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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000
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HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

Ds. Jan Kool: ‘Deze start heeft ook nog
een ander aspect. Het is namelijk de
tweede keer dat de ‘Protestantse ge-
meente in wording’ in Vorden dit or-
ganiseert. Je moet het zien als het naar
elkaar toe groeien van de leden van de
Gereformeerde kerk en de Hervormde
kerk. 

Vorig jaar hadden wij als thema ‘Ver-
bondenheid’. Dit keer hebben we ge-
kozen voor ‘Mens, waar ben je? Ds.
Freek Brandenburg: ‘Het thema is heel
democratisch gekozen. De beide ker-
kenraden hebben onafhankelijk van
elkaar een lijst met thema’ s samenge-
steld en toen uiteindelijk voor ‘Mens,
waar ben je? werd gekozen, bleek dit
thema op beide lijsten voor te komen.

Ds. Jan Kool: ‘De vraag in het thema
wordt ons van bovenaf door God ge-
steld. Het is ook niet zomaar een
vraag. Het is een vraag die God aan
Adam en Eva stelde toen zij in het pa-
radijs in ‘overtreding’ waren en zij
zich voor God trachten te verbergen.
Dit verhaal wordt zondagmorgen
(10.00 uur) tijdens de kerkdienst in de
Gereformeerde kerk gelezen. Er is nog
een tweede gelijkenis. Zo zullen we
ook vertellen over de feestmaaltijd die
een vader aanrichtte tere ere van het
huwelijk van zijn zoon. Helaas, de ge-
nodigden kwamen niet, iedereen had
juist die dag andere bezigheden! Daar-

op zei de vader tegen zijn zoon : ‘ Kom
op jongen, trek er op uit, nodig ieder-
een uit. Kom allen naar het feest. Dit is
ook hetgeen wij als kerken bedoelen,
kom allemaal naar het feest op zon-
dag 13 september’, zo sprak ds. Kool.

De startzondag begint al om 9.30 uur
met een bijeenkomst in het Achter-
huus (achter de Gereformeerde kerk).
Daar wordt koffie/frisdrank met cake
geserveerd. Na de kerkdienst opnieuw
koffie met aansluitend om 11.00 uur
een speurtocht vanaf de Gereformeer-
de kerk. Een tocht voor het gehele ge-
zin met ook hier het accent op samen-
zijn en samenwerking. 

Om 12.00 uur vindt er in de Hervorm-
de dorpskerk een lunchconcert plaats.
Hieraan wordt medewerking verleend
door Inge en Annelies Lotterman
(zang en gitaar) het Sursum Corda kla-
rinetkwartet (bestaande uit Joanne
Lam, Simone Boerstoel, Rina Nijland
en Henny Blaak), het Projectkoor (on-
der leiding van Kees van Dusseldorp
en Mirjam Berendsen), Mirjam Be-
rendsen (orgel), Kees van Dusseldorp
(piano) en Henny Blaak (tenorsaxo-
foon). De presentatie is in handen van
Sabine Blaak. 

De muziek voor dit concert is ook wel-
overwogen gekozen en sluit naadloos
aan op het thema ‘Mens, waar ben je ?

Muziekcoördinator en saxofonist Hen-
ny Blaak over de inhoud van het con-
cert: ‘Ten eerste, muziek en kerk, het
hoort bij elkaar. Ieder mens die een
kerkdienst bezoekt is beschadigd.
Door bijvoorbeeld ziekte in de familie
of kennissenkring, overlijden van dier-
baren of i.d. Muziek geeft mensen
troost. Bovendien worden de mensen
geraakt door de gaven (in dit geval dus
de muziek) die anderen hebben’, al-
dus Henny Blaak die vervolgens de ‘lof-
trompet’ afsteekt op het prachtige
Lohman orgel in de Hervormde kerk.
De startzondag wordt om 12.45 uur
met een (gratis) lunch afgesloten. Het
is overigens niet noodzakelijk dat de
bezoekers al vanaf s’morgens half tien
alles meemaken. Men kan ook onder-
weg bij een bepaald programma- on-
derdeel ‘instappen ‘. 

Ouders kunnen deze zondag ook hun
(eventuele) kleine kinderen meene-
men. In de kerk is oppas geregeld en
bovendien is er voor de kleintjes een
speciaal programma in elkaar gesleu-
teld. Aan het eind sluiten ouders en
kinderen de dienst gezamenlijk af.
Mensen die ‘buiten kerks‘ zijn worden
door de organisatie ook uitgenodigd
om deze dag (inclusief de gratis lunch)
bij te wonen. 

Ds. Betty Neppelenbroek: ‘Ik denk dat
wij als kerken een mooi programma
hebben samengesteld. Wanneer straks
blijkt dat alles in een goede en pretti-
ge sfeer is verlopen, dan is de ‘start-
zondag‘ voor mij zeer zeker geslaagd’,
zo zegt ze. Zaterdagavond 12 septem-
ber geven Elly en Rikkert om 19.00 uur
in de Christus Koningkerk een concert
dat uitstekend past bij de start van
‘Mens, waar ben je? (zie artikel elders
in Contact).

'Mens waar ben je?

Startzondag 13 september 
met kerkdienst en lunchconcert

Tijdens een gesprek met ds. Betty Neppelenbroek, ds. Jan Kool, ds. Frank
Brandenburg en muziekcoördinator Henny Blaak, kwam één ding duide-
lijk naar voren: het kwartet kijkt met groot enthousiasme uit naar zon-
dag 13 september. Die dag start de ‘Protestantse gemeente in wording’ in
Vorden, onder het motto 'Mens, waar ben je?, het nieuwe seizoen. Eigen-
lijk begint het nieuwe kerkelijke jaar al op de eerste zondag van de maand
januari! Nu de vakanties voorbij zijn en de scholen weer zijn begonnen is
het ‘logisch’ dat de kerken dan ook weer meer bezoekers trekken, vandaar
het woord ‘startzondag’.

Van links naar rechts: ds. Jan Kool, ds. Betty Neppelenbroek, ds. Freek Brandenburg en Henny Blaak.

De crosswedstrijden die de VAMC De
Graafschaprijders zaterdagmiddag op
het Delden- circuit voor de jeugd orga-
niseerde, kende in alle klassen een
spannend verloop. Een fikse regenbui
in de nacht van vrijdag op zaterdag
zorgde ervoor dat de aanvankelijke
stoffige baan er prima bij lag. In de
klasse 50 CC boekte de uiteindelijke
winnaar Niels Koolen twee manche
overwinningen en een tweede plek. In
de klasse 65 CC ging Tim Tuitert in de
derde manche even in de fout waar-
door hij de weg vrij maakte voor Ties
Helligers die daarmee dit jaar zijn eer-
ste manche- overwinning pakte. In de
85 CC won Jan Willem Arendsen over-
tuigend alle drie manches. De uitsla-
gen waren als volgt: Klasse 50 CC: 1
Niels Koolen 87 punten, 2 Bjorn Be-
rendsen 77, 3 Marniq Tuininga 57. Klas-
se 65 CC: 1 Tim Tuitert 87 punten, 2
Ties Hellegers 84, 3 Koen van Dort 75.
Klasse 85 CC: 1 Jan Willem Arendsen
90 punten, 2 Kevin Hendriksen 81

De Graafschaprijders

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

12.09.09 Open Huis

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Gemarineerde Rundersteak met

kruidenboter
***

Twee bereidingen van Pangasiusfilet
met een saus van witte wijn en bieslook

***
Beide gerechten worden 

geserveerd met gebakken aard-
appelen, frietjes, groente en rauwkost.

€ 14,50

Plus zorgt elke dag
voor voordeel!

• Ambachtelijke slagersrookworst

2 stuks € 5.00

• Varkenshaas lang 500 gram € 5.00

• Verse Tompoucen 4 stuks € 2.79

• Johma Quiche hartige taart

diverse soorten € 1.99
Alleen bij

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



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 september 10.00 uur Gezamenlijke ”Startzon-
dag” in de Gereformeerde kerk, ds. F.W. Brandenburg, ds.
J. Kool en ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 september 10.00 uur Gezamenlijke ”Startzon-
dag” in de Gereformeerde kerk, ds. F.W. Brandenburg, ds.
J. Kool en ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 september 10.00 uur ds. Marianne Benard,
”Startzondag”.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 sept. 10.00 uur Eucharistieviering, J. v.d. Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 sept. 17.00 uur Eucahristieviering, Hogenelst.
Zondag 13 september 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, Groep 3.

Tandarts
12-13 september D. Stolk, Ruurlo, tel. 0573 – 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

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

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
hospicezutphen@hetnet.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien in
Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

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. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 16 sep-
tember, opfriscursus start 17
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-522275.

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

Dagmenu’s
9 t/m 15 september 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 9,50
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 9 september
Champignonsoep / Wiener Zwiebelrostbraten met aardappelen
en groente.

Donderdag 10 september
Karbonade de Rotonde met aardappelen en rauwkostsalade
yoghurtfriss.. met slagroom.

Vrijdag 11 september 
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, rijst de Rotonde en
groente.

Zaterdag 12 september (alleen afhalen/bezorgen) 
Saté varkenshaas, pindasaus met frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag  14 september 
Uiensoep / Spies Hawaï met kerriesaus, rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 15 september 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Na 40 jaar terug in Vor-
den. Wie wil met mij ons huis
schoonmaken? 1/2 dag p/w.
We wonen bij de Ruurlose-
weg halfweg tussen Vorden
en Ruurlo. Info 06 4625
1410.

�

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

Vlaai v/d week

Abrikozenbavaroisevlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Krentenwegge
5 plakken € 1,95

Kruidkoek
p/st ca. 600 gram € 2,95

Aanbiedingen geldig van di. 1 t/m za. 12 sept.

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Sensire zoekt

(wijk)verpleegkundigen,
verzorgenden IG 

en 
gediplomeerde 
verzorgenden 
op niveau 3. 

Solliciteren via
www.Sensire.nl of

www.doenwatjehartzegt.nl

Peuterspeelzaal 't Kraan-
kuikentje organiseert haar
jaarlijkse speelgoed- en kin-
derkledingbeurs. Tevens leu-
ke kinderspelletjes georgani-
seerd door het Kranenburgs
Belang. Op vrijdag 18 sep-
tember a.s. van 18.00-20.30
uur in basisschool "de Kraan-
vogel" te Kranenburg.

�

Zondag 20 september:
Fietstocht Linde.  Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur
bij de Lindese Molen. De kos-
ten: Kinderen tot 16 jaar gra-
tis, 16 jaar en ouder € 2.50
p.p. Prijs uitreiking is na af-
loop.
www.volksfeestlinde.nl.

�

Cursussen KunstKring
Ruurlo: info/aanmelding op
www.kunstkringruurlo.nl of
0573-453090/451599 of cur-
susadministratie@kunst-
kringruurlo.nl Schilderen,
boetseren, speksteen, bordu-
ren en nog veel meer!

�

Vol Smaak
Turbana bananen 1 kilo 0,89
Hollandse witlof
van onze vaste teler 500 gram 0,59

Weekaanbiedingen
Mineola’s 10 stuks 2,99
Gekookte bietjes 500 gram 0,99
met gratis gesnipperd uitje

Uit eigen keuken
Stamppot andijvie
met gebakken speklap p.p. 5,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Bladeren
door herinneringen

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Vlees, saus en broodjes

WITTE 
KADETJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

SPECULAAS
HET IS ER WEER

NU VAN 4.20 

VOOR 3.75

VOLLERKOREN
MET EXTRA VEZELS

NU VAN 2.45

VOOR  1.99

NU MET KANS OP HET WINNEN 

VAN EEN AUTO

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 september.

MARACUJA-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

Op mijn teentjes ga ik staan
en kijk mijn lieve broertje aan.
Ook al is Luuk nog zo klein
ik ben trots zijn grote zus te zijn.

Luuk
Willem Hendrik

3460 gram
53 cm

Zoon van
Barbara en Jeroen de Jonge
broertje van Sara

Het Gulik 7
7251 CS  Vorden

14, 15 sept. botmeting
in praktijk overgangsconsulente,

José la Croix, Toverstraat 7,
Baak, tel. 56 05 33.

EN HUIDVERZORGING

Middelbare scholieren en studenten 10%
korting op vertoon van OV-jaar kaart in de

maanden september t/m november 2009.

• Complete haarverzorging voor het hele gezin
• Geopend van maandag t/m vrijdag.
• Persoonlijke aandacht
• Maandag geopend tot 20.30 uur
• Spaarkaart voor korting
• Cadeaubonnen
• Epileren, wimpers/wenkbrauwen verven
• Behandeling volgens afspraak

Voor een afspraak

0575 - 46 30 66

Het Jebbink 45
7251 BJ Vorden

Werpt al uw bekommernis op Hem, 
want Hij zorgt voor u. 

1 Petrus 5:7 

Na een voltooid leven in vrede ontslapen, onze
moeder, oma en overgrootmoeder 

Bernarda Albertha Kets-Schieven 
sinds 1969 weduwe van Hendrik Kets 

* Toldijk, † de Beekdelle Vorden, 
28 juni 1913 4 september 2009 

Steenderen: D.J. Rekswinkel-Kets 
G.J. Rekswinkel 

Hengelo Gld: J.B. ten Hoopen-Kets 
W. ten Hoopen 
klein- en achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
Paardestraat 3
7221 NE Steenderen

De Gedachtenisdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 8 september te Steenderen plaatsgevon-
den.

Wij gaan trouwen!!

Arjan Sprukkelhorst
&
Daisy van Diepen

Wij geven elkaar het ja-woord op vrijdag 11 sep-
tember om 14.00 uur in het Kasteel te Vorden.

Ons adres:
Almenseweg 9
7251 HM Vorden
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Natuurlijk! Want weg, dat 

betekent nog maximaal 

negen weken wachten, en 

dat is lang als je hulp nodig 

hebt. De wachtlijsten moeten 

weg bij Bureau Jeugdzorg 

en bij alle organisaties die 

jeugd zorg aanbieden. De 

doorstroming moet vlotter en 

de samenwerking beter.

Esther Hoogstraten, fractie PvdA

Ja, ieder kind heeft recht 

op hulp. Maar er is meer 

nodig, het ontstaan van de 

problemen moet aangepakt 

worden. Wat mij betreft 

investeren we nu extra om de 

oorzaken te bestrijden, anders 

blijft het dweilen met de 

kraan open.

Ria Aartsen, fractie CDA

Reageer op gelderland.nl/stelling

Zaterdag 12 september is iedereen hartelijk welkom tijdens 

het Open Huis in het provinciehuis aan de Markt in Arnhem. 

Er is muziek en een tentoonstelling van actuele Gelderse 

kunst. Je kunt kaarten van Gelderland over bodem en water 

bekijken en uit laten leggen. Er is ook een rondleiding door 

het monumentale gebouw. Mensen die bij de provincie 

Gelderland willen werken, potentiële medewerkers, dus 

eigenlijk iedereen, kunnen een loopbaancheck doen. En 

bovendien kun je met een carrièrecoach van de provincie je 

cv en loopbaan bespreken! De presentatie van deze dag is in 

handen van Marga Bult. Kortom, alle reden om zaterdag 

naar het provinciehuis te komen. De koffi  e met iets lekkers 

erbij staat klaar. 

Meer informatie op www.gelderland.nl/openhuis

Hartelijk welkom!

Wachtlijsten jeugdzorg 

moeten weg!

20 Minuten, 40 muzikanten en 80 zangers

Wie wint de Gelderse Jeugdzorg Award?

De jeugdzorg is veel in het nieuws, maar veel goeds blijft ongezien. Daar 

wil de provincie samen met Zorgbelang Gelderland iets aan doen met de 

Gelderse Jeugdzorg Award. 

Deze prijs is voor professionals of vrijwilligers die zich sterk maken 

voor de jeugdzorg. Jongeren, ouders, collega’s en anderen kunnen 

een kandidaat aanmelden. De prijs is een beker en een cheque van 

2000 euro. Verleden jaar won Els Wijers die in Groesbeek jongeren zag 

ontsporen en met succes hun ouders heeft geactiveerd om er iets aan te 

doen. In de jury zitten vertegenwoordigers uit de jeugdzorg, jongeren 

en ouders. 

Jurylid Piet Walhout (42) uit Apeldoorn, die bij de Koninklijke 

Landmacht vooral met jongeren werkt: ’Er zijn veel mensen die zich 

om de jeugd bekommeren zonder dat dit gewaardeerd wordt. Jeugdzorg 

is meer dan zorg voor de jeugd. Ook een gezin moet erbij worden 

betrokken.’ De prijs wordt uitgereikt tijdens de Week van de Jeugdzorg 

van 14 t/m 21 november. 

Aanmelden kan tot 16 oktober op www.geldersejeugdzorgaward.nl

Doe mee met klimaatparels 

Wil je ook meebeslissen over de inrichting van de omgeving 

waar je woont? De provincie Gelderland stelt vier maal 10.000 

euro beschikbaar voor de uitvoering van plannen die Gelderland 

meer klimaatbestendig maken. Iedereen kan in groepsverband 

meedoen. Bijvoorbeeld een wijkcomité, een bestuur van een 

school of een sportvereniging. Deelnemers kunnen tot 15 oktober 

2009 hun voorstel indienen via het aanmeldformulier op 

www.gelderland.nl/klimaatparels.

Reconstructie van de N348/N786

De provinciale weg N348/N786 door Dieren kan de huidige 

verkeersstroom niet goed verwerken. Daarom werken de 

provincie Gelderland en de gemeente Rheden aan een plan om 

de weg en de omgeving aan te pakken. Wilt u meer weten over 

de reconstructie van de N348/N786? 

Kijk dan op www.gelderland.nl/traversedieren.

Tijdens het Open Huis van zaterdag 12 september 

voert Brassband Gelderland drie keer An Age 

of Kings uit. Het is een spektakelstuk voor 

brassband, het Ulfts mannenkoor, een dubbele 

set pauken, twee trompetten op afstand, een 

mezzosopraan, harp en piano. Een unieke 

belevenis voor de ware muziekliefhebber en zeker 

iets om te beluisteren voor mensen die er toch al 

zijn. Het muziekstuk gaat over wapengekletter en 

intriges in een turbulente periode van de Engelse 

monarchie. Een koningsdrama! Het duurt twintig 

minuten en wordt om 12.00 uur, 13.30 uur en 

15.00 uur gespeeld op de fraaie binnenplaats naast 

de fontein van beeldend kunstenaar Piet Esser.

Meer inforrmatie op www.gelderland.nl/openhuis

Jurylid Piet Walhout: 'Jeugdzorg is meer dan zorg voor de jeugd'

Het belooft een feest te worden komende zaterdag in het provinciehuis

De poort van het Huis der Provincie staat zaterdag voor iedereen wijd open

Art impression Frederick Ruys

Fotografi e Marco Vellinga, Oosterbeek

stelling jeugd en gezin

actueel

actueel

prijsvraag

Kaartjes Night of the Proms winnen?

Hoe groot is de bevolkingsdichtheid per km2 van de provincie 

Gelderland? Stuur je antwoord voor 25 september naar de 

provincie Gelderland, t.a.v. Marjan Luyten, Antwoordnummer 

411, 6800 WC  Arnhem. Een postzegel is niet nodig. Eén inzending 

per naam en adres. Graag telefoonnummer erbij vermelden. 

De winnaar ontvangt twee kaartjes voor de Night of the Proms 

op 13 november 2009 in Gelredome Arnhem met o.a. Toots 

Tielemans en Within Temptation.

Het antwoord op de vraag van Gld.dichtbij nr. 11 is: kasteel 

Biljoen in Velp. Uit de vele goede inzendingen kwam de kaart 

van W.H. Bruns-Van Dalen uit Rheden te voorschijn als winnaar. 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd!

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



KKK NN II PP   UU II TT   EE NN   EE EE TT   SS MM AA KK EE LL II JJ KK !!!
GRATIS 1 KING KONG FRICANDEL

of (dikste fricandel van Nederland)

GRATIS 1 BIG PAPA PRICANDEL
of (langste fricandel van Nederland)

GRATIS 10 SPAARZEGELS

VV AA NN AA FF   NN UU   WW EE EE RR   SS PPAA RR EE NN
BB II JJ   PP LL AA ZZ AA   

MM EE TT   SS PPAA AA RR KK AA AA RR TT EE NN   EE NN   SS PPAA AA RR ZZ EE GG EE LL SS
VV OO OO RR   VV EE EE LL   VV OO OO RR DD EE EE LL

ZOALS: • € 3,50 KASSA KORTING

of • GRATIS BUDGETMENU t.w.v. € 5,95

of • GRATIS KIDSBOX t.w.v. € 4,25

of • GRATIS 4 SNACKS t.w.v. € 5,20
• (keuze uit kroket, fricandel, bamisschijf of kaassoufflé)

of • GRATIS 2 PERSONEN FRITES +
• 2 SNACKS + MIDDEL BEKER SAUS
• NAAR KEUZE t.w.v. € 5,95

HH EE EE FF TT   UU   OO NN ZZ EE   NN II EE UU WW EE   KK AA AA RR TT   AA LL
GG EE PP RR OO BB EE EE RR DD ,,   MM EE TT   VV EE EE LL   NN II EE UU WW EE
MM EE NN UU ’’ SS ,,   MM EE EE RR   VV II SS ,,   MM AA AA LLTT II JJ DD --
SS AA LL AA DD EE SS   EE NN   PPAA NN II NN II BB RR OO OO DD JJ EE SS ??

Geldig t/m 30 september 2009

Plaza Food for all Vorden
Dorpsstraat 8e
Telefoon (0575) 55 43 55
info@plazavorden.nl

wwwwwwwww...ppplllaaazzzaaavvvooorrrdddeeennn...nnnlll Vorden

777   DD AA GG EE NN
II NN   DD EE   WW EE EE KK
GG EE OO PP EE NN DD !!



1
1. Koninklijke onderscheiding dhr. L. Visschers.
2e en 4e van links: dhr. L. Visschers en echtgenote.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 11 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Kinderspelen, zakvoetbal aan Het Wiemelink.

3. Avondvierdaagse intocht.

3



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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:

Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles

• Vacustep

• Nagelstudio

• Zonnebankstudio

De zomer in met een maatje minder.Even een paar zomerkilotjes kwijt!

Houdt u zich bezig met een bijzonder initiatief op het gebied

van cultuur? Zet u zich in voor unieke welzijnsactiviteiten

in ons werkgebied? Is uw project bijzonder? 

Misschien kan het ProBijzonderfonds uw initiatief steunen! 

U kunt uw aanvraag uiterlijk 1 december bij ons indienen.

Wilt u een brochure ontvangen? Vraag ’m aan bij ProWonen.

Telefoon (0545) 25 16 69 Internet www.prowonen.nl. 

U vindt de brochure ook in onze woonwinkels.

ProBijzonder

P e r s o o n l i j k  f i n a n c i e e l  m a a t w e r k

“Laat uw zorg onze zorg zijn”
Bel of mail voor meer informatie of voor 
het maken van een vrijblijvende afspraak

Tel.: 0575 - 45 03 50 
Email: info@incas-sa.nl  Internet: www.incas-sa.nl

N i j v e r h e i d s w e g  1 7 ,   7 2 5 5  R A  H e n g e l o  G l d

ZWANGERSCHAPSYOGA
dinsdag om 19.15 uur

Een manier om de zwanger-
schap en de bevalling bewust
te beleven. Na de bevalling

wordt er ook een
babymassage cursus verzorgd.

HALTHA YOGA
dinsdag om 18.00 en 20.30 uur.

W.J. Broeze
www.yogacentrumwilmabroeze.nl

wilmabroeze@hotmail.com
06-20533352



We hebben het over een aantal spelers
van het kampioenselftal van de voet-
balvereniging Vorden uit het jaar
1963. Zij waren aanwezig om het tach-
tig jarig bestaan van de vereniging te

vieren maar vooral ook om de officië-
le opening van de vernieuwde accom-
modatie bij te wonen (Zes gerenoveer-
de kleedkamers, twee nieuwe kleedka-
mers, een nieuwe bestuurskamer en

nieuwe materialenruimte). Voor vijf
spelers van dit elftal was het zelfs een
heel bijzondere dag. Niet alleen zijn
zij de oudste leden van de club maar
voetballen inmiddels de kleinzonen
van dit kwintet ook bij ‘Vorden’. Voor
het bestuur aanleiding om ze alle-
maal bij de opening te betrekken. En
daar stonden de trotse opa’s: Driekus
Groot Jebbink met de kleinzonen
Steven en Jochem, Joop Westerveld
met Daan en Douwe, Ab Velhorst met
Ivo en Freek, Ap Nijenhuis met klein-
zoon Jurre Heij en Jan Lindenschot
met Esli en Chico.Uiteindelijk aan
Driekus Groot Jebbink de eer om de
sleutel in het slot van de deur van de
nieuwe bestuurskamer te steken. De
officiële opening van de accommoda-
tie was een feit !

Het was sowieso een gedenkwaardige
zaterdag. Het was voor het eerst dat
het bestuur van Vorden besloot om
met het oog op de naderende competi-
tie, alle elftallen (jeugd en senioren)
aan elkaar en aan het publiek voor te
stellen. Een prachtig gezicht toen een
lange rij van circa 250 junioren en pu-
pillen op het hoofdveld één lange ere-
haag voor de seniorspelers vormde.

Verder waren er voor de jeugd tal van
activiteiten en werden er ook wedstrij-
den met oud- eerste elftalspelers van
de kampioenselftallen uit de jaren
1963, 1977, 1988, 2001 en 2007 ge-
speeld. In het doel bij één van de
teams good old Wim Harms die, zo
bleek, het keepen nog niet had ver-
leerd ! Wim: ‘ Ik zag er eerlijk gezegd
best wel tegen op om in de goal te
gaan staan. Zouden mijn ledematen
het nog wel aankunnen ? Achteraf is
het mij reuze meegevallen. Het was
heel leuk om de oude makkers nog
eens weer te zien’, zo sprak Wim. De
uitslag vond hij niet belangrijk. ‘Ik
weet het niet zeker, maar ik geloof dat
wij met 1-0 hebben gewonnen!

Alvorens een begin werd gemaakt met
de ‘grote’ barbecue met circa 350 man
‘aan tafel ‘, blikte Herman Vrielink
(voorzitter financiële commissie) in
dichtvorm terug op de verloting die
vooraf aan de bouw werd gehouden
en die ruim 82.000 euro opbracht. Hij
noemde daarbij speciaal de naam van
topverkoper Eddy Hiddink die maar
liefst 113 loten (50 euro per stuk) heeft
verkocht ! William van der Veen, voor-
zitter van Vorden gaf vervolgens een
kort overzicht vanaf de tijd (2007) toen
besloten werd voorbereidingen te tref-
fen om met de bouw en verbouw te be-
ginnen. 

Even leek het erop dat de verbouwing
zou worden afgeblazen. De gemeente
Bronckhorst wilde namelijk het alou-
de plan ‘ Poort tot ‘t Groote Veld weer
uit de bureaulade vissen. Vakantie-
huisjes bouwen e.d. en vervolgens ver-
plaatsing van de gehele accommoda-
tie van de voetbalclub naar elders in
Vorden. William: ‘ Wel deze plannen

gingen niet door en intussen heb ik
van de gemeente Bronckhorst verno-
men dat wij nog jarenlang op deze
fantastische plek kunnen blijven. Hij
bedankte de aannemers Kreunen
Bouw en Wiltink voor hun inzet en
vakmanschap.

Jan Brunshorst, directeur van Kreu-
nen Bouw en in zijn vrije tijd tevens
voorzitter van Sportclub Lochem be-
dankte op zijn beurt de voetbalclub
voor het gestelde vertrouwen. ‘ Ik weet
uit ervaring wat het betekent wanneer
een club kan terug vallen op vrijwilli-
gers. De vrijwilligers van Vorden heb-
ben ons de afgelopen maanden fantas-
tisch geholpen’, aldus Brunshorst, die
aangaf voor aanvang van de competi-
tie wedstrijd Vorden- Sportclub Lo-
chem de wedstrijdbal beschikbaar te
willen stellen. ‘Hartelijk dank Jan, dan
houden wij ook gelijk de drie punten
in Vorden’, zo grapte William van der
Veen, die vervolgens alle vrijwilligers
van de club één voor één in het zonne-
tje zette. Tot slot namens de organisa-
tie van deze dag Marc van der Linden :
‘Het was allemaal geweldig, het was
vandaag één grote ‘Vorden – familie-
dag ‘!

Opening accommodatie en tachtig jarig bestaan

En vooral veel verhalen bij de voetbalvereniging 'Vorden'

Weet je nog wel dat onze aanvoerder Jan Lindenschot (de sportiviteit zel-
ve) ooit bij een wedstrijd tegen Markelo per ongeluk een tegenstander
raakte ? Jan zei ‘sorry ‘ waarop die Markelo- speler hevig verontwaardigd
riep ‘ eerst mij tegen de benen schoppen en dan nog vloeken ook ‘! Kun jij
je ook nog die wedstrijd herinneren waarbij we ons bij een café op de deel
moesten omkleden ? Dat wij de kleding netjes over de rand hingen, dat zo-
als wij later merkten, een varkensschot bleek te zijn ? Nadat wij ons in een
teiltje met koud water hadden gewassen om ons vervolgens weer aan te
kleden , dat toen bleek dat een varken bij één van onze spelers een broeks-
pijp had opgevreten ? Dat weet je toch nog wel ? Naarmate de zaterdag-
avond vorderde, werden de verhalen mooier en mooier!

Oudste leden met hun kleinzonen.

Driekus Groot Jebbink opent nieuwe bestuurskamer, links William van der Veen.

Jeugd maakt erehaag voor de senioren.
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De Stichting Open Monumentendag
Bronckhorst heeft binnen dit thema
een bijzonder interessant programma
samengesteld. Dit jaar vinden alle acti-
viteiten plaats in ‘de hoofdstad’ Bronk-
horst. Alle activiteiten in dit weekend
zijn, mede door de ondersteuning van
de gemeente Bronckhorst, Liemers In-
fragroep bv te Duiven, Aviko bv te
Steenderen en natuurlijk door de me-
dewerking van de diverse locaties,
voor iedereen gratis toegankelijk!

WOENSDAG 9 SEPTEMBER,
KAPEL VAN BRONKHORST, 
20.00 UUR.
Open Monumentendag 2009 wordt ge-

opend met een lezing door dr. J.A. te
Bokkel Huinink uit Zwolle in de Kapel
van Bronkhorst over Constantijn Jo-
han Wolterbeek (1766-1845) - van adel-
borst tot admiraal....

Constantijn Johan Wolterbeek is gebo-
ren te Steenderen, was bewoner van
het kasteel Bronckhorst en veel meer!
Het is een boeiend levensverhaal van
een bijzondere inwoner die over de he-
le wereld zijn sporen heeft nagelaten.
Hij heeft in zijn tijd Bronkhorst al ‘op
de kaart gezet!’
Kaarten zijn à 3,00 euro te reserveren
via telefoonnummer 0313-472968 of
email: gmrabeling@planet.nl

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 
13 SEPTEMBER, 11.00-17.00 UUR:
Alle activiteiten dit jaar in het kleinste
stadje Bronkhorst en gratis!

LOCATIE 1, GYSBERTPLEIN 1344,
BRONKHORST
Informatiestand Open Monumenten-
dag Bronckhorst. Alle informatie en
de uitgebreide brochure 2009 met ge-
detailleerd programmaoverzicht is
hier verkrijgbaar. Tevens is hier het
vertrekpunt voor de stadsrondleiding
met vvv-gidsen om 12.00, 13.30 en
15.00 uur. Voorts is hier ook een route-
beschrijving verkrijgbaar van een
wandeling rond Bronkhorst.

LOCATIE 2, KASTEELLAAN 5,
BRONKHORST:
Het Waterschap Rijn en IJssel, alle
kaarten troef. Het waterschap geeft
aan de hand van vele fraaie kaarten en
foto’s een beeld van het waterbeheer
in de gemeente Bronckhorst en omge-
ving. Wie kent nog het Waterschap
van de Dremptsche, Oldenhaafsche,
Hooglurensche en Olburgsche Dijken
(DOHO). Wie wil niet bijvoorbeeld het
een en ander zien van de Baaksche

Overlaat van vroeger? Niemand wil
meer natte voeten krijgen….

LOCATIE 3, VERTREKPUNT
KASTEELLAAN 5, BRONKHORST
Wandeling over de kasteelheuvel naar
het gemaal bij de IJssel. Een korte wan-
deling over de weelderig begroeide
kasteelheuvel naar het gemaal Grote
Beek is een kennismaking met deze
historische omgeving. Vroeger stond
hier het statige kasteel Bronkhorst. Dit
was het stamslot van de Heren van
Bronckhorst en was één van de be-
langrijkste kastelen in de Achterhoek.
Het kasteel was gelegen aan een strate-
gische plek aan de IJssel. Er rest alleen
de opgeworpen, lege slotheuvel, die in
1962 door de erven Metelerkamp over-
gedragen werd aan de Staat der Neder-
landen en sindsdien beheerd wordt
door Staatsbosbeheer. Het gemaal is in
1953 door de Provinciale Waterstaat
gebouwd in het kader van de dichting
van de Baaksche Overlaat. Architect
was J. Benoist. Na de oplevering werd
het gemaal overgedragen aan het Pol-
derdistrict IJsselland. Het te bemalen
gebied is 9.860 ha en omvat behalve
het stroomgebied van de Grote Beek
ook dat van de Dremptse Wetering en
de Oldenhaafse Wetering. 

LOCATIE 4, ACHTERZIJDE 
CAFÉ-RESTAURANT ’WAPEN VAN
BRONKHORST’, INGANG
BOTERSTRAAT, BRONKHORST
Onder de titel ‘Landspiegel van
Bronckhorst en de Graafschap’ is een
prachtige presentatie van antieke
kaarten en prenten uit de 16e, 17e en
18e eeuw ingericht. Een bijzondere ge-
legenheid om kennis te maken met de
landmeters, tekenaars en graveurs van
die tijd. Het merendeel van deze pren-
ten is te koop.

LOCATIE 5, BOTERSTRAAT 1A,
BRONKHORST
De historische expositie ‘Bronkhorst
in beeld’ door de Historische Vereni-
ging Steenderen samengesteld, laat
bijzondere en unieke beelden zien van
het oudste stadje Bronkhorst en geeft
veel historische achtergrondinforma-

tie. Speciaal dit weekend ook gratis
toegankelijk.

LOCATIE 6, DE DEEL VAN 
CAFÉ-RESTAURANT ’DE GOUDEN
LEEUW’, INGANG ONDERSTRAAT
TE BRONKHORST
Een expositie van historische foto’s op
prentbriefkaarten van dorpen in de
Gemeente Bronckhorst geeft een boei-
end beeld vanaf ongeveer 1900.
Voor de liefhebbers van oude prent-
briefkaarten is er een Mini-verkoop-
beurs met vooral kaarten van onder
andere Gelderland. Voor velen een
kans om dicht bij huis een ansicht te
vinden van zijn of haar dorp.
Tevens is daar de presentatie van het
schoolproject 2009 met als thema
prentbriefkaarten. De 72 kinderen
hebben hun best gedaan om van hun
monument een ansichtkaart te ma-
ken, soms met interessante toelich-
ting. Uiteraard zullen ook de prijswin-
nende inzendingen te zien zijn!

LOCATIE 7, GALERIE
BRINKHORST, BOTERSTRAAT 8,
BRONKHORST
Bronckhorst in het groot - XXL, grote
plattegronden en luchtfoto’s. Helaas is
een aantal jaren geleden de kaart van
de Grote Emmer spoorloos verdwenen
maar wel is er een mooie repro van dit
object. Onlangs is een prachtige kaart
van Baak in 1832 gerestaureerd. Een
uniek ‘monument’ van 180x180 cm!
Andere grote kaarten, zoals van de
ontginningen in Halle en Wolfers-
veen, evenals luchtfoto’s van delen in
de gemeente Bronckhorst, laten het
woongebied op een geheel andere wij-
ze zien.

Dit jaar dus een fantastische mogelijk-
heid om op een klein gebied veel -gra-
tis- informatie te vergaren over deze
gemeente in vroegere jaren. Uiteraard
zal de entourage van het kleinste stad-
je van Nederland en de goede moge-
lijkheden tot verpozing met een hapje
en drankje, mede bijdragen aan een
boeiende Open Monumentendag 2009
in Bron(c)khorst.
Iedereen is van harte welkom!

Open Monumentendag 2009 zal plaatsvinden op zaterdag en zondag 12
en 13 september. Het landelijke thema is:Op de kaart….. Op de kaart bete-
kent aandacht voor monumenten die op een of andere manier ooit op de
kaart zijn gezet. Het zijn vaak markante gebouwen die op een bijzondere
of bepalende plek gelegen zijn. Deze gebouwen worden vaak als iconen
van een stad of dorp beschouwd. Van oudsher worden deze gebouwen al
aangegeven op landkaarten of plattegronden; stadsgezichten, topografi-
sche kaarten, uitbreidingsplannen, gravures en ontwerptekeningen. Ze
worden beschreven in reisgidsen en zijn ook op een ansichtkaart verkrijg-
baar. Meestal zijn dit dezelfde gebouwen die ook de verbeelding van kun-
stenaars prikkelden en inspiratie gaven voor tekeningen, schilderijen en
gedichten.

Het vroegere slot en de slotpoort in Bronkhorst.

Op de deel van De Gouden Leeuw is een expositie van oude ansichten.

Verschillende plattegronden zijn te zien in Galerie Brinkhorst.

Programma open monumentendag Bronckhorst
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Vorden is op muzikaal en cultureel ge-
bied heel wat gewend. Maar Cultuur-
fonds Vorden zette met Viaggio Italia-
no een uniek evenement neer die zijn
weerga niet kende. De staande ovatie
van het publiek van de uitverkochte
tent was dan ook meer dan terecht.
Het culturele leven in het ‘kastelen-
dorp’ werd met het concert flink opge-
vijzeld. Bij binnenkomst werd het pu-
bliek muzikaal welkom geheten door
het trio I Mediati bestaande uit vader
Giuseppe Mediati en twee van zijn zo-
nen Römanö en Giorgio. Het reper-
toire bestond uit prachtige mazurka’s
en walsen en enkele rustige romanti-
sche werken. Om klokslag acht uur
barste het muzikale festijn los met
Canzoni d’Italia door het Bronckhorst
Wind Symphony onder leiding van de
Vordense dirigent Joop Boerstoel. Can-
zoni d’Italia begon kalm en rustig om
vervolgens te versnellen en te eindi-
gen met het overbekende Funiculi, Fu-
nicula. De toon van het concert was
gezet. Niet in het minst door de humo-

ristische en smeulge presentatie van
Arie Ribbers uit Barchem. Vervolgens
was het de beurt aan het Vordens Man-
nenkoor onder leiding van dirigent
Frank Knikkink: Matona mia cara.
Leuk detail was dat de dorpspomp
midden tussen de mannen was inge-
bouwd. Vervolgens etaleerde Jurriaan
Boerstoel zijn kunnen op piano met
het nummer La Solitudini, de beken-
de tophit van Laura Pausini. Als solis-
ten traden tenor Frank Fritschy, so-
praan Irma ten Brinke en harpiste
Maaike Bosscher voor het voetlicht.
Frank Fritschy schitterde in onder

meer Una Furtive Lagrima uit de ko-
mische opera L’Elisir d’Amore. Het
Zutphen/Warnsveldse popkoor Back
Corner onder leiding van Ruut Velt-
huis zette voor de pauze haar beste
been voor met het nummer Nella Fan-
tasia: een oorspronkelijk nummer ge-
schreven bij de film The Mession. Na
de pauze liet het koor zich gelden met
Onbewoonbaar verklaart dat a capella
werd uitgevoerd. De virtuoze harpiste
Maaike Bosscher soleerde onder meer
tijdens Primavera (voorjaar). 

GASTDIRIGDENT 
Voor sopraan Irma ten Brinke was ook
een zeer nadrukkelijke rol weggelegd.
Solistisch is Ten Brinke thuis in de ver-
schillende klassieke muziekstijlen.
Met haar flexibele stem bestrijkt ze
een zeer uiteenlopend gebied van
lichtlyrisch tot dramatisch. Haar stem
maakte indruk op het publiek en de
musici van het Bronckhorst Wind
Symphony die zichtbaar ook veel ple-
zier beleefden aan het concert. Het

drinklied Brindisi, met de Italiaans
vlaggende trombones, besloot het pro-
gramma op zeer toepasselijke wijze
voor de pauze. Na de pauze werd het
muzikale festijn nog uitbundiger.
Staande werd het Italiaanse volklied
Inno di Mameli gezongen toen gastdi-
rigent Jan Pieter van Slooten uit Hui-
zen samen met Joop Boerstoel het or-
kest dirigeerde. Van Slooten had in het
kader van de kalender ‘Winnen met
Weevers’ in augustus een mini- diri-
gentencursus onder leiding van die-
zelfde Boerstoel gewonnen. Uit volle
borst werden de bekende Italiaanse

popklassiekers zoals Azzuro, oor-
spronkelijk gezongen door Paolo Con-
te en Gloria van Umberto Tozzi meege-
zongen. Als finalestukken fungeerden
Gallopp, Volare en Con te Partiro (Ti-
me to say goodbye). Funiculli, Funicu-
la vormde de toegift. Het publiek en
ook dirigent en algemeen muzikaal
leider Joop Boerstoel kregen er niet ge-
noeg van. 

SCHITTEREND
Het zestig leden tellende Bronckhorst
Wind Symphony bestond uit een

groot aantal musici die Joop Boerstoel
in Gaanderen, Arnhem en Nijverdal
wekelijks onder zijn hoede heeft. Maar
ook muzikanten van de Vordense mu-
ziekverenigingen Sursum Corda en
Concordia behoorden tot het orkest.
,,Dit zijn de krenten uit de pap”, zo lie-
ten saxofonist Erik ter Beest (49) van
Sursum Corda en klarinettist Sandra
Dijkman (30) van Concordia weten. 
Dijkman: ,,Het is geweldig om met
Joop Boerstoel te mogen werken. De
voorbereiding was kort. We hadden
veel huiswerk. En het leuke? Ik heb
Joop als muziekleraar gehad bij mu-
ziekschool De Muzehof. Ter Beest: ,,Dit
was schitterend. Wat een fantastisch
concert. Dit concert brengt je als mu-
zikant op een hoger niveau. Bij een

volgend concert ben ik weer van de
partij als ik wordt uitgenodigd.” En
een volgend Promsconcert komt er. 

In 2011 zal Groot-Brittannië centraal
staan. Waar? Als het aan voorzitter
Wim Polman van Cultuurfonds Vor-
den en artistiek leider Joop Boerstoel
ligt bij Kasteel Vorden. ,,Een groot po-
dium op de gracht zou een fantasti-
sche ambiance kunnen opleveren. Zo-
ver is het echter nog niet. Maar dat er
een vervolg komt is zeker. Over de ver-
dere invulling gaan we ons na de eva-
luatie van Viaggio Italiano bezig hou-
den. Eerst gaan we na genieten van dit
schitterende concert.”

Initiatief Cultuurfonds Vorden krijgt vervolg

Viaggio Italiano uniek Promsconcert

,,Fantastisch. Sfeervol. Indrukwekkend. Zeer afwisselend. Van uitermate
hoog niveau.” De deelnemende musici, solisten, zangers en zangeressen
en algemeen muzikaal leider en dirigent Joop Boerstoel van het Italiaans
Promsconcert Viaggio Italiano werden zaterdagavond na afloop over-
stelpt met complimenten. En dat was meer dan terecht. Het werd een
uniek concert in de bomvolle tent op het Vordense Marktplein. Een men-
geling van lichte klassieke en populaire Italiaanse muziek om je vingers
bij af te likken.

Het zestig leden tellende Bronckhorst Wind Symphony stond onder leiding van dirigent Joop Boerstoel.

Voor sopraan Irma ten Brinke was een zeer nadrukkelijke rol weggelegd tijdens het concert.

Voor de humoristische en smeulge presentatie zorgde Arie Ribbers (links). Hij maakte ver-
schillende éen-tweetjes met Joop Boerstoel.

Sopraan Irma ten Brinke, dirigent Joop Boerstoel en tenor Frank Fritschy (v.l.n.r.) met op de achtergrond het Bronckhorst Wind Symphony,
popkoor Back Corner en het Vordens Mannenkoor.

Bij binnenkomst werd het publiek muzikaal
welkom geheten door het trio I Mediati.
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Praktijk voor Gevoelstherapie ®
Mathilde Molenberg

Last van :
•  stress en burnout ? 
•  telkens terugkerende conflicten op je werk?
•  bindingsangst, verlatingsangst, seksuele problemen?
•  angst, onveilig voelen, niet durven?
•  je niet kunnen uiten, verlegenheid?
•  geen zin, geen levenslust, geen daadkracht?
•  jaloezie, eenzaamheid, twijfelgevoelens?
•  depressie, psychosomatische klachten etc?

Gevoelstherapie is een snelle effectieve methode om emotionele
problemen diepgaand aan te pakken. Bel voor meer informatie 

0321-338903 of www.mathilde-molenberg.nl
of kijk op www.gevoelstherapie.nl

Met ingang van donderdag 10 september tot en met woensdag 21 oktober 2009 ligt de start-
notitie m.e.r. Project Doetinchem – Wesel 380 kV ter inzage. Op grond van de Wet milieubeheer 
kunt u op deze startnotitie inspreken.

Achtergrond
De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet (hierna: TenneT) wil een nieuwe 380 kV hoog-
spanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De startnotitie gaat in op 
het traject in Nederland, van Doetinchem tot de Duitse grens. Voor het Duitse deel van het tracé 
wordt een aparte procedure in Duitsland gevolgd. De verbinding is nodig voor de ontwikkeling naar 
één Europese elektriciteitsmarkt, voor het handhaven van de voorzieningszekerheid en om ruimte 
te geven aan duurzame elektriciteit uit Nederland en het buitenland.

De aanleg van de nieuwe verbinding is een gezamenlijke inspanning van de Ministeries van 
Economische Zaken (hierna: EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(hierna: VROM) en TenneT. Het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) voorziet 
reeds in een hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Duitsland. 

Milieueffectrapportage en besluitvorming
Voor dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de 
ruimtelijke besluitvorming plaatsvindt door middel van een zogeheten rijksinpassingsplan. 
Dit plan wordt vastgesteld door de Ministers van VROM en van EZ samen. In het rijksinpassingsplan 
wordt het tracé van de nieuwe verbinding vastgelegd. Ter voorbereiding van het rijksinpassingsplan 
zal de Minister van EZ samen met de Minister van VROM een procedure van milieueff ectrapportage 
(m.e.r.-procedure) uitvoeren. 
Een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld om (mogelijke) milieueffecten in brede zin, bijvoor-
beeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water zo goed 
mogelijk in beeld te brengen en daarmee te waarborgen dat deze effecten een volwaardige rol 
kunnen spelen bij de besluitvorming. In het MER wordt waar nodig ook een passende beoordeling 
opgenomen voor effecten op Natura 2000-gebieden. Het ontwerp-rijksinpassingsplan en het MER 
worden verwacht in het najaar van 2011. Daarnaast worden in de rijkscoördinatieregeling (een aantal 
van) de overige voor het project benodigde vergunningen gecoördineerd voorbereid. De Minister 
van EZ zal deze coördinatie op zich nemen.

Startnotitie
Onderdeel van de m.e.r.-procedure is het uitbrengen van een startnotitie door de Ministers van EZ 
en van VROM. In deze startnotitie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- de achtergronden van de nieuwe hoogspanningsverbinding;
- welke tracéalternatieven in het MER onderzocht zullen worden;
- welke milieuaspecten voor deze tracéalternatieven in het MER in beeld gebracht zullen worden.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie m.e.r. Project Doetinchem – Wesel 380 kV verbinding kunt u met ingang van donder-
dag 10 september tot en met woensdag 21 oktober 2009 tijdens reguliere openingstijden inzien op 
de volgende locaties:
-  Ministerie van EZ, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, 

telefoon 070 - 379 8911;
- Gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, telefoon 0314 - 377 377;
- Gemeentehuis Oude IJsselstreek, Staringstraat 25 te Gendringen, telefoon 0315 - 292 292;
- Gemeentehuis Montferland, Raadhuisstraat 14 te Didam, telefoon 0316 - 291 391;
- Gemeentehuis Bronckhorst, Raadhuisstraat 20 te Hengelo Gld, telefoon 0575 - 750 250;
- Gemeentehuis Isselburg, Minervastrasse 12 te Isselburg, Duitsland, telefoon +49 (0)2874/911-0;
- Gemeentehuis Rees, Markt 1 te Rees, Duitsland, telefoon +49 (0)2851/51-0.

De startnotitie is ook op het internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl.

Informatiebijeenkomsten
De Ministers van EZ en van VROM organiseren in samenwerking met TenneT twee informatie-
avonden over de nieuwe verbinding, de inhoud van de startnotitie en de verdere procedure. 
U bent van harte welkom om op deze avonden vragen te stellen en informatie te krijgen, zodat u, 
als u dat wenst, goed geïnformeerd uw mondelinge of schriftelijke inspraakreactie kunt geven.

Deze inloopavonden worden gehouden op:
- donderdag 17 september - Kerkelijk Centrum ‘De Wingerd’, De Bongerd 4 te Doetinchem;
- donderdag 24 september - Zaal Köster, Dorpsstraat 26 te Ett en Gld.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en is het mogelijk de informatiemarkt te bezoeken.
Op beide avonden is informatie over het hele project beschikbaar, dus als u verhinderd bent 
op de avond die het dichtst bij uw woonadres is, kunt u ook de andere avond bezoeken.
Medewerkers van de Ministeries van EZ en van VROM, alsmede van TenneT zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
De Ministers van EZ en van VROM nodigen eenieder uit mondeling of schriftelijk te reageren 
op de startnotitie.
Tot en met 21 oktober 2009 kunt u aangeven wat volgens u in het MER onderzocht moet worden.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan:

Inspraakpunt Doetinchem – Wesel 380 kV
Bureau Energieprojecten
Postbus 304
2270 AH  Voorburg

Wij verzoeken u ook in uw brief duidelijk te vermelden dat u inspreekt op de startnotitie m.e.r. 
Project Doetinchem – Wesel 380 kV. Mondeling kunt u uw zienswijze inbrengen door te bellen 
met Bureau Energieprojecten, telefoon 070 - 379 89 79, of tijdens de informatieavonden.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze naar de Ministers van EZ en van VROM en 
de commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de Ministers van EZ en 
van VROM over het geven van richtlijnen voor het MER. Mede op basis van dit advies en de inspraak-
reacties stelt de Minister van EZ samen met de Minister van VROM vervolgens de richtlijnen vast. 
Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. 
Vervolgens wordt het MER opgesteld en het rijksinpassingsplan waarvoor het MER als basis dient. 
Wanneer de Minister van EZ en de Minister van VROM het MER en het rijksinpassingsplan hebben 
opgesteld, zal er voor u opnieuw gelegenheid zijn om daarop in te spreken.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van de startnotitie of voor informatie over de inspraakprocedure kunt u contact 
opnemen met Bureau Energieprojecten, telefoon 070 - 379 89 79, www.bureau-energieprojecten.nl.

Kennisgeving
Inspraak startnotitie milieueffectrapportage Doetinchem – Wesel 380 kV

START INTERIEURCURSUS
Lenie Suter van atelier

geWOONKUNST
start weer met de cursus

”Hoe richt ik mijn huis in”.
Deze cursus wordt gegeven in
Vorden op woensdagmorgen

(start 8. okt.) en op donderdag-
avond (start 9 okt.). Aan de orde

komen meubelstijlen, platte-
grond, kleur, lichtplan etc. Daar-
naast krijgen kunst en styling in

uw interieur veel aandacht.
Voor informatie:

www.gewoonkunst.nl
of 0575-553223.



De bezoekers konden genieten van
wijn van agrarische producten van
wijnboerderij  't Bruil uit Hengelo gld.,
de honing van Imkerij de Raat, de
overheerlijke jam en confiture van de
weckpot en natuurlijk niet vergeten
de diverse soorten brood en lekkernij-

en gebakken met Soezie meel. De kin-
deren hebben genoten van de konij-
nen en kippen, waar ze heerlijk mee
konden knuffelen. De workshops die
"creahuis eigenhandig" organiseerde
werden druk bezocht. Hier konden de
kinderen o.a een cd versieren of een

tas beschilderen. De boerenveiling
waarbij diverse tuinmeubelen, barbe-
cues e.d. voor kleine prijsjes van eigen-
aar wisselden was een leuke afsluiting
van deze dag. Het team van welkoop
Vorden is er weer in geslaagd om sa-
men met de diverse standhouders er
een gezellige en sfeervolle dag van te
maken.  De volgende activiteit wordt,
hoe kan het ook anders, gehouden
rondom Werelddierendag.

Dag van het Platteland 
weer mooie belevenis

Afgelopen zaterdag stond welkoop Vorden geheel in het teken van de dag
van het platteland. Deze dag is zeer goed verlopen en de diverse standhou-
ders hadden over belangstelling ook niet te klagen.

Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer
veel nieuwe uitdagingen voor de jonge
talenten bijgekomen. Zo is er nu een
echte Vooropleiding Musical Theatre
voor de jeugd in het les aanbod ,waar
echt getalenteerde jonge kinderen 6
uur per week de basis disciplines voor
musical theater onder de knie probe-
ren te krijgen. Zingen, dansen en acte-
ren voeren de boventoon in deze voor-
opleiding. Dan zijn er voor de middel-
baar scholieren echte hoofdvak klas-
sen gesitueerd zodat ze zich gedegen
en onder professionele begeleiding
kunnen voorbereiden op de Toneel-
scholen of Conservatoria binnen Ne-
derland.

Ben jij ook geïnteresseerd? Check dan
de website www.themovinghype.nl of
bel 0575-570336. Ook kun je komen
kijken want op 27 September a.s. spe-
len een aantal leerlingen van de thea-
terschool in het Luxor Theater in Zut-
phen tijdens de maandelijks terugke-

rende TMH on STAGE (iedere laatste
zondag van de maand), er zijn nog
een aantal plekken vrij.

Theater School "The Moving Hype"
biedt in het nieuwe seizoen 
extra vakken en vooropleiding
Kinderen en jongeren uit Vorden,
Ruurlo, Winterswijk, Lochem, Eefde
en Zutphen weten inmiddels heel
goed hun weg te vinden naar de
Theaterschool van het oosten "TMH".

Dit is het team van T.T.V Vorden welke
voor het eerst in deze gewichtsklasse
kampioen is geworden.
De namen van Links naar rechts.
Bovenste rij. Gerwin Bijenhof, Bert Lo-
man, Peter Groot Nulend, Guus Hum-
melink. Onderste rij: Richard Berend-
sen, Bennie Harmsen, Gerrit Jan
Vliem (coach), Dick Schutte, Gerrit ui-
lenreef.

3 van deze spelers zijn geselecteerd
voor het nationale team tijdens de EK
in Assen.

Kampioensschap T.T.V Vorden
Kampioensteam T.T.V Vorden in de
720 kg klasse gewest oost.

De tocht, waaraan door ruim 700 per-
sonen werd deelgenomen voerde de
deelnemers vanaf sportschool Strada
Sports aan de Overweg naar Almen,
Lochem Grote Veld en weer terug naar
Vorden. 

Deze tocht, ook wel de ‘overgangs-
tocht’ is bedoeld om alvast te wennen
aan het fietsen op de harde weg naar

het fietsen door bossen e.d. Ongeveer
40 procent van het parcours bestond
uit harde wegen en 40 procent uit
zandwegen. Verder werd er veelal over
smalle bospaadjes gereden. Het was
opvallend dat zich veel personen uit
de provincie Brabant en Limburg voor
deze mountainbiketocht hadden inge-
schreven. 

Zondag 6 december organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders een vel-
drit waarbij uit twee afstanden (30 of
45 kilometer) gekozen kan worden.
Start en finish van deze rit is bij het
sportcomplex van de voetbalvereniging
Vorden aan de Oude Zutphenseweg.

Mountainbiketocht trok
ruim 700 deelnemers
De VRTC De Achtkastelenrijders or-
ganiseerde zondagmorgen de zgn.
‘Mountainbike Najaarstocht’ waar-
bij de deelnemers konden kiezen
uit drie afstanden: 30, 45 of 60 kilo-
meter.

Er zijn inmiddels al een hele boel
mooie spullen ingezameld. De organi-
satie let er op dat hetgeen er verkocht
gaat worden, ook van goede kwaliteit
is. Er is een verloting met prachtige
prijsjes en prijzen, die door vele onder-
nemers van de Vordense middenstand
beschikbaar zijn gesteld. En zoals ie-
der jaar worden er door veel betrok-
ken moeders en vaders(!) allerlei lek-

kernijen gebakken die tegen een
schappelijke prijs gekocht kunnen
worden.

Voor de kinderen organiseert Kranen-
burgs Belang tegelijkertijd rond de
school een aantal activiteiten en spel-
letjes, zodat zij zich zeker niet zullen
vervelen. Vanzelfsprekend is er voor de
volwassen bezoekers volop gelegen-
heid om onder het genot van een (gra-
tis) kopje koffie, gezellig bij te kletsen.
De opbrengst van deze jaarlijkse beurs
is bestemd voor peuterspeelzaal ’t
Kraankuikentje. Het wordt ongetwij-
feld een gezellige avond. Iedereen is
tussen 18.00 en 20.30 uur van harte
welkom in de gymzaal van basisschool
“de Kraanvogel”, Eikenlaan 22 in Kra-
nenburg. De toegang is gratis.

Peuterspeelzaal 't Kraankuikentje
organiseert beurs
Volgende week vrijdag 18 septem-
ber wordt op basisschool “de
Kraanvogel” in Kranenburg, waar
ook peuterspeelzaal ’t Kraan-
kuikentje is gevestigd, weer de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs
georganiseerd. Zoals ieder jaar be-
looft het weer een leuke avond te
worden.

RATTI 1 - DEO 1
Al op donderdag avond stond de ope-
ningswedstrijd van de competitie op
het programma. DEO wilde in ver-
band met de kermis graag eerder aan
de bak. Ratti wilde hier wel aan mee-
werken. De wedstrijd was de replay
van de bekerwedstrijd van zondag 30
augustus. Ratti liet die wedstrijd zien
lang met DEO mee te kunnen en had
zelfs een punt verdiend. In de beker
trok DEO met 3-2 aan het langste eind.
Ratti begon met deze goede generale
toch met vertrouwen aan de wedstrijd.
De eerste helft speelden de gastheren
verzorgd voetbal van achteruit. Grote
kansen leverde dat niet op, maar ach-
terin konden de rijen goed gesloten
gehouden worden. DEO kwam toch na
een half uur spelen op voorsprong. De
sterke linksbuiten gaf slim voor bij de
tweede paal waar de bal binnen ge-
werkt werd. Voor rust kwamen de gas-
ten ook nog op 0-2. Gelet op het spel-
beeld leek voor Ratti nog best wat mo-
gelijk na de rust.

De tweede helft haalde Ratti haar ei-
gen niveau lang niet. Zonder vertrou-
wen en durf was de ploeg duidelijk de
minder van DEO. Bij de gasten uit Bor-
culo lukte nagenoeg alles waardoor de
score flink opliep. Ratti scoorde via
Niek Nijenhuis de 1-6 uit een prima
aanval. Even later schoot Michiel Gud-
de nog op de lat waarna DEO toch het
slotakkoord had, 1-7. Een veel te hoog
uitgevallen nederlaag. Ratti kan ver-
trouwen halen uit de eerste 45 minu-
ten en kan de tweede helft beter snel
vergeten.

Vo e t b a l

Het Groote Veld lijkt een aaneengeslo-
ten bosgebied. Niets is minder waar,
want temidden van deze bossen be-
vindt zich een prachtig heidegebied.
Natuurmonumenten probeert deze
heide in stand te houden. Via afplag-
gen en natuurlijk beheer  met scha-
pen krijgt de heide optimaal de ruim-
te met de daarbij behoren flora en fau-
na. Op deze nazomerdag kunnen we
tevens genieten van de veranderingen
in de natuur, die zich klaarmaakt voor
de herfst. 't Groote Veld is het grootste
kerngebied van de Ecologische hoofd-
structuur (EHS) dat ligt in Oost Gelder-

land. Het omvat natuurgebieden en
landbouwgronden. Het natuurgebied
't Groote Veld, in beheer bij Natuurmo-
numenten, bestaat grotendeels uit
bos. Hier en daar liggen nog enkele
heideveldjes met dop- en struikheide
en wat vliegdennen en jeneverbes-
struiken. In 1998 heeft de provincie
opdracht aan de Dienst Landelijk Ge-
bied verstrekt om versneld 253 ha
nieuwe natuur te realiseren in 't Groo-
te Veld.

Inmiddels is circa 180 hectare grond
verworven, waarvan een groot deel is
doorgeleverd aan Natuurmonumen-
ten. De recreatieve zonering is klaar
en als gevolg van het beëindigen van
diverse intensieve veehouderijen is de
milieubelasting vanuit het gebied te-
ruggedrongen. 
Inlichtingen bij Wybren Jouwsma, 
tel. (0573) 25 62 50.

Wandeling IVN afdeling
Noord Midden Achterhoek
Op zondag 13 september gaan we
wandelen door en over het "Groote
veld" van 14.00 tot 16.30. uur.   Start:
Parkeerplaats bij km paal no 10.0
op de provinciale weg van Lochem
naar Zutphen (kruising met Pieter-
pad).

SOCII
Na redelijke oefenpartijen gespeeld te
hebben ging voor Socii de competitie
van start. M.E.C. in Miste was de eerste
tegenstander in deze uitwedstrijd. So-
cii begon goed ondanks dat er nog me-
nig speler gemist werd. Na 16 min
schoot na een goede aanval Mark
Schoenaker de 0-1 binnen. Dit was dik
verdiend gezien het spelbeeld toch
kwam de thuisclub dankzij slecht ver-
dedigen nog voor de rust op 1-1.
De tweede helft was van Socii kant
ronduit zwak om het nog netjes uit te

drukken met name in de verdediging
ging veel mis. Zo stond het dan ook
kort voor tijd 5-1 voor de thuisclub en
maakte Rick Pellenberg nog voor het
laatste fluitsignaal de 5-2. Zondag 13
sept nieuw kansen tegen VIOS B aanv
14.00 uur.

Programma 13 september
Socii 1 - VIOS B 1
Socii 2 - Activia 3
Gorssel 5 - Socii3
Socii 4 - Warnsveldse B 4
Ratti 3 - Socii 5

Vo e t b a l

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!



In Nederland hebben ongeveer 800
jongens deze ziekte, die niet is te voor-
komen en ook niet is te genezen.
Hooguit de helft wordt 30 jaar, maar
velen halen de 20 niet.Mountainbiken
zit er voor deze jongens niet in, daar-
om doen de Duchenne Heroes dat
voor hen. Om aan de tocht mee te kun-
nen doen, moeten deze Heroes elk een
minimum bedrag van 2500 euro aan
sponsorgeld inbrengen. De broers
Frans en Peter Nijenhuis, beiden ver-
woede mountainbikers, hebben zelfs
samen 6000 euro bijeen vergaard! Pe-
ter: ‘Afgelopen zomer stonden we in
Vorden met een stand op de braderie.
Leden van de muziekvereniging Cres-
cendo uit Hengelo hebben toen wafels
gebakken en deze voor ons op de bra-
derie verkocht. Dat leverde 600 euro
op. Mijn vrouw Trudy maakt muziek
bij Crescendo en mijn schoonvader is
voorzitter van de supportersvereni-
ging. Vandaar deze ondersteuning.
Frans en ik hebben deze geste uiter-
aard zeer op prijs gesteld. 

Zo hebben we bijvoorbeeld ook in alle
klassen van school t’Hoge aan de kin-

deren uitgelegd wat de bedoeling is
van deze fietstocht. De leerlingen
brachten maar liefst 500 euro bijeen’,
zo zegt Peter. De beide broers beoefe-
nen al jarenlang de mountainbike
sport. Frans: ‘De afgelopen vier jaar
doen wij dat elke zondagmorgen sa-
men. De ene keer vertrekken we van-
uit Vorden., de andere keer vanuit Lo-
chem. Een tocht van pakweg 60 kilo-
meter, met na afloop gezellig koffie
drinken. Wanneer we niet samen op
pad zijn, doen wij ook in de gehele re-
gio aan diverse tochten mee, die veelal
ook op de zondagmorgen worden ge-
houden. Bijvoorbeeld in Vorden, Eer-
beek ( Posbank ), Holterberg, Lichten-
voorde, Winterswijk, noem maar op’,
zo zegt hij. Peter: ‘ Op gegeven mo-
ment zochten we een nieuwe uitda-
ging. Tijdens de fietsbeurs in Utrecht
kregen we een flyer mee met informa-
tie over de spierziekte Duchenne en
over de mountainbiketocht (Duchen-
ne Heroes).

Dat sprak ons zo zeer aan dat wij ons
in november voor deze tocht hebben
ingeschreven. Voor ons een stimulans

om nog eens extra voor deze tocht te
trainen’, aldus Peter. Nog onlangs heb-
ben de broers met hun gezin in de Ei-
fel een week vakantie gehouden. De
fietsen gingen ook mee. In het geberg-
te mogelijkheden voldoende om te
trainen en om zondag in goede condi-
tie aan de start te verschijnen. Ook
thuis werden de broers door hun echt-
genotes in de (culinaire) watten ge-
legd. De dames zorgden voor gezonde
maaltijden bestaande uit kip, pasta’s
e.d. (veel eiwitten en koolhydraten)
Peter en Frans vertrekken zaterdag 12
september naar Luxemburg waar het
gezelschap (ca 400 fietsers) officieel
door de burgemeester van het plaatsje
Wiltz wordt ontvangen.

De eerste dag wordt er vanuit Wiltz
naar een camping in Douchanp gere-
den. Voor maandag 14 september staat
de tocht naar Sart- Lez- Spa op het pro-
gramma. Dinsdag 15 september is het
Drielandenpunt in Vaals het einde van
de etappe. Woensdag 16 september via
via van Vaals naar Valkenburg, don-
derdag 17 september van Valkenburg
naar Herkenbosch, vrijdag 18 septem-
ber Herkenbosch-Venray. 

De laatste etappe op zaterdag 19 sep-
tember wordt onder politie escorte
naar Nijmegen gefietst. Daar wordt
het ‘peloton’ in het Park Brakkenstein
ontbonden en kunnen de coureurs
hun familieleden alles over deze
mountainbiketocht vertellen. De ver-
richtingen van Frans en Peter zijn
dagelijks op hun website 
www.atbteamnijenhuis.nl te volgen.

Frans en Peter Nijenhuis op de fiets
voor Duchenne

Zaterdag 13 september stappen de broers Frans (47) en Peter Nijenhuis (43)
in Luxemburg op de fiets voor één van de grootste uitdagingen die er voor
moutainbikers is: Duchenne Heroes. Deze sponsortocht die vanaf die da-
tum tot en met 19 september plaats vindt, duurt zeven dagen waarbij in
totaal 700 kilometer moet worden gefietst. De bedoeling is om zoveel geld
bijeen te brengen om baanbrekend onderzoek naar Duchenne spier-
dystrofie mogelijk te maken. De tocht die dit jaar voor de vierde keer
wordt gehouden, bracht vorig jaar één miljoen euro op ! Duchenne spier-
dystrofie is een ernstige, erfelijke ziekte die vrijwel alleen bij jongens
voorkomt. Door de ziekte neemt de kracht van alle spieren en dus ook het
hart, steeds meer af.

Peter en Frans Nijenhuis

Scholen zijn weer begonnen en het
weer begint om te slaan. Tijd voor de
nieuwe najaarsmode! Tinkerbel geeft
u de gelegenheid om kindermerk-
kleding te kopen voor een erg aantrek-
kelijke prijs. 

Deze outlet kleding komt rechtstreeks
vanaf de fabrikant waardoor de prij-
zen erg laag gehouden kunnen wor-

den. Veel bekende merken zijn er aan-
wezig zoals o.a. Ragazzi, Blue Pepper,
Retour en Another World. 

OOK NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Kom een kijkje nemen op woensdag-
avond 9 september tussen 19.30 uur
en 21.30 uur in het dorpscentrum te
Vorden. Voor meer info zie de adver-
tentie elders in dit blad!

Outlet kindermerkkleding
te koop in Vorden

Geweldige nieuwe kindermerkkleding voor de helft van de winkelwaarde
of zelfs nog minder.

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

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

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

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

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

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

SEPTEMBER
9 ANBO klootschieten, Olde Lettink

10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten, Olde Lettink
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring Vorden
23 ANBO klootschieten, Olde Lettink
24 Klootschietgroep de Vordense Pan

25 ANBO Presentatie: "Wereldwinkel
in woord en beeld" in het Dorps-
centrum

26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers, info tel. 552003

30 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie

Beecklandtalenten t/m september

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

Wehme.
•Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma., wo. en do. mor-
gen van 9 tot 12.00 uur. Info/ opga-
ve bij Welzijn Ouderen Vorden.
Start in september.

•Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,

zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden, start
in september.

Tijdens de Italiaanse Markt was de We-
reldwinkel aanwezig met een kraam
en kon het gewicht van een olifant ge-
raden worden. En het is niet te gelo-
ven, maar de heer Christiaan Wichers

schatte het gewicht van onze olifant
op 911gram en was daardoor een paar
gram verwijderd van het juiste ge-
wicht van onze olifant, van harte gefe-
liciteerd.

Winnaar prijsvraag jubilerende
Wereldwinkel

Vanaf 17.30 uur wordt je ontvangen
met een welkomstdrankje en klein
hapje uit de Driekantbakkerij. Genie-
ten midden in het prachtige natuur-

schoon van verse salades uit de tuin.
Na het pizzabakken, waarbij je zelf ac-
tief aan de slag bent, zal liedjeszanger
en verhalenverteller Gery Groot

Zwaafink een optreden verzorgen.
Met muziek, zang en spannende ver-
halen rond het houtvuur. 

De kosten zijn € 25,-.voor het hele pro-
gramma. Vooraf aanmelden is nodig
omdat de plaatsen beperkt zijn. 

Dit kan op info@driekant.nl tel. 0575
515142 Of in de Driekantwinkel, Lange
Hofstraat 23 te Zutphen Voor meer
info: www.driekant.nl

Gery Groot Zwaafink tijdens 
laatste Driekant ZomerPicknick van het seizoen
A.s. vrijdag 11 sept. is de laatste van de zomerpicknick avonden op Land-
goed Hackfort van Natuurmonumenten te Vorden. Een avondvullend pro-
gramma, waarbij zelf je eigen pizza kan bakken in de houtoven. Dit is de
derde van de reeks van 3 Picknick avonden die door Driekant Ambachts-
centrum worden georganiseerd. Gezien de enthousiaste reacties van de
eerdere bezoekers, zullen er volgend zomerseizoen zeker meer van deze
Picknickavonden volgen.



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

Er zijn verhalen over het landgoed en
zijn bewoners, onder meer in de oor-
logsperiode. 

Ook is er herfstmuziek (zang, cello, pi-
ano), een expositie en ruimte voor ont-
moeting tijdens de hapjes. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij
het VVV van Vorden. Reservering is
mogelijk via info@kieftskamp.nl

Mocht u verdere informatie willen
hebben: info@renew.nl

Herfsttij rond kasteel de kieftskamp
Op zondagmiddag 20 september
vindt in en rond de Kieftskamp,
Lindeseweg 6, Vorden een culturele
manifestatie plaats. Herfst en huis
staan centraal.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Rekpost.

B. Anzeggen.

C. Kemen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Doel van deze cursus is om thuis meer
rust, ruimte, tijd en overzicht te krij-
gen. U krijgt inzicht in de oorzaken
van rommelproblemen, onrust en
chaos. U gaat via een avontuurlijke
ontdekkingstocht meer ruimte en
aandacht vrijmaken voor datgene wat
voor u belangrijk is. U maakt een wen-
senlijst met persoonlijke doelen. 

U zult zien dat er, met een goed begin,
beweging in uw situatie gaat komen.
Als u eenmaal de smaak en de slag te
pakken krijgt groeit het vertrouwen
dat u weer grip op uw spullen gaat
krijgen. Aan bod komen de onderwer-

pen: Wat is rommel? Logisch opber-
gen, energievreters en tijdspaarders,
eenvoudiger plezierig leven, weerstan-
den en valkuilen, bewaren of weg-
doen, systeem in de administratie,
goede opruimgewoontes, rommelige
huisgenoten, mooie en praktische op-
bergoplossingen. Een plezierige en vei-
lige sfeer in elke cursusgroep zorgt
voor ontspanning. U zult merken dat
u echt niet de enige bent die moeite
heeft met ordenen of zich schaamt
voor nog steeds niet uitgepakte ver-
huisdozen. Door herkenning en aan-
moediging helpt u elkaar over op-
ruimhobbels heen. U krijgt uw eigen
eigen opruim-plan-van-aanpak, met
afwisselende huiswerk opdrachten
waar u thuis direct mee aan de slag
kunt. 

De cursus bestaat uit 6 dagdelen
steeds om de 14 dagen, zodat u genoeg
tijd heeft om het opruimen thuis in
praktijk te gaan brengen. Met een
groepsgrootte van hooguit 6 personen
is er veel persoonlijke aandacht. Cur-
susdata en tijden worden in onderling
overleg vastgesteld. U kunt vrijblij-
vend contact opnemen met Binnen-
kant voor meer informatie. Jacquelien
Koopman tel.nr.0575-513426 of haar
website bezoeken: www.burobinnen-
kant.nl Zie ook de advertentie elders.

Een opgeruimd huis!
Ons huis is de plek waar we tot rust
willen komen. We willen niet ein-
deloos zoeken naar verdwenen
spullen of ruzie maken over el-
kaars rommel.  Wilt u zelf oprui-
men maar weet u niet waar en hoe
u moet beginnen? Zou u graag
schone, opgeruimde kamers en
overzichtelijke kasten willen heb-
ben? Lijkt het u fijn om aan een
leeg werkblad te kunnen zitten
zonder hoge stapels papieren die u
nog moet uitzoeken en wegwer-
ken? Dan is de cursus 'ruimte ma-
ken' een aanrader. Deze cursus
wordt verzorgd door opruimcoach
Jacquelien Koopman uit Zutphen.

Met een botscan wordt de botdicht-
heid gemeten, hoe deze nu is en een
voorspelling als u 80 jaar bent. 

Indien uw botweefsel nu minder ste-
vig is kan u nog tijdig maatregelen ne-
men om de botdichtheid te behouden.
Welke maatregelen hangt af van de

uitslag,en verdere omstandigheden,
onder ander vrouwen in en na de over-
gang, medicijnen gebruikt en licha-
melijke aandoeningen heeft.

José la Croix heeft eerder deze metin-
gen verricht, gezien de reacties heeft
ze nu weer twee dagen gepland. Dit
zijn 14 en 15 september 2009. 

De duur van het consult neemt 30 mi-
nuten in beslag, de kosten zijn 35 euro
en wordt door vele zorgverzekeraars
vergoed. De praktijk van José la Croix
is aan de Toverstraat 7 in Baak. Tel.
0575 - 560 381. Wegens grote belang-
stelling is reserveren noodzakelijk.

Botscan in praktijk
overgangsconsulente
Bent u ook benieuwd hoe het met
uw botdichtheid gesteld is? U leeft
waarschijnlijk gezond, komt veel
buiten en bent flink in beweging.
Maar een op de drie vrouwen en
een op de acht mannen krijgt te
maken op latere leeftijd met bot-
ontkalking.

Onder aanvoering van Jennifer Bom-
ert worden alle clichés over een blues-
band overboord gegooid. De jonge
zangeres klinkt als de ultieme krui-
sing tussen Koko Taylor, Janis Joplin
en Sass Jordan. Blues is niet alleen

voor de oude garde, deze band laat
zien dat ook de jeugd er van kan ge-
nieten. Je neemt een aantal bluesmu-
zikanten, gooit er een jonge ziel bij en
je krijgt een geweldig, vernieuwende
bluesband. 

Deze bluesband uit Twente is gefor-
meerd rondom zangeres Jennifer, be-
kend om haar rauwe, luide stem ‘waar
je kippenvel van krijgt’ en die in je ge-
heugen gegrift blijft staan. Daardoor
staat ze al op jonge leeftijd vermeld in
het lijstje van beste blueszangeressen. 

De band wordt versterkt door het gi-
taarduo Rob Wielens, ook wel bekend
van The Marshalls, en Egbert Knol, die
zich als gevoelige bluessnaar laat ho-
ren. Bassist Erik Leuverink en drum-
mer Gerald van Laarhoven zorgen als
ritmesectie voor de strakke basis. 

De leeftijden lopen misschien ver uit-
een, maar ze hebben allemaal dezelf-
de passie, de blues. De band staat be-
kend om de opzwepende live-optre-
dens. “Er is niks mooiers dan op een
podium te staan en een goed optreden
weg te geven”, aldus Jennifer. De band
is belnvloed door bands als de Red De-
vils, Led Zeppelin en The Hoax en ar-
tiesten als Janis Joplin, Stevie Ray
Vaughan en Freddie King. Oude blues-
nummers krijgen een eigen draai,
waardoor alle leeftijden over de drem-
pel naar de wereld van de blues wor-
den getrokken. 

De uitzendingen van Live@ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek.
Daarnaast is de uitzending te beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream
website Radio Ideaal. 

Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar Live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. Live@ideaal.org,
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

JennBBlues op podium LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 9 september zal de band JennBBlues tussen 20.00 en
22:00 uur optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. Aanvankelijk stond er
een optreden van de band Blues-Factor gepland, maar door familie-
omstandigheden heeft die band moeten afzeggen.

Fysius Rugexperts heeft meerdere ves-
tigingen in Nederland, ook in Doetin-
chem. Bij Fysius Rugexperts werken 
fysiotherapeuten die gespecialiseerd
zijn om pijnklachten van de rug en de
wervelkolom op zeer succesvolle wijze
te behandelen en/of te voorkomen.

De wervelkolom
In de wervelkolom bevindt zich een
belangrijk deel van ons centrale ze-
nuwstelsel. 
Is de wervelkolom uit balans - omdat
er bijvoorbeeld wervels geblokkeerd
zijn - dan kan pijn in gewrichten, 
spieren en zelfs organen het gevolg
zijn. 

Revolutionaire behandelmethode
Met de OriGENE-behandelmethode
zijn de professionals van Fysius Rugex-
perts in staat om de wervelkolom te
corrigeren. Voor de meeste cliënten
zorgt de verbeterde stand van de wer-
velkolom ervoor dat de pijn verdwijnt.
De meeste mensen die bij Fysius Rugex-
perts onder behandeling komen, heb-
ben al jaren lang van alles geprobeerd.
Zij hebben gemiddeld al 13 jaar rug-
klachten. De resultaten zijn opzienba-
rend: voor meer dan 75% van deze
cliënten die elders uitbehandeld zijn,
is de behandeling succesvol. Voor de-
genen die nog niet zo lang geplaagd
worden door rugpijn, is het Fysius be-

handelconcept zo mogelijk nog op-
zienbarender: het is succesvol voor mi-
nimaal 90% van degenen die korter
dan een jaar rugklachten hebben.

Behandelcentra
De OriGENE-behandelmethode mag
uitsluitend door geselecteerde centra
en gespecialiseerde fysiotherapeuten
worden aangeboden. Fysius Rugex-
perts heeft vestigingen in Apeldoorn,
Arnhem, Doetinchem, Enschede en
Ede. 

Meer weten?
Mocht u vragen hebben of u wilt zich
aanmelden voor een intake en onder-
zoek, nu met gratis rugscan, dan bent
u natuurlijk altijd welkom in onze 
vestiging in Doetinchem aan de Ter-
borgseweg 24-02. 
Ook kunt u gratis bellen en/of onze
website www.fysius.nl raadplegen.

Fysius rekent af met rugpijn
Rugexperts met een specialistische aanpak!

Altijd pijn in je rug? Wie pijnloos door het leven gaat, kan zich daar niet
echt iets bij voorstellen. Wie weet wat het betekent, weet ook hoe moeilijk
het is om je werk te blijven doen en vriendelijk te blijven voor je om-
geving. Wie alles al geprobeerd heeft om van rugpijn af te komen, is bij 
Fysius Rugexperts aan het juiste adres.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 37 van
7 t/m 12 sept. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

Lotus finesse
toiletpapier

2 pakken a 12 rollen

AH Shoarma
voordeelpak

2 bakken a 750 gram

WEEKAANBIEDINGEN

www.gall.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 37, 8 september 2009

Gezondheid bepaalt voor een
belangrijk deel de kwaliteit van
iemands leven. Daarom vindt de
gemeente het belangrijk om de
gezondheid van haar inwoners te
beschermen en tebevorderen. Ver-
schillende factoren zijn van invloed
op de gezondheid. De gemeente zet
zich in om een aantal factoren te
beïnvloeden, bijvoorbeeld door het
verbeteren van de sociale en fysieke
omgeving en het stimuleren van een
gezonde leefstijl. 

Huidige gezondheidssituatie 
Hiervoor stelde de gemeente een
gezondheidsbeleid (2009-2011) op,
met onder meer een analyse van de
gezondheidssituatie in Bronckhorst.
Over het algemeen is de gezondheid
van de inwoners goed te noemen.
We bewegen voldoende en 82% van
de volwassenen ontbijt dagelijks.

Maar 11% ervaart de eigen gezond-
heid als matig of slecht. Aandachts-
punten voor de gezondheid zijn voor-

al overgewicht en alcoholgebruik.
Ruim de helft van de inwoners heeft
in meer of mindere mate overge-

wicht en één op de drie inwoners ge-
bruikt meer of vaker alcohol dan de
alcoholnorm voorstaat.
In het gezondheidsbeleid is een
overzicht opgenomen van projecten
en processen in de gemeente die bij-
dragen aan het verbeteren van de
gezondheid van inwoners. Dit betreft
uiteenlopende onderwerpen, van
jeugdgezondheidszorg en het oude-
renbeleid tot het milieubeleidsplan
en de rampenbestrijding. Met het
nieuwe gezondheidsbeleid wil de ge-
meente de samenhang tussen de
activiteiten verbeteren. 
B en w stemden vorige week in met
het plan. Inwoners kunnen t/m 6
oktober a.s. op het gezondheidsbe-
leid reageren. Meer informatie over
hoe u dat kunt doen, vindt u in de ru-
briek Openbare bekendmakingen.
De gemeenteraad neemt er in no-
vember 2009 een besluit over.

Gemeente komt met gezondheidsbeleid 
U kunt t/m 6 oktober reageren op het plan

Is er iets dat u bezighoudt en wilt u
dit bespreken met één van de leden
van het college (de burgemeester
of een wethouder)? Dan kunt u
hiervoor via het bestuurssecretari-
aat van de gemeente een afspraak
maken, tel. (0575) 75 03 84. Over
het algemeen krijgt u een afspraak
met de portefeuillehouder. Deze is
van het onderwerp op de hoogte en
ervoor verantwoordelijk. Jaarlijks
voeren b en w in totaal bijna 500
gesprekken. 

Wekelijks spreekuur burgemees-
ter
Naast de mogelijkheid voor een ge-
sprek met een lid van het Bronck-
horster college van b en w, wil de

burgemeester u als inwoner ook de
mogelijkheid bieden om tijdens
een spreekuur even kort iets bij
hem aan te kaarten (max. 10 minu-
ten). Dit spreekuur is vanaf 15 sep-
tember wekelijks in de kamer van
de burgemeester in het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat in
Hengelo, op de dinsdagen van
08.00 tot 09.00 uur. Ook hiervoor
kunt u een afspraak maken via
het bestuurssecretariaat, tel.
(0575) 75 03 84. Het mag gaan over
ieder onderwerp dat u bezighoudt,
maar betreft het de portefeuille
van één van de wethouders dan
kan het zijn dat de burgemeester
u vervolgens doorverwijst naar de
wethouder.

Afspraak maken met b en w?
Op 15 september a.s. presenteert
de gemeente het concept master-
plan voor de inrichting van het cen-
trum van Vorden tijdens een inloop-
bijeenkomst. Van 19.30 tot 21.30 uur
bent u van harte welkom in het
Dorpscentrum in Vorden om het
masterplan te bekijken en vragen te
stellen. Gedurende de inspraakfase
van 17 september t/m 28 oktober
a.s. kunt u uw mening geven over
het plan.

Masterplankaart
Het masterplan richt zich op de
openbare ruimte van de Zutphense-
weg-Dorpsstraat en de Raadhuis-
straat-Burg. Galleestraat.
Rond de kruising van beide straten
is een centrale dorpsruimte inge-
richt. Daarnaast biedt het master-
plan uitgangspunten voor de heront-
wikkeling van diverse locaties in het
centrumgebied.
Voor dit gehele gebied is het concept
masterplan opgesteld, zie afbeel-
ding masterplankaart. 

Inrichting openbare ruimte 
Begin februari was er een inloopbij-
eenkomst, waarbij iedereen zijn of
haar mening kon geven over drie
verschillende inrichtingsmodellen
voor de openbare ruimte van het
centrum van Vorden. Het ging hier
niet om de keuze voor één specifiek
model, maar meer om het ontwikke-
len van een denkrichting. In totaal
zijn er ruim 100 reacties binnen-
gekomen. Mede op basis van deze
ingekomen reacties is de inrichting
van de openbare ruimte ontwikkeld.
De uitvoeringsplannen voor de in-
richting van de openbare ruimte
worden in nauw overleg met de on-
dernemers en bewoners uitgewerkt. 
Bent u benieuwd naar het model
voor de openbare ruimte van Vorden
dan moet u zeker komen. Naast
panelen met informatie over deze
inrichting is er een 3D-animatie te
zien van het nieuwe centrumgebied.
Hierdoor kunt u zich een goed beeld
vormen van hoe het centrum er
straks uit komt te zien.

Inloopbijeenkomst concept masterplan
Vorden Centrum

De eerstvolgende papierinzameling in Steenderen en omgeving valt
tegelijkertijd met de kermis in Steenderen. Op zaterdag 12 september
worden hier de papiercontainers geledigd. Om eventuele overlast op
vrijdagavond 11 september te voorkomen, verzoeken we bewoners de
container pas op zaterdagochtend aan de weg te zetten. 

De algemene regel voor containers is ook dat deze altijd op de inzameldag
zelf 's ochtends vroeg, uiterlijk om 07.00 uur, aan de openbare weg ge-
plaatst worden. Zeker op zaterdag 12 september is het in Steenderen en
omgeving van belang om u hieraan te houden.

Kermis Steenderen: papiercontainer
op zaterdag aan de weg!



Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woonom-
geving. Iedereen wil in een schone
omgeving wonen of recreëren en
zwerfafval bederft dat plezier. Ter-
wijl de oplossing eigenlijk heel sim-
pel kan zijn door met elkaar af te
spreken om het afval daar te bren-
gen waar het hoort -in de afvalbak-
én zich aan die afspraak te houden.
Maar de praktijk pakt helaas vaak
anders uit. Het gemeentelijk beleid
is gericht op het stimuleren van ini-
tiatieven en deelname van inwoners
als het gaat om o.a. het schoonhou-
den van de eigen leefomgeving.
Daarom faciliteren en ondersteunen
wij de zwerfvuilacties van de diverse
organisaties binnen de gemeente
door het beschikbaar stellen van bij-
voorbeeld afvalknijpers, werkhand-
schoenen en vuilniszakken. 

26 september a.s.
Op zaterdag 26 september a.s. or-
ganiseert een aantal dorpsbelan-
genorganisaties weer een zwerfvuil
schoonmaakactie in Achter-
Drempt, Hengelo, Kranenburg,
Toldijk en Zelhem.

Meedoen? Meldt u nu aan!
Wilt u in een van bovenstaande dor-
pen meedoen dan kunt contact op-
nemen met een van de onderstaan-
de contactpersonen.
• Achter Drempt, werkgroep Achter

Drempt: mevrouw W. Leenders,
e-mail: h.leenders@13chello.nl

• Dorpsbelang Hengelo:
de heer G. Berenbroek,
e-mail: g.berenbroek@chello.nl
of tel. (06) 50 48 43 83

• Kranenburgs Belang: 
de heer J. Huitink,
e-mail: huiti141@planet.nl,
tel. (06) 53 60 51 52

• Toldieks Belang:
mevr. J. Rekswinkel,
e-mail: jacqueline@rekswinkel.nl,
tel. (0575) 45 27 45

• Dorpsraad Zelhem e.o.,
de heer G. Abbink,
e-mail g.abbink8@chello.nl,
tel. (0314) 62 19 98 Doen!

Bronckhorst buitengewoon schoon
Daar werkt u toch ook aan mee?

Huiselijk geweld is de omvangrijk-
ste vorm van geweld in onze samen-
leving. Bijna de helft van alle Ne-
derlanders maakt ooit in zijn of haar
leven op enige wijze geweld in de
thuissituatie mee. Mensen zijn -
zeggen de cijfers- nergens zo onvei-
lig als thuis. De gevolgen van thuis-
geweld kunnen ernstig zijn: bijvoor-
beeld verscheurde gezinnen, psy-
chische en psychiatrische proble-
men, middelengebruik en versla-
ving en werkverzuim.

Marieke: “De problemen zijn begon-
nen toen ik zwanger werd. Het leek
wel alsof hij jaloers was op het kind
in mijn buik. Ik probeerde lief voor
hem te zijn, ook al voelde ik me de
hele dag beroerd en misselijk. Hij
heeft me voor het eerst geslagen
toen ik terugkwam van een bezoek
aan de verloskundige. Zij had me ge-
adviseerd om zoveel mogelijk te
rusten. We moesten die avond naar
een feestje van zijn werk en ik kon
dat echt niet opbrengen. Toen sloe-
gen de stoppen bij hem door. Hij
vond dat ik hem in de steek liet. Het
ging van kwaad tot erger. Pas toen
hij in een dolle driftbui onze dochter
van inmiddels vier wilde slaan, werd
mij duidelijk dat dit nooit vanzelf
over zou gaan. Ik heb mijn spullen
gepakt en ben gegaan. We hebben
wel weer contact, maar ik wil pas

praten over samen verder gaan als
hij zich laat behandelen.”

Joris (7): “Mijn vader en moeder
zeggen altijd dat ik een grote druk-
temaker ben en altijd een grote bek
heb. Nou, dat hebben ze zelf ook. Ze
maken heel vaak ruzie. Dat doen ze
als ik al in bed lig. Ze denken dat ik
het niet weet, maar ik hoor het wel!
Ik wil dat ze ermee stoppen. Morgen
zal ik mijn best doen om een goede
jongen te zijn. Misschien maken ze
dan minder ruzie. Soms denk ik dat
het voor de rust in huis beter is als
papa weggaat. Maar ik vind hem ei-
genlijk ook wel lief.”

Jacqueline: “Ik ben nu bijna zes jaar
met Joop getrouwd. Eigenlijk is hij
best een lieve man. Maar hij heeft
van die buien. Dan kan ik niks goed
doen en dan is hij zo ongelofelijk ja-
loers. Terwijl, ik denk er niet over om
iets met een ander te beginnen. Vaak
komt het er op neer dat hij mij slaat.
Echt, dan lijkt hij wel een ander
mens. Daarna heeft hij ook altijd veel
spijt en moet hij huilen. Hij bedoelt
het ook niet zo. En dan maken we het
weer goed. Mijn vriendin zegt steeds
maar dat ik van Joop af moet. Maar
ik hou van hem en wil hem niet kwijt.
Ik wil alleen dat het slaan stopt. En
Joop wil dat ook wel denk ik.”

Huiselijk geweld: zo veel vormen

Ondernemen is in deze tijd niet niks,
toch zijn er nog veel mensen die een
bedrijf willen starten en bestaande
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) on-
dernemers loopt het niet allemaal
even goed, zij hebben een steuntje
in de rug nodig. ROZ (Regionale Or-
ganisatie Zelfstandigen) is een sa-
menwerkingsverband van de ge-
meenten Hengelo (Ov) en Enschede
en voert voor de meeste gemeenten
in de Achterhoek en Twente finan-
ciële regelingen voor ondernemers
uit, maar het ROZ is er ook voor ad-
vies, begeleiding en coaching van
ondernemers. 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de
Achterhoek en Twente kunnen

sinds 1 januari 2009 een beroep
doen op een nieuwe financierings-
regeling. Het gaat om nieuwe en
bestaande ondernemers die niet in
aanmerking kunnen komen voor
een normaal bankkrediet, bijvoor-
beeld door onvoldoende zekerhe-
den of weinig of geen eigen vermo-
gen. De overheid heeft daarvoor een
zogenaamd krediet met borgstel-
ling in het leven geroepen. Dit is een
lening van maximaal € 35.000,-.
ROZ draagt zorg voor de uitvoering
en werkt daarbij nauw samen met
de Rabobank en ABN/Amro. Na
screening van het plan en de onder-
nemer als persoon gaat het minis-
terie van Economische Zaken borg
staan. Op grond van deze borg vers-
trekt de bank het krediet onder de
gebruikelijke voorwaarden. Op deze

manier kunnen starters die nor-
maal gesproken geen lening kun-
nen krijgen bij een bank toch aan
een startkapitaal komen.

Ondernemers die tijdelijk te weinig
inkomsten uit het bedrijf halen om
in hun eigen levensonderhoud te
voorzien, kunnen een beroep doen
op het Bbz (Bijstandsbesluit Zelf-
standigen). Dit geldt ook voor die
bedrijven die moeten investeren om
levensvatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar
kunnen krijgen. Vanzelfsprekend
moet wel aan de geldende voor-
waarden worden voldaan. Naast
kredietverlening biedt het Bbz ook
de mogelijkheid voor een tijdelijke
inkomensaanvulling. Van groot be-
lang is hierbij de oorzaken van de

tijdelijke achteruitgang of de inves-
teringsbehoefte te herkennen. Van-
daar dat kredietverlening altijd ge-
paard gaat met een gedegen advies
over de verdere bedrijfsvoering. Bij
het bedrijf kan een ondernemers-
coach via ROZ Twente ingezet wor-
den. De dienstverlening aan onder-
nemers die tijdelijk financiële on-
dersteuning nodig hebben is koste-
loos.

ROZ nu ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar be-
geleiding, advisering en coaching op
het gebied van ondernemerschap
en de groeiende vraag naar finan-
ciële regelingen voor ondernemers,
zijn de gemeente en ROZ een sa-
menwerking aangegaan om onder-
nemend Bronckhorst te stimuleren.

Bent u een Bronckhorster onderne-
mer en zit u in (financiële) moeilijk-
heden of wilt u een bedrijf starten
en heeft u hierbij hulp nodig? Neem
dan contact op met het secretariaat
van ROZ, via tel. (074) 245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks
spreekuur houdt in het gemeente-
huis van Bronckhorst. De spreek-
uren in 2009 zijn op 6 oktober,
3 november en 1 december van
13.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster ondernemers

De gemeente krijgt regelmatig
klachten van inwoners die hinder
ondervinden van hondenpoep en
loslopende honden. In de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) zijn
regels opgenomen om deze overlast
tegen te gaan. Zo is degene die een
hond uitlaat verplicht opruimmidde-
len voor uitwerpselen bij zich te
hebben en er voor te zorgen dat de
uitwerpselen direct worden opge-
ruimd. Ook is in de APV opgenomen
dat de eigenaar of houder van een
hond, binnen de bebouwde kom op
de weg, de hond moet aanlijnen. Ook
op een ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide mag u de
hond niet los laten lopen. 

Handhaving
Sinds enige tijd heeft de gemeente
een zogenaamde Buitengewoon Op-
sporings Ambtenaar in dienst die
zich met deze problematiek bezig-
houdt en verbaliserend optreedt als
dit nodig is. De komende tijd bezoekt
hij plaatsen waar de meeste overlast
wordt veroorzaakt frequenter.

Op elke overtreding
van de APV staat een
boete van 75 euro.  

Heeft u een hond dan is het belang-
rijk dat u zich er van bewust bent
waar u uw hond laat poepen en de
uitwerpselen opruimt. Met name op
plaatsen waar kinderen vaak spelen,
langs wandelpaden en in plantsoe-
nen veroorzaakt hondenpoep irrita-
tie en ergernis. Houd als  honden-
bezitter bij het uitlaten van uw hond
rekening met uw omgeving!

Voorkom overlast hondenpoep
en loslopende honden

Van rampen horen we bijna dage-
lijks. Maar dan gaat het meestal om
gebeurtenissen die zich in het bui-
tenland voltrekken. Een grote ramp
blijft voor ons gevoel nog steeds iets
on-Nederlands; dat overkomt ons
toch niet? Inderdaad, een tsunami of
een orkaan ligt in Nederland niet
echt voor de hand. Maar er zijn ram-
pen die ook in Bronckhorst beslist
niet ondenkbaar zijn. Gelukkig kan
iedereen zich daar wel op voorberei-
den. De gouden tip luidt: denk voor-
uit! Rampen vallen niet te plannen,
voorbereidingen wel. Dit is het motto
van een campagne die de overheid
voert. U heeft er wellicht op radio en
tv wel eens iets over gehoord. Het
doel is iedereen bewust te maken
van risico's en nuttige tips te geven
over handelen in geval van een plot-
selinge ramp. Natuurlijk hoeven we
niet dagelijks in angst te leven voor
een overstroming of een grote
brand. Maar met een goede voorbe-
reiding is het toch rustiger slapen. 

Verblijf binnenshuis 
Wat is een goede voorbereiding? In
elk geval één waarbij er rekening
wordt gehouden met een onver-
wacht lang verblijf binnenshuis.
Eten en drinkwater voor minimaal
drie dagen in huis hebben en zorgen
voor een draagbare radio met extra
batterijen. Daarmee kunt u de ram-
penzender volgen voor meer infor-
matie (Omroep Gelderland).

Op www.denkvooruit.nl en
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Veiligheid vindt u tips met wat te
doen bij diverse rampen die in
Nederland kunnen gebeuren.
Bijvoorbeeld een grote brand, over-
stroming, terroristische aanslag,
verkeersramp, ziekgolf, extreem
weer, uitval van water, stroom, gas
of telefoon etc. 

Ook staat er uitgebreide informatie
op over wat een noodpakket, waar-
over ieder huishouden zou moeten
beschikken, in ieder moet bevatten. 
O.a. een zaklamp met extra batterij-
en, eerstehulpdoos met eerstehulp-
handboekje, lucifers in waterdichte
verpakking en waxinelichtjes, 
warmhouddekens etc. Bekijk de
informatie op de site eens en doe
er uw voordeel mee!

Voorbereid zijn op een ramp?
Stel een noodpakket samen

HEEFT U AL EEN
NOODPAKKET?



Openbare bekendmakingen

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

Commissievergadering
Evaluatie en controle 
Op 9 september a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.

De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan

'Buitengebied 2008;
Plan Mennink Hengelo'
De raad wordt gevraagd dit plan,
dat drie percelen omvat waar o.a.
sloop bedrijfsbebouwing, bouwen
nieuwe boerderij, extensieve
landbouw, natuurontwikkeling  en
legalisering bestaande caravan-
stalling gaat plaatsvinden, onge-
wijzigd vast te stellen 

• Bestemmingsplan
'Wientjesvoort-Noord, Vorden'
B en w vragen de raad dit plan,
dat voorziet in het omzetten van

kampeerplaatsen in twee woon-
gebouwen en een gebouw met 35
recreatieappartementen, herstel
van het landhuis, koetshuis en
grachten en ontwikkeling van een
deel van het landgoed in bos,
gewijzigd vast te stellen 

• Bestemmingsplan 'Steenderen,
Hummelo en Keppel 2009'
Dit bestemmingsplan heeft be-
trekking op de verruiming van de
inhoud van burger- en bedrijfswo-
ningen tot maximaal 750 m3 en de
verruiming van de gezamenlijke
oppervlakte aan bijgebouwen bij
burger- en bedrijfswoningen van
75 m2 tot maximaal 100 m2. Het
plangebied betreft de buitenge-
bieden van de voormalige ge-
meenten Hummelo en Keppel en
Steenderen. De raad wordt ver-
zocht het plan vast te stellen 

• Normen- en toetsingskader
rechtmatigheid gemeente
Bronckhorst 2009

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling
Op 10 september a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Antidiscriminatievoorziening
gemeente Bronckhorst
Gemeenten zijn sinds dit jaar ver-
plicht hun inwoners een antidis-
criminatievoorziening aan te bie-
den. De gemeente Bronckhorst
doet dit sinds medio 2008 met het
meldpunt Discriminatie dat Art 1
verzorgt. Hier kunnen inwoners
discrimatie melden. De raad
wordt gevraagd de voorziening
voort te zetten  

• Archeologische waarden- en
verwachtingskaart
Gemeenten zijn sinds kort ver-
plicht te beschikken over een der-
gelijke kaart, waarop bekende ar-
cheologische vindplaatsen en -
terreinen en de archeologische
verwachtingen van gebieden
staan. B en w vragen de raad de
Bronckhorster kaart en het daar-
aan gekoppelde beleid (hoe daar-
mee om te gaan) vast te stellen 

• Provinciaal kwalitatief woon-
programma KWP3
B en w vragen de raad in te stem-
men met dit beleid van de provin-
cie dat voor de regio Achterhoek
het 'ideale' woningbouwprogram-
ma aangeeft, zodat aan de woon-
behoefte tot 2019 voldaan kan
worden. De regio heeft een aantal
aanmerkingen/verbeterpunten op
het overzicht die met de provincie
worden besproken

• Milieubeleidsplan 2009-2012
De raad wordt gevraagd dit mi-
lieubeleidsplan vast te stellen.
Met de maatregelen in het plan
wil de gemeente een bijdrage le-
veren aan het realiseren van een
gezonde, prettige en duurzame
leefomgeving voor inwoners, nu
en straks. Er staat in wat de ge-
meente doet en wil doen op het
gebied van afval, klimaat, bodem,
geluid, openbaar groen etc. Voor-
beelden van plannen zijn: samen
met Berkel Milieu werken aan
een afvalloze maatschappij (het
streven is dat in 2030 een Bronck-
horster huishouden nog maar
10 kilo afval aanbiedt) en het bie-
den van subsidiemogelijkheden
voor energiebesparende maat-
regelen aan woningen  

• Samenwerking bedrijven-
terreinen West Achterhoek
B en w vragen de raad hun wen-
sen en bedenkingen aan te geven,
zodat zij een besluit kunnen ne-
men over de Samenwerkings-
overeenkomst bedrijventerreinen
West Achterhoek. De overeen-
komst bevat de ambitie van de
gemeenten Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland en
Oude IJsselstreek om de ontwik-
kelingen van bestaande en
nieuwe bedrijventerreinen te
stroomlijnen. De belangrijkste
doelen van de samenwerking zijn
werkgelegenheid voor de regio
behouden en versnippering en
verrommeling van bestaande en
nieuwe locaties tegengaan

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de
Griffie, via tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, off-road ontspanningsrit voor motoren over diverse verharde en onverharde

wegen met start en finish bij de Varsselse molen, ontheffing diverse wegen voor het verbod
met motoren, 29 november 2009 van 08.00 tot 20.00 uur, afsluiten Veldermansweg van 7.00 tot
17.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning Varsselse molen, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 10.00 tot 22.00 uur, Hamove

• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 2, plaatsen van een zuil (permanente reclameaanduiding voor
Arendsen installatietechniek), Y-Sign reclame

• Hengelo (Gld), tijdelijke gebruiksvergunning ontmoetingscentrum Ons Huis i.v.m. consumen-
tenbeurs, 3 oktober 2009, diakonie van de Protestantse gemeente Hengelo (Gld)

• Zelhem, marktplein, innemen standplaats viskraam, wekelijks op dinsdag, vishandel Hengel

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Rijksweg 18, veranderen opslagruimte
• Drempt, Zomerweg 19A, bouwen kleedaccomodatie met bijbehorende ruimtes
• Halle, Pluimersdijk 21, vergroten bedrijfsloods
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, bouwen dakkapel
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, bouwen veldschuur/kapschuur
• Olburgen, 't Höfke 11, bouwen berging
• Steenderen, Kastanjelaan 4 en 6, gedeeltelijk vergroten dubbele carport
• Toldijk, Schiphorsterstraat 12, vernieuwen schuifdeur pui
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 5, veranderen bijgebouw

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 2 september 2009:
• Keijenborg, huis aan huis verkoop van loten, 10 oktober 2009, carnavalsvereniging de Doldrae-

jers Velswijk-Wittenbrink
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, streekproducten markt, 8 november 2009 van 11.00 tot 17.00 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning voor bestaand gebouw, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-
wet, vereniging streekproducten Achterhoek

• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. vogelshow, 31 oktober t/m 16 november
2009, vogelvereniging Vogelvreugd

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 2 september 2009:
• Bronckhorst, op diverse locaties plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. show autobedrij-

ven, 3 t/m 17 september 2009, Hoffman outdoor media

Lichte bouwvergunning
Verzonden op 31 augustus 2009:
• Steenderen, Tulpstraat 11, bouwen berging/keuken

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 28 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, bouwen vleesvarkensschuur

Verleende vergunningen

• Vorden, Rondweg 6, tijdelijk plaatsen ambulancepost
Verzonden op 31 augustus 2009:
• Drempt, Zomerweg 8, bouwen jongveestal/machineloods
Verzonden op 1 september 2009:
• Baak, Vordenseweg 1, verbouwen woning
• Drempt, Gildeweg 18, bouwen bijgebouw voor uitoefening massagesalon
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 20, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50

lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Lie-
mers

• Vorden, de Bongerd 15, vergroten woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 september 2009:
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Lindeseweg 17, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij  
Verzonden op 3 september 2009:
• Halle, Aaltenseweg 37, gedeeltelijk slopen woning en schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Halle, Molenweg 1, gedeeltelijk slopen kapschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), slopen autoberging/houtopslag, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, slopen drie schuren en renovatie drie daken andere gebouwen, komt asbesthou-

dend afval vrij
• Olburgen, Olburgseweg 1, verwijderen van asbestgolfplaten op een schuur
• Steenderen, Spaensweertweg 4, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Velswijkweg 29, verwijderen asbesthoudende golfplaten 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens het Humsteefeest is de Spalderkampseweg, tussen de Zelhemseweg en de

Greffelinkallee, vanaf 31 oktober 18.00 uur t/m 1 november 2009 11.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens de jaarlijkse autoshow op 27 september 2009 is de Beatrixlaan, tussen de
huisnummers 31 t/m 37, van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering 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 Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke ver-
keersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Lichte bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6
lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 augustus 2009:
• Vorden, de Laegte 24, vergroten woning

Lichte bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 2, vernieuwen garage/berging



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 31 augustus 2009:
• Vorden, Wiersserallee 9, bouwen bijgebouw

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; IJselweg 13, Vierakker'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; IJselweg 13, Vierakker' en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 10 september t/m 21 oktober 2009 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. 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. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van een niet-agrarisch bedrijf in een ander niet-agra-
risch bedrijf met de functies horeca, recreatie, vergaderaccommodatie en cultuur op het perceel
IJselweg 13 in Vierakker.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Functiewijziging Ganzensteeg 7, Vorden'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Functiewijziging
Ganzensteeg 7, Vorden' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 september t/m
21 oktober 2009 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 gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan biedt de planologische basis om een deel van de bebouwing van een voormalige boerde-
rij aan de Ganzensteeg 7 in Vorden te verbouwen en te benutten voor een aantal nieuwe functies,
te weten een school, ICT- en yogacursussen en een recreatiewoning.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de bovenstaande
ontwerpbestemmingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar
voren brengen bij de gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Loakendiek 7, Veldhoek'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 27 augustus 2009 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2009; Loakendiek 7, Veldhoek' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzi-
gingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het omzetten van
de agrarische bestemming in een woonfunctie op het perceel Loakendiek 7 in Hengelo.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening
Broekstraat 1, 2, Het Lendenbosch 3, Hummelo'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 27 augustus 2009 het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied, herziening Broekstraat 1, 2, Het Lendenbosch 3, Hummelo' vast. Bij de vaststelling van
dit plan is een wijziging aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijziging betreft het vol-
gende: op de verbeelding (plankaart) was in het ontwerp geen rekening gehouden met de wijzi-
ging aan de westzijde van het agrarisch bouwperceel Broekstraat 2 als compensatie voor de ver-
kleining aan de noordoostzijde. 

Het plan heeft betrekking op de bouw van een bedrijfswoning op het adres Broekstraat 1, een
aanpassing van het agrarisch bouwperceel alsmede het beëindigen van de intensieve veehoude-
rijtak op het adres Broekstraat 2 en het omzetten van de agrarische bestemming van de locatie
Het Lendebosch 3 in Hummelo naar woondoeleinden.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 september t/m
21 oktober 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op 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. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijziging betreft, kan
gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Het
vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is be-
slist.  

Vastgesteld projectbesluit 'Verbreding Elderinkweg'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 augustus 2009 het projectbesluit 'Verbreding
Elderinkweg' vastgesteld. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het projectbesluit heeft betrekking op het verbreden van de
Elderinkweg op de hoek ten westen van de rotonde met de N316 in Hengelo (Gld).

Het projectbesluit ligt van 10 september t/m 21 oktober 2009 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Bestemmingsplannen

Bent u op 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. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
projectbesluit bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,
7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Secor bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Voorgenomen ontheffingen
B en w zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Roomstraat 8, verbouwen bijgebouw, ontheffing voor het overschrijden van de maxi-

male toegestane oppervlakte, geldende bestemmingsplannen 'Buitengebied 1998 Hummelo
en Keppel/Buitengebied Hummelo en Keppel, correctieve herz. 2006/Buitengebied Steende-
ren, Hummelo en Keppel 2008'

• Vorden, de Steege 2 t/m 24, vernieuwen van 12 woningen, ontheffing omdat de hoofdgebouwen
op een andere plek worden herbouwd, geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

De bouwplannen liggen van 10 september t/m 21 oktober 2009 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02
88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswij-
ze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact op-
nemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

De monumentencommissie vergadert op 16 september 2009 om 09.00 uur in het gemeentekan-
toor. De vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Asfalteringswerkzaamheden (N316)
tussen Velswijk en Vorden
De provincie gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
aan het asfalt van de Kruisbergseweg, Rondweg,
Vordenseweg en Hengeloseweg (N316), tussen Velswijk
en Vorden. Om de verkeershinder te beperken, gebeurt
het onderhoud in twee fases. Fase 1 betreft de (N 316)
Vordenseweg en Hengeloseweg, tussen Hengelo en
Vorden. De werkzaamheden zijn van 14 september t/m
naar verwachting 2 oktober 2009. In deze periode geldt
een gewijzigde busroute! Voor meer informatie hierover raden wij u aan contact op te nemen met
vervoerder Syntus. Fase 2 betreft de (N 316) Kruisbergseweg en Rondweg, tussen Velswijk en
Hengelo. Deze werkzaamheden duren van 12 oktober t/m naar verwachting eind oktober. 

De werkzaamheden bestaat uit het vervangen van het asfalt op de hoofdrijbaan en het aanleggen
van transferpunten bij de rotonde Banninkstraat en Vordenseweg. Tijdens de werken zijn de
wegen afgesloten, behalve voor fietsers en bromfietsers. Voor het doorgaande verkeer staan
omleidingsroutes aangegeven.

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Steenderen, Zutphen-Emmerikseweg 103, voor het veranderen van de inrichting. De verande-

ringen betreffen het verplaatsen van de kantine naar het pand Dambroek 20. Verder worden de
kantooractiviteiten geconcentreerd in het pand aan de Zutphen-Emmerikseweg en lesactivitei-
ten in het pand aan de Dambroek 20

De verklaring is op 27 augustus 2009 verzonden.

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

Wet milieubeheer

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Inspraak 'Nota lokaal gezondheidbeleid'
De conceptnota lokaal gezondheidbeleid ligt overeenkomstig de Inspraakverordening van de
gemeente van 8 september t/m 6 oktober 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Maatschappij en organisatie. Het plan is ook te downloaden
via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Zorg en welzijn � Gezondheidsbeleid. Voor meer informa-
tie over de inhoud van het beleid zie het artikel elders op deze gemeentepagina's. 
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn of haar inspraakreactie op het
beleid naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w
van Bronckhorst.

Participatieverordening vastgesteld 
De gemeenteraad stelde in haar vergadering van 27 augustus jl. de 'Participatieverordening
Gemeente Bronckhorst' vast. Met deze verordening regelt de gemeente de participatie van inwo-
ners en belanghebbenden bij de totstandkoming van beleid dat is voorgeschreven in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werk-
voorziening (Wsw).

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Doel participatieraad 
De participatieraad is een adviesorgaan gericht op het verder invullen van de maatschappelijke
ontwikkeling van inwoners van Bronckhorst. De participatieraad geeft de gemeente gevraagd en
ongevraagd advies. Dit advies richt zich op de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Wmo,
Wsw en WWB-beleid en het verbeteren van de samenwerking, afstemming en uitwisseling
tussen de verschillende bij deze wetten betrokken partijen.

Samenstelling raad
De participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal 14 leden die een afspie-
geling vormen van de doelgroepen binnen het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. Half
september start een procedure voor het aanstellen van de leden.

De verordening is op 1 september jl. in werking getreden. Tegen betaling van de kosten kunt u
een exemplaar van de verordening krijgen. De verordening ligt ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Maatschappij en organisatie en is te downloaden via www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister.

Kijk in de keuken van HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie keukens! Maar ook badkamers, tegels en deuren. 

In allerlei stijlen, geheel naar uw wens. Laat u inspireren en 

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Keukens in alle smaken

Uitmaat 9, 6987 ER Giesbeek
Tel. 0313 - 632242

www.autobedrijfscheers.nl

Autobedrijf 
Scheers bv

De Koppeling 1 - 6986 CS Angerlo
Tel. 0313-490760

www.garageschel.nl

Leigraafseweg 17 - 6983 BR Doesburg
Tel. 0313-474411

www.autodoesburg.nl

Nieuwstraat 3 - 6981 AH Doesburg
Tel. 0313-472365

www.autodoesburg.nl

Grote gezamenlijke jaarlijkse

OCCASION AUTOSHOW
in Doesburg!

Vrijdag 11 september - 14.00 - 21.00 uur
Zaterdag 12 september - 10.00 - 18.00 uur
Zondag  13 september - 10.00 - 17.00 uur

3 DAGEN PROFITEREN VAN EXTRA VOORDEEL

LOCATIE:
U bent van harte welkom op de showlocatie aan de 

Provincialeweg N317 Doesburg - Drempt (nabij het Zwembad)

SPECTACULAIRE

ACTIES

KEUZE UIT RUIM 200 SUPER OCCASIONS!

KINDERVERMAAK:
Op zondag 13 september is voor de kinderen veel kindervermaak, 

zoals o.a. een springkussen en schminken



Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Vage klachten die je  leven uit balans brengen. Wie kent dat
niet, klachten die niet zomaar op te lossen zijn met een pilletje.
Met Shiatsu Therapie is deze onbalans te herstellen.

Shiatsu werkt bij 
allerlei klachten, zoals b.v.: Gewrichtspijnen

Hoofdpijn/Migraine
Rug, Nek, Schouderklachten
Depressie
Vermoeidheid
Slapeloosheid, enz.

Shiatsu heeft een  ontspannende werking en is zeer rustgevend
om te ondergaan.

Behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars. 

Voor informatie of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel.: 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

Go your own way!
De beste route voor je eigen bedrijf.

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.

Startersavond op

24 & 30 september.

Speciaal voor jongeren die voor zichzelf

(willen) beginnen, organiseert Rabobank

Graafschap-Noord een startersavond. Onze 

bedrijvenadviseurs en medewerkers van de 

Kamer van Koophandel helpen jou met het

plannen van de beste route voor je eigen

bedrijf. En je maakt ook kans op een TomTom.

Waar en waneer?

Donderdag 24 september in Lochem.

Rabobank kantoor Markt 11.

Woensdag 30 september in Zutphen.

Rabobank kantoor Hagepoortplein 5.

Binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur.

Je bent van harte welkom.

www.rabobank.nl/graafschap-noord

Voor meer info zie onze website of bel (0575) 439 998

P R E S E N T E E R T

De nieuwe belasting op erven en schenken en de
gevolgen die dit voor u en uw erfgenamen heeft

• gaat de belasting echt omlaag?
• en gaat er nog iets omhoog?
• wat verandert er nog meer?
• moet u dit jaar nog iets doen om belasting te

besparen? En volgend jaar?

Kom naar één van de gratis lezingen die notaris
Gertjan Hulleman uit Vorden hierover geeft.

Wanneer en waar
• dinsdag 6 oktober 2009 om 20.00 uur in Café-

Restaurant Den Bremer aan de Zutphen-Em-
merikseweg 37 te Toldijk

• maandag 19 oktober 2009  om 20.00 uur in Par-
tycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hen-
gelo

• woensdag 4 november 2009 om 20.00 uur in
Hotel-Restaurant Bakker aan de Dorpsstraat 24
te Vorden

Voor informatie kunt u bellen met het kantoor:
0575-552220

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



In het draaiboek van de Vuelta was gepland dat de wielrenners
rond 14.05 Vorden zouden passeren. Ruim drie kwartier van te
voren waren de terrassen in de Dorpsstraat en de Kerkstraat al
bijna ‘uitverkocht’. Vele toeschouwers met de camera in de aanslag
om straks in alle rust thuis de beelden nog eens te bekijken.
Direct na de start in Zutphen gingen er al direct drie coureurs als
een speer vandoor. De Spanjaard Jesus Rodendo Prato en de twee
Nederlanders Johnny Hoogerland en Lars Boom. Vanaf de start via
Lochem, Barchem, Ruurlo bouwde het drietal al snel een voor-
sprong op. Zo tegen tien over twee kwamen ze Vorden binnen,
met op dat moment een voorsprong van maar liefst acht minuten.

Vervolgens trok een flink aantal motoren voorbij: Nederlandse
politie, Duitse Polizei (de route ging maandag namelijk bij ‘s
Heerenberg ook voor ‘even’ de grens over) persmensen op de
motor en in volgwagens, noem maar op. Plotsklaps bij de rotonde
Dorpsstraat/Horsterkamp een snerpend politie-fluitje. Het geroeze-
moes onder de toeschouwers zwelde aan. Het bijna 200 coureurs
tellende peloton denderde Vorden binnen. De renners stoven
links en rechts langs de rotonde op volle snelheid de Dorpsstraat
in. Het publiek juichte en klapte. De schoolkinderen zwaaiden
met hun vlaggetjes. De jongens en meisjes vonden het prachtig,
alhoewel! ‘Ik heb zo net vijf helicopters gezien en heel veel moto-
ren en dat vond ik nog mooier dan de fietsers’, zo vertelde een
jochie van zeven enthousiast. 

Robert Geesink en de zijnen hadden slechts oog voor één ding: ‘zo
hard mogelijk en geconcentreerd blijven fietsen’. Intussen waren
de koplopers al zo’n beetje in de buurt van Warnsveld. En wat
bleek naderhand, Prato, Boom en Hoogerland presteerden het om
160 kilometer voorop te blijven rijden. Toen rekende het peloton
hen op 20 kilometer voor de finish in Venlo genadeloos in. Voor
Lars Boom bleek de vluchtpoging succesvol, want hij pakte die dag
vele bonificatieseconden, hetgeen hem op dat moment een 7e
plaats in het algemeen klassement opleverde. Overigens is de
Brabander, die dinsdag opnieuw van zich deed spreken (hij hees

zich toen in Luik in de trui als leider van het bergklassement) geen
onbekende in Vorden. Hij nam hier in het verleden een paar keer
deel aan de veldrit die al jaren eind december door de wielerclub
RTV Vierakker-Wichmond bij kasteel Vorden wordt georganiseerd.

Ook heeft Lars Boom menig ‘wielerrobbertje’ met onze plaats-
genoot Thijs van Amerongen uitgevochten. Lars heeft de afgelopen
jaren een indrukwekkende erelijst opgebouwd: nationale kampioen-
schappen en zelfs wereldtitels. Toen Boom vanwege zijn leeftijd
(hij is iets ouder dan Thijs van Amerongen) in een andere leeftijds-
categorie uitkwam, pakte Thijs van Amerongen bij de jeugd
enkele nationale titels bij het veldrijden! Terug naar de Vuelta.
Niet alleen gaf de provincie Drenthe en de stad Zutphen, door een
voortreffelijke organisatie haar visitekaartje af. Ook de gemeente
Bronckhorst deed op ‘promotie-gebied’ van zich spreken. Burge-
meester Henk Aalderink kondigde het de afgelopen weken al
diverse keren aan: ‘De gemeente Bronckhorst moet van de door-
komst één groot feest maken‘. En dat gebeurde ook. Mede door
de fraaie weersomstandigheden was het maandag in de kernen
en dorpen van Bronckhorst, waar de Vuelta door heen kwam,
genieten geblazen. 

De directeur van de Vuelta de Spanjaard Javier Guillen was reuze
enthousiast en zei tegen de diverse organisaties in Nederland
(provincie Drenthe, Assen, Emmen en Zutphen): ‘Het is de eerste
keer dat de Vuelta buiten de eigen landsgrenzen is gestart. Wij
wisten vooraf niet wat we van de start in Nederland moesten ver-
wachten. Wij hebben zo bleek, de juiste beslissing genomen. Wij
komen hier zeker terug’, zo sprak de Vuelta-baas. Pas afgelopen
donderdag werd voor het eerst in Spanje zelf gereden. De Span-
jaarden zullen zich de doorkomst in Nederland voor altijd blijven
herinneren en wie weet zijn ze zelfs nog onder de indruk geraakt
van de spandoeken met de tekst: ‘Gemeente Bronckhorst greets
Spain’! Eén ding is zeker: Het fietsen in het prachtige Achterhoekse
landschap zal dankzij de Vuelta in de toekomst een nog grotere
vlucht nemen. En daar kan ook de gemeente Bronckhorst volop
van mee profiteren!

Ook een paar duizend toeschouwers in Vorden

Vuelta eveneens promotie voor fietsen
in de gemeente Bronckhorst

Zelden kreeg een ‘eenzame fietser’ zoveel applaus als vorige
week maandagmiddag in Vorden. Gestoken in een groen-
witte outfit, reed deze coureur komend vanaf Ruurlo geheel
argeloos de Dorpsstraat in Vorden binnen. Gewoon voor
hem een dagelijks trainingsritje. Opeens steeg er een groot
gejuich en een warm applaus op. De man in kwestie zag de
humor er wel van in en zwaaide trots naar het publiek.
Zo begon in Vorden de intocht van de gladiatoren ofwel de
Vuelta. Deze tweede etappe van de Ronde van Spanje was
ruim een uur daarvoor in Zutphen van start gegaan. Daar
waren circa 30.000 bezoekers op de been, bij de finish in Venlo,
later op de dag zelfs ruim 40.000! Ook Vorden deed deze
maandag van zich spreken. Daar hadden zich op de Ruurlo-
seweg, Dorpsstraat, Zutphenseweg tot einde bebouwde kom
ook een paar duizend toeschouwers verzameld om maar
niets van het spektakel te missen. Op de stoep bij hotel Bakker
was zelfs het college van de gemeente Bronckhorst present!

Kopgroep met Lars Boom

Peloton dendert de Dorpsstraat in

Onder de toeschouwers ook het college van Bronckhorst
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Al meer dan veertig jaar zijn Elly&Rik-
kert onderweg, zo’n vijftig platen le-
verden ze af, honderden teksten schre-
ven ze en ze gaven ongeveer vijfdui-
zend concerten. Herman Veenhof
schrijft beeldend over hen in het boek
Vrije Vogels, dat in 2006 over hen ver-
scheen. Mensen probeerden hen
steeds weer in een hokje te stoppen,
eerst waren ze hippies en daarna (te)
evangelisch. Zelf willen ze bij geen en-
kele club horen en zich tegen geen en-
kele club afzetten: ze komen waar ze
worden gevraagd. In kerken en thea-
ters, op TV, de EO-familiedag en in het
circus, in blijf-van-mijn-lijfhuizen en
op congressen. Het zijn taalkunste-
naars, ze goochelen met teksten, zo-
als:

Al wandelend vond ik pas
Een steen, een hele mooie,
Zelfs als ik zonder zonde was
Zou ik er niet mee gooien

Ze schrijven liedjes voor kinderen en
volwassenen. Over allerlei thema’s,
Bijbelverhalen, gedachten. Ze hebben
maar één boodschap: dat niets anders
beklijft dan de liefde van Jezus. Dit ge-
loof werd door de jaren heen vaster,
maar de manier waarop ze er mee
naar buiten traden werd steeds meer
ontspannen. Elly & Rikkert worden
steevast begeleid door Jan Borger en
Dick le Mair. Vanaf 1993 vormen zij ei-
genlijk een band. Jan Borger is de ‘toet-
senman’, een muzikale duizendpoot. 

Dick le Mair is percussionist en heeft
als uitgangspunt dat alles echt moet
zijn, niets komt uit de computer, de in-
strumenten worden live bespeeld. Mis-
schien is het inmiddels alweer jaren
geleden dat u/jij over ze hoorde, hun
muziek beluisterde, of een concert be-
zocht. Hoog tijd om weer eens pols-
hoogte te nemen! Ze hebben, zoals het
kunstenaars betaamd, niet stilgeze-
ten, en ze zullen ongetwijfeld verras-

sende liedjes ten gehore brengen. Op
12 september richten ze zich vooral op
kinderen van 4 tot 12 jaar, maar als je
ouder bent en dit mee wilt maken,
schroom dan niet te komen!

KERKEN VAN VORDEN: OOK
OPEN VOOR KINDEREN!
Met dit concert willen de drie kerken,
te weten de Hervormde kerk en de Ge-
reformeerde kerk te Vorden (Protes-
tantse gemeente in wording) en de Pa-
rochie Christus Koning/H. Antonius
van Padua te Vorden en Kranenburg,
het nieuwe kerkelijke seizoen inlui-
den, speciaal voor kinderen. Er is na-
melijk in deze kerken ook veel te bele-
ven voor kinderen. Zo zijn er clubs
waar tientallen kinderen wekelijks
naar toe gaan. Elke zondag is er een
dienstje speciaal voor kinderen (ne-
vendienst) in de Hervormde en Gere-
formeerde kerk. En hou je van zingen?
Dan moet je zeker eens bij het kinder-
koor gaan kijken dat oefent in de Ka-
tholieke kerk! Met het concert van El-
ly&Rikkert willen we deze activiteiten
voor de jeugdigen eens extra op de
kaart zetten. Elly&Rikkert zullen voor-
al veel zingen, gouwe ouwe zoals ‘Je-
zus is de goede Herder’ en ‘De kauw-
gomballenboom’, maar ook het ‘Wie-
belwagenliedje’, ‘Hups zei de rups’ en
‘Spiksplinternieuw’. 

WELKOM!
Dus… alle kinderen en andere liefheb-
bers: Van harte welkom op 12 septem-
ber, als Elly&Rikkert optreden in de
Christus Koningkerk aan het Jebbink
8, te Vorden. Het concert begint om
19.00 uur, de zaal gaat open om 18.30
uur. Iedereen vanaf 4 jaar is welkom,
er is oppas voor 0 tot 3-jarigen. Kaarten
zijn te reserveren via Wilma Becker: 06
53811851, Wilma Hebbink 0575
552820, en Anita Eskes 0575 554422.
Kaarten kosten 4 euro in de voorver-
koop en 5 euro aan de zaal. Zorg dat
je erbij bent!

Elly & Rikkert
Wat? Spelen die lui nog steeds

Op 12 september komen Elly&Rikkert naar Vorden. Zij geven een concert
in de Christus Koningkerk aan het Jebbink 8. Al vele jaren spelen en zingen
Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld voor grote en kleine mensen in aller-
lei bijeenkomsten. Dit concert wordt georganiseerd door een commissie
van enthousiaste mensen uit de drie kerken van Vorden. En… het is spe-
ciaal voor kinderen!

De geschiedenis van de Keppelse Golf-
club gaat zo’n 85 jaar terug. Zeker is
dat de officiële oprichtingsdatum 23
januari 1926 is. De club kreeg oor-
spronkelijk de naam ‘Golfclub Enghui-
zen’. Deze naamgeving had een simpe-
le verklaring: de eerste golfbaan lag
vlak achter het kasteel/landhuis van
die naam. Drijvende kracht achter de
oprichting was vrijwel zeker Reinhard
Jan Christiaan van Pallandt (1888-
1938). Zijn vrouw stelde in 1926 de eer-
ste maandbeker ter beschikking. 

De oprichting heeft zich kennelijk in
stilte voltrokken; de regionale krant
‘De Graafschapsbode’, die toch veel
‘klein nieuws’ uit de regio opnam
zweeg er over. Bovendien heeft het eer-
ste bestuur van de vereniging niet de
moeite genomen goedkeuring van de
oprichting aan te vragen bij het Minis-
terie van Justitie. In het Algemeen
Rijksarchief Den Haag komt ‘Golfclub

Enghuizen’ dan ook niet voor in de
dossiers m.b.t. de erkenning van ver-
enigingen uit de gemeente Hummelo
en Keppel uit die jaren. Uit mondelin-
ge overlevering zijn er drie oprichters
van naam bekend, te weten mr. J.P.
Coops (1875-1957), dr. B.J. Westerbeek
van Eerten (1888-1975) en de heer
E.W(illem) Tenkink (1902-1988). Deze
personen staan van v.l.n.r. op de foto
van deze week. De eerste was advocaat
in Laag Keppel/ Hummelo en later pre-
sident-commissaris van de Gelderse
Tramwegen (G.T.W.) in Doetinchem.
Zijn zoon, Jan Chris Coops, is na de
Tweede Wereldoorlog geruime tijd se-
cretaris van de club geweest. Deze
Coops, spelend met handicap 10, werd
in 1942 landskampioen. Behalve de be-
kend huisarts Westerbeek van Eerten
behoorde ook zijn echtgenote tot de
eerste leden van de club. De heer Ten-
kink was al op jeugdige leeftijd mede-
oprichter en was zelf een verwoed

golfspeler die in de jaren dertig en
veertig maar liefst elf maal clubkam-
pioen werd. In 1954 dwong een rug-
blessure hem met de sport te stoppen.
De verandering van naam in Keppelse
Golfclub heeft in 1951 plaats gehad.

Bron: Jubileumuitgave Keppelse Golf-
club 2001
Wilt u ook een oude foto of een ver-
haal uit de gemeente Bronckhorst
beschikbaar stellen? Stuur of mail uw
reactie dan naar Fred Wolsink, Wisselt
75, 7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (105)

Dames-, heren-, gemengde- en jeugd-
teams kunnen zich inschrijven. Bij de
gemengde teams mogen maximaal 2
heren zitten. De teams mogen uit
maximaal 4 à 5 personen bestaan.
Men mag geen lid van een klootschiet-

vereniging zijn en er mag uitsluitend
met het materiaal van de Noabers wor-
den gegooid. Wanneer je alleen bent
of niet genoeg mensen bij elkaar hebt
voor een team kun je gerust komen,
want dan maken we met anderen wel
een team.
Verzamel buurt,familie en vrienden
en kom op 13 september naar de Me-
melinkdijk 6a, een hark meenemen
zou wel handig zijn.Kom met zoveel
mogelijk teams zodat het weer een
gezellige middag wordt. Voor vragen
bel: Wilco Harmsen tel, 06-53893153.

Open klootschietkampioenschap
van Hengelo
Wie gaat er dit jaar strijken met de eer en
gaat naar huis met de Gerrit Onstenkbokaal?
Op zondag 13 september wordt
door buurtvereniging de Noabers
uit Hengelo het jaarlijks Open
Klootschietkampioenschap van
Hengelo gehouden. De start is bij
de familie Hissink aan de Meme-
linkdijk 6a te Hengelo.

Pastor Ten Klooster is kandidaat-pries-
ter. Dat wil zeggen dat de studie en de
stage erop zitten. In december wordt
hij tot diaken gewijd en in mei 2010
tot priester. De parochie Vorden/Kra-
nenburg fuseert per 1 januari a.s. sa-
men met 11 andere parochies tot één

nieuwe parochie. Die draagt de toepas-
selijke naam “parochie De Twaalf
Apostelen”.  In deze fusieparochie zal
pastor Ten Klooster werkzaam zijn. De
parochie Vorden/Kranenburg maakt
dus straks als zogenaamde “locale ge-
loofsgemeenschap” deel uit van deze

fusieparochie. Voor de goede orde: De
Christus Koningkerk blijft gewoon in
gebruik en verandert ook niet van
naam. In de Antoniuskerk op de Kra-
nenburg is en blijft het Heiligenbeel-
denmuseum gehuisvest. Dit kerkge-
bouw wordt (mogelijk dit jaar) overge-
dragen aan de Stichting tot behoud
van oude Gelderse kerken.

Op de foto ziet u een enthousiaste An-
ton ten Klooster. In zijn hand het wel-
komstgeschenk: een beeldje van de
Heilige Dominicus Savio. (ook) Een
jonge geestelijke die al op 15 jarige
leeftijd heilig werd verklaard.

Installatie kandidaat-priester
Anton ten Klooster

Afgelopen vrijdag 4 september werd in de Christus Koningkerk kandi-
daat-priester Anton ten Klooster gelnstalleerd. Het was een bijzondere
viering in een volle kerk. Het bijzondere is o.a. dat pastor Ten Klooster
heel jong is, slechts 25 jaar. In katholieke kringen is het al bijzonder als je
een priester toebedeeld krijgt, laat staan zo’n jonge enthousiasteling. Ook
bijzonder is dat pastor Ten Klooster van oorsprong een gereformeerde
achtergrond heeft. Al met al genoeg om er een bijzondere en geslaagde
viering van te maken.
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Voorintekening stripboek gestart

Einde stripavontuur
Jonker Joost in Contact

Het is mogelijk om de eigen appel- en
perenoogst te laten persen tot heerlijk
sap! Op vrijdag 16 oktober aanstaande
komt Mobipers naar Fruitbedrijf Hor-
stink te Steenderen om het fruit te
persen zodat er het hele jaar door kan
worden genoten van eigen appelsap.
Belangstellenden kunnen hun appels-
en perenoogst die dag meenemen
naar Fruitbedrijf Horstink en deze op
de band storten van de Mobipers. Het
fruit wordt gewassen, geraspt en ge-
perst. Het verse sap wordt gepasteuri-
seerd (ca. 80 C) en direct afgevuld in 5
liter bag-in-box verpakking. Het sap
van de eigen appel- en perenoogst kan
gelijk worden meegenomen. Afhanke-
lijk van het ras en de kwaliteit van het
fruit kan de sapopbrengst 70% zijn.
De verpakking is gesloten minimaal
twee jaar houdbaar en na opening mi-
nimaal twee maanden (ook buiten de
koeling). De kosten voor het persen, in-
clusief de verpakking is slechts 1 euro
per liter. Wie zelf geen fruit heeft, kan
ook genieten van puur appelsap. Op
16 oktober zullen de appels van Hor-
stink verwerkt worden tot heerlijk
sap. Dit zal het gehele jaar door te
koop zijn in de boerderijwinkel, zo-
lang de voorraad strekt. Kijk voor
meer informatie op www.mobipers.nl.
Fruitbedrijf horstink, Prinsenmaat-
weg 3, 7224 NE Rha/Steenderen, tele-
foon (0575) 451643 of (06) 23676913.

Mobipers bij Fruitbedrijf Horstink

Heerlijk sap van eigen appel- of
perenoogst!

Het is weer oogsttijd in de boomgaard. Niet alleen bij de professionele
fruitteler, maar ook in de particuliere tuinen en de hoogstamboomgaar-
den begint het fruit te kleuren. En er is niks lekkerder dan een vers appel-
tje van eigen boom, maar soms hangt er te veel fruit om op te eten of zelf
te verwerken.

Tom Horstink aan het werk bij de Mobipers

Astrid Hoebink, een Hengelose van
oorsprong, verhuisde eind vorig jaar
met haar partner en hun twee kinde-
ren (6 en 2 jaar) van de Vordenseweg
naar het verbouwde huis aan de Wich-
mondseweg in Hengelo Gld. De toen-
malige televisiekamer op de begane
grond, leek haar direct geschikt om
als eigen pedicurepraktijkruimte in te
richten. “Ik heb er een keukenblokje
in laten zetten, want je moet alles bij
de hand hebben. Het desinfecteren en
schoonmaken, kan ik allemaal daar
doen,” vertelt ze enthousiast.

Na bijna twintig jaar als verpleegkun-
dige in het Spittaal te hebben gewerkt,
nam ze afscheid. “Anderhalf jaar gele-
den ben ik gestopt en ben de pedicure-
opleiding gaan doen. Ik wilde werk
hebben, wat ik zelf in kan delen,” legt
ze haar keuze uit. “In het ziekenhuis is
het altijd onregelmatig en kon je elke
dag ingezet worden. Ik begon dan ’s

morgens om zeven uur en liep dus
rond kwart over zes met mijn kind
over straat naar de oppas.” Astrid koos
voor Pedicure, ondanks dat ze altijd
op de chirurgische afdeling werkte en
veel diabetische voeten zag. “De voe-
ten van deze patiënten heb ik altijd
verzorgd. Een veel voorkomende com-
plicatie bij diabetes is neuropathie.
Hierbij is het gevoel in de voeten min-
der, loopt men sneller door bij onef-
fenheden in de schoen, stoten, eelt en
dergelijke, waardoor wondjes ont-
staan, die bij deze groep slechter gene-
zen. Daarom is een goede voetverzor-
ging en controle erg belangrijk. Maar
ik blijf dus voeten verzorgen,” lacht ze.
“En ik vind het contact met mensen
leuk.” Ze volgende de opleiding tot pe-
dicure bij IMKO in Arnhem. Het is
voornamelijk zelfstudie, aangevuld
met praktijkdagen. Na de basisdiplo-
ma’s, vervolgde ze met opleidingen
voor diabetische en reumatische voet.

Ze kreeg alleen vrijstelling voor Alge-
mene Anatomie. “Soms heb ik het
idee dat je een halve arts aan het wor-
den bent. Die Latijnse namen, al die
spieren. Maar je moet ze allemaal we-
ten en er examen in doen.”
De behandelingen duren drie kwar-
tier. “Mocht het nodig zijn, plan ik lan-
ger in, of de mensen komen nog een
keer terug.” Veelal komen ze met
klachten bij de pedicure. “Ze hebben
last van likdoorns of ‘kalknagels’ en
dat probleem verhelp je eerst. Daar-
naast doe je dan nagel en voetverzor-
ging. Extra’s als massage of een mas-
kertje voor droge benen zijn ook mo-
gelijk. Wie graag de nagels gelakt wil
hebben, mag een nagellak meene-
men.” Maandag- en donderdagavond
en woensdag- en vrijdagochtend is de
salon geopend. “Er moet duidelijkheid
zijn, wanneer de cliënten kunnen ko-
men,” vindt Astrid. “Ik wil rustig de
tijd hebben voor de mensen.” Astrid
Hoebink Pedicuresalon, Wichmondse-
weg 24, 7255 KZ Hengelo Gld. telefoon
(0576) 464096 of (06) 50849914, email
astrid.pedicure@gmail.com

Astrid Hoebink start
Pedicuresalon aan huis

Begin deze maand opende Astrid Hoebink haar Pedicuresalon aan huis.
De ruime, licht ingerichte behandelkamer is van alle gemakken voorzien,
zoals een prachtige in hoogte verstelbare stoel en een nieuw keukentje.

Astrid Hoebink in haar Pedicuresalon.

Nu, aan het begin van het derde mil-
lennium, lijkt het Evangelie weer te-
rug te wijken uit Europa en steekt het
heidendom opnieuw de kop op. Heeft
het christendom zijn tijd gehad en
moet het inderdaad plaats maken
voor de nieuwe heidenen. De auteur
van het boek ‘Zwijgen bij volle maan’

Dr. Hendrik Vreekamp vindt van niet.
Voldoende stof voor een zeer boeiende
lezing op maandag 14 september 2009
in de Vrijzinnige Kerk aan de Bannink-
straat in Hengelo Gld. 
Het boek is inmiddels uitverkocht,
dus des te meer reden om met de
schrijver de brug te ontdekken tussen
Edda en Tora. De avond begint om
20.00 uur, de entree is 5 euro inclusief
koffie of thee. De lezing over Zwijgen
bij volle maan is een oorspronkelijke
zoektocht naar de plaats van het chris-
tendom in de Westerse cultuur. U bent
van harte welkom om deze zoektocht
te beleven.

Lezing door dr. Hendrik Vreekamp
Duizend jaar deed het Evangelie er
over om van Israël naar IJsland te
gaan. De daarop volgende jaren
zocht het Evangelie in Noord-Euro-
pa zijn weg tussen de Edda, de oude
goden- en heldenliederen, en de
Tora, het heilig onderricht in Israël.

Arjen van Gijssel: ,,Ik had het plot van
het avontuur natuurlijk al in de
grondverf staan, maar het indelen en
het fijn slijpen nam nog behoorlijk
wat tijd in beslag.” De meeste aan-
dacht ging zitten in de tekeningen.
Van schets met pen en papier tot een
via de computer ingekleurde teke-
ning. En dat drie tekeningen per week.
Erik Jan Holleman: ,,Dat was een hele
klus. Alles moest historisch verant-
woord zijn: de kleding, de gebouwen,
de vervoermiddelen en de beroepen.
En je moet in een lopend verhaal
steeds consistent zijn. Als Joost en Wil-
lem met hond Wolf op stap zijn, moet
het hondje bijvoorbeeld wel steeds in
latere afleveringen zichtbaar zijn. Je
ziet ontwikkeling in m’n tekeningen.
We zijn steeds verfijnder gaan werken.
Hoe meer detail, hoe meer tijd het
kost. Maar we hebben er ontzettend
veel plezier aan beleefd en ik ben best
trots op dit resultaat. Het is mijn eer-
ste volledige stripverhaal.” Via inter-
net kon veel historische kennis wor-
den opgedaan, zoals voorbeelden van
gebouwen. Maar het duo zocht gedu-
rende het jaar ook veel contact met
musea, historische verenigingen en
deskundigen. En die reageerden niet
altijd binnen de deadline. Er zijn in de
strip best wat verbeterpuntjes. Arjen:
,,De drukker moet bijvoorbeeld aan de
andere kant van de drukpers staan
(plaatje verhaal 36). En de ramen van
het kasteel moeten meer in renaissan-
cestijl.” (plaatje verhaal 1). 

TOEKOMST
Is er toekomst na de Legende van de
Kattenbelt? De auteurs gunnen zich-

zelf tenminste een jaartje rust. ,,We
willen het afgelopen stripavontuur
eerst in een mooi full-colour strip-
boekje uitbrengen. Dat gaat drukkerij
Weevers in Vorden nog dit jaar verzor-
gen. Achterin het boekje komt een
korte uitleg met voorbeelden hoe we
te werk gingen”, zo initiatiefnemer
Ruurloër Arjen van Gijssel. Scholen
hebben al hun interesse in de boekjes
aangegeven vanwege het Jonker Joost
erfgoedproject. Op 14 oktober zijn de
auteurs door de historische vereniging
Old Reurle uitgenodigd om de eerste
lezing van het nieuwe seizoen te wij-
den aan ‘The making of Jonker Joost’.
In een multimediapresentatie zullen
ze in sneltreinvaart de achtergronden,
ontwikkeling en grapjes laten zien. 

INTEKENACTIE
Voor het stripboekje start deze week
een voor intekenactie. Het boekje zal
straks in de winkel 9.95 euro kosten,
maar wordt bij voorintekening ver-
kocht voor 7.50 euro. Wie wil voorinte-
kenen wordt gevraagd voor 30 septem-
ber een e-mail met naam en adres te
sturen naar jjstripboek@hotmail.com

Voorintekenaars ontvangen bericht
wanneer het boekje wordt gepresen-
teerd en waar ze hun bestelling kun-
nen afhalen. Diegenen die geen inter-
net hebben, kunnen onderstaande
bon invullen. De bon kan worden ge-
deponeerd in een doos bij Decocom
Computers aan de Zuivelweg 9 in
Ruurlo. Door de voorintekening ont-
staat duidelijkheid over de oplage. Bij
deze dus de oproep om ruimhartig in
te tekenen!

De auteurs slaken een zucht van verlichting. Vorige week verscheen in
Contact de laatste aflevering van de Jonker Joost strip. Tekenaar Erik Jan
Holleman en schrijver Arjen van Gijssel werkten 52 weken lang tegen de
klok om wekelijks een aflevering van het feuilleton ‘Jonker Joost en de Le-
gende van de Kattenbelt’ gedrukt te krijgen.

Voorinteken bestelbon
Ondergetekende bestelt .. boekje(s) van het stripavontuur Jonker Joost en de
legende van de Kattenbelt en betaalt 7.50 euro (i.p.v. 9.95 euro) per boekje.

Naam:......................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ..........................................................................................................................

Telefoon:................................................................................................................................................................



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

WEBPAPER
De digitale krant!

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

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbanen in de Achterhoek!

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zondag 20 september naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS voor jong en oud!

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zondag 20 september
van 12.00 tot 17.00 uur

Aktie:
3 maanden

GRATIS
spelen

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant • Gazelle

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

Gratis enkele dagen proefrijden ter kennismaking (op afspraak).

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl

Conrada auto’s

Audi A4 Avant Quattro S Line 3.0 TDi aut.
Zwart metallic, 10-2007,  75.000 km. 
Full options

Mini Cooper
1.6 Pepper uitvoering.
Wit, 05-2008,
slechts 9.500 km. 
Full options!
Nieuwprijs € 34.000,-

Nu € 23.925,-

Renault Laguna 5 drs. Grand Tour 1.8 16V Aut.
Grijs metallic, 07-2002, 125.000 km. 
Vol leder, airco, navigatie, lm-velgen

Renault Megane Coupé 1.6 16V  
Blauw metallic, 08-2000, 151.000 km. 
Sportstoelen, lm-velgen

Volkswagen Polo 3 drs. 1.2 Optive 
Zwart metallic, 12-2008, 500 km. 
Aut. airco, demo

Mercedes Benz SL 350 aut. Cabrio
Zwart metallic, 12-2007, 25.000 km. 
Full options

Kijk ook op: www.conrada.nl

Renault Scénic 5 drs. 1.6 16V
Grijs metallic, 01-2001, 108.000 km.
Sunroof, lm-velgen

Bezichtiging uitsluitend op afspraak! 

Tel. 06 - 23 50 19 53
Conrada auto’s, de Heurne 25, 7255 CK  Hengelo Gld.

47.975,-

6.250,-

5.850,-

3.945,-

13.985,-

89.950,-

€

€

€

€

€

€

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht 
Aviko B.V. Steenderen 
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de 
aanvraag om vergunning van Aviko B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer voor het veranderen van een de el 
van de inrichting. Het betreft een aardappelverwerkend 
bedrijf. De verandering betreft de inzet van biogas in 
plaats van aardgas bij de thermische naverbrander.
De inrichting is gelegen aan de Doctor A.Ariënstraat 
28 en 29 (productiebedrijven), en de Nijverheidsweg 4 
(WKC) te Steenderen.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde 
vergunning wordt verleend onder voorschriften en 
beperkingen.

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 
10 september 2009 tot en met 21 oktober 2009.
De stukken kunnen worden ingezien bij:
- de afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving van 

de gemeente Bronckhorst, Banninckstraat 24a te 
Hengelo, maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede na 
telefonische afspraak (tel (0575) 750 250);

- de provincie Gelderland, Informatiecentrum in het Huis 
der Provincie, Markt 11 te Arnhem, maandag t/m 
donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 
16.00 uur.

De ontwerpbeschikking is tevens in te zien via internet:
www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van 
terinzagelegging, kan een ieder schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze over de ontwerp beschikking naar 
voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met de
stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, onder vermelding van het registratie-
nummer dat onderaan deze kennisgeving staat.
De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer 
(026) 359 83 50.

Voor een mondelinge zienswijze of voor een mondelinge 
toelichting, kunt u contact opnemen met de heer F. Segers 
(tel. (026) 359 88 97) van de afdeling Vergunningverlening.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-
beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen 
definitieve beschikking beroep instellen, mits wordt 
aangetoond dat men belanghebbende is.Volgens de 
Algemene wet bestuursrecht is een belang hebbende 
diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen 
inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van de 
definitieve beschikking beroep instellen die ten opzichte 
van de ontwerp beschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 18 augustus 2009
nr. 2009-014927/MPM18163

Zaterdag 5 september: Springpaarden & gereden 
dressuurpaarden

12.00 uur: presentatie • 15.00 uur: veiling
14.00 uur: clinic Laurens van Lieren

Zondag 6 september: KWPN dag
11.00 uur: presentatie • 14.00 uur: veiling

Donderdag 10 september: Veulens
17.00 uur: presentatie • 19.00 uur: veiling 

Vrijdag 11 september: Veulens, fokmerries en jonge paarden
13.00 uur: presentatie 1 • 16.00 uur: veiling 1
19.00 uur: presentatie 2 • 21.00 uur: veiling 2

Zaterdag 12 september: Pony’s, paarden schockemöhle
12.00 uur: presentatie • 15.00 uur: veiling

Zondag 13 september: Westfalen en Rheinland
11.00 uur: presentatie • 14.00 uur: veiling

Entree: gratis! Reesink Horses
Molenweg 12
7151 HA Eibergen
www.auctionxdays.nl



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

Bij de dames werd Sisca Berendsen
knuppelprinses, bij het jeugdschieten
werd Rogier Berendsen de gelukkige,
hij mocht zich een jaar lang jeugdko-
ning noemen. 

's-middags waren er ook nog diverse
spelletjes met als hoogtepunt de play-
backshow, met dit jaar twee heren (?)
die de strijd aan bonden met de jeugd,
Hendrika Beulink en Charley Berend-
sen deden hun best maar moesten ge-
noegen nemen met een eervolle ver-
melding. 

's-avonds werd het koningspaar van
huis opgehaald om de eerste dans te
openen met medewerking van forma-
tie Zie-Zo, het feest ging nog door tot
in de late uurtjes. 

Volgend jaar het 25 jaar bestaan van
de Dunsborg met vele feesten voor
jong en oud.

Uitslagen van de Dunsborg spelen:
VOGELSCHIETEN
romp - Garrit Bruil
l.vleugel - Willeke Gotink
r.vleugel - Arian Regelink
staart - Rene Seubring
kop - Jan Lenderink

VOGELKNUPPELEN
romp - Sisca Berendsen
l.vleugel - Jaccolien Reurink
r.vleugel - Annemarie Seubring
kop - Dyone Lassche
staart - Gerda Berrevoets

JEUGDVOGELSCHIETEN
romp - Rogier Berendsen
l.vleugel - Floris Salomons
r.vleugel - Tim Luesink
kop - Rick Beulink
staart - Annemijn Salomons

Sjoelen heren: Mathijs Simons dames:
Corine Salomons
Stoelendans heren: Arian Regelink da-
mes: Gerda Lenderink
Kaartschieten heren: Henk Beulink
dames: Ilse Hukker
Spons gooien heren: Kai Lassche da-
mes: Estrella Hermans
Ring steken heren: Arian Regelink da-
mes: Willeke Gotink
Voelspel Remco Regelink
Boodschappenmand Ria Regelink
Playbackshow Lina Wenting en Marit
Berrevoets

Voor meer info over de buurtvereni-
ging zie de website www.dunsborg.nl

Garrit Bruil 24e koning 
van Buurtschap de Dunsborg

Tijdens de 24e editie op zaterdag 29 augustus j.l van het jaarlijkse buurt-
feest van "De Dunsborg" namen 69 schutters deel aan het vogelschieten.
De spanning was te snijden, In de 4e ronde werd de vogel door de net
65 jarige Garrit Bruil naar beneden geschoten. De trotse Garrit koos zijn
vrouw Riky als koningin.

De Scouting in Hummelo vond het
heel leuk dat de Vuelta voorbij zou ko-
men langs hun clubhuis aan de Tore-
nallee. Maar spandoeken ophangen
bij het clubhuis had weinig zin, want

dat ligt in dit jaargetijde verscholen
achter de mals. Met man en macht
werden de letters op eigen wijze van
palen gemaakt. De vier meter grote
letters werden in de Grote Beek ge-

legd, waar ze als drijvende vlotten een
prachtig geheel vormden. De welpen
hadden een vijf meter groot spandoek
erbij gemaakt dat goed opviel dankzij
de Spaanse kleuren. Een leuke actie
van de scouts. Misschien wordt het
wel herhaald in 2010. Dan start in Rot-
terdam de Tour de France, al zijn dat
wel wat meer letters!

Ook Scouting Hummelo vierde de Vuelta

Bij de Scouting in Hummelo werd voor de doorkomst van de Spaanse wie-
lerronde, op geheel eigen wijze het woord VUELTA gepionierd van palen.
Dit alles was zowel vanuit de lucht als vanaf de weg goed te zien.

De vier meter grote letters -VUELTA- als drijvende vlotten in de Grote Beek bij Hummelo.

Om de verkeershinder tot een mini-
mum te beperken wordt het onder-
houd in twee fases uitgevoerd. 
Fase 1: N316 Vordenseweg en Hengelo-
seweg tussen Hengelo en Vorden.
Fase 2: N316 Kruisbergseweg en Rond-
weg tussen Velswijk en Hengelo.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden bestaat uit het
vervangen van het asfalt op de hoofd-
rijbaan en het aanleggen van transfer-
punten bij de rotonde Banninkstraat
en Vordenseweg. Vanwege de verkeers-
veiligheid wordt de weg duurzaam vei-
lig ingericht. 

VERKEERSMAATREGELEN FASE 1
- VORDENSEWEG EN
HENGELOSEWEG 
De werkzaamheden starten op maan-
dag 14 september en zijn naar ver-
wachting 2 oktober klaar. Gedurende
de werkzaamheden is de N316 tussen
de rotonde Vordenseweg bij Hengelo
en de rotonde Horstekamp bij Voren
afgesloten voor al het verkeer met uit-
zondering van fietsers en bromfiet-
sers.  

Het doorgaande verkeer van Doetin-
chem en Hengelo naar Vorden en Zut-
phen wordt een omgeleid:  Vanuit
Hengelo en Doetinchem via de (N316)
Kruisbergseweg, de (N330) Hummelo-
seweg en de (N315) Ruurloseweg, Zel-
hemseweg naar Ruurlo en vandaar via

de (N319) Vordenseweg, Ruurloseweg
en De Horstkamp naar Vorden en vice
versa.  

Verkeersmaatregelen fase 2 - Kruisberg-
seweg en Rondweg tussen de Oude
Kruisbergseweg en de rotonde Vorden-
seweg in Hengelo De werkzaamheden
starten op maandag 12 oktober. Het ge-
deelte tussen de Molenenk en de roton-
de Vordenseweg is 23 oktober klaar en
het gedeelte tussen de Oude Kruisberg-
seweg en de Molenenk is naar verwach-
ting 30 oktober klaar. Gedurende de
werkzaamheden is de N316 tussen de
Oude Kruisbergseweg en de rotonde
Vordenseweg bij Hengelo afgesloten
voor al het verkeer met uitzondering
van fietsers en bromfietsers.  

Aan de rotonde Kroezerijweg, kruising
Molenenk en rotonde Vordenseweg
worden geen werkzaamheden uitge-
voerd. Bij deze aansluitingen kan men
tijdens de werkzaamheden de N316
oversteken. Het doorgaande verkeer
van Doetinchem naar Hengelo en Vor-
den wordt omgeleid: Van Doetinchem
naar Vorden via de (N316) Kruisbergse-
weg, (N330) de Hummeloseweg en de
(N315) Ruurloseweg, Zelhemseweg
naar Ruurlo en vandaar via de (N319)
Vordenseweg, Ruurloseweg en De
Horstkamp naar Vorden en vice versa.
Van Doetinchem naar Hengelo via de
(N316) Kruisbergseweg, de (N330)
Hummeloseweg en de (N315) Ruurlo-
seweg naar Zelhem en vandaar via de
Hengeloseweg en Zelhemseweg naar
Hengelo en vice versa.

De omleidingsroutes staan met bor-
den langs de weg aangegeven. 
Meer informatie kijk op 
www.gelderland.nl/werkenaandeweg
voor actuele informatie.

Asfalteringswerkzaamheden tussen Velswijk en Vorden (N316)

Verkeershinder van 
14 september tot 30 oktober
De provincie Gelderland voert on-
derhoudswerkzaamheden uit aan
het asfalt van de Kruisbergseweg,
Rondweg, Vordenseweg en Henge-
loseweg (N316) tussen Velswijk en
Vorden. De werkzaamheden begin-
nen op 14 september en zijn 30 ok-
tober 2009 klaar.

UITSLAGEN VAN L.R. 
DE GRAAFSCHAP UIT VORDEN
In het weekend van 29 en 30 augustus
werd het CH Hengelo georganiseerd.
De volgende leden hadden daar nog
prijs. 

Annie Kornegoor met Trendy D be-
haalde een 5de en 7de prijs met 182 en
190 punten. Ruben Mol met Ludger be-
haalde een 7de prijs met 182 punten.
Dit deden ze allebei in de klasse L2. 

Dit weekend, 5 en 6 september, werd
het CH Holten georganiseerd. 

Iris Berenpas behaalde met Walencia
een 1ste prijs met 198 punten in de
klasse M1.

Uitslag onderlinge SGW 2009

Dressuur B groene pony's
1 Marijn Smit 187
2 Ilse Lindenschot 182

Dressuur B gevorderde pony's 
1 Ottelien Mol 187
2 Dian Lenselink 183
3 Karin Roelofs 180

Dressuur L/M gevorderde pony's 
1 Jolien Kastermans 184
2 Sietske Rouwenhorst 178

Dressuur B groene paarden 
1 Fieke Schreij 184
2 Ido Roelofs 170

Dressuur gevorderde paarden 
1 Janneke Heuvelink 195
2 Ruben Mol 188
3 Chris van Dijk 180
3 August Koster 180

Uitslagen cross 
Gevorderde paarden 
1 Janneke Heuvelink wissel beker

Groene Paarden 
1 Fieke Schreij wissel beker

Gevorderde pony's 
1 Anne Tuqan wissel beker
2 Dian lenselink 

Groene pony's 
1 Ciska Tiemessen wissel beker

Dagkampioen: Anne Tuqan

P a a r d e n s p o r t

De "Barkelvrouwleu" treden voor ons
op met zang, muziek, sketches en Ne-
derlandstalige meezingers.De aan-
vang is 19.45, de zaal is open vanaf
19.15 uur. Er wordt begonnen met kof-
fie/thee met iets lekkers en in de pau-
ze drinken we iets fris. Bij binnen-
komst gelieve u de daarvoor benodig-
de consumptiebonnen te kopen. 

Wil een ieder die nog mee wil naar de
Regionale dag in Ede op 5 november
a.s. zich zo spoedig mogelijk opgeven
bij Bep Jochemsen, tel.467470. De kos-
ten  voor deze dag, incl. lunch € 19.50.
Daar komen nog wel de reiskosten bij.
We hopen op een gezellige avond. Alle-
maal tot ziens op 16 september.

Passage Hengelo
Leden zijn welkom gij de bijeen-
komst in "Ons Huis," op woensdag
16 september, samen met alle Pas-
sage leden uit de gemeente Bronck-
horst. 

Door deze resultaten is Erwin inmid-
dels opgeklommen naar de 17e
plaats op de wereldranglijst. De tem-
peratuur in Griekenland (rond de 40
graden Celsius) speelde de coureurs
danig parten. Daar komt bij dat de

wedstrijd plaats vond op een zwaar
parcours. Zo bleek bijvoorbeeld de
‘Extreme test’ erg moeilijk. De orga-
nisatie had veel hindernissen aange-
bracht zoals grote banden, stenen-
partijen en veel obstakels met grote
boomstammen. 

De ‘Enduro Test’ was in de bergen
uitgezet met daarin veel klimmetjes
en afdalingen. Ook moest er een
beek worden overgestoken waardoor
de coureurs van top tot teen nat wer-
den.

Erwin Plekkenpol
Vordenaar Erwin Plekkenpol
heeft tijdens de zevende wedstrijd
om het wereldkampioenschap
Enduro in Giekenland twee goede
resultaten geboekt. Zo behaalde
hij op de zaterdag de elfde plaats
en de dag daarna een tiende plek.

Ook zal hij de huidige en toekomstige
ontwikkelingen op landgoederen be-
spreken. Aansluitend zal hij zaterdag-
middag 10 oktober de bezoekers op
het landgoed Hackfort rondleiden.
Dan zal ook de watermolen worden
bezichtigd.

Oud Vorden
Dinsdagavond 8 september, aan-
vang 20.00 uur, verzorgt W. Regtop
namens Natuurmonumenten in
zaal De Herberg voor de vereniging
‘Oud Vorden ‘ een lezing met beel-
den over natuurgebieden, landgoe-
deren, planten en dieren.
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VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Laat ’m niet
barsten

Laat het sterretje in 

uw voorruit direct en 

gratis* repareren.

ACTIE!

*Uw verzekerings- of  leasemaatschappij vergoedt meestal de kosten. Wij verzorgen de afhandeling rechtstreeks met uw maatschappij. Vraag naar de mogelijkheden!

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Wij beschikken over een nieuwe minigraver met sloophamer
die in beperkte ruimtes of smalle doorgangen (0.75 m) effi-
ciënt in te zetten is.

• Graven van: • Slopen van:
Bestratingswerkzaamheden Vloeren
Rooien struiken en stronken Muren
Riolering en fundering
Vijvers en Trampoline’s
Spitten tuinen en plantsoenen

Tevens bezorgen wij ophoogzand, wormencompost en
gedroogde koemest.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie of een offerte:

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Hummeloseweg 34,  7021 KH  Zelhem
Tel.: (0314) 62 43 95 / (06) 20 68 24 17

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

Bekend 
door het 
veelzijdige 
assortiment 
en goede 
service

Jaarlijks onderhoud 
aan uw CV-ketel

Regelmatig onderhoud 
en service zijn erg 
belangrijk voor uw CV 
of combiketel. Een goed 
onderhouden ketel 
gaat langer mee en is 
energiezuiniger. Door 
regelmatig onderhoud 
bespaart u niet alleen 
op uw stookkosten, ook 
bent u verzekerd van 
een goed werkende CV-
installatie.  

Ook voor 
bespaar-

oplossingen 
bent u bij 

ons aan het 
goede adres! 

Wij bieden onder-
houdscontracten 
aan waarbij wij 

jaarlijks een 
onderhoudsbeurt 
komen verrichten 
aan uw toestel. 

Arendsen Installatietechniek richt zich op warmte- 
en warm water apparatuur. Onze vakmensen 
geven u persoonlijk advies over onderhoud van uw 
cv-ketel, combiketel, geiser of gashaard. 
 
Wij bieden onderhoudscontracten waarbij wij 
jaarlijks een onderhoudsbeurt komen verrichten 
aan uw toestel. U bent dan verzekerd van een jaar 
probleemloos gebruik. Ook kunt u ons bellen in 
geval van storing aan uw toestel. 

Nijverheidsweg 2 

7255 RA Hengelo (Gld) 

Tel. (0575) 462 511 

Fax (0575) 463 089 

instal@arendsen-hengelo.nl 

www.arendsen-hengelo.nl 

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

Modeshow 

16 september:
1e show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Koopzondag 

20 september
open 12.00 - 17.00 uur

FALL   WINTER

S H O W A A N B I E D I N G ! ! !
Betty Barclay

T-shirt 
+

Bodywarmer
(reversible)

samen
van € 99,-

voor

€ 79,-
verkrijgbaar in vier verschillende kleuren:

rood / groen / rose / petrol

ANGELS - BETTY BARCLAY - BANDOLERA - EXPRESSO TAIFUN - FRANK WALDER
SCARVA - POOOLS - BELLISSIMA - ROBERTO SARTO - ZERRES - SCARVA JEANS

MODE

SHOW

16 SEPT.

KOOP

ZONDAG 

20 SEPT.

Fashion
with

feeling Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. (0575) 46 12 35

Erv. allround klussenman
b.z.a. voor klussen in,

op of rondom het huis.
Tel.: 0651980809
Euro 22,50 p.u.

Cursus Beelden maken
van speksteen.
Van ruwe steen tot mooi beeldje.

www.hugopos.nl. Voor werk van

cursisten, klik op [Ander Werk]. 

Ervaren docent.

Maandagmiddag: 13.45-15.15 uur. 

8 lessen. Start: 21 september 2009.

Ruurlo: (0573) 450452.



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

In deze cursus maakt u een overzicht
van al uw inkomsten en uitgaven. Zo
ontstaat uw financiële zelfportret. U
krijgt inzicht in uw uitgavenpatroon.
U ontdekt waar geld weglekt en hoe u
dat zou kunnen overhouden. Mogelijk
is er een bestedingspatroon ontstaan
waar u zich niet prettig meer bij voelt.
Daarom komen uw prioriteiten aan
bod en gaat u op zoek naar uw werke-
lijke verlangens. U gaat opnieuw uw
bestedingen kiezen en maakt zo meer
tijd en geld vrij voor alles wat u het
meest aan het hart gaat. 

We onderzoeken hoe u meer geld
kunt laten binnenstromen. Mensen lo-
pen soms inkomsten mis omdat ze
menen daar geen recht op te hebben.
Ook kijken we of we, door krachten te
bundelen, meer voor elkaar kunnen
krijgen. Vanzelfsprekend krijgt u veel
slimme tips. We maken er een sport
van om vrolijk te besparen daar waar
het geen pijn doet. U krijgt al doende
plezier in het vinden van creatieve op-

lossingen. Wie weet kunt u op die ma-
nier een grote wens in vervulling laten
gaan, zoals een reis maken, een studie
oppakken of minder gaan werken. We
besteden ook aandacht aan de moge-
lijkheid te gaan consuminderen. Dat
is een term voor meer bewust en kri-
tisch omgaan met geld en spullen. Kie-
zen voor duurzaam in plaats van ver-
spilling, genoeg in plaats van steeds
maar meer. Minder rompslomp en ver-
plichtingen zorgen voor meer innerlij-
ke rust en tevredenheid. Met uw finan-
ciële zaken op orde én een veilige buf-
fer achter de hand krijgt u het prettige
gevoel steeds over genoeg geld te be-
schikken. Dat levert minder stress op
en meer tijd om te genieten.

U zult zien dat er een wereld voor u
open gaat waarin andere dingen be-
langrijker worden zoals onafhanke-
lijkheid, zelfredzaamheid, samenwer-
ken, zelfvertrouwen, delen, schenken
en leren ontvangen. Het cursusgeld
zou u door alle tips en trucs zomaar
kunnen terugverdienen. De cursus be-
staat 6 dagdelen. Deze zijn steeds om
de 2 weken zijn zodat u alle tijd krijgt
om er thuis mee aan de slag te gaan.
Met kleine cursusgroepjes zorgen we
voor een veilige sfeer met veel per-
soonlijke aandacht. Lestijden en data
worden in overleg vastgesteld. 

Voor informatie kunt u bellen met Jac-
quelien Koopman tel. nr. 0575-513426,
of (en dat kost niets!) haar website
bezoeken www.burobinnenkant.nl
Zie ook de advertentie elders.

Altijd genoeg geld!
Veel mensen begrijpen niet hoe het
kan dat ze aan het eind van de
maand toch weer rood staan. Ande-
ren zijn bang dat ze hun geldzaken
niet goed geregeld hebben of wil-
len graag afrekenen met hun fi-
nanciële wanorde. Wilt u nou wel
eens weten waar al uw geld blijft?
Wilt u meer plezier hebben van uw
geld en leren daarvoor de kracht
van uw creativiteit in te zetten?
Dan is de cursus "creatief met geld"
een optie.

U maakt uw eigen keuzes die goed
passen bij u en bij uw woning. Er
wordt naar persoonlijke en 'eigen' cre-
atieve mogelijkheden gezocht. Naast
het zoeken naar rust, ruimte, licht en
sfeer wordt er ook aandacht besteed
aan heel praktische oplossingen. Hoe
u bijvoorbeeld al uw spullen mooi en
handig kunt opbergen. Er ontstaat
een inrichtingsplan dat in verschillen-
de fases kan worden uitgevoerd. De
uitdaging is natuurlijk des te groter is
om met een beperkt budget toch hele
mooie resultaten te bereiken. 

Deze cursus is zowel bestemd voor
mensen die gaan bouwen of verbou-
wen. Maar ook voor mensen die zon-
der al te grote ingrepen op basis van
hun bestaande situatie verrassend
nieuwe woonideeën willen opdoen. 

Daarnaast is de cursus vooral ook leuk
voor mensen die het wonen zelf als
een creatieve uitdaging zien en het
fijn vinden om zich daarin te ontwik-
kelen. 

Er kunnen hooguit 5 personen aan
een cursus meedoen, zodat er veel per-
soonlijke aandacht is voor elk afzon-
derlijk plan. Prettig is ook dat er ruim-
te is om met elkaar mee te denken. 

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse les-
sen van 21/2 uur en een dagexcursie.
Cursusdata en tijden worden geza-
menlijk vastgesteld. 
Voor meer informatie kunt u bellen
met Jacquelien Koopman tel. nr. 0575-
513426, of haar website bezoeken:
www.burobinnenkant.nl 
Zie ook de advertentie elders.

Fijn wonen!
Binnenhuisarchitecte Jacquelien
Koopman start in Zutphen in sep-
tember opnieuw met de cursus in-
terieurontwerpen. In deze cursus
leert u stap voor stap welke moge-
lijkheden er zijn voor uw eigen
woonruimte. Kleur, verlichting,
materiaalkeuze en meubelstijlen
komen aan bod. U leert hoe u aan-
trekkelijke kanten van een ruimte
mooier uit kunt laten komen, en
hoe u bijvoorbeeld meer intimiteit
of bewegingsruimte kunt bereiken.

De zomervakantie is voorbij en de
première in Eibergen van de thea-
tershow Slagroom werd lovend
ontvangen! The Shuffle Percussion
Group is weer op volle slagkracht
voor hun theatertour Slagroom!
Slagroom! reist het komende na-
jaar en de eerste maanden van 2010
langs theaters in Gelderland en
Overijssel.

The Shuffle Percussion Group is ont-
staan uit de drumband van de LEO
Harmonie uit Groenlo. Onder leiding
van artistiek leider John Sonderen ver-
legde de drumband haar koers vanuit
de traditionele muziekkorpsenwereld
naar meer muzikale vrijheid en spek-
takel. De gok bleek een successtory.
The Shuffle Percussion Group is in-
middels een multidisciplinair slagwer-
kensemble dat zich profileert door al-
les te doen wat niet iedere slagwerk-
groep gemakkelijk zal doen. The Shuf-
fle Percussion Group heeft een uitge-
breide en zeer lovende referentielijst
met optredens door het hele land. Het
huidige hoogtepunt van de muzikale
ontdekkingsreis van The Shuffle Per-
cussion Group is de theatershow Slag-
room! John Sonderen liep al langer
met 't idee om een gala-avond met slag-
werkmuziek te organiseren. Via zijn af-
studeeropdracht aan het conservatori-
um, ontmoette John Ruud Wolkorte
die bezig was met de ontwikkeling van
zijn eerste eigen theatervoorstelling.
Voor deze voorstelling had Ruud slag-

werkers nodig. De mannen sloegen de
handen ineen en realiseerden, met
hulp van velen, zo hun gezamenlijke
droom, de theatershow Slagroom!

Voor Slagroom! werkt The Shuffle Per-
cussion Group samen met zangvereni-
ging Rhumtas uit Beltrum, de dans-
groep van Annelies van Kempen uit
Nederweert, componist Dolf de Kin-
kelder, marimbasolist Maarten Zaag-
man en vele anderen. Slagroom! is een
show met ritmes, zang en dans uit al-
le windrichtingen. Dit alles wordt op
smaak gebracht met een flinke dosis
humor en theaterspektakel. Het pu-
bliek omschreef Slagroom! na de pre-
mière in Theater 't Spieker in Eibergen
als energiek, opzwepend, lachwek-
kend met een swingend en knallend
einde.

De show begint in een mysterieus,
donker en mistig niemandsland met
kronkelende witte wezens, wanneer
slagwerker Martijn te Biesebeke te
voorschijn springt en het publiek met
een solo op een grote drum meeneemt
naar de taikodrummers uit Japan. 

Rhumtas neemt het publiek zingend
mee in het Afrikaanse showblok waar-
in onder andere Mahaba Madhara ten
gehore wordt gebracht. Mahaba Mad-
hara is speciaal voor Slagroom! door
Dolf de Kinkelder gecomponeerd. Ma-
haba Madhara is een van de muzikale
hoogtepunten van Slagroom! en is ge-

baseerd op afrikaanse zang, ritmes en
tribal drumming. Mahaba Madhara
wordt volledig in het Swahili gezongen. 

Na de pauze opent Maarten Zaagman
met een virtuoos gespeelde solo van
15 minuten op marimba, gevolgd door
een explosief Japans slagwerkstuk en
een drumbattle tussen Martijn te Bie-
sebeke en Frans Kemna. 
Het tweede deel van Slagroom! ken-
merkt zicht door humor en interactie
met het publiek. Een goed voorbeeld is
chefkok Christian van Schie en zijn
slagroomact. De show eindigt met een
vette sambashow die heel klein begint
met Frans Kemna op bezem en als
luchtdrummer. Als de samba van de
bühne dreunt en de danseressen in
prachtige verentooien hun beste kun-
nen vertonen, is het feest compleet. 

De Shuffle Percussion Group is het ko-
mende halfjaar te zien in de volgende
theaters:
19 september 2009 Museater, Zeve-
naar, 4 oktober 2009 Amphion, Doe-
tinchem, 21 november 2009  Schouw-
burg Deventer, 12 december 2009 De
Bond Oldenzaal
30 januari 2010 De Storm Winterswijk
7 maart 2010 City Lido Groenlo

Kaarten voor Slagroom! zijn verkrijg-
baar via de kassa van de genoemde
theaters en via het contactformulier
op de website van The Shuffle Percus-
sion Group.

The Shuffle Percussion Group uit Groenlo
trakteert op Slagroom!

Het optreden in Eibergen

Een jaar geleden kwam Anneke van der Meer
vanuit Bussum in het buitengebied van Toldijk
wonen. Dat was wel wat anders dan midden in
een dorp! Dagelijks veel meer ruimte en natuur
om van te genieten. Na een jaar van alles eigen
maken en opbouwen, is het klei-atelier klaar.
Daar zal ze regelmatig te vinden zijn. Het is de
bedoeling ook lessen en workshops te geven.
Dat deed ze in haar atelier in Bussum ook met
veel plezier. Hier in Toldijk wil zij dat graag
voortzetten. Kennis delen met anderen en de
gelegenheid geven in het atelier te werken en
mooie werkstukken te maken, dat vind ze leuk
en geeft ook nieuwe sociale contacten. 

Voor iedereen die wil is er open atelier op zater-
dag 12 en zondag 13 september aanstaande van
12.00 tot 17.00 uur. Atelier Annekeramiek, Rei-
gersvoortseweg 26 tussen Toldijk en Keijenborg.
Voor meer informatie, mail naar 
annekesvandermeer@gmail.com

Open atelier Annekeramiek
In het weekend van 12 en 13 september 2009
houdt Atelier Annekeramiek open huis. An-
neke van der Meer toont dan haar nieuwste
Raku geglazuurd, karamisch werk. Haar
atelier is aan de Reigersvoortseweg 26, op
het nieuwe landgoed Reigersvoort, voor-
heen was daar de boerderij van Gosseling.

Een nieuw Raku geglazuurd, karamisch werk van Anneke van der Meer.

Duivenberichten 5 september

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De laatste vlucht van dit seizoen voor
afdeling 8, Midden Gelderland, werd
door PV De IJsselbode gevlogen vanaf
PERONNE (330 km). Zes liefhebbers
korfden samen 64 duiven in. De dui-
ven werden gelost om 10.40 uur bij
een Westenwind kracht 3. De eerste
duif maakte een snelheid van 1530
mpm en was voor H. Buiting. 
Uitslag: 1., 5., 6., 7., en 8. H. Buiting, 2.
en 4. H. Hulshof, 3., 9. en 10 H. Wigge-
rink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Bij PV Steeds Sneller, uitkomend in af-
deling 9, Oost Gelderland, stond de
wedvlucht STROMBEEK op het pro-
gramma. De 152 duiven van 11 liefheb-
bers startten om 9.30 uur aan deze
race. De snelste duif, met een gemid-
delde snelheid van 1671 meter per mi-
nuut (ongeveer 100 km/uur) viel om 10
voor half 12 op de klep van de hokken
van Raymond Koers te Velswijk. Uit-
slag: 1. R. Koers, 2. G. Kempers, 3. A. Lu-
esink, 4. W. Jansen, 5. Kelly Bergervoet.
Uitslag jeugd: 1. Kelly Bergervoet, 2. El-
len van Melis.

D u i v e n s p o r t

Zo is er een houtsnijder, stoelenmat-
ter, schilder, rietdekker, steenhouwer

een hoedenmaakster, een klokkenma-
ker e.d. De demonstraties smeden
wordt door medewerkers van Olden-
have zelf verzorgd. Ook zijn er enkele
loopfietsen (bouwjaar 1820) te bezich-
tigen. Ook kunnen bezoekers advies
krijgen wanneer het bijvoorbeeld gaat
over restauratiewerkzaamheden. De
smederij is zaterdag tussen 10.00 en
16.00 uur geopend.

Ambachtendag bij smederij Oldenhave
Tijdens de open monumentendag
die zaterdag 12 september wordt
gehouden, is er bij smederij Olden-
have op het industrieterrein Werk-
veld (Bedrijvenweg 6) een grote
show met onder meer demonstra-
ties van tal van oude ambachten.
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Er worden in principe gemengd dub-
bels gespeeld, maar men kan ook voor
een heren- of een damesdubbel wor-
den ingedeeld. De competitie begint
eind oktober en duurt tot medio
maart. Er zijn in totaal 8 speeldagen.
Rond de feestdagen in december wordt
niet gespeeld. 
De deelnemers spelen 1 maal per 2 we-
ken op zondag een dubbelpartij met
een steeds wisselende partner. De inde-
ling wordt door de wedstrijdleiding be-
paald. Er wordt gespeeld om 2 gewon-
nen sets. De score wordt per deelnemer

individueel bijgehouden en de speler
of speelster die aan het einde van de
competitie de meeste punten heeft ver-
zameld wordt op de laatste speeldag
gekroond tot Winterkoning of -konin-
gin van Hoog Keppel. Hoewel er serieus
om de punten wordt gestreden, is ge-
zelligheid een belangrijk uitgangspunt
van deze competitie. De kosten van
deelname bedragen voor niet leden ¤
15,00 per persoon. Daarvoor ontvangt
de speler elke wedstrijddag gratis een
kop koffie met koek. Op de laatste
speeldag wordt door De Drieslag aan
de deelnemers een feestelijke lunch
aangeboden. 

Voor informatie en aanmelding kunt
u zich wenden tot de leden van de
wedstrijdcommissie: Bernadette Kem-
perman, tel. 38 22 39, Wil Wijnands,
tel. 38 18 83 of Eddie Terpelle, tel.
38 26 97.

Tennisclub De Drieslag

Wintercompetitie ook open
voor niet leden
Tennisclub De Drieslag in Hoog-
Keppel organiseert op haar kunst-
grasbanen al vele jaren een winter-
competitie voor eigen leden. Met in-
gang van het seizoen 2009-2010 staat
deze competitie ook open voor ten-
nissers met speelsterkte 7 en 8, die
geen lid zijn van De Drieslag.

De oorzaak van deze dirigentenwissel
had te maken met een door Drukkerij
Weevers georganiseerde, actie. Rela-
ties van de drukkerij worden hierbij el-
ke maand via de 'Weevers kalender
2009' uitgenodigd zich op te geven
voor een geneugte, beschikbaar ge-
steld door een klant van de drukkerij.
In de maand augustus bestond deze
geneugte uit een dirigenten sessie die
beschikbaar werd gesteld door het
Cultuurfonds Vorden en Joop Boers-

toel. Het aanbod hield in dat de win-
naar, naast een VIP ontvangst voor het
'Viaggio Italiano'concert een mini cur-
sus orkest-directie kreeg aangeboden
welke moest worden getoetst in de
praktijk: Een orkest van 60 man dirige-
ren ten overstaande van meer dan 500
toeschouwers. Karin de Rooij-van Sloo-
ten, van het bedrijf Traffic Control uit
Huizen bleek de gelukkige winnaar te
zijn. Echter, omdat ze plotseling ver-
hinderd was vroeg ze toestemming

om haar broer Jan Pieter in haar plaats
te mogen laten dirigeren. Na een korte
cursus en een generale repetitie met
het orkest was het moment daar: Jan
Pieter 'op de bok' voor het Bronckhorst
Wind Symphony Orchestra waarbij
'Immo di Mameli', het Italiaanse volks-
lied werd uitgevoerd en dat door de
koren maar ook door omstanders met
Italiaans bloed vol vuur werd vertolkt.
'Si!' 

Uit handen van Joop Boerstoel mocht
jan Pieter een handmade dirigeerstok,
een gesigneerde partituur met hand-
tekeningen van de solisten en een CD
pakket in ontvangst nemen.

Joop draagt dirigeerstokje over

Tijdens het zeer succesvol verlopen 'Viaggio Italiano' concert, afgelopen
zaterdagavond in het centrum van Vorden, heeft medeorganisator en
dirigent Joop Boerstoel even de dirigeerstok over moeten dragen aan
'aspirant' dirigent Jan Pieter van Slooten uit Huizen.

Jan Pieter van Slooten (L) neemt de Partituur in ontvangst uit handen van joop Boerstoel.

Ook de oprichters van dit kinderdag-
verblijf waren aanwezig. Rikie Veuge-
link was 1 van die initiatiefneemsters
in 1994. Zij begon met Jany Nas, Janny
Ankersmit en Willeke Lovink deze
voorziening in de Gildeschool in Voor-

Drempt. Zij staat op de foto met de
inmiddels ook weer 15 jaar ouder
geworden Nijntje.

Reünie kinderdagverblijf
Nijntje
Op zaterdag 5 september vierde
kinderdagverblijf Nijntje in Laag-
Keppel haar 15 jarig bestaan met
een feestdag. Ouders en kinderen
die in de afgelopen jaren Nijntje be-
zocht hebben, namen ‘s middags
deel aan een reünie met diverse leu-
ke activiteiten, zoals een fotopre-
sentatie, een muziekworkshop en
ponyrijden, dit alles onder het ge-
not van een hapje en een drankje.

De mannen en vrouwen van de Gon-
delvaart konden trots zijn op hun
Lichtspel vol romantiek en techniek.
Het was een prachtige goed geregiseer-
de show. Judith Peters opende samen
met B*dazzled op vlotte en overtuigen-
de wijze de avond. De catwalk en drij-
vend podium op de oude stadsgracht
in het decor van de prachtige tuin van
St.Bernardus heeft een heel eigen
sfeer.  Het tromgeroffel van de Slag-
werkgroep van Excelsior kondigde de
komst van de openingsgondel aan:
een door zeepaardjes getrokken ro-
meinse strijdwagen. Het publiek ging
er eens  goed voor zitten. Daarna volg-
de de dertien andere gondels. De grote
gondels (tot 6.75 meter hoog) hadden
op sommige avonden moeite met de
wind maar het publiek had alleen oog
voor de prachtige creaties. De bouwers
kregen dan ook terecht  veel applaus.
De dampende stoomlocomotief BR64
draaide een plechtig rondje en van tijd
tot tijd klonk een echte stoomfluit. In
een tekenfilmachtig scenario kon de
metamorfose van rups tot vlinder ge-
volgd worden. De Simpsons waren op
de wal aan het voetballen en Studio
Sport vierde op de Grote Gracht haar
50 jarig bestaan. The A-team kwam
langs en de vraag wat er het eerste
was: het kip of het ei kon niet worden
opgelost. De met blacklight en licht-
slangen vervaardigde fel oplichtende
gondel met Astronaut Aron en de

maanmannetjes oogsten veel lof. De
7263 plexistaafjes vormden samen het
statige kasteel Obbicht en Road Run-
ner werd uitgebeeld met cliplights.
Vertederend was de in rondbouw ge-
maakte  Muck de rode bulldozer. Boes,
de oer-Hollandse os ving met een octo-
pus vele vissen en in het tafereel van
Alice in Wonderland werd er gegolfd
met egels, die door het beeld rolden en
met een plons in het water terecht
kwamen, zodat het water opspatte.
Het einde van de sprookjesachtige
stoet werd gevormd door een schild-
pad, die mede van binnenuit verlicht
werd. De vuren op het podium en de
gekleurde verlichting in de tuin van
St.Bernardus werden ontstoken, ter-
wijl een fakkeltrein de gondels ophaal-
den, om ze nog één keer in parade aan
het publiek te tonen dat zich dank-
baar toonde door luid en enthousiast
te applaudisseren en  duizenden foto's
te maken. De driehonderd mede-
werk(st)ers verdienden alle lof. Het
was een adembenemend schouwspel
dat spetterend werd afgesloten door
een overdonderend vuurwerk. 

BREDEVOORT  MAG TROTS ZIJN
OP ZICHZELF
Onder de slogan "Bredevoort Schittert"
hadden bijna alle inwoners van Brede-
voort  hun tuinen verlicht of op straat
een grote serie vetpotjes gezet. Het was
een prachtig gezicht, die tienduizen-

den schitterende vlammetjes die op
middeleeuwse wijze de oude straten
van Bredevoort verlichten. (Het was zó
mooi dat er zelfs  een dienblad met
vetpotjes gestolen werd). Om het effect
te verhogen deed netwerkbeheerder
Liander om 22:30 tot 24:00 uur de
openbare verlichting uit. Jammer dat
het hard waaide en regende, zodat
veel van het effect verloren ging, on-
danks de moedige pogingen van de
Bredevoorters om telkens opnieuw de
natte lontjes aan te steken. Hier en
daar leidde dat tot enige frustratie,
omdat de bezoekers het door de nat-
tigheid en wind op de eerste drie avon-
den het overwegend lieten afweten. Er
waren maar liefst vier lichtroutes door
Bredevoort met negen halte- en stop-
plaatsen. Op de regenavonden waren

de huifkarren helaas maar matig be-
zet en lieten de passagiers zich maar
nauwelijks verleiden tot uitstappen en
het bezichtigen van de tuinen. Op za-
terdagavond waren de weergoden
goedgunstig, zodat er een prachtige
slotavond beleefd werd. Terwijl de gon-
delvaart nog in volle gang was, fietsten
en wandelden veel mensen de licht-
route en werden de opengestelde tui-
nen druk bezocht. De eigenaren moch-
ten dan ook veel complimenten in ont-
vangst nemen. In één van de tuinen
werd er tot  één uur 's nachts een de-
monstratie spinnen gegeven! De beel-
den van Ina Frikken in de mooie tuin
en serre van 't Meestershuus  werden

bewonderd onder het genot van koffie
met heerlijke eigengemaakte appel-
taart.  De wieken van de molen "Prins
van Oranje" draaiden op de winderige
avonden vervaarlijk en de molenaars
demonstreerden hoe snel de wieken
tot bedaren konden worden gebracht
door het opentrekken van kleppen en
de remmende werking ervan. Sietske
Stronks had samen met  Truus Prinsen
een schilderijen expositie in het oude
pand in de Officierstraat, waar de veel-
al door Zuid Afrika gelnspireerde on-
derwerpen prachtig tot hun recht
kwamen. De verzamelaars van oude
ansichten van Bredevoort toonden ge-
zamenlijk een heel klein deel van hun
collectie: de nadruk lag op  't Zand,
St.Bernardus en bedrijvig Bredevoort.
De vele pagina's van oude kranten over
de eerste Gondelvaarten mochten zich
ook in veel belangstelling verheugen
en waren aanleiding tot het ophalen
van herinneringen uit de goede oude
tijd.  Fons Leensen toonde in dezelfde
ruimte zijn collectie oude fietsen. De
Prinsenstraat was traditiegetrouw
weer zeer sfeervol en druk bezocht.
Jammer dat op de drukke slotavond
een aantal kramen ontbraken. De old-
timerclub van Singer automobielen
showden in het eerste weekend hun
prachtige auto's (die lijken op de auto
van Jan Kruis' Jan, Jans en de kinderen)
op het terrein van Hennie Woordes bij
de molen.  De nachttocht door Brede-
voort Schittert viel in het water door
de regen en autopech. Het stadskoor
gaf een aantal indrukwekkende  mini-
concerten in de RKkerk. De a capella
gezongen  stukken van het koor kwa-
men goed tot uiting in de akoestiek
van de kerk. Het lied over de vlo was
erg grappig en tot slot verraste het
koor de luisteraars door zich al zingen-
de onder hen te verspreiden. Op de
slotzaterdag werd het tweede Oldti-
mer Trekker Treffen bij smid Klein
Nibbelink gehouden. Luid ploffend en

tjoekend vertrokken de tractoren twee
keer om een tocht in en door Brede-
voort te maken. De oudjes mochten op
veel belangstelling rekenen. Erg mooi
was het optreden van Harmonica Club
Corle/Winterswijk. De leden speelden
met zichtbaar plezier. Helaas verstoor-
de de regen een openluchtoptreden op
´t Zand, zodat het gehele repertoire in
de werkplaats van Klein Nibbelink
moest worden gespeeld. Er was ook
veel belangstelling voor de Static Show
van de militaire  voertuigen. De ge-
mengde Nederlandse Duitse militai-
ren namen alle tijd om in eenvoudige
taal hun gecompliceerd werk uit te
leggen. Een hoge zendmast werd opge-
bouwd voor de lokale communicatie,
een grote schotel voor de satelliet ver-
bindingen over de gehele wereld en er
stonden commando containers boor-
devol met verbindingscomputers. Er
was ook zwaar materieel voor het af-
slepen en reparatie van voertuigen.
Een verkenners voertuig stond strate-
gisch aan het begin van de Maurits-
straat opgesteld. Daarbij een op af-
stand bedienbare Bozena, die mijnen
kan opruimen. Bovendien stonden en-
kele voertuigen uit de tweede wereld-
oorlog, die door de eigenaren vakkun-
dig gerestaureerd waren. Het totale
evenement werd tijdens de "after gon-
delvaart" besloten met een enthou-
siast openlucht optreden van de Brede-
voortse Muzikanten Bende, een ad hoc
samengestelde zeer muzikale groep.
De Beatles, Rolling Stones, U2, May-
wood, Normaal en vele andere top-
bands werden in een opzwepend non
stop show ten gehore gebracht.  Om
twee uur 's nachts was het feest voorbij
en kon iedereen tevreden slapen gaan.
Door de samenwerking en samenho-
righeid van de bevolking van Brede-
voort is er een sympathiek evenement
neergezet. Bredevoort  schitterde, on-
danks de regen. Bredevoort mag trots
zijn op zichzelf!

Na veel regen en wind een prachtig slot aan de Gondelvaart
Het  zat de organisatie van de Gondelvaart niet mee. Regen en wind teis-
terden het laatste weekend van augustus, het eerste Gondelvaartweekend.
De vrijdag van het tweede Gondelvaartweekend in september verregende
totaal. De tienduizenden vetpotjes die de straten van Bredevoort  verlich-
ten, waren niet tegen al dat water bestand en gingen de één na de ander
uit. Dat is het risico wat je loopt met een buitenevenement. Na een laatste
zaterdag met regelmatig stevige regenbuien klaarde het aan het eind van
de middag op en werd het een prachtige avond. Ondanks deze ongunsti-
ge omstandigheden waren er tijdens de regendagen toch nog vele honder-
den bezoekers, die de elementen trotseerden en in regenjas onder de pa-
raplu luid hun enthousiasme lieten horen. In totaal trok de Gondelvaart
ruim 4.000 betalende bezoekers.
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Bloemencorso Lichtenvoorde 
op zondag 13 september

Het op één na grootste dahliacorso
van de wereld. Een evenement met
uitstraling dat uitnodigt tot een
heerlijk dagje Lichtenvoorde. 
Lichtenvoorde is apetrots op het
prachtige corso dat voor de 80ste
keer weer een b(l)oeiende spek-
takel gaat worden. 
Op zondagmiddag 13 september
2009 zullen 20 grote wagens, 30
kleine wagentjes en muziekkorp-

sen uit Oost Gelre en ver daarbui-
ten voor een ongekend schouwspel
zorgen. 
Voorafgaand aan de optocht trekt
het straattheater rond, dat mensen
die al langs de weg of op de tribune
een plekje hebben gevonden op de
proef stellen. 
Na afloop van het corso zijn de 
wagens te bezichtigingen op het
tentoonstellingsterrein achter De

Swite aan de Gert Reindersstraat.
In het centrum van Lichtenvoorde
is een grote kermis.

Voorproefje Bloemencorso
Zaterdag voor het bloemencorso is
voor fietsliefhebbers een uitgelezen
kans om langs de velden en de bouw-
locaties te fietsen. 
Bij het VVV aan de Markt in Lichten-
voorde is een fietsroute verkrijgbaar.

Al een aantal jaren wordt bij Gun-
newijk Mode in Groenlo een zeer
tot de verbeelding sprekende mo-
deshow gehouden. Dit jaar wordt
die prachtige modeshow wederom
gehouden, maar vindt nu plaats in
een geheel nieuwe setting. Er
wordt samengewerkt met Schoen-
mode Hermans en met Hair-Beau-
ty & Spasalon Dechering. En om de
sfeer helemaal compleet te maken
is echte bakker Michel Nales pre-
sent met ambachtelijke lekkernij-
en en zal Coraggio Bloemschik
Workshop Farm het geheel artis-
tiek aankleden. Bovendien is Mar-
leen Barnard van de Rysavy kliniek
aanwezig om de meest geavanceer-
de laserapparatuur op het gebied
van laserontharing te demonstre-
ren.

MODE
Gunnewijk presenteert de nieuwste
mannen- en vrouwenmode, aange-
vuld met accessoires. Deze worden ge-
showd door drie dressmen en zeven
mannequins. Tevens worden er house-
dresses en nachtmode getoond. 
Het is allemaal te zien tijdens de mo-
deshows.
Schoenmode Hermans  laat u de veel-
zijdigheid van dit bedrijf zien met de
presentatie van prachtige schoenen in
een grote verscheidenheid aan mer-

ken voor de man en de vrouw. 
Daarbij is ook de kinderschoenen-
collectie van Schoenmode Hermans
zeer uitgebreid, dat gaat van super
stoer tot trendy voor meiden en jon-
gens.
En het is logisch dat wanneer je er zo
fraai uitziet door de mode van Gunne-
wijk en de schoenen van Hermans, je
dat aanvult met een winterlook met
een persoonlijke Aveda haarkleuring.
Het beeld wordt compleet gemaakt
met een persoonlijke make-up. En
daar zorgt Hair-Beauty & Spasalon De-
chering voor. Zowel de kapsalon als
de beautysalon werken met Aveda
producten die op bloemen en planten-
basis gebaseerd zijn.

METAMORFOSE
U kunt dus eigenlijk op donderdag-
middag/avond 17 september die prach-
tige modeshow niet missen en u bent
dan ook van harte welkom tijdens de
modepresentaties.
Bovendien maakt u ook nog kans op
een gratis metamorfose die door de
deelnemende zaken wordt aange-
boden.

Noteer het alvast in uw agenda:
donderdag 17 september, locatie
Gunnewijk Mode in de Beltrums-
estraat 33 in Groenlo. Zie ook de ad-
vertentie elders in deze krant.

Op donderdag 17 september a.s. in Groenlo

Presentatie najaars- 
en wintermode in geheel
nieuwe setting

Het festijn staat bekend als familie-
feest met voor elk wat wils en dat wil
de organisatie graag zo houden met
ondermeer allerlei activiteiten voor
kinderen. 
Verder zijn er een vijftigtal stands met
allerlei attributen die veelal betrek-
king hebben op het landleven. 
Kinderen kunnen zich vermaken met
een springkussen, speelpony's, draai-
molen en kunnen ponyrijden.
De basis van het evenement is de paar-
densport en die komt heel breed in
beeld. Op alle niveaus zijn deelnemers
actief: van landelijke ruiters en pony's
tot topsport tijdens de internationale
eventingwedstrijd. "Wat ik zelf zo
mooi vind is dat kinderen zo gemak-
kelijk kunnen zien hoe ruiters op in-
ternationaal niveau rijden en zich
daar dan aan kunnen optrekken", ver-

telt Stichtingsvoorzitter Johan Vender-
bosch die tevens als crossontwerper te
boek staat. Hij heeft weer een aantal
nieuwe hindernissen bedacht zoals
een geheel nieuwe coffin en een ver-
nieuwde waterinsprong. Ook is de
hooiberg terug. De cross, die op zon-
dag wordt verreden is zo'n vier kilome-
ter lang en gaat door het natuurge-
bied de vennebulten. Diverse grond-
eigenaren zijn altijd bereid hun grond
daarvoor ter beschikking te stellen.
Het evenement start op vrijdag 19 
september met een fokkerijdag. Dan
wordt het talent van jonge spring- en
dressuurpaarden per leeftijdscatego-
rie beoordeeld. Daarvoor zijn goede
geldprijzen ter beschikking gesteld. 
In de middaguren is er de veulen-
verkooppresentatie. Daar worden veu-
lens in de ring getoond en kan een

eventuele koper direct zaken doen
met de fokker.
Op zaterdag is er een groot paarden en
ponyconcours waarbij in alle klassen
en zowel in dressuur als springen
wordt gestart. Voor de dressuurlief-
hebbers is er na de middag in een spe-
ciale ring de kür op muziek. Op deze
dag worden diverse competitiewed-
strijden verreden zoals de Hoefslag
Dressuur Cup Z2 en de KNHS Boeren-
bond/Welkoop Cup (M-klasse rijstijl). 
Naast de cross is er zondag een non-
stop-programma in de hoofdring. De
hele middag worden er tuigpaard-
rubrieken verreden, zijn er diverse
springrubrieken en komt de paarden-
fokkerij opnieuw aan de orde. 
Voor spektakel zorgen de Future Guys
die een speciale show hebben. De dag
wordt traditioneel afgesloten met een
sfeervolle prijsuitreiking.
"Voor de toekomst willen we het eve-
nement alleen nog perfectioneren,
groter hoeft het niet te worden.", 
besluit Venderbosch.

Het Varssevelds Hippisch Festijn wordt van 18 tot en met 20 september dit
jaar voor de 25e keer gehouden. Dat jubileum wordt gevierd met een zeer
sterk deelnemersveld uit dertien verschillende landen in de eventing én
een uitgebreid promodorp met braderie.

Varsseveld Hippisch Festijn 
viert jubileum
Deelnemers uit dertien landen actief in Horse Eventing

In september opent Mathilde Mo-
lenberg een praktijk voor Gevoels-
therapie in Dronten. Gevoelsther-
apie is precisietherapie. De vorm is
kort, simpel, en geschikt voor ge-
zonde mensen die kampen met
één of meerdere problemen. De
werking is natuurlijk, en is voor
het grootste deel gebaseerd op het
principe van zelfgenezing. 

Gevoelstherapie is geschikt voor pro-
blemen als het hebben van te weinig
zelfvertrouwen, angst, stress, span-
ning en depressies. Tevens wordt de
methode met succes toegepast bij 
autoriteitsconflicten, niet kunnen de-
legeren en communiceren, faalangst,
burn out, relatieproblemen en psycho-
somatische klachten.

Gevoelstherapie werkt vanuit de Wet
van de Programmering, wat in het
kort betekent dat we kijken naar wat
een persoon 'geleerd' heeft in de eerste
4-5 jaren van zijn of haar leven. Want:
alles wat een persoon is overkomen in
zijn vroegste jeugd, goed of slecht, zal
in het verdere leven herhaald  worden
op precies dezelfde wijze. Hoewel de
spelers op het toneel van het leven ver-
anderd zijn, blijft het rollenspel onge-
wijzigd. Dit betekent dat de oorzaak
van ons steeds weerkerende probleem
in het huidige leven zijn oorsprong
vindt in onze allereerste jaren.

Gevoelstherapie gaat snel en spoort 
ieders specifieke Wet van de Program-
mering op met de bedoeling deze te
doorbreken. 

De werking is verhelderend en bevrij-
dend op een blijvende manier. De ses-
sies duren per keer ca. 2 uur en wor-
den op tien achtereenvolgende werk-
dagen steeds op dezelfde tijd gegeven. 

Tevoren wordt een vrijblijvend eerste
gesprek gehouden, waarin bepaald
wordt of gevoelstherapie geschikt is
voor de persoon en welk resultaat
hij/zij ervan kan verwachten.

Na gevoelstherapie volgt een reactie-
golf van ongeveer twaalf weken. Alle
'nieuws' uit de therapie wordt ver-
werkt, er ontstaat een nieuw even-
wicht. Dit gaat grotendeels vanzelf. In
deze weken en maanden is er regelma-
tig contact met de therapeut, in het
begin frequent, erna naar behoefte. 

Na zes, negen en twaalf maanden
komt men terug voor controle; de the-
rapie werkt precies, is veilig en 'op
maat'. Wel is het belangrijk dat men
zelf een behoefte voelt tot verandering
in de levenshouding en geen kalme-
rende middelen of teveel alcohol ge-
bruikt. Ook tijdens zwangerschap is
de therapie taboe.

Veel méér informatie over gevoels-
therapie, de werking ervan en hoe 
onze programmering in elkaar steekt
vindt u in het boek de Verandering,
geschreven door Anne Veldman. 
Het is te bestellen via 
www.anneveldman.com  
Voor meer info:  
www.mathilde-molenberg.nl of per
email: info@mathilde-molenberg.nl

Gevoelstherapie, 
een snelle methode 
voor het blijvend oplossen
van innerlijke conflicten
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Het was het startsein van een markt
die in verband met het Italiaans Prom-
concert (zaterdagavond) in het cen-
trum van het dorp werd gehouden.
Geen grote markt, maar wel één met
allure. De stands werden allemaal
door Italianen bemand. De meeste in
Italië geboren en vervolgens om welke
reden dan ook naar Nederland ver-
trokken om zich hier blijvend te vesti-
gen.

Zo ook Lucia, gekleed in ‘Costume Ita-
liano ‘. Zij gaf doorlopend demonstra-
ties aan het spinnewiel. ‘ Deze kleding
wordt ‘boven’ in Italië in de omgeving
van Piermonte gedragen’, zo vertelt ze
enthousiast. Lucia heeft jaren in Italië
gewoond, maar woont nu samen met
haar Nederlandse man Dick Scheer in
Zelhem, waar Lucia beelden maakt.
Prachtige beelden die zaterdag op de
markt in Vorden gekocht konden wor-
den. Lucia verheugt zich erop om bin-
nenkort weer op vakantie naar haar
geboorteland te gaan. ‘Wel pas na 5 ok-
tober hoor, want op die datum is mijn
dochter Esther ‘uitgeteld’ en dan gaan
wij daarna als opa en oma op vakan-

tie. Ik denk dat het een kleinzoon
wordt’, zo zegt de stralende (aanstaan-
de) oma !

Naast haar op de markt staat Mima Pa-
tellara fraaie Italiaanse sieraden aan te
prijzen. ‘Ik ben dertig jaar geleden
naar Nederland gekomen, mijn vader
heeft altijd bij de Akzo gewerkt. Ik heb
het hier goed naar de zin en ben ge-
lukkig getrouwd met een Nederlandse
man die ik tijdens vakantie in Ierland
heb leren kennen’, zo zegt Mima la-
chend. De Ferrari waarmee burge-
meester Aalderink een ritje in mocht
maken stond tegenover de Herberg ge-
parkeerd en trok veel bekijks. Net als
de stand ‘Star Twin’ met fraaie moto-
ren van de Italiaanse merken: Aprilla,
M.V. Augusta, Ducati, Morini en Benel-
li. Verder was het op de markt smikke-
len en smullen van typisch Italiaanse
gerechten: ham, kaas, wordt broodje
pesto, pasta’s, wijnen e.d. Wil men
graag met vakantie naar Italië? Ook
dat kon op deze markt geregeld wor-
den. Het Italiaans Bureau voor Toeris-
me verschafte deze dag alle gewenste
informatie.

Wat is een Italiaanse markt zonder Ferrari?

Burgemeester zijn van de gemeente Bronckhorst is toch wel een leuk vak.
Dan mag je zomaar ter gelegenheid van de opening van de ‘Italiaanse
Markt ‘ in Vorden in een rode Ferrari stappen en een stukje rondtoeren !
Wel uiteraard onder begeleiding van een motorescorte in dit geval VOV
voorzitter Marcel Leferink , zaterdag in de rol van ‘motor-adjudant.

Lucia in 'Costume Italiano ' Mima Patellara met haar Italiaanse sieraden

Wie wil deze Ferrari kopen ?

Loes Botman studeerde in 1994 af aan
de Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Zij tekent
al 15 jaar met pastelkrijt dieren. Zij te-

kent het liefst alsof de kleuren direct
uit haar handen op het papier stro-
men. Van haar is ook het boek ‘Loes
Botman Pastels’. Zij heeft in tal van
landen geëxposeerd. Joanneke Prins-
Greep maakt figuratieve beelden. Het
liefst mensen en dieren in groepen zo-
als bijvoorbeeld spelende kinderen,
een groep apen in een dierentuin etc.
Zij volgde jarenlang lessen bij Pim
Knaup, docent kunstonderwijs in Am-
sterdam en Kampen.

Expositie Galerie Aqadraat
Loes Botman en Joanneke Prins-
Greep exposeren vanaf vrijdag 25
september tot en met zondag 25
oktober in Galerie Aquadraat aan
de Mosselseweg 12A in Vorden. De
expositie wordt zondag 20 septem-
ber om 15.00 uur geopend.

Super de Boer garandeert dat alle
klanten die gespaard hebben voor de
handdoeken, deze ook daadwerkelijk
krijgen. De inlevertermijn van de
spaarkaarten loopt daarom door tot
en met zaterdag 26 september. 

De handdoeken en badhanddoeken
zijn gemaakt van Fairtrade katoen en
dragen het Max Havelaar keurmerk.
Dit keurmerk staat voor eerlijke han-
del in ontwikkelingslanden. Eerlijke
handel is één van de speerpunten in

het verduurzamingsbeleid van Super
de Boer. 

KEURMERK VOOR EERLIJKE
HANDEL
Stichting Max Havelaar is een onaf-
hankelijke keurmerkorganisatie. Zij
staat  buiten de handels- of productie-
keten en koopt of verkoopt zelf geen
producten of grondstoffen. 

Het Max Havelaar keurmerk voor Fair-
trade garandeert consumenten dat de
producten of grondstoffen tegen eer-
lijke handelsvoorwaarden zijn inge-
kocht bij coöperaties van kleine boe-
ren en plantagearbeiders in ontwikke-
lingslanden. Hiermee kunnen zij hun
organisatie op eigen kracht versterken
en hun handelspositie op de interna-
tionale markt versterken. Consumen-
ten kennen het Max Havelaar keur-
merk van producten uit de super-
markt zoals koffie, cacao, thee en rijst.
Inmiddels bestaat er ook kleding en
textiel dat vanuit de eerlijke katoen.

Inlevertermijn spaarkaarten wegens
groot succes met twee weken verlengd

Fairtrade handdoekenactie
Super de Boer geweldig succes
Super de Boer verlengt de inlever-
termijn van de spaarkaarten met
twee weken. De Fairtrade handdoe-
kenactie die half juli is begonnen
en acht weken heeft geduurd, is
een dermate groot succes dat Su-
per de Boer extra handdoeken
heeft bijbesteld bij de leverancier.
Door de enorme vraag naar hand-
doeken heeft een aantal winkels
tijdelijk onvoldoende handdoeken
op voorraad.

Uitslag prijsvraag Castle Fair
Aantal eieren 137 stuks.
Er waren 4deelnemers met het juiste
aantal. Na loting: 1e prijs, G. Nijenhuis

Vorden; 2e prijs, Nienke Abbink Vor-
den; 3e prijs, E. Wouda Epe, L. Lette-
boer Ootmarsum, D. Bussink Hengel
(Ov.), L. Takapary-Mulder Deventer

P.K.V. Nieuws
Iedereen die gebruik maakt van
een rollator, wandelstok, kruk of
looprek kan het loophulpmiddel la-
ten controleren en, indien nodig,
wordt deze gratis voor u gerepa-
reerd. 
Regelmatig onderhoud van loop-
hulpmiddelen is noodzakelijk,
maar wordt vaak vergeten. Een niet
optimaal werkende remkabel van
een rollator of een versleten dop
onder de wandelstok kunnen tot
gevaarlijke situaties leiden. 

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de klanten-
service thuiszorgwinkel, tel. 0314-
357419 of met de ouderenadviseur
Ans Vermeulen, tel. 0575-465281.

Controle 
voor loop-
hulpmiddelen
Op dinsdag 29 september ver-
zorgt Sensire in samenwerking
met Stichting Welzijn Ouderen
Hengelo in het zorgcentrum De
Bleijke aan de Steintjesweide 67
in Hengelo tussen 10.00 en 16.00
uur een gratis controle voor
loophulpmiddelen.

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
heeft over het jaar 2008 de Parel van
Vorden toegekend aan de Wilden-
borchse Kapel. Om daarmee de vrijwil-
ligers te eren die de afgelopen jaren

zich enorm hebben ingezet voor de
herbouw van de Kapel. De prijs wordt
vrijdagavond 9 oktober om 20.00 uur
in het gebouw aan de Wildenborchse
gemeenschap uitgereikt.

Parel van Vorden voor Kapel
Wildenborch
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Rekpost:
Houten paal voor afrastering. “Jan is hen rekpöste zetten met
den knech.”

B. Anzeggen:
Iemands overlijden mondeling bekend maken. 
“Gao i’j de breurs en zusters anzeggen?”

C. Kemen:
Kammen. “Jannao ston zich de häöre te keemm veur ‘t kökken-
spegel.”

In de cursus komen o.a. meubelstijlen,
indeling, kleurgebruik, toepassing
van materialen en een lichtplan aan
de orde. 

Daarnaast geeft Suter in de cursus veel
tips over hoe je op relatief eenvoudige
wijze je huis kunt upgraden en een
nieuw interieur kunt realiseren. Bij-
zonder is de toepassing van kunst in
het interieur. Dat is voor Lenie Suter

als beeldend kunstenaar en interieu-
rontwerper heel belangrijk.

Kunst maakt een huis uniek en per-
soonlijk. Kunst hoort niet alleen in
musea en galeries maar ook thuis bo-
ven de bank. De laatste les wordt een
aanzet gemaakt voor een persoonlijk
interieurplan. 

De cursus wordt gegeven op woens-
dagmorgen (start 7 oktober) of donder-
dagavond (start 8 oktober). In totaal
bestaat de cursus uit 7 lessen. Voor
meer informatie:
www.gewoonkunst.nl

Start interieurcursus
geWOONKUNST
In oktober start Lenie Suter in Vor-
den weer met de bijzondere interi-
eurcursus “Hoe richt ik mijn huis
in?”.

Op deze avond zal de favoriete setlijst
van Jean-Paul worden gespeeld door
de bands Jajem, The JPR Strinxband en
vele rockvrienden van Zoepie. 

De avond begint om 21.00 uur en de
entree is 5 euro. De opbrengst van de
entree zal geheel worden gedoneerd
aan De Nederlandse Hartstichting.

Een coördinator van deze stichting zal
het bedrag op deze avond in ontvangst
komen nemen in Steenderen.

Café Heezen en The JPR Strinxband
hopen samen met iedereen die Jean-
Paul kende hier een geweldige avond
van te maken. Voor informatie: Café
Heezen, telefoon (0575) 451204.

Café Heezen Steenderen: vrijdag 18 september 2009

Memorial-party voor 
Jean-Paul Demming

Op vrijdag 18 september 2009 is het alweer een jaar geleden dat Jean-Paul
Demming, bijnaam: Zoepie, oprichter en zanger van de JPR Strinxband,
plotseling en veel te vroeg is overleden. Om deze dag, waarop een rocker
in hart en nieren overleed, niet zomaar voorbij te laten gaan, is besloten
om een memorial-party te organiseren in samenwerking met Gerrit en
Ada van Zaal Heezen te Steenderen vrijdag 18 september 2009. Aanvang
21.00 uur.

OCCASIONS OP LOCATIE!
Het gras is wederom gemaaid op de
show locatie, aan de provincialeweg
N317 Doesburg-Drempt nabij het
zwembad. 
Deze vier gerenommeerde autobedrij-
ven uit de regio bieden ook dit jaar
weer een uitgelezen keuze aan schitte-
rende occasions op een groot en mak-
kelijk te bereiken locatie. Gratis entree
en parkeren op het terrein.

RUIME KEUS!
Drie dagen lang is er voor bezoekers
gelegenheid te kiezen uit een groot
aantal perfecte occasions met volledi-
ge Bovag-garantie en Nationale Auto-
pas! In voorgaande jaren wisten velen
hier de perfecte betrouwbare occasion
te vinden en terecht, want er staan ie-
der jaar prachtige occasions. Wie van
dat extra voordeel wil profiteren doet
er verstandig aan het komende week-

einde Doesburg te bezoeken. Natuur-
lijk zijn er weer een groot aantal haar-
scherpe show aanbiedingen, kortom
een uitnodiging om extra voordelig
zaken te komen doen.

U wordt geholpen door deskundig per-
soneel van een van de vier bedrijven.
Er is een grote tent opgezet, waarin ter
plekke een kantoor is ingericht. Alles
kan dus op de show zelf worden afge-
handeld. In deze tent kunt u tevens te-
recht voor een kopje koffie of verfris-
sing. Op zondag is er ook van alles te
doen. Zo is er een groot springkussen
(met oppas) en kunnen de kleintjes
zich wederom laten schminken.

Voor de 11e keer Autoshow in Doesburg

Voor de 11e keer wordt in Doesburg een grote autoshow gehouden door
vier regionale Bovag autobedrijven. Traditiegetrouw tonen Garage Schel
uit Angerlo, Autobedrijf Scheers uit Giesbeek, Garage Kleine en Auto To-
taal Center uit Doesburg 200 occasions. Dit gebeurt in het weekend van
vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 September.

Jubileum voor de grote jaarlijkse gezamenlijke Autoshow in Doesburg.

Het is de derde van de reeks van drie
Picknick avonden die door Driekant
Ambachtscentrum worden georgani-
seerd. Gezien de enthousiaste reacties
van de eerdere bezoekers, zullen er
volgend zomerseizoen zeker meer van

deze Picknickavonden volgen. Men
wordt vanaf 17.30 uur ontvangen met
een welkomstdrankje en klein hapje
uit de Driekantbakkerij en is het mid-
den in het prachtige natuurschoon ge-
nieten van verse salades uit de tuin.

Na het pizzabakken, zal liedjeszanger
en verhalenverteller Gery Groot
Zwaaftink een optreden verzorgen.
Met muziek, zang en spannende ver-
halen rond het houtvuur. Voor nadere
informatie www.driekant.nl 

Vooraf aanmelden is nodig omdat de
plaatsen beperkt zijn. Dit kan op
info@driekant.nl of tel. 0575 - 51 51 42.

Gery Groot Zwaaftink tijdens laatste
Driekant Zomer Picknick
A.s. vrijdag 11 sept. is de laatste van de zomerpicknick avonden op Land-
goed Hackfort van Natuurmonumenten te Vorden. Een avondvullend pro-
gramma, waarbij men zelf in de houtoven de eigen pizza kan bakken.

Op de ochtend na de hereniging met vader Evert en broer

Jacob zit de familie Van Heeckeren aan een feestelijk gedekte

ontbijttafel. Er heerst een ontspannen en vrolijke sfeer. 

Wolf dartelt om de benen van het gezin. Trots kijkt moeder

Agnes naar haar mannen: Evert, Jacob, Joost.

Vader Evert steekt een pijp op. – Ik geloof dat wij een

voorspoedige tijd tegemoet gaan, familie. Roderlo heeft

bewezen eendrachtig het onheil op de Kattenbelt te 

kunnen bestrijden. Dat biedt perspectief.

– Dankzij onze zoon, vader. Moeder Agnes kijkt naar haar

zoon Joost. – Ach vader, ik heb goede hulp gehad van

Hendrik ter Haer in Zutphen. En van mijn vriend Willem

ten Elschate. En natuurlijk de pastoor en richter Thoe Venth.

Vader Evert knikt. – Je bent een goed leider. Je hebt moed

en wijsheid getoond. Ik zie al dat Jacob en jij mij ooit

waardig zullen opvolgen. Jacob knikt en slaat Joost op de

schouders. – Ik heb inmiddels geen bangig broertje meer.

Je bent  groot en verstandig geworden. 

Joost kijkt ze allemaal aan. Iedereen lacht. Hij voelt zich

zowaar een hele kerel. Zojuist heeft hij het grootste comp-

liment in zijn prille leventje ontvangen. Het is 22 juni 1557

en het leven lijkt hem en Roderlo toe te lachen... 

– EINDE VAN HET AVONTUUR –

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Contact
BRONCKHORST NOORD

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Groenlose
Gids
GROENLO

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE BRONCKHORST

ERLEG TSOO ETNEEMEGERLEG TSOO ETNEEMEG

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Elna
LICHTENVOORDE

TSROHKCNORB ETNEEMEGTSROHKCNORB ETNEEMEG

Achterhoek
Vakantiekrant
ACHTERHOEK

Verspreidingsgebied geheel toeristische

Achterhoek, via afhaalpunten, o.a.

hotels, restaurants, café’s, campings,

VVV’s, vakantieparken, etc.

Oplage 17.000

GEHELE ACHTERHOEK

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

ONLINEGEMEENTE ZUTPHEN

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

GGGeerr iicchhtt   aaddvveerr tteerreenn  iinn  ddee  AAAcchhtteerrhhooeekk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij wwwwww..wweeeevveerrss ..nn ll

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.
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NEW LOOKS & A NEW FEELING
SHOWTIME: 14.00 EN 19.00 UUR

LOCATIE: GUNNEWIJK MODE - BELTRUMSESTRAAT 33 - GROENLO

MAAK KANS OP EEN COMPLETE METAMORFOSE!Abraham deelt uit!
En u profiteert mee! OP=OP

Hollandse rode goudreinette kilo 0.50
Handappels Delcorf en handperen Triumph

kilo 0.50
Hollandse kwetsen 500 gram 0.50
Grote bloemkool nu 0.50 per stuk

Trostomaat 500 gram 0.50
Sappige sinaasappelen 500 gram 0.50

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

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

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



De reis en het verblijf in Roemenië
kwam tot stand in samenwerking met
de Stichting Commundo. De doelstel-
ling van deze stichting is om een bij-
drage te leveren aan het tot stand ko-
men van interculturele samenwer-
king door het organiseren van reizen,
waarbij de deelnemers naast een rond-
reis door het land meewerken aan vrij-
willigersprojecten in ontwikkelingsge-
bieden. Tijdens de projecten wordt
nauw samengewerkt met de lokale be-
volking. Hierdoor ontstaat naast hulp
ook wederzijds begrip tussen mensen
uit verschillende culturen. Janneke
Hiddink: ‘ Onze insteek was om in Bra-
sov jongeren bij die ontwikkeling te
helpen, al besef ik heel goed dat een
periode van een paar weken veel te-
kort is.

Middels het opvoeren van toneelstuk-
je wilden we de verschillen tussen
arm en rijk en discriminatie ter dis-
cussie stellen. Toen wij in Brasov aan-
kwamen werden wij opgehaald door
een mentor van de stichting ‘Change
for Live’ . Wij moesten voor onze reis
zelf 450 euro betalen, geld dat de
stichting gebruikt voor hulp aan ge-
handicapte mensen. Wij hadden di-
rect bij aankomst veel bekijks. Er werd
met name met verbazing naar de blin-
de jongen in ons gezelschap gekeken.
Zo maar op straat een blinde jongen,
dat kennen ze niet in Roemenië ! Daar
worden gehandicapten gewoon ‘weg-
gestopt’. Ouders schamen zich dat ze
een gehandicapt kind hebben, deze
kinderen laten ze niet zien. Ook vol-
wassenen of bijvoorbeeld mensen die
slecht ter been zijn, kom je daar niet
of nauwelijks tegen’, zo zegt Janneke
Hiddink.

Alvorens wij met onze theaterstukjes
begonnen, hebben wij enkele dagen
als groep intensief geoefend. Op welke
manier moeten wij proberen om kin-
deren te overtuigen dat ze zelf een ei-
gen mening mogen hebben. Een thea-
terdocent leerde ons hoe we dat in de
praktijk konden overbrengen. We heb-
ben ons samen met een 35 tal Roe-
meense jongeren in drie groepen op-
gedeeld. Vervolgens hebben we een
aantal thema’ s onder de aandacht ge-
bracht zoals bijvoorbeeld misbruik op
straat, in school, familie, alsmede het
thema discriminatie. Zelf heb ik daar

in een theaterstukje de rol gespeld van
een meisje dat op school werd gepest
omdat ze arm was. Dat gebeurt daar
gewoon. Het duurde even, maar toen
gaven de Roemeense kinderen sponta-
ne reacties.

Ook hebben we samen een stukje op-
gevoerd over een blinde jongeman die
het huis niet uit mocht maar toch
naar ‘buiten ‘ wilde, frisse neus op-
snuiven, een restaurant bezoeken.
Daar werd hij niet binnen gelaten. Ge-
handicapt of arm, je komt een restau-

rant niet in ! Wij kunnen ons dat niet
voorstellen. Wat bij arme gezinnen
ook zo schrijnend is, een vader die
geen werk heeft en het geld wat er is
wordt door hem gebruikt voor zijn al-
coholverslaving. Heel erg triest alle-
maal. Toch kijk ik met een goed gevoel
op het verblijf in Brasov terug. Ik heb
toch het idee dat wij de mensen daar
aan het denken hebben gezet. En hele-
maal toen de blinde jongen in ons ge-
zelschap op de piano een mini- con-
cert gaf. Je zag de mensen denken,
blind en ook nog pianospelen, dat be-
staat tocht niet? Wel dus ! Onze groep
was het bij thuiskomst in Nederland
over één ding roerend eens : ‘ Wij heb-
ben in Brasov toch goed werk gele-
verd.Wanneer ik straks afgestudeerd
ben wil ik zeer zeker nog ‘ergens ‘ vrij-
willigerswerk gaan doen’, zo zegt Jan-
neke vastberaden, die bij deze ieder-
een bedankt die haar voor het project
in Roemenië financieel heeft onder-
steund.

'Gehandicapte mensen in Roemenie zijn slecht af '

Janneke Hiddink 
boordevol indrukken terug

Janneke Hiddink heeft , inmiddels een ervaring rijker, de studie pedago-
gie aan de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) weer opgepakt. Zij hoopt
volgend jaar af te studeren om wellicht daarna nog de studie psychologie
op te pakken. ‘Het is best wel even wennen hoor. Met een hoofd boordevol
indrukken heb ik het gevoel dat ik weer alleen ben’, zo zegt de geboren en
getogen Vordense. Janneke Hiddink heeft in Roemenië samen met nog
acht personen ( één blinde jongen, drie slecht ziende jonge mensen en
vier ‘ziende’ begeleiders) een bezoek gebracht aan het stadje Brasov om
daar vrijwilligerswerk te doen. Janneke is zelf ook slecht ziend, maar kan
met allerlei hulpmiddelen normaal studeren.

OVERWINNING VOOR VV VORDEN
De wedstrijd begon zoals verwacht bij
een openingsduel van de competitie
niet meteen met goed voetbal. Beide
teams waren aardig aan elkaar ge-
waagd, en Vorden doorbrak dat even-
wicht in de vijfentwintigste minuut
toen Renz Cornegoor de score opende
via een intikker. De 1-0 werkte bevrij-
dend voor de Vordenaren, men nam
het initiatief in de ontmoeting en bin-
nen de tien minuten tekende men de
2-0 aan. Het doelpunt werd gescoord
door Dennis Wentink, maar was mede
te danken aan een snelle loopactie van
Bart Stokman. Hij liep op rechts zijn
man er volledig uit en zette door tot in
de zestien meter van Winterswijk,
waar hij de bal heel zuiver terug legde
op Wentink.
De tweede helft startte weer met twee
teams die aardig gelijkwaardig bleven,
totdat Winterswijk alles op alles ging
zetten en begon aan te dringen voor
het Vorden strafschop gebied. De aan-
sluittreffer hing op een gegeven mo-
ment min of meer in de lucht, en viel
dan ook in de zeventigste minuut. De
gasten gooiden hierna alles op de aan-
val, en de snelle aanvallers van Vorden
kregen daardoor ruimte. Dat leverde
na een tweetal goede kansen tien mi-

nuten voor tijd opnieuw een snelle
uitbrak op via Frank Hiddink op links.
Hij plaatste de bal goed voor op Niels
Siemerink die de 3-1 aantekende.

Bij deze stand bleef het en Vorden ver-
dediger Stefan Eggink was een heel te-
vreden man "De eerste klap is een
daalder waard voor ons, ik ben heel
blij met de drie punten. Bij een ope-
ningswedstrijd is er meestal geen spra-
ke van goed voetbal, maar we hebben
er met z'n allen goed voor geknokt. De
2-0 met rust was dan ook een terechte
stand voor ons. Winterswijk begon
scherper dan ons aan de tweede helft
en scoorde dan ook eerder de aansluit
treffer dan dat wij de 3-0 konden aan-
tekenen" "Toch gingen wij na die 2-1
beter voetballen, met al die snelle jon-
gens voorin merkte je dat er veel drei-
ging uit ging van Vorden. Na de 3-1
was het duidelijk dat we de winst niet
meer zouden wegeven aan Winters-
wijk. Het is goed om te zien dat wij in
de breedte sterker geworden zijn, de
jongens die invielen bij ons deden het
heel goed. Bovendien is het heel pret-
tig om meteen drie punten binnen te
halen, vorig jaar verloren we de eerste
paar wedstrijden en dan blijf je heel
lang achter de feiten aanlopen".

Vo e t b a l

Zoals u wellicht al hier en daar
heeft kunnen lezen zal per 1 ja-
nuari aanstaande de successie-
wet worden aangepast. Deze wet,
die stamt uit 1956, is de afgelo-
pen jaren herhaaldelijk aange-
past, maar de wijzigingen die er
nu aan komen zijn zodanig dat
er toch wel van een modernise-
ring gesproken mag worden. Of
dat voor u altijd even gunstig uit-
pakt, zoals door de staatssecreta-
ris wordt beloofd, valt te bezien.
Ik zal enkele in het oog sprin-
gende wijzigingen noemen.

Allereerst zal de naam van de belas-
tingen worden gewijzigd. In plaats
van “successierecht en schenkings-
recht” wordt het nu “erfbelasting
en schenkbelasting”. Taalkundig
niet erg fraai. Onroerende zaak be-
lasting en accijns op drank kennen
we immers al. Duidelijker zou bij-
voorbeeld zijn “erfgenamenbelas-
ting en schenkings-belasting”. 
Van veel groter belang zijn de wijzi-
gingen in de tarieven. Het stelsel
wordt veel eenvoudiger. Er is nu
sprake van zeven oplopende tarie-
ven (schijven) waarin de erfenis of
schenking kan vallen, dat worden
er straks twee, waarbij de grens
naar het hogere tarief ligt bij €

125.000,00. Ook worden de bijbeho-
rende percentages aangepast. Nu
zijn er nog drie tariefgroepen, af-
hankelijk van de familieband. Dat
worden er straks twee: de partners/
echtgenoten met de kinderen (ta-
riefgroep 1) en de overige verkrij-
gers (tariefgroep 2). In de eerste ta-
riefgroep zijn de percentages 10%
tot € 125.000,00 en 20% over het
meerdere en in de tweede tarief-
groep gelden percentage van res-
pectievelijk 30% en 40%. Voor neef
en nicht dus een stuk beter. Voor
broers en zusters zijn de verschillen
minder groot. Kleinkinderen vallen
in tariefgroep 1, maar op hun tarief
vindt een opslag plaats van 80% (nu
60%).
Ook worden de vrijstellingen aange-
past. Bij overlijden gaat er voor de
echtgenoot een vrijstelling gelden
van € 600.000,00. Voor samenwo-
ners ook, mits u een samenlevings-
contract heeft die minimaal zes
maanden vóór het overlijden is aan-
gegaan. Daar moet u dus wel op let-
ten. Anders heeft u een vrijstelling
van € 2.000,00 en valt u in tarief-
groep 2 en dat is nogal een verschil.

Ik hoop dat er nog overgangswetge-
ving komt, want anders wordt het
wel erg schrijnend als een samen-
woner zonder samenlevingscon-
tract begin volgend jaar komt te
overlijden. Tot 1 januari heeft deze
immers ook een grote vrijstelling.
Voor kinderen en kleinkinderen
gaat een vrijstelling bij overlijden
van € 19.000,00 gelden. Dat wordt
een zogenaamde voetvrijstelling,
dus een vrijstelling die altijd wordt
toegepast, ongeacht de hoogte van
de verkrijging.
Het begrip samenwoners wordt he-
laas beperkt. Zo valt een ouder die
bij een kind woont en door dat kind
geheel of gedeeltelijk wordt ver-
zorgd niet meer onder de definitie
van samenwoners. Dat is dus tegen-
gesteld overheidsbeleid, daar waar
het tevens de mantelzorg probeert
te stimuleren in deze tijd van ver-
grijzing. Samenwonende broers en
zussen vallen wel onder de rege-
ling, althans als het een tweerelatie
betreft. Bij een meerrelatie moet
men dus kiezen met wie men een
samenlevingscontract gaat afslui-
ten. Vervolgens zal de gelukkige ook
enig erfgenaam moeten worden wil
er een optimaal fiscaal voordeel
zijn. Dat geeft leuke discussies aan
tafel. Heel bijzonder. Als u niemand
van uw broers of zusters wilt of
kunt voortrekken benoemt u maar
een paar goede doelen. Die zijn im-
mers vrijgesteld.
De vrijstellingen voor de schenkbe-
lasting wijzigen niet veel. Volgend
jaar wordt de vrijstelling van ou-
ders aan kinderen € 5.000,00. Let er
wel op dat als u volgend jaar méér
dan dat bedrag wilt schenken u
daarover 10% gaat betalen in plaats
van nu 5% (en 8%). Daar moet u de
komende maanden nog maar even
aan denken!

Om u meer in detail op de hoogte te
brengen van de wijzigingen en de
gevolgen voor u ga ik in de maan-
den oktober en november een le-
zing over dit onderwerp geven.
Meer informatie kunt u vinden in
de advertentie elders in dit blad. De
koffie is, net als de lezing, gratis en
bijna net zo lekker als op ons kan-
toor.
Tot dan!

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
(0575) 55 22 20.
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS.

GEZOCHT:

Orderverzamelaars
technische groothandel

Varsseveld.
Werktijden ma t/m vr

van 16.00 u tot ± 20.30 uur.

Interesse?

Bel 0315-254257

Yunio is op zoek naar enthousiaste 

overblijfkrachten
voor tussenschoolse opvang op basisscholen in de
gemeente Bronckhorst.

OBS de Bongerd te Hoog Keppel
OBS Woordhof te Hummelo
OBS de Steenuil te Steenderen
OBS de Dorpsschool te Vorden

Yunio biedt een vrijwilligersvergoeding van € 9,- per
overblijfmoment. Ook als je maar af en toe kunt, ver-
zoeken we je te reageren!

Interesse? Bel Wilma Faber: 06 - 304 113 69 of mail:
w.faber@yunio.nl. Meer informatie www.yunio.nl.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

AFBRAMER/ EINDCONTROLEUR M/V
Zutphen – minimaal 24 uur – vacaturenummer; VJK00609

Werkzaamheden;
Aan het einde van het productieproces draagt u zorg
voor een juiste controle van de vervaardigde producten.
Het betreft kleine RVS producten welke met uiterste zorg
gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd, ontvet en ver-
pakt moeten worden. Het mag duidelijk zijn dat u pre-
cies, punctueel en nauwkeurig bent. 

Functie eisen;
- Nauwkeurig;
- ervaring in soortgelijke functie is een pré;
- onder schooltijden werken mogelijk.

CNC BEDIENER LASERSNIJMACHINE/
PONSNIBBELAAR M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenummer;
VJK00686

Werkzaamheden;
Bedienen van lasersnijder en ponsnibbelaar, corrigeren
van programmatuur en controleren van gelazerde en ge-
ponste metaalproducten.

Functie eisen;
- Ervaring middels opleiding of ervaring met lasersnij-

den/ ponsnibbelen;
- heftruck certificaat pré;
- bereidheid om in 2 ploegen te werken.

CNC KANTER/ ZETTER/ BUIGER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenummer;
VJK00685

Werkzaamheden;
Vanaf tekening zelfstandig programmeren van een AMA-
DA kantbank.

Functie eisen;
- Ervaring door opleiding of ervaring met kanten/ zet-

ten/ buigen;
- heftruck certificaat pré;
- bereidheid om in 2 ploegen te werken.

LASSER MIG/ MAG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00475

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen;
- Boren, tappen, zagen, slijpen; 
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit; 
- bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

CALCULATOR WTB M/V
Achterhoek – fulltime – vacturenummer; VJK00687

Werkzaamheden;
Zelfstandig middels ERP pakket ‘plan de campagne’ cal-
culaties en offertes maken.

Functie eisen;
- Alleen indien u ervaring heeft met het ERP pakket

‘plan de campagne’ wordt u gevraagd te reageren;
- MTS/ HTS werktuigbouwkunde.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

(CNC) DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem– fulltime– vacaturenummer;
VJK00675

Werkzaamheden;
- Het zelfstandig bedienen, instellen en corrigeren van

diverse draaibanken;
- het ondersteunen van collega’s bij het instellen en

programmeren;
- het zorgen voor voldoende veiligheid voor jezelf, je

collega’s en de machines.
Functie eisen
- Aanpakker;
- MTS metaal;
- kennis van Fanuc besturing pré;
- enkele jaren ervaring in de fijnmetaalbewerking en je

hebt ervaring en kennis opgedaan als CNC draaier of
frezer.




