ontwikkelen. Kom er ach-
ter dat de opmerking “Ik bent niet

muzikaal” misschien al jaren onte-
recht wordt gebruikt.
OOookk  nniieeuuww  MMiiddwwiinntteerrhhoooorrnnbbllooaazz’’nn
Leer in een korte cursus van 7 lessen
op enn midwinterhoorn blazen en u
kunt in de adventsperiode al mee-
doen aan een oude traditie, het bla-
zen van een ‘olde roop’. Dit wordt
ingestudeerd en in het naast gele-
gen park in de praktijk gebracht.
Verder zijn er zeer veel mogelijkhe-
den voor volwassenen
De Regionale Muziekschool Doetin-
chem heeft naast het reguliere aan-
bod instrumentale- en vocale lessen
een uitgebreid aanbod korte cursus-
sen. - Computer en Muziek, -
Stemvorming en stemscholing, -
ken-nismakingscursus piano (alge-
meen), met diverse vervolgmodules,
- Liedbegeleiding op gitaar, - West
Afrikaanse percussie, - All about sin-
ging Pop and Jazz, - AMV voor vol-
wassenen. - AMV-samenspelgroepen
voor volwassenen, - Cursus Ierse
Muziek / tin whistle, - Accordeon
voor volwassenen
EErr  zziijjnn  ooookk  ccuurrssuusssseenn  vvoooorr  ddee  aalllleerr--
kklleeiinnsstteenn
Voor de allerkleinsten, van 0 tot 7
jaar, heeft de mu-ziekschool o.a. de
cursus ‘muziek op schoot’, ‘muziek
met peuters’, ‘muziek met kleuters’
en de cursus ‘muziek voor 6- en 7
jarigen. Er is ook een cursus ‘viool-
spelen voor jonge kinderen’. 
BBaannddccooaacchhiinngg
Ook kunt u op deze avond terecht
met vragen over de samenspelmoge-

lijkheden in ensembles en orkes-ten
en over de mogelijkheid van band-
coaching. Er zal tijdens deze infor-
matieavond een stand ingericht zijn
waar u zich kunt laten informeren
over de vele mogelijkheden. 
De muziekschool cursusgids kunt u
ook telefonisch aanvragen via tel.
0314-340155 of via email: 
info@muziekschooldoetinchem.nl
Meer informatie over de diverse cur-
sussen vindt u op de website
www.muziekschooldoetinchem.nl

Noodhulp 
bedankt Zelhem

De Stichting Noodhulp Zelhem wil
iedereen, die gul gegeven heeft voor
de collecte, heel hartelijk bedanken.
Deze collecte heeft € 4693,41 opge-
bracht, € 427,-- meer dan vorig jaar.
Hiermee kan de Stichting Noodhulp
doorgaan met alle activiteiten en
ook eventueel nieuwe dingen opzet-
ten.
Ook alle collectanten, speerpunten
en organisatie worden hartelijk
bedankt. Zonder al die inzet van vrij-
willigers was het niet gelukt!
Voor al diegenen, die Noodhulp
Zelhem een warm hart toedragen, is
er ook de mogelijkheid donateur te
worden. 
U kunt zich opgeven bij de penning-
meester: de heer G. Vorselman, tel.
0314-623348.



Open Huizen Route
A.s. zaterdag 9 september 2006 van 12.00 uur tot 14.00 uur

Deze woningen kunt 
u zonder afspraak

bezichtigen op 
zaterdag 9 september

van 12.00 uur 
tot 14.00 uur. 

De makelaar is 
aanwezig op 

kantoor, waar u met 
uw vragen terecht kunt.

Prinses Irenestraat 3  
7021 CG Zelhem
T. (0314) 62 51 13 - Fax (0314) 62 51 14
www.kleinhesselinkmakelaars.nl
e-mail: info@klein-hesselink.nl

ZELHEM Bergstraat 53

Zeer goed onderhouden 
ruime middenwoning, 

geheel onderkelderd met tuin, 
tuinhuisje en ruime parkeer-
gelegenheid achter en opzij 

van de woning. 
Inhoud woning ca. 395 m3,

perceel opp. ca. 140 m2, 
bouwjaar 1969.

Vraagprijs: € 194.000 , - k.k.

ZELHEM Boomgaard 30

Aan de rand van 
de Velswijk gelegen, 
goed onderhouden 

helft van een 
dubbelwoonhuis met garage,

tuin en tuinhuis. 
Bouwjaar ca. 1989, 

inhoud woning ca. 340 m3,
perceel opp. ca. 225 m2

Vraagprijs: € 234.000, - k.k.

ZELHEM Nijverheidsweg 7 /7a

Goed onderhouden vrijstaande
woning met bedrijfshal,
tuin en erf, geschikt voor 

diverse doeleinden,
gelegen op het bedrijventerrein.

Bouwjaar woning ca. 1985, 
bouwjaar hal ca. 1980, 

perceel opp. ca. 2480 m2, 
inhoud woning ca. 535 m3

Vraagprijs: € 589.000, - k.k.

ZELHEM Koeriershoek 12

Gunstig gelegen, in een 
kindvriendelijke omgeving,

helft van een 
dubbele woning met
aangebouwde serre, 

garage en tuin.
Bouwjaar ca.1984, 

inhoud woning ca. 350m3,
perceel opp. ca. 214 m2

Vraagprijs: € 239.000, - k.k.

ZELHEM Jan van Eyckstraat 9

ZELHEM Talmastraat 18

Goed onderhouden, 
uitgebouwde helft 

van een dubbel woonhuis 
met stenen berging, 

gelegen op een 
royale kavel.

Inhoud woning ca. 325 m3, 
perceel opp. ca. 268 m2, 

bouwjaar ca. 1960.
Vraagprijs: n.o.t.k.

ZELHEM Zuivelweg 4

Op een grote kavel gelegen, 
nabij het centrum, 

goed onderhouden ruime 
vrijstaande woning met garage,

tuinhuisje en tuin 
met veel privacy.

Inhoud woning ca. 1400m3, 
perceel opp. ca. 1100 m2, 

bouwjaar ca. 1934.
Vraagprijs: € 429.000, - k.k.

HENGELO Berkenlaan 40

Goed onderhouden 
helft van een dubbele woning 

met aangebouwde 
bijkeuken/berging,

ruime vrijstaande garage 
en tuin,

inhoud woning ca. 300m3

perceel opp. ca 233 m2,
bouwjaar ca. 1970.

Vraagprijs: € 229.000, - k.k.

WESTENDORP Perebolterweg 11a

Deze goed onderhouden, 
half vrijstaande, royale 

woonboerderij met 
stenen schuur is gelegen in een

mooie omgeving nabij de
Slangenburgse bossen.

Inhoud woning ca. 825 m3, 
perceel opp.ca. 864 m2, 

boerderij verbouwd ca.1995. 
Vraagprijs: € 349.000, - k.k.

ZELHEM Frans Halsstraat 78

Gunstig gelegen ten opzichte van
basisschool, sportaccommodatie,

buitengebied en centrum,
goed onderhouden, helft van een

dubbel woonhuis met 
aangebouwde garage en tuin.

Inhoud woning ca.425 m3, 
perceel opp. ca. 258 m2, 

bouwjaar ca. 1976.
Vraagprijs: € 249.000, - k.k.

ZELHEM Industrieweg 1

Ruim appartement 
met 4 kamers,

gelegen nabij het 
centrum, op de 1e verdieping 

met balkon en 
dakterras (ca. 100 m2). 

Eigen parkeergelegenheid 
en aparte berging (7,5 m2). 

bouwjaar ca. 1995.
Vraagprijs: € 216.000, - k.k.

Op loopafstand van 
centrum gelegen, 

zeer goed onderhouden, 
vrijstaande woning 

met vrijstaande stenen garage 
en tuin. 

Inhoud woning ca. 440 m3, 
perceel opp. ca. 500 m2, 

bouwjaar ca. 1981.
Vraagprijs: € 359.500, - k.k.
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Wij doen ook mee met het modespektakel op 10 sept., verkooppunt kaarten.

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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Nieuwe en gebruikte
kachels

• houtkachels

• gaskachels

• speksteenkachels

• pelletkachels

op afspraak 06 - 17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Elsinghorst, alles onder één dak...
De sfeer van een badkamer wordt voor een groot deel bepaald door de vloer- en wandtegel.

Daarom hebben wij naast ons assortiment badkamers en sanitair ook een veelzijdig aanbod

in tegels. Van modern tot klassiek, zowel keramisch als natuursteen. Omdat we alle verwerkings-

mogelijkheden kennen, kunnen we u een gedegen advies geven. Indien gewenst wordt alles 

keurig geplaatst.

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   
Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl

            "In één middag
  hadden we alles uitgezocht, 
        zelfs bijpass  ende tegels"

N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

25 jaar geleden bracht het Nederlandse bedrijf Nefit als eerste ter wereld de succesvolle HR-

ketel op de markt. Inmiddels is Nefit al 25 jaar de meest verkochte HR-ketel van Nederland.

Van geen enkel ander merk worden zoveel HR-ketels verkocht. Dat vieren we met een actie

waarmee u gratis ‘Beste koop’ Nefi t HR-ketels kunt winnen. Iedereen die eigenaar is van een

cv-ketel van 12 jaar of ouder kan meedoen! Haal de actiefolder bij:

Nefi t  Jubi leum Act ie

Win een
gratis

HR-ketel!

Adv win een ketel FC.indd    1 27-07-2006    16:55:50

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg



D E MA K E L A A R S VA N B R O N C K H O R S T

Uitgebreide info verkrijgbaar via ons kantoor: Hengeloseweg 2  7021 ZT Zelhem  Telefoon 0314 624215  info@luimes-lebbink.nl  www.luimes-lebbink.nl

Bijzonderheden:

• Het betreft 2 kamer-appartementen met elk een eigen terras/dakterras.

• Elk appartement heeft een eigen parkeerplaats.

• Appartementengebouw is voorzien van lift.

• Een bijzondere vormgeving en uitgekiende indeling.

• Dijkman Bouw is in het bezit van het keurmerk ‘klantgericht bouwen’.

• Duurzaam ontwerp en materiaaltoepassingen.

• Oppervlakte appartementen vanaf 75m2 tot 81 m2.

• GIW-garantie.

• Speciale projectfinanciering door Rabobank Graafschap-Midden.

Koopsommen vanaf o 160.750,- v.o.n.

A P P A R T E M E N T E N C O M P L E X

-De Orchidee-
T E  Z E L H E M

Projectontwikkeling

Aannemer

Projectfinanciering

Comfortabele appartementen voor een aangename prijs
Zelhem, hoek Hummeloseweg/Orchideestraat: op een uitstekende locatie, aan de rand van het dorp gelegen, doch nabij 
het centrum, wordt door Dijkman Bouw het APPARTEMENTENCOMPLEX ‘DE ORCHIDEE’ gerealiseerd.

NOG ENKELE

APPARTEMENTEN

TE KOOP!
NOG ENKELE

APPARTEMENTEN

TE KOOP!
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo

“NIEUWE
OOGST”

DELCORF EN ALKMENE

3 kg vanaf €1,95

Geopend: di, do, vrij. en zat.

FRUITBEDRIJF
HORSTINK

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
Telefoon (0575) 45 16 43

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 – Fax (0575) 46 47 82
www.groot-roessink.nl

BLOEMSCHIKLESSEN
extra avond: Donderdag

(andere groepen zijn bijna vol)

�

Mooie Buxus 12 st. € 5,-- (€0,50 p.st.)

� �

Ook: Tuinplanten Bolchrysanten
Heide plantjes Sierkooltjes
Vossebessen etc.

Workshop  ”Werken aan liefde”

Willen jullie je relatie opfleuren?
Wil je weer meer contact met je partner?
Denk je dat je leven met haar/hem (nog) leuker kan?

Dan kun je je nu opgeven voor deze workshop/minicursus van 3 avonden.
Marga Jansen (psychosociaal counseler) leidt deze avonden. 
Het is bedoeld voor stellen, die een liefdesrelatie hebben. 
Dus gewone mensen die willen leren effectiever met elkaar te praten 
en harmonieuzer te leven. 

Het hoofdthema is communicatie. Sleutelwoorden zijn: respect, contact,
ontwikkeling. Er wordt uitgegaan van het positieve, dus niet: 
wat gaat er mis, maar: hoe kan het beter en vooral leuker!

Liefst opgave via mail: Je wordt dan teruggebeld.
Data: di 10 oktober, woe 25 oktober en woe 8 november (verder in overleg).

Kosten: 55 euro per avond.

Praktijk voor psychosociale counseling Marga M. Jansen
Rozenstraat 17a, tel. 0575 - 441569
7223KA Baak. e-mail MMJansen@HCCnet.nl
Beatrixlaan 20, Lid LVPW
7251AN Vorden. WWW.praktijk-margajansen.nl



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 september 2006

NazomerVoordeel

36/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS
Witte of tarwe puntjes
Zak 6 stuks
NORMAAL 0.95

0.69

Révérend
Brie
Vers van het mes
100 gram
ELDERS 1.14

0.79

Italia druiven 
wit
Doos 2 kilo

2.99
2 kilo

Appel-
sientje
Sinaas-
appelsap
3 pakken à 1 liter
ELDERS 2.61

2.00
3 pakken

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS
Huiswijn
Uit Chili, 
Argentinië, 
Zuid-Afrika 
en Australië
Fles 1 liter
NORMAAL 3.89

3.49

Met gratis placemat-zegel

500 gram
ELDERS 8.24

5.98
500 gram

Na een zomer vol 
springbok en struisvogel is
het nu tijd voor lange varkenshaas.

Lange 
varkenshaas

Mona
Pudding
Diverse smaken
Beker 450 ml-500 gram
ELDERS 1.27-1.39

0.99

Na een zomer vol 
beignets en apfelstrudel
is het nu tijd voor voordeel op vlaai!

3.99
Halve 
luxe fruitvlaai
Geschikt voor 5-6 personen

Per stuk 5.49

SPAAR DE EREDIVISIE CLUBPLACEMATS
NU GRATIS BIJ PLUS HUISMERK.

U kunt nog 2 weken sparen!

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,

zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

VORDEN
Stationsweg 16 - tel.: 0575 - 55 15 83

GRANDIOZE KOOPJESAVOND
WOENSDAG 6 SEPTEMBER A.S.

VAN 18.00 - 21.00 UUR

TIJDENS DE KOOPJESAVOND 
ONTVANGT U EEN WAARDECHEQUE 
VAN 15% OVER AL UW AANKOPEN!

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi, 
gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar
assortiment in sierbestrating. Geef uw
eigen kleur aan de tuin, het terras, 
de oprit, de carport, etc. Profiteer van
de vakkundige en praktische adviezen. 
Wij leveren ook alle hulpmaterialen
zoals, straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden. 

TREND:
Natuursteen als sierbestrating.
Bekijk bij ons de mogelijkheden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem 
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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


