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Tijdens een gesprek met hem over de
veranderingen en de accent verschui-
vingen die de Vordering momenteel
doormaakt, kan worden geconstateerd
dat er opnieuw een ‘kwartje’ is geval-
len. Na één jaar ervaring met de Vor-
dense school, stelt hij vol enthousias-
me vast dat hij te maken heeft met een
team van twaalf zeer gemotiveerde
leerkrachten. Zegt hij: ‘Als leerkracht
heb je de taak om de kinderen, in de
breedste zin van het woord, te helpen.
Dat gebeurt hier ook, met elkaar. 
Het onderwijs dat we geven wordt re-
gelmatig achter de schermen tegen
het licht gehouden, waarbij we ons
zelf steeds de vraag stellen ‘geven we
als school de kinderen het goede voor-
beeld’. De manier van werken is geba-

seerd op drie pijlers: kanjertraining,
coöperatief leren een adoptief wer-
ken’. Hans van Ballegoy pakt een pa-
piertje en schetst wat hij met deze
drie speerpunten bedoelt. ‘Onder kan-
jertraining verstaan we niet alleen het
geven van onderwijs, maar ook om de
kinderen al direct vanaf groep 1 te le-
ren hoe ze met elkaar om moeten
gaan. Wanneer het gaat om ‘slechte
manieren’ , hoe probeer je het kind
daarbij te helpen, welke grenzen wor-
den er gesteld. Alle leerkrachten op De
Vordering zijn voor deze kanjertrai-
ning gecertificeerd. Vanwege verplich-
tingen op allerlei gebied heb ik zelf
het certificaat nog niet in bezit, maar
daar wordt momenteel hard aan ge-
werkt’, zo stelt Hans van Ballegoy kri-

Hans van Ballegoy directeur basisschool De Vordering

'Dolgelukkig met team medewerkers'

Toen Hans van Ballegoy ruim een jaar geleden werd benoemd tot direc-
teur van de basisschool De Vordering aan het Jebbink, vertelde hij ‘hon-
derd – uit ‘ over het onderwijs in het algemeen en zijn liefde voor het vak.
Hij vertelde daarbij dat het hem een geweldige kick bezorgde wanneer hij
constateerde dat bij het kind (leerling) het ‘kwartje’ was gevallen. Met an-
dere woorden voldoening wanneer het kind de wijze van les geven op een
school had opgepikt. Hans van Ballegoy is niet alleen directeur van de Vor-
dering maar ook directeur van school Scheperstee in Warnsveld. Even-
eens een school die bij de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland
is aangesloten. In totaal zwaait hij de scepter over 35 leerkrachten en cir-
ca 350 leerlingen.

In augustus jl. heeft Ton op de Castle-
fair in Vorden geëxposeerd.
Ook zijn website is zeer de moeite
waard! Naast de foto's, posters,
(Kerst)kaarten die erop staan, verkoopt
hij ook diverse artikelen o.a.; pins en
broches, tin, porselein, bekers en kaar-

sen met diverse (dieren)afbeeldingen.
Van maandag t/m vrijdag kan man
aan de receptie van het verzorgings-
huis Kerst-fotokaarten kopen.
De heer Janssen schrijft zelf: "Een aan-
tal jaren zwerf ik door de natuur
heen, het Kroon domein, de Veluwe,
Flevoland en bij ons door de polder. Ik
ben altijd op zoek naar het gewone of
het bijzondere van wat de natuur ons
brengt; de rust, de stilte en het onver-
wachte. Dat houd je scherp. Door het
licht is het elke keer weer anders, ik
noem de natuur een verslaving.
Niet elke foto is goed voor een vergro-
ting, het kan altijd beter, als een foto
goed is, dan doe ik er wat mee".

Foto-expositie in de Wehme
In de maanden september, oktober
en november hangt er een foto-ex-
positie van de heer Ton Janssen uit
Amersfoort in Verzorgingshuis de
Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.
Deze expositie is samengesteld uit
foto's die zo goed mogelijk bij deze
tijd van het jaar past, o.a. prachtige
natuurfoto's met en zonder dieren.

Het nieuwe seizoen wordt geopend op
woensdag 16 september. Op deze
avond nemen we als bestuur afscheid
van de dames Eggink en Tieleman en
zullen de dames van Vleuten en Tol-
kamp de open plaatsen innemen. Op
deze avond kunnen we luisteren naar
mevrouw Rauhé , beleidsmedewerker
van Jarabee, Jeugdzorg in Twente. Zij
houdt een voorlichtingsavond over lo-
verboys.  Omdat dit een zeer belangrijk
onderwerp is zijn belangstellenden
van harte welkom. 
U hoeft geen lid te zijn van Vrouwen
van Nu, kom samen met uw dochter,
kleindochter, vriendin of wie dan ook
om te luisteren naar deze voorlichting.
Er zijn geen kosten aan verbonden, al-
leen een kopje koffie in de pauze is
voor eigen rekening. De avond begint
om 19.45 uur in de Herberg. We hopen
veel gasten te kunnen verwelkomen op
naar avond.

Vrouwen van Nu

tisch naar zich zelf. Het ‘coöperatief le-
ren’ is geen vak op zich maar is een
werkvorm die je bij iedere les kunt toe-
passen. De essentie daarbij is dat ie-
ders inbreng (zowel leerkrachten, ou-
ders e.d.) van belang is. Onder ‘adop-
tief werken’ wordt in grote lijnen ver-
staan dat de school de kinderen die
leerstof biedt waar ze aan toe zijn. De
leerstof op het niveau van het kind ei-
gen maken. Dus groepjes heel gericht
instrueren. Daarnaast doe je andere
dingen samen. Van groot belang daar-
bij is het analyseren van de kinderen
en het praten met zowel de kinderen
als de ouders. Uiteindelijk gaat het
straks maar om één ding: de kinderen
goed voorbereiden op het vervolg-on-
derwijs. De ouders zijn uiteraard ook
gebaat bij een goed schooladvies van
hun kind’, zo zegt Hans van Ballegoy.
Het team leerkrachten aan school De
Vordering vergadert eens per drie we-
ken om allerlei zaken op elkaar af te
stemmen. Hans van Ballegoy: ‘Dat zijn
zeer interessante bijeenkomsten,
waarbij best kritische noten worden
gekraakt. Dat houdt elkaar scherp,
overigens gebeurt dat wel op een posi-
tieve manier’, zo zegt hij. De school
houdt ook feeling hoe de kinderen het
in het vervolg- onderwijs doen.. ‘We
krijgen de resultaten terug en vervol-
gens bespreken we die met elkaar.
Toetsen of onze werkwijze op de basis-
school de juiste is’, zo zegt hij. Intus-
sen hebben de ouders van de leerlin-
gen van De Vordering een uitnodiging
ontvangen om donderdagmiddag 17
september een bezoek aan de school
te brengen. Dan geeft Hans van Balle-
goy niet alleen een toelichting over
het onderwijs op school, maar ook om
te laten zien dat de school inmiddels
in een nieuw jasje is gestoken.
Daarover zegt hij: ‘We willen ook ons
gebouw tentoonstellen. De school is
geschilderd, er zijn nieuw plafonds
aangebracht, nieuw meubilair e.d. Het
ziet er allemaal fris en vrolijk uit. We
hebben afstand gedaan van de ‘jaren
zeventig sfeer’! Het is een modern ge-
bouw geworden wat recht doet aan
wat wij hier doen ‘ het geven van mo-
dern onderwijs’, zo zegt hij. 

Dit jaar zijn er veertien leerlingen van
school De Vordering naar het vervolg-
onderwijs doorgestroomd. Een flink
aantal.’ Desondanks zijn we toch ge-
groeid want wij hebben er ingaande
het nieuwe schooljaar 20 leerlingen
bij gekregen en dat vind ik een goede
ontwikkeling’, zo stelt Hans van Balle-
goy tevreden vast. In totaal telt De Vor-
dering 115 leerlingen. Zelf is de direc-
teur met name ‘sturend’ bezig, het
managen van de gehele school. Daar-
bij vindt veel overleg plaats met Wine-
ke Breijer, de locatieleider en tevens
adjunct- directeur van basisschool De
Vordering.

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Plus zorgt elke dag voor voordeel!

Speciaal voor onze Vordense klanten 
die nu moeten omrijden!

Knip deze bon uit en u ontvangt:

*50% Korting op een Filetrollade
*Dubbele zegels voor de Spellenactie van Plus!!!

Gezelschapsspellen voor slechts € 5.00 bij inlevering van 1 of 2 spaarkaarten!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Mitra Slijterij Sander Pardijs Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden. Tel. 0575-554264



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.

De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Kijk ook eens op on-
ze website www.veilingcom-
missie.nl Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 september 10.00 uur dhr. R.H. Boiten uit Die-
ren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 september 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek,
doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 september 10.00 uur dhr. H.J. Boon.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 september 10.00 uur Woord- en communnievie-
ren, G. Oude Groen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 september 17.00 uur Eucahristieviering,
Hogenelst.
Zondag 20 september geen viering.

Tandarts
19-20 september P. Scheepmaker, 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

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

Te koop: Toercaravan:
Hobby de Luxe 420, in goede
staat. Bouwjaar 1990. Met
apart slaapgedeelte. Met al-
les erop en eraan, o.a.: nieu-
we banden, luifel niet ge-
bruikt, 2 gasflessen, 2 luid-
sprekers, 2-pers. extra ma-
tras + hoeslakens, elektr.
kookplaatje (extra), servies,
nieuwe set pannen, 4 stoelen
+ 2 campingtafels en 2 lig-
stoelen m/kussens, autokrik,
etc. Vraagprijs € 2.300,-.
Koopje! A. J. Teunissen, Do-
mineesteeg 6, Ruurlo, tel.
0573-453261.

�

Dagmenu’s
16 t/m 22 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 16 september
Knoflooksoep / Boeuf Bourgignon met aardappelpuree en groente.

Donderdag 17 september
Lasagne de Rotonde met Parmezaanskaas en rauwkostsalade /
vers fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 18 september 
Bospaddenstoelen soep / Visspies de rotonde met knoflooksaus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 19 september (alleen afhalen/bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en  rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

Maandag 21 september 
Mosterdsoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en groente.

Dinsdag 22 september 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Vrijdag 18 sept van 19.00
tot 21.30 uur kinderkleding-
beurs Leesten in de Mene,
Markolle 1, Zutphen. Maan-
dag verkoopnrs. halen. Voor
info zie www.kinderkleding-
beursleesten.nl

�

Uitnodiging voor de bij-
zondere ledenvergadering
van gymnastiekvereniging
Sparta te Vorden. Het be-
stuur draagt Sabine Wilgen-
hof voor als nieuwe penning-
meester. In verband hiermee
is er op woensdag 23 sep-
tember 2009 een ledenver-
gadering in de kantine van
sporthal het Jebbink te Vor-
den. Alle leden zijn hierbij uit-
genodigd.

�

Te huur:  tijdelijke woon-
ruimte: chalet te Ruurlo, per 1
okt. € 395,- excl. p.m. Info:
0573-451441

�

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.

�

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Vol Smaak
Hollandse sperziebonen 500 gram 0,69
Nieuwe oogst Elstar appelen 1 kilo 0,99

Weekaanbiedingen
Lekkere zoete handsinaasappelen

10 voor 2,99
Super kwaliteit Bildtstar aardappelen

10 kilo 3,99
Het is weer tijd voor winterkost!

Uit eigen keuken
Stamppot hutspot met hachee

1 portie 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

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

Vlaai v/d week

Appel-speciaalvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Humpkeskoek € 1,95
Ouderwets lekker met noten en rozijnen

Herfstbroodje € 2,45
met stoofperen

Aanbiedingen geldig van di. 15 t/m za. 26 sept.

Vakantie of overwinteren in
THAILAND bij
Vordenaren.Kijk op
=www.bandokmaai.com=



Cadeau-tip

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

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

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

Bladeren
van voorjaar 
naar herfst

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

Alleen op afspraak.

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Gezocht:

OPSLAGRUIMTE
vochtvrij, afgesloten, 

bereikbaar tijdens
kantooruren, plm 20 m2

Art for More BV   
06 - 34 65 84 21

Zóóó blij
met jou er bij!

Vlinder
Geboren op 8 september 2009

Dochter en zusje van:
Michiel, Daniëlle, Jasmijn en Floran
van Gijtenbeek - Brunnekreeft

Stationsweg 3
7251 EL Vorden
0575-555345

IN PLAATS VAN KAARTEN

Een welgemeende handdruk, even een arm om je
heen. De vele, vele kaarten, uw aanwezigheid op de
uitvaart. Zoveel liefde en steun aan ons gegeven.
Voor alle blijken van medeleven tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van

Ab Bielderman

willen wij u hartelijk bedanken.
Dit alles heeft ons diep ontroerd.

Willemien Bielderman - Roeterdink

Ans
Joop en Meine
Ria en Herman

en kleinkinderen

Ruurlo, september 2009

Het APPELSEIZOEN
gaat weer van start op

vrijdag 18 september a.s.
Per kist of per kg

(moes op bestelling).
We zijn er elke dag
behalve dinsdag.

Ooyman
Groenloseweg 37, Ruurlo

Tel. (0573) 49 12 61

In sept. beginnen bij
Latente Talenten
de schilder- en 
tekenlessen.

Aanmelden:
0651077915/

vera@latentetalenten.nl

Gerard en Annie Schepers 
vieren zaterdag 26 september 2009 

hun 50-jarig huwelijk.

Gelegenheid om ons te feliciteren van 15.00 uur tot
17.00 uur in cafe-restaurant ‘t Wapen van ‘t Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden.

van Heeckerenstraat 10
7251 XJ Vorden

Het is goed zo...

Heden is onze zorgzame, lieve moeder, oma en
overgrootmoeder rustig ingeslapen.

Cato Bogchelman-Albers
Weduwe van Hendrik Bogchelman

* Vorden, † Bilthoven,
27 mei 1926 10 september 2009

Leek: Dick en Liesbeth Bogchelman-Bazen
Kaprun (O): Alice en Hilbert Kok-Bogchelman

Bilthoven: Jacqueline en Geert van der Werf-
Bogchelman

Achterveld: Bert en Melanie Bogchelman-
Schenning

(achter)kleinkinderen

Correspondentieadres:
Ildefonsahof 6
3791 WC Achterveld

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Onverwacht ben je van ons heengegaan
Voor iedereen heb je altijd klaar gestaan
Al jouw liefde heb je ons gegeven
Met die herinnering zullen wij verder moeten leven

Met groot verdriet in ons hart, maar ook vervuld met
dankbaarheid voor de liefde die we van hem moch-
ten ontvangen, geven wij u kennis, dat onverwacht
van ons is heengegaan

Albert Korten
~ Ab ~

Echtgenoot van
Dini Korten-Eenink

* Ruurlo, † Zutphen,
21 april 1931 13 september 2009

Doetinchem: Freddy  en Els
Ruurlo: Lammert en Anneke

Doetinchem: Bennie en Truus
Zelhem: Ineke en Gerrit
Zelhem: Bea en Martie
Ruurlo: Gertie en Marja

Hengelo: Piet en Fiene
Didam: Marja

En alle klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Zuivelweg 14
7261 BA Ruurlo

Met speciale dank aan verpleeghuis Slingerbosch te
Zutphen.

Donderdag 17 september is er van 19.00 tot 19.30
uur gelegenheid om afscheid te nemen in het uit-
vaartcentrum aan de Domineesteeg 12 te Ruurlo.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
18 september om 10.45 uur in crematorium Slan-
genburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.
Voorafgaand is er van 10.30 tot 10.40 uur gelegen-
heid om afscheid te nemen in de aula van het cre-
matorium.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te
condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

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

Wij beginnen weer op
zaterdag 26 september
met bussen rijden naar:

DIKA en

BILL’S BAR
HAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Cultuurfonds Vorden kijkt 
terug op een grandioos concert

en dankt grote en kleine sponsoren, 
deelnemers en publiek.

Cultuurfonds Vorden wil doorgaan met de 
organisatie van evenementen. Help ons onze doelstelling 

“het bevorderen van een inspirerend kunst en 
cultuurklimaat in Vorden” te verwezenlijken en

word donateur voor € 20 per jaar.

Donateurs hebben korting en voorrang bij aankoop van toegangskaarten 
voor komende evenementen. Mail naar: cultuurfondsvorden@planet.nl of vul de 

donateurskaart bij Dorpscentrum, bibliotheek of Bruna in.

Wij rekenen nu op Vordens support!

dankt grote en kleine sponsoren,en 
deelnemers en publiek.

Viaggio Italiano
Italiaans Promsconcert

WORD DONATEUR

Dank Viaggio.indd    1 14-09-2009    10:54:47



Herfstsfeer
tijdens mode koop zondag Hengelo

Zondag 20 september
van 12.00-17.00 uur

Heerlijk, het najaar staat voor de deur. Een frisse wind waait de bladeren
uit de bomen en waait ook figuurlijk door onze winkels. We zijn klaar om u
de nieuwe mode te presenteren. Op zondag 20 september laat de
modegroep Hengelo u kennis maken met de najaars- en wintercollectie
2009/2010. 

Deelnemende ondernemers zijn: Yvonne Jeugdmode, Schröder Mode,
Focus Fashion, Lentferink Mode, Langeler Mode, Hema en Rozengaarde.

Fashion
with

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

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

sportieve jacks
stoer leer
stijlvol wol
op onze 1e etage

Bij aankoop* 
trendy shawl cadeau 
t.w.v. € 30,–.

* van een winterjas
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Yvonne  Jeugdmode

Raadhuisstraat 5, Hengelo Gld.

®

filiaal HENGELO

zondag 20-9 geopend

www.focusfashion.nl

MODE KOOPZONDAG 20 september
Najaarscollectie is binnen
ADIDAS • PUMA • ASICS • QUICK • NIKE • MIZUNO • TWINLIFE

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996
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1. Braderie bijenvereniging.

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 12 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. V.l.n.r.: Michel Besselink (diskjockey); Wullink: ?; Burger; Wethouder Lichtenberg; ?.

3. Bruidspaar in de boot.

3



Zaterdag konden de ruim elfhonderd
bezoekers aan de ‘ambachtendag ‘ die
in smederij Oldenhave werd gehou-
den, zich ‘vergapen’ aan zo’n fiets die
in 1820 werd gemaakt. Willem Olden-
have die deze dag het familiebedrijf
voor het publiek openstelde, vond de-
ze fiets uit ‘vroeger tijden’ een leuke
bijkomstigheid tussen al die demon-
strerende ambachtslieden. Uiteraard
demonstraties in de positieve zin van
het woord! Dertien bedrijven lieten
doorlopend zien hoe mooi het vak van
een ‘ambachtsman’ kan zijn! Bijvoor-
beeld het leidekkerbedrijf van Jansen
uit Eibergen die onder meer vele ker-
ken in Nederland van leien daken
heeft voorzien. Vordenaar Gosse Terp-
stra gaf onderwijl hij stoelen ‘matte ‘
tekst en uitleg over zijn vak. André
Garritsen, eigenaar van ‘De Bovenste
Plank‘ was druk bezig met het maken
van een houten schouw (voor boven

de open haard). Hij voorzag de schouw
met veel precisie van de naam ‘Harley
Davidson’. ‘Je ziet het mijn klant is een
echte liefhebber van motoren. Dat
constateer ik trouwens meer en meer
dat mensen graag een bepaalde naam
in een houtwerk willen aanbrengen’,
aldus André die in zijn meubelmakerij
aan de Schuttestraat in Vorden een
breed scala aan producten op het ge-
bied van meubel en interieur maakt.
Er viel zaterdag geen bloed en tranen
te bespeuren, zoals André Hazes ooit
zong, maar wel zweet. Dat stond op
het voorhoofd van Sergio Wopereis en
Erik Oldenhave die bij werkzaamhe-
den naast het gloeiend hete smids-
vuur de handen flink uit de mouw
moesten steken. ‘Heerlijk dat ik mij op
zo’n dag als vandaag weer eens lekker
uit kan leven’, zo sprak Erik. Verder op
in de smederij stond het torenkruis
van de Lebuineskerk uit Deventer, dat

momenteel in de smederij van Olden-
have wordt gerestaureerd. Jan Berns
van Nossent Bouw B.V. uit Winterswijk
(eigenaar Diederik Nossent) was ook
de gehele dag bezig met het bewerken
van hout. Het bedrijf dat veel met Ol-
denhave samenwerkt, beweegt zich op
het terrein van metsel- en timmer-
werk (renovatie en restauratie). Ook

een drukte van belang bij de stand van
Evert Otten uit Vorden, waar demon-
straties rietdekken werd gegeven. 

Het ‘glas- in – lood bedrijf van der Wal
(Vorden), Schilder- en Decoratie Fresco
(eveneens uit Vorden), Koerts Restaura-
tors (Aalten), Natuursteenbedrijf De
Corbeel (Winterswijk), Houterij De

Specht (Andelst) en Te Lintelo uit
Ambt Delden een bedrijf dat o.m. uur-
werken van torens maakt en restau-
reert completeerden het aantal am-
bachtelijke bedrijven Het was zaterdag
de vierde keer dat Smederij Oldenhave
een dergelijke ‘ambachtendag‘ organi-
seerde en zo vertelde Willem Oldenha-
ve, ‘volgend jaar komt de vijfde’!

Het 'ambacht' bij smederij Oldenhave in volle glorie te aanschouwen

In het Achtkastelendorp Vorden lijkt het in het voorjaar en de zomer-
maanden met al die fietsende toeristen één grote show. De ene fiets nog
mooier en moderner dan de ander. Dat was een paar eeuwen geleden wel
anders. Toen waren de mensen aangewezen op de ‘benenwagen’ en hoog-
uit, wanneer je over de nodige financiële middelen beschikte, dan was het
paard ( al dan niet met koets ) het vervoermiddel. In 1817 kwam daar ver-
andering in. Toen was daar ene Freiherr von Drais, die als eerste een loop-
fiets construeerde: een balk, twee wielen en een stuur op het voorwiel.
De eerste bestuurbare fiets of beter gezegd de voorloper van de fiets, was
geboren.

in het zweet des aanschijns

Jan Berns druk met hout bewerken

fiets uit 1820

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
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. morgen
van 9 tot 12.00 uur. Info/ opgave 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.

Maandagavond is het bridgesei-
zoen van de Vordense Bridgeclub
weer van start gegaan in het
Dorpscentrum in Vorden. Op deze
eerste speelavond werd begonnen
met een ledenvergadering. Op de
agenda stond naast de gebruikelij-
ke onderwerpen het punt: aan-
schaf bridgemate. 

Tot nu toe maakte de bridgeclub ge-
bruik van een optisch leesapparaat
van Scanzo om de uitslagen te ver-
werken. Aangezien de leverancier
van dit apparaat er mee gestopt is en
geen ondersteuning/onderdelen meer
levert was de bridgeclub genood-
zaakt uit te zien naar een andere op-
lossing. 

Het bestuur stelde voor om een
nieuw gebruiksvriendelijk draadloos
systeem (bridgemate) en laptop aan
te schaffen. Veel bridgeclubs in Ne-
derland maken al gebruik van bridge-
mate en Vorden gaat deze nu ook
aanschaffen. Met deze aanschaf is
een bedrag gemoeid van ongeveer

€ 3000. Op elke bridgetafel komt dan
een klein kastje te staan waarin de
uitslagen ingevoerd worden. Via dit
kastje worden alle uitslagen draad-
loos naar de computer gestuurd en
verwerkt. 

Pen en papier zijn niet meer nodig.
Eind dit jaar kan de apparatuur in ge-
bruik worden genomen. Aangezien
het bestuur al een paar rekening ge-
houden heeft met aanschaf van nieu-
we apparatuur kan dit aangeschaft
worden zonder een contributieverho-
ging. Voor € 35 euro kan er een heel
seizoen gebridged worden.

WAT IS BRIDGE?
Bridge is een spannend en boeiend
kaartspel waaraan je veel plezier
kunt beleven. Bij bridge speel je sa-
men met je partner die tegenover je
zit tegen twee tegenstanders. 

Op elk spel probeer je met je partner
meer slagen te maken dan de tegen-
standers. Dit doe je door te antici-
peren op de ontwikkelingen tijdens

het spel. Dit klinkt moeilijker dan het
in werkelijkheid is. Want iedereen
kan bridge leren. Elk spel duurt onge-
veer tien minuten. In competitiever-
band worden er meestal 24 spellen
per sessie gespeeld. 
Voldoende kansen dus om je te revan-
cheren na een spel dat niet zo goed
ging. Omdat je steeds tegen andere
paren speelt, is bridge een sociale
sport. Je ontmoet veel verschillende
mensen en je kunt het overal en te-
gen iedereen spelen. De spelregels
zijn wereldwijd hetzelfde. 

LID WORDEN?
De Vordense Bridgeclub speelt op de
maandagavond en woensdagmiddag
in het Dorpscentrum in Vorden. Op
beide speeldagen zijn er ruim 50 le-
den. Heeft u ook interesse om te ko-
men bridgen.

Voor de maandagavondclub kunt u
contact opnemen met Herman Kip,
tel 552997 en voor de woensdag-
middagclub met Jan Koekkoek, tel.
441970

Seizoenstart Vordense Bridgeclub



School de Paradox te Vorden houdt za-
terdagmiddag 19 september  open
huis. Op deze school zijn er voor kin-
deren tussen 4 en 18 jaar geen ver-
plichte lessen of verplicht rooster. 

Kinderen onderzoeken van nature de
wereld om zich heen en leren door te
spelen. Hiervoor is op de Paradox vol-
doende ruimte. Hierdoor weten kinde-
ren waar hun interesses en talenten
liggen. De ervaring is, aldus de school-

leiding, dat zij zonder problemen in
vervolgopleidingen kunnen instro-
men. Tijdens deze open middag kun-
nen bezoekers kennis maken met be-
geleiders en leerlingen. 

Er zijn boeken om in te bladeren,
dvd’s om te bekijken en er is koffie c.q.
thee. De school is gevestigd aan de
Nijverheidsweg 2. Voor nadere infor-
matie kan men bellen 0575 - 4700697
of www.schooldeparadox.nl

School de Paradox houdt
open middag

Allen waren zeer gelnteresseerd in de
geboden kunst en de werkwijze en
ideeën van de kunstenaars. Er ontston-
den levendige gesprekken tussen kun-
stenaars , galeriehouders en bezoe-
kers. Gelukkig beheerste iedereen vol-
doende Duits en Engels om dit niet op
een Babylonische spraakverwarring te
laten uitlopen ! Zo kon aan de belang-
rijkste doelstelling van KZV worden

voldaan : het contact tussen maker en
kijker bevorderen om zo een brug te
slaan naar de kunstwerken. Er werd
zelfs een brug geslagen door Europa :
deze KZV bracht een internationaal
gezelschap met internationale kunst
en vormgeving met elkaar in contact.

De bezoekers waren ook aangenaam
verrast door de prestaties en produc-
ten van leerlingen van het Beeckland
College die exposeerden in de Galerie
van de bibliotheek . En op de andere
deelnemende locaties werd men ont-
vangen met nieuw en verfrissend
werk van de vertrouwde deelnemende
kunstenaars. Bezoekers , kunstenaars
en galeries genoten van deze twaalfde
KZV en verheugen zich alvast op de
dertiende ! De 13de KZV vindt plaats
op 13 december 2009. Zie verder de
website: www.kunstzondagvorden.nl
Het bestuur van KZV nodigt bij deze
belangstellende professionele beel-
dend kunstenaars/vormgevers uit Vor-
den en het buitengebied uit zich voor
deelname te melden bij de voorzitter
KZV Will(emijn) Colenbrander, tele-
foonnummer 0575-552297

Kunstzondag met
internationale allure
Vorige week zondag vond een inter-
nationaal gezelschap haar weg
naar de op deze 12de KunstZon-
DagVorden geopende galeries en
ateliers. Naast de vaste bezoekers
uit de regio waren er opvallend
veel nieuwe bezoekers uit andere
delen van het land, zoals Drenthe ,
Noord Holland en Brabant. Daar er
ditmaal een Deense beeldhouwster
exposeerde in Galerie & Beelden-
tuin 15a en negen designers van de
Fachhochschule Düsseldorf bij Ga-
lerie Agnes Raben , waren er veel
bezoekers uit Denemarken en
Duitsland en ook zij vonden hun
weg langs de deelnemende galeries
en ateliers.

Onze (oud)plaatsgenoot Michiel Van-
eker is aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen gepromoveerd tot doctor in

de Anesistiologie. Zij beide broers
Frank en Paul fungeerden daarbij als
‘paranimfen‘. Proficiat!

Gepromoveerd

Zoals al gememoreerd kende het toer-
nooi een hoog gezelligheidsgehalte en
dus veel activiteit in en rondom de
kantine. Die positieve sfeer werd nog
eens benadrukt door Ineke Waarle die
tijdens het toernooi iedere dag (!)
rondging met lekkere hapjes en door
Jopie Wullink met haar soep van onge-
kende kwaliteit.

Het deelnemersaantal kent de laatste
jaren een groei, hetgeen de enthousi-
aste organisatie noopte tot herinvoe-
ring van de wisselbeker, zodat er zo-
wel wat te verdedigen als te winnen
valt.

Dat loting en wedstrijdresultaten
soms verrassende partijen opleveren
bleek afgelopen zaterdagmiddag
maar weer eens. Er was een situatie
ontstaan die door sommigen ook wel
als 'broedermoord' wordt aangeduid.

Op baan 1 speelden in de klasse 4, 5, 6
de gebroeders Molendijk een halve
finale tegen elkaar en tegelijkertijd op
baan 2 in dezelfde klasse de gebroe-
ders Van Voskuilen. En als je daar dan
nog bij optelt dat deze vier spelers ook
een team vormen in competitiever-
band kun je dit op zijn minst verras-
send noemen. Uiteindelijk kwam uit
deze vier spelers Reinier Molendijk als

winnaar naar voren en mocht zich
dus clubkampioen 2009 noemen, al-
thans bij de heren. Bij de dames viel
deze titel te beurt aan  Irene Olthaar.

DE TOTALE LIJST 
MET DE UITEINDELIJKE WINNAARS
ZIET ER ALS VOLGT UIT:

HE456
1 Reinier Molendijk [1]
2 Stefan Van Voskuilen [2]

HE789
1 Remco Bruinsma

2 Jan-Paul Buyk

HD456
1 Stefan Van Voskuilen

Rutger Wullink
2 Alexander Molendijk

Jan Stapelbroek

HD789
1 Wim Loman

Adriaan Van Helden
2 Edwin Bruinsma

Henri Meekes

DE456
1 Irene Olthaar
2 Rasha De La Bye
3 Ilse Winkel

DE789
1 Wilma Korenblik
2 Carmen Smeerdijk

DD456
1 Rasha De La Bye

Irene Olthaar
2 Hennie Coppiens

Clubkampioenschappen
tennisclub VTP
Onder prima weersomstandig-
heden werden de clubkampioen-
schappen 2009 afgewerkt.  De  wed-
strijdleiding kan terugkijken op
een perfect, gezellig en sfeervol
toernooi met wedstrijdtennis van
een hoog niveau.

RATTI DAMES
Den Dam 1 - Ratti 1
Afgelopen zondag stond dan eindelijk
weer de eerste competitiewedstrijd op
het programma. De dames komen ook
dit seizoen weer uit in de vierde klas-
se. De reis ging na Azewijn en vastbe-
sloten om de drie punten mee naar
huis te nemen begon Ratti aan de wed-
strijd. Het eerste kwartier van de wed-
strijd was voor Ratti, maar zoals het
dan wel vaker gaat valt het doelpunt
aan de andere kant. Vanuit een corner
werd de keepster van Ratti verrast. 

Het openingsdoelpunt kwam op
naam van Den Dam. 1-0. Den Dam
kreeg door het doelpunt vertrouwen
en kwam hierdoor beter in de wed-
strijd. Ratti daarentegen probeerde op
zoek te gaan naar het antwoord. De
keepster van Den Dam moest aan het
werk en hield hun team in de wed-
strijd met mooie reddingen. 

In de 36e minuut hielp het geluk Den
Dam en een slippertje van de keepster
bezorgde Den Dam de 2-0. Ratti liep
achter de feiten aan en kon het veld-
overwicht niet uitdrukken in doel-
punten. Nog net voor rust was Kelly Pe-
ters de keepster van Den Dam te slim
af. De keepster had ingegrepen door
een terugspeelbal ver buiten de zes-

tien op de slof te nemen. De bal be-
landde bij Kelly Peters en zij reageerde
attent door de bal met een lob over de
keepster heen te prikken. 2-1. Met deze
stand zochten de dames de kleedka-
mers op.

Na de rust zette Ratti alles op alles om
de achterstand recht te trekken. Spits
Marieke Tuinman maakte het de ach-
terhoede van Den Dam flink lastig.
Wederom was het echter de keepster
die roet in het eten gooide. Kim Heuve-
link probeerde nog gevaar te creëren
uit vrije trappen, maar deze gingen ra-
kelings langs. Sporadisch kwam Den
Dam nog uit, maar de achterhoede en
keepster Michelle Meijerink lieten de
scoren niet verder uit lopen. Kansen
waren er voor Ratti. Een vrije trap van
Marielle Klein Brinke werd subliem ge-
red door de keepster. 

In de laatste minuut had Renske Zen-
horst nog een mooie kans om het
feestje te redden van de dames, maar
deze bal ging net over. De eindstand
bleef 2-1. Een hoofdrol voor de keep-
ster van Den Dam die als een huis
stond te keepen en haar team op de
been heeft gehouden. Helaas voor Rat-
ti geen punten mee naar huis, wel veel
vechtlust en inzet gebracht. Aanstaan-
de zondag thuis tegen Eibergen 1.

Vo e t b a l

Bij de individuen werd Marise den
Bakker eerste als "bloemenmeisje". 

De winnaar versierde karretjes
was "Mooi wark" van Nick Rozen-
daal, Rick Sarink en Stefan Hui-
ting en als beste groep kwam de
"Processierups" van Stijn en Luuk
Franken en Fleur en Lucas Hissink
uit de bus. 

Speciaal voor de 1e editie mochten
zij met hun gewonnen beker nog
eens extra op de foto. Nu moeten
ze nog overleggen wie, wanneer
die prachtige beker mee naar huis
mag nemen.

De filmavond waarop toelichting
gegeven wordt door de jury over
de beoordeling van de wagens tij-
dens de grote optocht is op vrijdag
6 november (en niet op 13 novem-
ber zoals eerder vermeld) in het
Ludgerusgebouw in Vierakker

Prijsuitreiking
kinderoptocht
Voor het eerst waren er drie cate-
gorieën tijdens de kinderop-
tocht in Wichmond.

Op zondag 6 september overhandig-
den Timmerbedrijf GEWO en Auto-
wascentrum DAVID twee hindernis-

sen aan Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub de Graafschap. De hindernis-
sen zullen ingezet worden bij het jaar-

lijks Vordens Concours, Onderlinge
Wedstrijden en trainingen.

Bronckhorster ondernemers
sponsoren de Graafschap



Diploma A: Sophie Rozeboom, Laure
Wolf, Roza Verhallen, Hieke Bielder-
man, Splinter Doornbos, Stijn Gerrit-
sen, Jari Janssen, Roel van Gerner,
Silvia Velhorst, Pieter Zwaanswijk, Ro-
sa Lenaers, Danique Kamperman,
Lindsey Kamperman, Anne- Fleur Kos-
se, Juup Norde, Luuk Notten, Mandy
Rouwenhorst, Jade van de Pol, Carlijn
van de Waterlaat en Florien van Pijlen.
Certificaat: Mark Berenpas.

Synchroon zwemmen 1: Quincy Bob-
bink, Carmen Fokkink, Daysy Wis-
man.
Plankspringen A: Sharon Bouwmeis-
ter, Joost de Klein, Irene Menkveld.
Plankspringen 2: Sije Groot Roessink
en Evi Lichtenberg.
Snorkelen 1: Jamie Janssen, Bente Len-
selink, Jim Lucassen, Rachelle Ron-
deel, Joris van den Biggelaar, Danique

Waarle, Eva Wijs, Yuri Wit. 
Snorkelen 2: Kesley Bouwmeister, San-
dy de Wilde, Britney Jansen, Bryan
Jansen, Marije Lichtenberg, Quinten
Moeshart, Paulien te Riele en Yvette
Ziggers.

Snorkelen 3: Max de Vries, Gerben Sij-
bers, Jesse Weenk, Stephan Weenk,
Bjorn Wisman.
Zwemvaardigheid 2: Jasper de Graaf,
Chinouk Hendriksen, Deirdre Koeken-
bier, Imre Koekenbier, Sem Kosse, Ri-
anne Reinders en Marleen van Gerner.
Zwemvaardigheid 3 : Stephan Weenk,
Mariska.
Vinzwemmen junior A: Thijs Govers
en Dian Lenselink
Vinzwemmen A: Anne Blom, Marthe
Blom.
Survival!: Dirk Borgman, Tim Borg-
man, Eline Brummelman, Jord Go-

vers, Fien Smit, Marije Tolkamp, Sa-
mantha van Asselt, Kyra van Belzen en
Sanne Wit.
Survival 2: Ellen Besselink, Maureen
Scheffer, Carmen Vliem en Corien
Wunderink
Survival 3: StevenBlom

Diploma B: Dominic Raggers, Saar
Smit, Simon Beunk, Hidde de Vries,
Kasper Weenk, Bart Notten, Wesley
Wasseveld, Guus Geukes, Jaron Kosse,
Jesse van Belzen, Rens van de Water-
laat en Martine Smit – Maroën.
Diploma C: Tijn Bergenhenegouwen,
Noor Boekholt, Frederieke Elburg,
Bram Garritsen, Louise Hooijmans,
Bess Jansen, Frederiek Lichtenberg,
Pien Meijer, Yinte Meijer, Rafael Möl-
ders, Ties Oostendorp, Milan Pot, Luuk
van Glabbeek, Koen van Veen en Ster-
re Wagenvoort

Zwemvaardigheid 1: Henriet Dadema,
Margot Koekenbier, Wim Lenselink,
Yvonne Lieftink- Bos, Anke Schouten,
Sanja van Pijlen, Kitty van der Linden,
Linda Berenpas en Anja Smallegoor.

Diplomazwemmen

Tijdens de laatste openingsweek van het Vordense zwembad ‘ In de Den-
nen’, werd er door een groot aantal kinderen en volwassenen voor een
zwemdiploma afgezwommen. Zij werden opgeleid door de instructeurs
Ernst Jan Somsen, Timme Koster, Toke Gudde, Mirko Navarro en Jolien
Groot Roessink. De volgende personen slaagden:

trots op het behaalde zwemdiploma

snorkelen

De ‘vroege‘ vogels hebben het
zwemseizoen traditioneel afgeslo-
ten met een ontbijt. Circa 27 perso-
nen waren aanwezig om zich de

broodmaaltijd met koffie en een
gekookt eitje op de laatste dag
goed te laten smaken.

Ontbijt vroege vogels

Denk aan de soms stormachtige buien
in de herfst waardoor er veel ‘opruim-
werk‘ gedaan moet worden. ‘Noem het
maar ‘winterklaar’ maken’, zo zegt
Timme. Koning Winter is nog maar
nauwelijks ‘opgestapt’ of de voorberei-
dingen voor het nieuwe seizoen (2010)
zijn dan al weer in volle gang.
Timme Koster kijkt overigens met een
goed gevoel op de (bijna) voorbij zomer
terug. Zegt hij: ‘We hebben dit jaar
60.118 bezoekers getrokken, bijna tien
duizend meer dan vorig jaar. Hoewel
geen extreme hitte, hebben we de afge-
lopen maanden meer ‘zonnige‘ dagen
gehad dan in 2008. We begonnen trou-
wens qua weersomstandigheden al
vroeg in het seizoen goed met bijvoor-
beeld op Tweede Pinksterdag ruim
1200 bezoekers. Bij zomerse tempera-
turen merk je ook dat er veel inwoners
vanuit Zutphen (waar men geen bui-
tenbad heeft) naar omliggende zwem-
baden trekken, waarvan wij hier in
Vorden ook profiteren’, zo zegt hij.
Timme Koster is vol lof over het perso-
neel dat deze zomer op het zwembad
actief was. ‘Er is keihard gewerkt. Door
de grote drukte moest men de ogen
continu op het bad gericht houden,
zeer alert zijn. Grote drukte betekent
ook dat er veel moet worden schoon
gemaakt. Op de woensdag van het
Moonlight zwemmen hadden we 2600
bezoekers, een absoluut record. Die
dag waren we met 15 man in touw. De
schoonmaakploeg heeft toen bergen
werk verzet. Zo werden elk uur de toi-
letten schoongemaakt en verfrist’, al-
dus Timme Koster die hoopt dat hij
volgend jaar weer over een dergelijke
gemotiveerde ploeg medewerkers kan

beschikken! Het team zweminstruc-
teurs (Mirko Navarro, Ernst Jan Som-
sen, Timme Koster, Toke Gudde en Jo-
lien Groot Roessink) moest de gehele
zomer door ook vol aan de bak. En met
succes, want er konden in totaal 250
zwemdiploma’ s worden uitgereikt!
Behalve het Moonlight zwemmen wa-
ren er nog een paar hoogtepunten zo-
als ‘Expeditie In de Dennen‘. Toen
kwamen er een paar honderd kinde-
ren op een woensdagmiddag opdraven
om aan allerlei activiteiten mee te
doen. Het lopen over de ‘slackline’
(evenwichtslijn), het beklimmen van
een negen meter hoge toren, de storm-
baan en het brood bakken, de jeugd
genoot volop.

Ook het Indianenkamp dat vorige
maand werd gehouden, bleek een suc-
ces. Prachtig geschminkte kinderen
vermaakten zich prima met het schil-
deren van totempalen, boogschieten
e.d. In de avonduren dubbele pret.
Toen liepen de kinderen bewapend
met grote speren krijgshaftig rond en
alvorens in de wigwam te kruipen, te-
gen het nachtelijk uur een duik in het
zwembad. Timme tot slot: ‘Vorig jaar
zijn er nieuwe abonnementen uitge-
geven, een pasje met een barcode. We
hebben toen verzocht de pas goed te
bewaren want die is weer nodig voor
het seizoen 2010. Bij de aanvraag voor
het nieuwe zwemseizoen wordt name-
lijk gevraagd om het klantnummer in
te vullen en als men de machtiging
ondertekend heeft (of in het seizoen
contant heeft betaald) krijgt men op
dezelfde pas een nieuw abonnement’,
zo zegt hij.

Topseizoen zwembad

Ruim zestig duizend bezoekers
'In de Dennen'

Alhoewel het buitenbad sinds vorige week is gesloten, is het seizoen voor
Timme Koster, bedrijfsleider zwembad ‘In de Dennen ‘, nog lang niet voor-
bij. Timme is namelijk fulltime bij de bad- en zweminrichting in dienst.
De hoofdmoot voor hem is de ruim vier maanden dat het bad is geopend.
Dan draait hij weken (het bad is zeven dagen geopend) van tussen de 60 en
80 uur. Direct na de sluiting gaan de werkzaamheden nog een poos ge-
woon door. Komende weken wordt het bad leeggepompt, de filters
schoon gespoeld, de machinekamer vergt het nodige onderhoud en ook
is er rondom het bassin nog volop werk. 

medewerkersteam
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

• 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

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

voor balkon- en luifelrenovatie
Westerstraat 80, 7255 BR Hengelo (Gld.)

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar www.bettingressing.nl

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

*Geldt alléén zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten

U VINDT BIJ ONS ALTIJD DE JUISTE TEGEL!
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

BTW AKTIE
Alleen op 18-19 en 21 September

voor de snelle beslisserbetalen wij de 19% BTW*

*op al onze voorraadtegels:

Programma voor het 143ste Volksfeest Linde

Zondag 20 september:
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij de Lindese Molen. De kosten:
Kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 2,50 p.p. Prijs uitreiking is na afloop.

Donderdag 24 september:
Toneelavond, aanvang 19.30 uur.
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met de klucht: "Met de kont in de
botter". In de pauze is er een grote verloting met de mooiste prijzen, en speciaal voor de
kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 4,00 p.p

Vrijdag 25 september:
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen “Vogelgooien”.
Deelname vanaf 16 jaar voor het vogelschieten is € 5,00 p.p. en voor het vogelgooien €
3,00 p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd tot 16 jaar, is de deelname € 0,50 p.p. Dit
alles onder begeleiding, met stemmings muziek, van “ZieZoo”! Aanvang in 19.30 uur.
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

Zaterdag 26 september ‘s middags 13.00 uur
Opening Volks- en Kinderspelen door de burgemeester van de gemeente Bronckhorst.
Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken, ballero, gaveldarten, etc.
Met leuke middag vullende kinder-spelen. Kosten deelname volksspelen, € 0,80 per
deelname.  Kinderspelen zijn gratis. 
Mededeling: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al het
doorgaande verkeer, tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. dans- en showorkest:“Alpha” Entree: € 8,00 p.p.
I.v.m. drank en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

www.volksfeestlinde.nl

Volksfeest Linde 2009
1866 2009



Jansje Ruiterkamp, vroeger wonend in
Vorden (thans in Bathmen) is bijzon-
der verheugd dat er zoveel belangstel-
ling voor deze reünie bestaat. ‘Zelf heb
ik de toenmalige huishoudschool ook
altijd als een warm nest ervaren. De
docenten zetten het kind ‘centraal’ en
hebben er alles wat mogelijk was, bij
ons uitgehaald. Ik denk dat het toen
ook best moeilijk was om als docent
de leerling naar ook de ouders te over-
tuigen van het nut van doorleren.
Vaak werd het met een ‘dooddoener’
afgedaan omdat meisjes toch gingen
trouwen en dan thuis bleven. Ik denk
dat de school ons goed heeft voorbe-
reid op niet alleen onze taken in de
huishouding, maar ook op veel breder
terrein in de maatschappij. De basis
van alle vakken, vooral in de derde en
vierde klas lag op een hoog niveau.
Naast alle vakken op school hadden
wij vanaf de derde klas maandelijks

culturele vorming. Dat hield in dat wij
dan met de hele klas naar de schouw-
burg of de Buiten- Sociëteit in Zut-
phen gingen om een voorstelling bij te
wonen. Persoonlijk heb ik daar erg van
genoten en heeft het mijn interesse
voor het theater doen groeien. Ik vind
ook dat het docentencorps de doelstel-
ling van het christelijk onderwijs
heeft begrepen en het aan de scholie-
ren heeft doorgegeven. Het was een fij-
ne tijd en ik kijk er dan ook met veel
genoegen op terug. De christelijke
huishoudschool van toen, krijgt van
mij het rapportcijfer 9, ‘aldus een en-
thousiaste Jansje Ruiterkamp!

Anne Heitling-Lenselink woonde vroe-
ger aan de Dorpsstraat in Vorden en
woont thans in Made in Noord Bra-
bant in de gemeente Drimmelen.
Toen besloten werd om deze reünie te
houden werd Anne benoemd tot se-

cretaris van de reüniecommissie. Zelf
wilde zij vroeger helemaal niet naar
de christelijke huishoudschool. Anne:
‘Ik wilde naar Zutphen, naar de HBS,
maar daar zag mijn stiefmoeder geen
heil in. Meisjes gingen toch trouwen
en kregen kinderen, dus waarvoor de-
ze investering! Ik begon dus eigenlijk
met fikse tegenzin aan de opleiding
op de huishoudschool. Huishoudscho-
len hadden de naam scholen te zijn
voor domme kinderen en dat was ik
niet (vond ik zelf). Maar alles wat in de
volksmond over de ‘Spinazieacade-
mies’ gezegd werd, ben ik op deze
school niet tegen gekomen.

Dat kan ik nu achteraf zeggen na vele
ervaringen met ander onderwijs. Ik
heb mij op de huishoudschool in Vor-
den vanaf het begin thuis- en veilig ge-
voeld. Ik had al snel door dat dit een
bijzondere school was, waar de docen-
ten veel aandacht gaven aan de per-
soonlijke ontwikkeling en vorming
van de leerling. Er werd geen enkel on-
derwerp uit de weg gegaan, wel waren
er soms heftige discussies, vooral tij-
dens de A.V.O. lessen (Algemeen Vor-
mend Onderwijs) en dat was het ook.
Ik denk met warme gevoelens terug
aan één docent, de heer Schut. Hij
heeft mij de liefde voor literatuur bij-
gebracht. We hadden ook een eigen
muziekleraar, de heer Scheffer. Die
trachtte ons te leren luisteren naar
klassieke muziek. 

Ik herinner mij nog ‘Peter en de Wolf’,
‘Die Moldau’ en ‘Eine Kleine Nacht-
musik’. Dat de voormalige christelijke
huishoudschool een hele goede
school was, blijkt wel uit het feit dat
zo velen van ons zo goed in de maat-
schappij zijn terecht gekomen’, aldus
Anne Heitling-Lenselink. Tijdens de re-
ünie zal Sjaak Stans het één en ander
over het huidige ’t Beeckland vertel-
len, gevolgd door een rondleiding
door de school. Er is een doorlopende
voorstelling van de ingezonden foto’s.
Ook kan er een tentoonstelling bezich-
tigd worden. Op een speciale plek in
de school wordt een ‘stiltehoekje’ voor
de overleden klasgenoten gemaakt.
Daar ligt een losbladig boek waar
iedereen wat kan opschrijven, zodat
deze naar de nabestaanden kunnen
worden opgestuurd. De reünie wordt
besloten met een stamppot buffet.

Zaterdag 19 september reunie

'Voormalige christelijke huishoudschool
voelde als een warm nest'

Zaterdag 19 september is het vanaf 14.00 uur feest in school ’t Beeckland.
Dan vindt er namelijk een reünie plaats van vrouwen die 50 jaar geleden
als jong meisje, na de lagere school, de voormalige christelijke huishoud-
school bezochten. Jansje Ruiterkamp- Klein Lebbink, één van de leerlin-
gen van toen, kwam op het idee een reünie te organiseren. Sjaak Stans, di-
recteur van school ‘t Beeckland bood spontaan aan dat deze bijeenkomst
wel in zijn school kon worden gehouden. De plek waar het voor de ‘zesti-
gers van nu’ ooit begon! Er werd een commissie samengesteld die naarstig
op zoek ging om de namen en adressen van circa 80 vrouwen op te spo-
ren, met als resultaat dat er zaterdag ongeveer 70 vrouwen aanwezig zul-
len zijn.

KAARTCLUB VORDEN 55+
Het nieuwe seizoen staat weer voor de
deur. Aangezien wij vanaf 1 januari a.s
niet meer terecht kunnen bij woon-
centrum "De Wehme"' zijn wij op zoek
gegaan naar een nieuw onderkomen. 

Let op:
Vanaf 28 september a.s. wordt er ge-

kaart (klaverjassen en jokeren) in de
Albershof te Vorden. U wel bekend. 

Mocht U een middagje gezellig klaver-
jassen of jokeren meldt U dan aan bij
de heer Th. Eijkelkamp tel. 552818.

De kaartcommissie ziet U allen graag
op 28 september a.s. in de Albershof.

K a a r t e n

Kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar
zijn op alle (werk)dagen van de week
van harte welkom. Ook in de schoolva-
kanties en op schoolvrije dagen kun-
nen de kinderen die de BSO bezoeken
komen. 

Kindercentrum Avonturijn is gehuis-
vest in het Withmundi-gebouw aan de
Dorpsstraat 16 en beschikt over een
aparte babygroep. In de royale speel-
zaal, met een grote speelzolder, kun-
nen de andere kinderen heerlijk spe-
len. Op de buitenspeelruimte is er een
familieschommel bij geplaatst en na
dit weekend komt er nog een trampo-
line bij. 

Gaandeweg nadert het gebouw en zijn
inrichting zijn voltooiing. Ook de an-
dere gebruikers van het gebouw: de
vrouwenvereniging, de meisjesclub en
ook zangkoor Reborn zijn erg blij met
de opgeknapte accommodatie. Het
heeft een fris en vrolijk karakter en op

de muren lopen, in het Wichmonds
landschap, de koetjes en de kalfjes in
de wei. De mol heeft vanuit Ruurlo
ook Wichmond met zijn bezoek ver-
eerd en is op verschillende plekken in
het gebouw terug te vinden. In de eer-
ste week na de opening was het voor
een ieder nog wat wennen, maar zo-
wel de kinderen als de leidsters gaan
meer en meer hun draai vinden. De
huidige vijf leidsters hebben nu nog
tijd om tussendoor wat schoonmaak-
werkzaamheden te doen, maar gezien
het aantal plaatsingen vanaf de start,
zullen we binnenkort op zoek moeten
naar een huishoudelijk medewerk-
ster, die hen hierbij kan ondersteu-
nen. 

Bent u nieuwsgierig geworden of over-
weegt u om uw (aanstaande) kindje bij
ons te plaatsen? Neem dan gerust even
contact met ons op of kijk op de web-
site van Avonturijn: www.avonturijn-
ruurlo.nl voor nadere informatie.

Kindercentrum Avonturijn-Wichmond
heeft haar deuren geopend

Na een intensieve periode van verbouwen en schilderen kent Wichmond
vanaf 24 augustus '09 een heus kindercentrum. De zaterdag ervoor
konden kinderen, ouders en andere belangstellenden al even een kijkje
nemen. De belangstelling was groot, half Wichmond was aanwezig en we
hoorden alleen maar positieve geluiden.

Zij zegt dit aan de vooravond van de
collecte die deze week wordt gehou-
den. De vrijwilligers die er overal mas-
saal op uittrekken halen geld op voor

mensen met een spierziekte of bewe-
gingsstoornis. Het Prinses Beatrix
Fonds doet dit onder het motto ‘daad-
kracht voor spierkracht’. 

De opbrengst van de collecte wordt
aangewend voor de financiering van
wetenschappelijk onderzoek. Dat
soort onderzoeken vormt de basis om
spierziekten en bewegingsstoornissen
in de toekomst te kunnen bestrijden.
Voor meer informatie
www.prinsesbeatrixfonds.nl

Deze week collecte Prinses Beatrix Fonds

'Daadkracht voor spierkracht'
‘Graag leg ik duidelijk de nadruk
op het feit dat het Fonds naar de
toekomst kan kijken dankzij uw al-
ler enthousiasme en uw voortdu-
rende vrijwillige inspanning’ , al-
dus een uitspraak van Koningin
Beatrix, beschermvrouwe van het
Prinses Beatrix Fonds.

Kampioensteam T.T.V. Vorden in de
720 kg klasse Gewest Oost. Dit is
het team van T.T.V. Vorden welke

voor het eerst in deze gewichtsklas-
se kampioen is geworden. 

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

Kampioensteam T.T.V. Vorden

V.l.n.r.: Gerrit Uilenreef, Guus Hummelijk, Gerwin Bijenhof, Bert Looman, Dick schutte, Peter Groot Nuelend, Bennie Harmsen, Richard
Berendsen, Gertjan Vliem (coach).
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De Wientjesvoort
Velen kunnen zich nog steeds goed
het beeld voor ogen krijgen van de si-
tuatie waarin zich het landgoed be-
vond voor de restauratie aan het eind
van de vorige eeuw. Tientallen jaren
was het een bouwval. Op deze mar-
kante locatie in de S-bocht tussen Vor-
den en Kranenburg kunnen we nu ge-
lukkig het prachtige landhuis weer in
volle glorie aanschouwen. Behalve het
landhuis zelf is ook het ernaast gele-
gen koetshuis geheel gerestaureerd.
Hierin is het Architectenbureau 'Friso
Woudstra Architecten bna' gevestigd.

Visie
Vanaf 1976 is Friso Woudstra als zelf-
standig architect werkzaam. Zijn visie
met betrekking tot het bouwen in de
stijl(en) uit vervlogen tijd bleek in die
dagen lang niet bij iedereen in goede
aarde te vallen. Er werd zelfs tegenaan
gekeken als zijnde 'kopieerwerk' en
het missen van voldoende eigen crea-
tiviteit. Toch bleek dat de zorgvuldig-
heid waarmee Friso te werk ging, het
materiaalgebruik en de doordachte
detaillering klanten te trekken die dit
zeer konden waarderen. Inmiddels
heeft dit geresulteerd in het bereiken
van de 1001ste opdracht. Samen met
de lang gekoesterde wens van Friso
om zijn opvattingen over het werk in

de afgelopen dertig jaren op schrift te
stellen was dit de aanleiding tot het
maken van een tweetal boeken.

Feest
Groot bleek de belangstelling voor het
feest dat Friso Woudstra Architecten
had georganiseerd om de presentatie
van de twee boeken en de afsluiting
van de restauratie van de Wientjes-
voort te vieren.  Tal van genodigden
zoals familie, vrienden, relaties en op-
drachtgevers, maar ook vertegenwoor-
digers van overheid als Burgemeester
Aalderink (Bronckhorst) en Wethou-
der Marieke Schriks (Zutphen) waren
aanwezig. Een verrassend bezoek met
een koninklijk tintje bleek, als eregast,
de aanwezigheid van hare koninklijke
hoogheid prinses Margriet. Groots
was de opzet van het feest. In de grote
feesttent werd de muzikale invulling
van het programma verzorgd door het
Trio Cor Bakker en het 60 man tellen-
de Symfonisch Blaasorkest Gaanderen
o.l.v. Joop Boerstoel. Nathalie Masclé,
de Femmes Vocales en Sandra Fluttert
(sopraan) traden hierbij op als solisten.
Rondom het landgoed waren er de-
monstraties van de Jachthondenver-
eniging KNJV (slipjacht), Jachthoorn-
blazers, paardrijden voor gehandicap-
ten en de Nederlandse vereniging Het
Dameszadel.  

Vrijwilligerswerk en sponsoring
Na de officiële opening gaf dr. Berna-
dette van Hellenberg Hubar van cul-
tuurhistorisch bureau Res Nova een
korte maar bijzonder boeiende uitleg
over het ontstaan van met name het
boek waarin  Friso's visie ten aanzien
van historiserend bouwen is beschre-
ven: Saxa Loquntuur (de stenen spre-
ken).  Hierna werd officieel het boek
1001 projecten overhandigd aan Bur-
gemeester Aalderink, die hierna het

woord nam met het verzoek aan Friso
om even te gaan zitten.  Een voorbode
dat dit wel iets langer zou kunnen du-
ren. Hij stak niet onder stoelen of ban-
ken het geweldig te vinden iemand als
Friso Woudstra binnen de gemeente-
grenzen te hebben, en passant de
schoonheid van het landschap, de kas-
telen en landgoederen en de (vele)
paarden evenementen opsommend.
Duidelijk niet om reclame te maken.
De trots om wat er is bewerkstelligd
door Friso om van De Wientjesvoort,
het koetshuis, het park, de waterwer-
ken en de grachten te restaureren
maar ook het redden, behouden en
restaureren van het cultureel erfgoed
in het algemeen.  Hierin komt niet al-
leen naar voren wat Friso doet als Ar-
chitect, maar zijn ook andere elemen-
ten als sponsoring en vrijwilligers-
werk terug te vinden. Hij is nauw be-
trokken bij de opleiding van am-
bachtslieden zodat de ambachtelijke
bouwkunde in stand kan worden ge-
houden. Vervolgens komt er een op-
somming van vele beroepsgerelateer-
de activiteiten zoals bestuursfuncties
en fusiebegeleidingen in wat uiteinde-

lijk de BNA (Bond voor Nederlandse
Architecten) zou worden.  Maar ook
andere activiteiten zoals op het gebied
van de paardensport. Bestuurslid, vrij-
williger en sponsor van o.a. Jachtver-
eniging Soestdijk, Outdoor Gelder-
land en dressuur opleidingen. De loca-
le activiteiten worden niet vergeten.
Want een grote groep verenigingen
krijgt op enige wijze ondersteuning.
Als welzijnsactiviteiten worden o.a.
ondersteuning genoemd voor 'Kind in

Sri Lanka, sponsor van Ambachtscen-
trum 'de Driekant', vrijwilliger bij het
Nationaal Centrum Paardrijden Ge-
handicapten en het opzetten van een
dagopvang voor 'De Driekant' in Lo-
chem. Ook is Friso sponsor van het
Heiligenbeeldenmuseum in de Anto-
niuskerk te Kranenburg en zet zich in
voor het behoud van deze 'Cuypers'
kerk.  

Ridder
De burgemeester besloot zijn relaas
met de uitspraak dat het opmerkelijk
is dat iemand op zo'n manier een bij-
drage levert aan de samenleving. Het
blijken van waardering hiervoor was
dan ook niet onopgemerkt gebleven:
'De aard, duur, diversiteit, maatschap-
pelijke betekenis en uitstraling van de-
ze activiteiten is aanleiding geweest
voor Hare majesteit de Koningin u te
benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.'  
Enigszins verbouwereerd betrad Friso
Woudstra hierop het podium en liet
zich de bijbehorende versierselen op-
spelden. 
Na een kort dankwoord van Friso werd

het tweede boek 'Saxa Loquntuur'
overhandigd aan wethouder Marieke
Schriks van Zutphen die hierbij het be-
lang van het werk van Friso aangaf
m.b.t. de aantrekkingskracht die de
stad nu heeft. 
Presentatrice Chimène van Ooster-
hout loodste vervolgens de vele gasten
door het gevarieerde programma
waarop iedereen met genoegen terug
kan zien. Dat de stenen zullen nog
lang spreken, dat is zeker.

Grote waardering voor ambachtelijke architect

Landgoed De Wientjesvoort te Vorden stond afgelopen zaterdag, open
monumentendag, niet alleen als cultuurhistorisch monument 'op de
kaart'. Want behalve een groots opgezet feest rondom het landhuis dat de
afsluiting van het restauratieproject bezegelde vond de officiele presenta-
tie van een tweetal boekwerken plaats. Boekwerken die visie en oeuvre
van bewoner/architect Friso Woudstra in beeld brengen.

Tonnie Wassink liet weten dat de 125-
cc Honda goed onder handen was ge-
nomen door Hans Overmaat. Over-
maat is een begaafd technicus en
heeft altijd aan de machines van twee-
voudig 250-cc kampioen Hans Smees
gesleuteld. 

In de supersport 600 doen maar liefst
5 leden van de HAMOVE mee.Swen Ah-
nendorp heeft als HAMOVE rijder de
meeste kans op een top klassering.Hij
is op revanche belust want de laatste
races op Assen verliepen niet zoals hij
het wilde. Fabian Heusinkveld, Frank
Bakker en Joop Timmer zullen er alles
aan doen om een paar punten voor
het ONK mee naar huis te nemen. 

Het jonge talent Joey Den Besten heeft
zich ten doel gesteld om zijn persoon-
lijk record te verbreken en een goede
race te rijden. Marcel v. Nieuwenhui-
zen, Kervin Bos en Kevin Leuven ho-
pen zich ook in de kijker te rijden op
de op en top geprepareerde Yamaha
motoren van Torleif Hartelman.

In de klasse superbikes willen Bob Wi-
thag en Bas Winkel laten zien dat zij
ook bij de top van Nederland horen.
Withag die in het begin van het sei-
zoen geblesseerd raakte en daardoor
een aantal wedstrijden niet kon rijden
staat weer helemaal op scherp.

Winkel die dit jaar van Suzuki is over-
gestapt op Honda kende een moeilijk
seizoen maar wil de laatste races weer
als vanouds vlammen. Jerry v.d. Bunt
die ook een moeilijk seizoen kende
hoopt dat hij er dit keer beter bij zit
dan bij de andere wedstrijden en zal
samen met Frank Kastermans uitko-
men in de 125-cc klasse.

Kanshebber voor de overwinning in de
125-cc categorie zijn Michael v.d.
Mark, Marvin Fritz en Kevin Valk. In
de superport klasse zijn de belangrijk-
ste kandidaten voor de overwinning
Ahnendorp. v. Nieuwenhuizen, Bos en
gelegenheids rijder Gino Rea die uit-
komt op een Duntep Honda. Gareth
Jones en Raymond Schouten zullen er

alles aan doen om de superbike race
naar zich toe te trekken.

Gouden tijden herleven op zondag 20
september op het TT circuit. Oud-
Wereldkampioenen, oud-Nederlands
kampioenen  en andere rijders uit het
verleden van de Nederlandse wegrace-
rij komen bijeen tijdens de party of
the Classic Champions. 

Rijders zoals Egbert Streuer, Rob Bron,
Marcel Ankone, Drikus Veer en vele
anderen zijn aanwezig tijdens de MO-
TO 73 Race of the Champions. Het pro-
gramma begint zondag om 10.00 uur
met een pitwalk en om 12.00 begin-
nen de ONK races.

Naast de drie genoemde klassen zul-
len ook de zijspannen en de 3D-Cup in
de baan komen. 

Marijn Tielemans uit Laag Keppel is de
grote kanshebber voor de overwin-
ning in de 3D-Cup waar gereden
wordt met machines van Ducati.

Race of the Champions met Frank Kastermans

Frank Kastermans uit Warnsveld zal aankomend weekend in Assen deel-
nemen aan zijn tweede ONK wedstrijd van dit seizoen. Het HAMOVE lid
uitkomend voor het Performance Racing Achterhoek heeft er veel zin in.

Frank Kastermans maakt debuut op Assen. Foto: Henk Teerink.
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Het is inmiddels ruim 20 jaar geleden
dat de broers Arnold en Jan Arends in
Wichmond een eigen hoveniersbedrijf
begonnen. Daarna is het hard gegaan.
De gebroeders hebben inmiddels 18
vakbekwame hoveniers in dienst en
het bedrijf heeft in de hele regio een
uitstekende naam opgebouwd. Inmid-
dels is het alweer 2 jaar geleden dat er
voor het laatst Open Tuin Dagen wer-
den georganiseerd. "Dit was een
enorm succes, we hebben ruim 4000
bezoekers gehad in 2 dagen tijd", ver-
telt Arnold Arends. "De modeltuinen
rond het nieuwe kantoor waren toen
net op tijd klaar voor de opening, in-
middels zijn ze mooi uitgegroeid en
willen we de mensen graag weer uit-

nodigen om te komen kijken. Natuur-
lijk hopen we ook dit jaar weer op een
dergelijk bezoekersaantal, liefst nog
meer! We hebben ons uiterste best ge-
daan om er weer iets bijzonders van te
maken." Bij de entree krijgen alle be-
zoekers een plattegrond met een rou-
tebeschrijving zodat ze niets hoeven te
missen.

Tuinmarkt
Naast de bezichtiging van de 'oude' en
de nieuwe modeltuinen, wordt er op
het achterterrein een gezellige tuin-
markt gehouden met ruim 40 deelne-
mende bedrijven. "Voor tuinliefheb-
bers is het echt een dagje uit", legt Jan
uit. "Het aanbod is zeer divers. Van een

rozenkwekerij tot een wijnhuis, van
een tuincentrum tot ambachtelijk
timmerwerk en van boomspecialist
tot een vijverspecialist." Ook het perso-
neel van Gebr. Arends zal weer over
het gehele terrein aanwezig zijn voor
tuinadvies. De muziek en de catering
maken de tuinmarkt compleet en ook
voor de kinderen is er wat leuks te
doen.

Gratis entree
De Openingstijden van de Open Tuin
Dagen zijn op zaterdag 19 september
van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag
20 september van 10.00 tot 17.00 uur.
De entree is gratis en er is ruim vol-
doende parkeergelegenheid. Voor
meer informatie kunt u terecht op
www.gebr-arends.nl. Het hoveniersbe-
drijf is gevestigd aan de Lankhorster-
straat 25a in Wichmond (aan de door-
gaande weg tussen Wichmond en
Hengelo). Zie ook de advertentie el-
ders in deze krant.

Open Tuin Dagen bij
Hoveniersbedrijf Gebr. Arends

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends in Wichmond houdt op zaterdag 19 en zon-
dag 20 september Open Tuin Dagen. Tuinliefhebbers krijgen weer de mo-
gelijkheid om een kijkje te nemen in de modeltuinen en leuke ideeën op
te doen. Daarnaast wordt er op beide dagen een tuinmarkt gehouden met
onder andere de verkoop van vaste planten, tuinmeubelen, ornamenten
en nog veel meer.

We’j nog van too?

Wat is: A. Rimmetiek.

B. Forries.

C. Ankriegen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Aan de orde komen dan de agenda-
punten van de komende raadsver-

gadering, zoals IJsselgraaf, de Archeo-
logische Waardenkaart, de samen-
werkingsovereenkomst bedrijventer-
reinen West Achterhoek en het Milieu-
beleidsplan. 
Bovendien kan ieder onderwerpen uit
de gemeentepolitiek ter sprake bren-
gen. Elke burger heeft immers met die
politiek te maken.

D66 op locatie in Vorden
D66 Bronckhorst houdt ook deze
maand een openbare fractieverga-
dering. Deze keer in Vorden, in ho-
tel Bakker, Dorpsstraat 24. Op dins-
dagavond 22 september is iedereen
welkom.

Er hadden zich te weinig belangstel-
lenden gemeld voor de lezing van de
heer Ten Bokkel Huinink over Con-
stantijn Johan Wolterbeek. Daarom
ging de officiële opening door wet-
houder André Baars woensdagavond 9
september helaas niet door. Voor dege-
ne die daarvan niet op de hoogte was
hing een briefje op de deur van de Ka-
pel van Bronkhorst waar de lezing zou
plaatsvinden. Daar verzamelden zich
een handvol mensen, enigszins teleur-
gesteld na het lezen van de bood-
schap.

Verre nazaten van C.J. Wolterbeek
brachten een geschiedenisboekje mee
van 150 jaar oud, waarin nieuwe infor-
matie over deze familie stond beschre-
ven. Ook de schrijver Anton Metz voeg-
de zich bij hen. Hij kwam naar de le-
zing om informatie te verzamelen
voor een artikel over de geboren Steen-
derenaar, die Kasteelheer van Bronk-
horst was. Er is nog maar weinig over
zijn Bronkhorster jaren bekend. Na
het uitwisselen van ervaringen over
Wolterbeek, gaven zij elkaars e-mail-
adressen en ging het gezelschap uit-
een.

Zaterdag en zondag mocht de organi-
satie vele gelnteresseerden ontmoeten
bij de informatiestand bij de Kapel van
Bronkhorst, waar de fraaie brochure
met informatie over dit weekend be-

schikbaar was. Bij de stand startte ook
de stadswandeling georganiseerd
door de VVV.

In de voormalige jachtopzienerwo-
ning aan de Kasteelweg toonde het
Waterschap Rijn en IJssel kaarten uit
het waterschaparchief. Ook werden
daar de inzendingen van het school-
project met als thema ‘prentbriefkaar-
ten’ gepresenteerd. Vrijwilligers ver-
zorgden vanaf dit adres een wande-
ling over de kasteelheuvel naar het ge-
maal Grote Beek.

In het zaaltje van Het Wapen van
Bronkhorst, ingang Boterstraat, hin-
gen antieke landkaarten en prenten
van Achterhoek, Liemers en Veluwe-
zoom. Eveneens in de Boterstraat
richtte de Historische Vereniging
Steenderen de expositie ‘Bronkhorst
in Beeld’ in. Belangrijke stukken van
500 jaar stad Bronkhorst werden aan-
gevuld met fotomateriaal over de res-
tauratie van de stad en de Kapel. 

Op de deel van de Gouden Leeuw was
veel belangstelling voor de historische
prentbriefkaarten en de mini verkoop-
beurs ervan. Galerie Brinkhorst ten-
slotte toonde grote plattegronden en
luchtfoto’s van Bronckhorst. Bijzonde-
re exemplaren zijn de Eerste Kadaster-
kaart van Baak en de reproductie van
De Caarte van de Groote Emmer.

Open Monumentendagen
Bronckhorst 2009

Afgelopen weekend 12 en 13 september werden de Open Monumenten-
dagen 2009 georganiseerd in de gemeente Bronckhorst. Het stadje Bronk-
horst was dit jaar gekozen voor activiteiten passend in het thema: Op de
kaart… Beide dagen werden goed bezocht. De officiële opening moest
helaas worden afgelast.

In de voormalige jachtopzienerwoning toonde het Waterschap Rijn en IJssel kaarten uit
het waterschaparchief.

De rijders moeten hun brommer op
vrijdag 18 september tussen 18.00 en
22.00 uur voor de technische keuring
aanbieden, waarna de voertuigen tot
de volgende morgen in het parc fermé
gestald worden. Als de wedstrijd be-
gint is er een strijd van vijf uur. Voor
de registratie van het aantal doorkom-
sten is een speciaal tijdwaarnemingsy-
steem ontwikkeld. Aan iedere brom-
fiets is een transponder bevestigd, die
bij het passeren van start en finish een
signaal afgeeft dat door een computer
verwerkt wordt. Tijdens de wedstrijd
kan op een aantal monitoren op het
startveld de tussenstand worden afge-
lezen. Na de vijf uur valt de finishvlag
en zal duidelijk zijn wie in de diverse
klassen de meeste ronden heeft afge-
legd en als winnaar gehuldigd kan
worden. Vrijdagavond 18 september
begint het feestweekend al met een
optreden de band ‘Kiek Now Es’ in de
feesttent en op zondag 20 september
zullen er ook nog diverse activiteiten
op ‘de Kappenbulten’ gehouden wor-
den. 's Morgens start een twee uur du-
rende wedstrijd met Quads voor recre-
anten en 's middags met een drie-uurs
wedstrijd voor de motorcrossers. Daar-
naast is er in samenwerking met
Sevink Quads uit Zelhem een ‘Quad’
opstapdag. Bij die gelegenheid kan op
een speciaal uitgezette baan op een
quad een aantal rondjes gereden wor-
den. Voor de allerkleinsten is een
springkussen aanwezig.

Brommercross van vijf uur en Quad-wedstrijden

Cross-spektakel op de Kappenbulten

Zaterdag 19 september wordt op circuit ‘de Kappenbulten’ in Halle, voor
de vierde maal in successie, een brommercross worden gehouden. Deze
tak van de crosssport is vooral in het oosten van Nederland de laatste ja-
ren enorm populair geworden en inmiddels hebben zich al zo’n 130
teams aangemeld om deel te nemen. De teams worden verdeeld in de au-
tomaten-, de standaard- en de superklasse. De meeste teams bestaan uit
twee rijders, die elkaar afwisselen met het rijden, maar er zullen ook en-
kele solorijders deelnemen.
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Fyto Dog, het premium hondenvoer van Garvo,
geeft gezondheid van binnenuit! 4422,,2255/15kg.

Doggar budget hondenvoer vanaf 1111,,2255/10kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 
op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop
bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

profess ionele  voeding voor  d ieren

Een actieve alerte hond 
zonder conditieproblemen? 

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

SIERBESTRATING
BLOKHUTTEN

TUINHOUT
KIJK VOOR LEUKE AANBIEDINGEN OP

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Hét adres voor uw complete tuininrichting

Showtuin altijd geopend
Ruurloseweg 45a Vorden • Tel. 0575-551217

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892
7255 NR Hengelo Gld. of 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

� �

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

onze herfst collectie.........................

.......................ZO MOOI!!!

ook kunt u JUST MORE Damesmode vinden in Dieren,
naast de Gazelle-Fabriek.

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

In okt. beginnen
nieuwe cursussen

Tekenen/schilderen 
(o.a.  Keltisch).

Vraag folder
tel.: Rian Drok 

0575-542937
of kijk op

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl
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Nu ook 
voor alle 

Spuitwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

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
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

Landlustweg 30 | 7221 BS Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 88 | Fax (0575) 45 27 02  

E-mail gosselink@colorsathome.nl 

Wij zijn supertrots op onze mooie nieuwe winkel en nodigen u
van harte uit om op zaterdag 19/09/09 tussen 12.00 en 18.00 
uur een kijkje te komen nemen en samen met ons het glas te
heffen. Wij zien u graag op onze opening!
Met vriendelijke groet,
Hans en Riet Geurts

20% KORTING
OP HET HELE ASSORTIMENT

Actie geldt van 19 september t/m 3 oktober 2009

Landlustweg 30 | 7221 BS Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 88 | Fax (0575) 45 27 02  

E-mail gosselink@colorsathome.nl 

EEN NIEUWE START!

OPEN DAG

LIGBOXEN-
STAL

zaterdag 19 september
van 13.00 tot 16.00 uur

Fam. Regelink
Hengeloseweg 16, Vorden

”Bellen en Instappen…”
Dit najaar heeft Ballonteam Gelderland gedurende septem-
ber en oktober een interessante actie. 

Voor een uiterst low budget tarief van € 140,--
kunt u mee in de hete luchtballon van Ballon-
team Gelderland (max. vijf personen per vaart).
De start is rond 19.00 uur in de avond.

Wij stijgen nog op in: Hengelo Gld. 2x / Vorden  2x /  Keijen-
borg /  Steenderen of Bronkhorst / Zelhem.  Bij 4 of 5 perso-
nen komen wij zelfs naar uw eigen opstijglocatie (weide van
min. 50x50m).
Bij geschikt weer bellen wij u één tot twee dagen vooraf-
gaande de vaart op en… aansluitend laat gezagvoerder Paul
Kok (oud NL kampioen ballonvaren en met >2500 vaarten
uiterst ervaren) u allen genieten van de Achterhoek in herfst-
kleuren.

BALLONTEAM  GELDERLAND
Paul Kok, Ballonvaarder
Molenstraat 1  7226 LA BRONKHORST
www.ballonteamgelderland.nl 
E-mail: paulkok@zonnet.nl  (evt. aanmelden via computer)
Tel 06 51 58 41 45 of 0575-451444

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische 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. 38, 15 september 2009

B en w stemden vorige week in met
het definitieve masterplan voor het
centrum van Hengelo (Gld). Voor
de plannen wordt aan de gemeente-
raad een bedrag van €  4,4 miljoen
gevraagd. In oktober buigt de ge-
meenteraad zich over het voorstel.
Met dit masterplan wil de gemeente
het centrum in Hengelo compacter
en levendiger maken. Het master-
plan is ontwikkeld door de gemeen-
te in nauwe samenwerking met
Wooncorporatie ProWonen en de
Hengelose Ondernemersvereniging.

“Maar”, zo geeft wethouder Baars
aan: “Het masterplan is geen kant-
en-klare routekaart voor herontwik-
keling van het centrum, het geeft er
alleen kaders en richtlijnen voor. De
gemeente investeert vooral in de
kwaliteit van de openbare ruimte en
wil partijen als ondernemers, woon-
corporatie, ontwikkelaars en beleg-
gers aantrekken om deelgebieden
te ontwikkelen.”

AH meer in het centrum
Om het centrum compacter en le-
vendiger te maken wordt onder an-
dere AH aan de noordzijde aan de
Raadhuisstraat gestimuleerd om
zich meer in het centrum te vesti-
gen. De verplaatsing van de locatie
Plusmarkt e.o. lijkt op korte termijn

niet haalbaar, maar dit blijft op lan-
gere termijn wel gewenst. Het totale
winkeloppervlak groeit niet veel
meer en eventueel vrijgekomen lo-
caties moeten een goede nieuwe in-
vulling krijgen. Recent heeft de HE-
MA zich gevestigd in Hengelo en ook
met andere ketens wordt gezocht
naar een passende plek in het cen-
trumgebied. Voor de detailhandel is
het belangrijk dat er voldoende par-
keerruimte dicht bij de winkels be-
schikbaar is. Er is onlangs onder-
zoek gedaan naar parkeren en het
blijkt dat er voldoende parkeerruim-
te in het centrumgebied is. In over-
leg met de Hengelose Onderne-
mersvereniging onderzoekt de ge-
meente de invoering van een blauwe
zone voor de parkeervakken langs

de centrumwegen met een maxima-
le parkeerduur van één uur. 

Behoud historische karakter
Het gevarieerde straatbeeld en het
kleinschalige en deels historische
karakter van de bebouwing zijn ster-
ke punten van Hengelo. Dit is vooral
in de Spalstraat het geval en deze
uitstraling wil de gemeente behou-
den en versterken. De bebouwing in
de Raadhuisstraat is minder pas-
send. Als hart van het centrum krijgt
de verblijfsruimte rond de St. Remi-
giuskerk een horecafunctie. Met de
Hengelose Ondernemersvereniging,
Dorpsbelangen en het kerkbestuur
bekijkt de gemeente de vormgeving
van een horecaplein en groene ruim-
te rondom de kerk. 

Start deelplannen
Het masterplan geldt voor het gehe-
le centrum, maar voor acht locaties
zijn al concrete initiatieven ontwik-
keld. Hiervoor zijn deelprojecten
omschreven waarmee gestart wordt.
Dit gaat bijvoorbeeld om de locaties
van het gemeentehuis en de Rabo-
bank in de Raadhuisstraat. 

Masterplan bekijken?
• op www.bronckhorst.nl �

Ruimtelijke plannen � Projecten
gebiedsontwikkeling � Hengelo
� Masterplan centrum Hengelo

• op het gemeentekantoor ligt een
plan ter inzage

• of u kunt tegen de kostprijs
(€ 15,-) een exemplaar van het
plan opvragen bij de heer J. Was-
sink van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling,
tel. (0575) 75 02 50.

Masterplan Hengelo Centrum gereed
Gemeente wil investeren in een levendiger en compacter centrum

Nieuwbouwnieuws
In deze rubriek leest u over de vor-
deringen van het nieuwe gemeen-
tehuis van Bronckhorst. De ruw-
bouwfase is afgerond, zowel buiten
als binnen gaan we afbouwfase in.
Een belangrijk onderdeel is de kli-
maatbeheersing in het pand, waar-
bij we gebruik maken van warmte
en koude opslag in de bodem.

De uitdaging van een goed werk-
klimaat
Het klimaat en de beleving van de
mens is altijd een grote uitdaging in
bouwprojecten. Een kijkje in de
techniek laat zien dat het klimaat
wordt geregeld met vloerverwar-
ming en vloerkoeling enerzijds en
de ventilatielucht anderzijds. Het
geheel wordt aangesloten op een
warmtepomp systeem, in combina-
tie met een zogenaamde warmte en
koude opslag in de bodem en warm-
te en koude terugwinning op de ven-
tilatie. 

Warmtepomp
De warmtepomp verwarmt in de
winter en koelt het gebouw in de zo-
mer. We maken daarbij gebruik van
een grote watervoorraad in de grond
die heel langzaam verandert van
temperatuur, wat energiebesparend
werkt. In de zomer gebruiken we
water met een relatief lage tempe-

ratuur, in de winter water met een
relatief hoge temperatuur (ten op-
zichte van de buitenlucht). Er is
daardoor maar weinig energie nodig
om het water op de juiste tempera-
tuur te brengen.

De uitdaging is de koppeling van de
verschillende installatieonderdelen
via de regeltechniek. De regeltech-
niek bepaalt (op basis van sensoren
in de installatie en de gebouwpara-
meters) hoe de persoonlijke voor-
keuren per ruimte efficiënt en goed
geregeld kunnen worden. Het rege-
len gebeurt door de aansturing van
pompen, kleppen en ventielen in de
luchtkanalen en verwarming, koel-
leidingen en verdelers. 

Kantoormeubilair
Inmiddels is ook een keuze gemaakt
voor een leverancier van kantoor-
meubilair en wordt  hard gewerkt
aan de productie van de meubels
voor het nieuwe gemeentehuis.

Ieder jaar controleert de gemeente
bomen in Bronckhorst op veiligheid.
Onze medewerkers bekijken bomen
aan de hand van kenmerken die van-
af de buitenkant van de boom en
vanaf de grond zichtbaar zijn. Hierbij
valt te denken aan scheuren of gaten
in de stam of takken, verdikkingen
van de stam, schimmels, vertak-
kingspatronen en dode bomen. Zo
onderscheiden we veilige van onvei-
lige bomen. Bomen die zijn aange-
tast en daardoor dood of gevaarlijk
zijn, komen op een vellijst waarvoor
wij een kapvergunning aanvragen.
Deze worden dan vaak met een verf-
stip gemerkt. De controles gebeuren
t/m begin oktober.  Het vellen doen
we in de winterperiode. Daar waar
het kappen (grote) gevolgen heeft
voor het straatbeeld, bekijken we,
veelal in samenspraak met aanwo-
nenden, hoe we opnieuw kunnen
aanplanten. Tijdens de controle in-
ventariseren we ook het onderhoud
aan de bomen.

Bomencontrole in
Bronckhorst



Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woonomge-
ving. Iedereen wil in een schone om-
geving wonen of recreëren en zwerf-
afval bederft dat plezier. Terwijl de
oplossing eigenlijk heel simpel kan
zijn door met elkaar af te spreken
om het afval daar te brengen 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 initiatieven en
deelname van inwoners als het gaat
om o.a. het schoonhouden van de ei-
gen leefomgeving. Daarom facilite-
ren en ondersteunen wij, veelal sa-
men met Berkel Milieu, de zwerf-
vuilacties van de diverse organisa-
ties binnen de gemeente door het
beschikbaar stellen van bijvoorbeeld
afvalknijpers, werkhandschoenen
en vuilniszakken. 

26 september a.s.
Op zaterdag 26 september a.s. orga-
niseert een aantal dorpsbelangen-
organisaties 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 u 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?

Van 21 t/m 25 september a.s. ste-
ken ruim 900 Bronckhorster kinde-
ren van meer dan tien scholen de
handen uit de mouwen voor een
schonere leefomgeving. Tijdens
deze schoonmaakactie maken zij
de omgeving van hun school vrij
van zwerfafval. Op 26 september
nemen vrijwilligers van de dorps-
belangenorganisaties het stokje
van de leerlingen over en verwijde-
ren het zwerfvuil in de bebouwde
kommen van Achter-Drempt,
Hengelo, Kranenburg, Toldijk
en Zelhem.  

De basisscholen nemen op uitnodi-
ging van de gemeente deel aan de
schoonmaakactie. Berkel Milieu

zorgt voor materialen zoals hand-
schoenen, veiligheidshesjes en
prikstokken, zodat de kinderen het
zwerfafval veilig kunnen opruimen.

Ontwerpwedstrijd
De gemeente schreef voor de deel-
nemende scholen ook een speciale
ontwerpwedstrijd uit. De leerlin-
gen maken een ontwerp voor een
prullenbak op het schoolplein. Een
deskundige jury, onder leiding van
wethouder André Baars, kiest uit
de inzendingen het winnende ont-
werp uit. Vervolgens wordt dit ont-
werp ook echt gerealiseerd en aan
alle deelnemende scholen ter be-
schikking gesteld voor op hun
schoolpleinen.

Ook de jeugd werkt aan een schone
gemeente

Het Bedrijventerrein West Achter-
hoek is genomineerd voor de Award
Beste bedrijventerrein van Neder-
land. Op 8 oktober a.s. wordt de uit-
slag bekendgemaakt. Als het Ach-
terhoekse bedrijventerrein de titel
van beste bedrijventerrein wint,
volgt er een vermelding in het Jaar-
boek beste bedrijventerreinen 2010.

Bedrijventerrein West Achterhoek
dingt mee in de categorie 'Plan'. In
totaal zijn er drie categorieën (ook
categorie 'bestaand' en categorie
'geherstructureerd'), waarvoor dit
jaar 121 bedrijventerreinen zijn aan-
gedragen. De eerste ronde resul-

teerde in de nominatie van drie be-
drijventerreinen per categorie. Het
Achterhoekse bedrijventerrein zat
hier bij. In een spannende finaleron-
de presenteerde de projectleiding
het bedrijventerrein aan een vakjury
van vijftien bedrijventerreindeskun-
digen. De uiteindelijke winnaars (per
categorie één) worden op 8 oktober
tijdens het Nationaal Bedrijventer-
rein Congres 2009 in Venlo bekend
gemaakt. 

Noordanus ambassadeur
Ook op andere plaatsen zijn de Ach-
terhoekse inspanningen om tot re-
gionale bedrijventerreinen te komen

opgevallen. Op 4 september jl. werd
bekend dat Peter Noordanus wil op-
treden als ambassadeur van het re-
gionale Bedrijventerrein West Ach-
terhoek. Noordanus is voorzitter van
de Taskforce (Her)ontwikkeling Be-
drijventerreinen. Hij pleit voor een
forse versnelling van het opknappen
van bedrijventerreinen. In het Ach-
terhoekse initiatief, waarin de ge-
meenten Doetinchem, Bronckhorst,
Montferland en Oude IJsselstreek
nauw samenwerken, ziet hij deze
ambitie vertegenwoordigd. Om die
reden wil Noordanus de vier Achter-
hoekse gemeenten verder helpen bij
het verwezenlijken van de plannen.

Bedrijventerrein West Achterhoek genomi-
neerd als Beste bedrijventerrein

Het schoolbestuur van de Stichting
IJsselgraaf, die 11  Bronckhorster
basisscholen aanstuurt, besloot vo-
rige week de taken neer te leggen en
neemt daarmee de verantwoorde-
lijkheid voor de ontstane negatieve
financiële situatie. De afgelopen
maanden zette het bestuur (dat be-
staat uit vrijwilligers) zich in om van
Stichting IJsselgraaf weer een ge-
zonde organisatie te maken. De eer-
ste fase van het reorganisatieplan is
afgerond. Dit plan is met de toezicht-
houdende gemeenten Bronckhorst,
Doesburg en Doetinchem besproken

(de gemeenten hebben deze rol al-
leen bij het openbaar onderwijs en
hun toezichthoudende taak houdt in
de begrotingen en jaarrekeningen te
bekijken). Voor de toekomst vinden
de betrokken partijen het echter
belangrijk een nieuw bestuur met
een schone lei en nieuw vertrouwen
te laten beginnen en de lijnen voor
de lange termijn uit te laten
zetten. 

B en w stellen de gemeenteraad
voor in de komende raadsvergade-
ring eerst een professioneel interim

bestuur te benoemen. Dit tijdelijke
bestuur moet een nieuw IJsselgraaf
bestuur (wederom vrijwilligers)
gaan samenstellen, dat per 1 januari
2010 kan aantreden. De scholen,
medewerkers, ouders en gemeente-
raden zijn per brief op de hoogte ge-
bracht van het besluit van het be-
stuur om hun functie neer te leggen.
De betrokken partijen betreuren de
ontstane problemen bij IJsselgraaf
zeer. Een goede voortgang van
het openbaar onderwijs nu en
in de toekomst heeft de hoogste
prioriteit.

Schoolbestuur Stichting IJsselgraaf legt functie neer

Om de bibliotheek in het Dorpscen-
trum onder te brengen en van de ac-
commodatie een multifunctionele
accommodatie (kulturhus) te maken
waar allerhande dorpsactiviteiten
plaatsvinden, zijn aanpassingen no-
dig aan het Dorpscentrum in Vorden.
De gemeente besloot vorige week
50.000 euro beschikbaar te stellen
voor de voorbereidingskosten die
gemaakt moeten worden. Met de
aanpassingen kunnen het centrum-
plan Vorden en plannen uit het pro-
ject Vorden Wel Thuis (een geheel
van voorzieningen dat het mogelijk
maakt dat mensen zelfstandig kun-

nen blijven functioneren in hun
woonomgeving) verdere uitvoering
vinden. 

Het Dorpscentrum is gedateerd en
moet aan de binnenkant geheel ver-
bouwd worden. De accommodatie is
eigendom van stichting Dorpscen-
trum. Partners in de verbouwings-
plannen zijn daarnaast de biblio-
theek West Achterhoek, stichting
Welzijn Vorden en de gemeente
Bronckhorst. Architectengroep Gel-
derland is gevraagd met een ont-
werp te komen. Dit moet dit najaar
gereed zijn.

Gemeente stelt 50.000 euro beschikbaar voor voorbe-
reidingskosten verbouw Dorpscentrum Vorden

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). Met deze wetten zorgen we ervoor dat mensen,
voor wie dat anders niet vanzelfsprekend zou kunnen zijn, mee kunnen
doen aan de maatschappij. We willen deze wetten voor de doelgroepen na-
tuurlijk zo goed mogelijk uitvoeren. Hiervoor stellen we onder andere be-
leid en uitvoeringsregels op. Over hoe we dit doen, overleggen we graag
met betrokken cliënten en organisaties. De gemeente wil hiervoor een
nieuw overleg, een participatieraad, opzetten. Vindt u het een uitdaging om
mee te denken over hoe we de Wmo, Wwb en Wsw in Bronckhorst uitvoe-
ren, geef u dan nu op. Wij horen uw mening graag!

Doel participatieraad 
De participatieraad is een adviesorgaan gericht op het verder invullen van
de maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Bronckhorst. De parti-
cipatieraad 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 uit-
wisseling tussen de verschillende bij deze wetten betrokken partijen.

Samenstelling raad
De participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (hiervoor heeft
de gemeente de heer H. van der Wende, oud-burgemeester van Bronck-
horst en Zelhem, benoemd) en maximaal 14 leden die een afspiegeling
vormen van de doelgroepen binnen het terrein van de maatschappelijke
ontwikkeling. 

Naar deze leden zijn wij op zoek 
Wij verwachten dat de leden 4 tot 8 uur per maand nodig hebben voor hun
deelname aan de participatieraad. Zij krijgen een vergoeding per bijge-
woonde vergadering. Van de nieuwe leden vragen wij het volgende:
• deelnemen aan de vergaderingen van de participatieraad
• ervaring met en kennis van een of meerdere deelgebieden op het terrein

van de maatschappelijke ontwikkeling
• in staat zijn om in het algemeen belang te kunnen denken en handelen
• meedenken over en meewerken aan de te verstrekken adviezen
• contacten onderhouden met de vertegenwoordigende doelgroepen
• kunnen en willen samenwerken
• woonachtig in Bronckhorst

Heeft u interesse? Wij zien uw reactie heel graag tegemoet! Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wilbrink van de afdeling
Maatschappij en organisatie van de gemeente, tel. (0575) 75 04 88 of per
e-mail: s.wilbrink@bronckhorst.nl.

We ontvangen uw schriftelijke motivatie graag voor 1 oktober a.s. In de
maand oktober zijn gesprekken gepland met de voorzitter. Het eerste over-
leg van de nieuwe participatieraad is half november.

Denk mee met de gemeente over de
Wmo, Wwb en Wsw 

Geef u op voor de nieuwe participatieraad



Raadslid Evert Blaauw heeft met on-
middelijke ingang zijn lidmaatschap
van de VVD opgezegd. Wel blijft hij
als eenmansfractie raadslid van de
gemeente Bronckhorst. 
De reden dat de heer Blaauw zijn
lidmaatschap opzegde is een ver-
trouwensbreuk met de VVD, afdeling
Bronckhorst. De resterende raads-
periode zet hij daarom als onafhan-
kelijk raadslid voort. Wel houdt hij
zich aan het vastgestelde verkie-
zingsprogramma van de VVD op ba-
sis waarvan hij door de kiezers van
Bronckhorst in de gemeenteraad is
gekozen. 
De heer Blaauw vertegenwoordigde
de VVD in de werkgroep Europa en is
voorzitter van de commissie Evalu-

atie en Controle. Deze taken blijft hij
tot aan het einde van de raadsperio-
de vervullen.

Raadslid Blaauw verder als eenmans-
fractie in Bronckhorster gemeenteraad

Op 14 september zijn we begonnen
met een reconstructie van het
hoofdpad van de algemene begraaf-
plaats Steenderen. Het hoofdpad is,
voornamelijk met slecht weer en
vorst, slecht beloopbaar. De huidige
halfverharding wordt vervangen
door een klinkerverharding.

De werkzaamheden duren onge-
veer twee weken. Tijdens de werk-
zaamheden is de begraafplaats
minder toegankelijk.
Voor vragen over de reconstructie
kunt u contact opnemen met de af-
deling Openbare werken,
tel. (0575) 75 03 32.

Werkzaamheden hoofdpad algemene
begraafplaats Steenderen

Huiselijk geweld is de omvangrijk-
ste vorm van geweld in onze sa-
menleving. Bijna de helft van alle
Nederlanders maakt ooit in zijn of
haar leven op enige wijze geweld in
de thuissituatie mee. Mensen zijn -
zeggen de cijfers- nergens zo on-
veilig als thuis. De gevolgen van
thuisgeweld kunnen ernstig zijn:
bijvoorbeeld verscheurde gezin-
nen, psychische en psychiatrische
problemen, middelengebruik en
verslaving en werkverzuim.

Samira: “Ik heb stiekem een Neder-
lands vriendje. Mijn ouders zouden

me vermoorden als ze het wisten.
Zij hebben al een huwelijkskandi-
daat voor me gevonden, maar ik wil
zelf een partner kiezen. Mijn vriend-
in weet er alles van. Zij dreigt nu
mijn ouders in te gaan lichten en
heeft mijn oudere broer al dingen
verteld. Ik ben bang dat mijn ouders
mij naar Marokko sturen als ze al-
les weten.”

Gonny: “Als iemand mij verteld had
dat dit mij zou overkomen, dan zou
ik het nooit geloofd hebben. Ik ben
een hoogopgeleide vrouw, heb een
goede baan, beheer mijn eigen geld

en ben opgegroeid met de slagzin
'een slimme meid is op haar toe-
komst voorbereid'. En toen viel ik
voor die foute man en heb me jaren-
lang laten treiteren, slaan en nog
veel erger. Ik durfde het tegen nie-
mand te vertellen en ik had niet
meer de kracht of het besef dat ik
weg kon gaan. Pas toen mijn beste
vriendin eindelijk aan mij durfde te
vragen wat er aan de hand was, be-
gon ik te beseffen dat niemand zo'n
leven verdient. En met heel veel
steun en hulp van de mensen om
mij heen ben ik weer opgekrab-
beld.”

John: “Ik voel het bonzen in mijn
hoofd en word onrustig. Ik kan niet
meer stil zitten of rustig blijven. Dan
wil ik weglopen. Zij roept mij na:
Loop maar weer weg, lafaard. Ik kan
het niet winnen, zij blijft tegen mij
tekeer gaan: Jij waardeloze vent, rot
maar op. Het voelt alsof de stoppen
doorslaan en dan weet ik niet meer
wat ik doe. Razend ben ik en ik ga
haar te lijf. Zij vecht terug, maar ik
ben zo kwaad dat ik het altijd van
haar win. Ik ben bang dat het niet
meer goed komt tussen ons. Dat zij
zal vertrekken met de kinderen.
Mijn vrienden stellen mij gerust.

Ruzie komt overal voor! Maar ik voel
me slecht en alleen. Ik weet niet
hoe ik het moet veranderen. Zij
haalt het bloed onder mijn nagels
vandaan.”

Huiselijk geweld: zo veel vormen

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 Ne-
derland kunnen gebeuren. Bijvoor-
beeld een grote brand, overstro-
ming, terroristische aanslag, ver-

keersramp, ziektegolf, 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 in-
formatie op de site eens en doe er
uw voordeel mee!

Voorbereid zijn op een ramp?
Stel een noodpakket samen

HEEFT U AL EEN
NOODPAKKET?
www.denkvooruit.nl

Op 24 september vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:

• Benoeming mevrouw
J.J.M. La Croix-Héman als 
raadslid voor de PvdA
Tijdens de ver-
gadering wordt
mevrouw La
Croix uit Baak
benoemd tot
raadslid voor de
PvdA-fractie. Zij
neemt de zetel
over die vrij-
kwam na het vertrek van de heer
Boogaard die enige tijd geleden
als wethouder aan de slag ging in
Millingen a/d Rijn. Mevrouw La
Croix is 58 jaar en overgangscon-
sulente. Ze was jaren lid van de
steunfractie van de partij in de ge-
meente Steenderen en commis-
sielid in Bronckhorst. Haar moti-
vatie om in de politiek actief te
zijn ligt in haar geloof in de kracht
van de mens. Als volksvertegen-
woordiger wil ze verwoorden wat
er leeft binnen onze gemeen-
schap. Ze verheugt zich op een
goede samenwerking in de fractie
en haar aandachtsgebieden lig-
gen vooral binnen zorg en welzijn

• Ontwikkelingen stichting 
IJsselgraaf/Benoeming interim 
bestuur 
Voor meer informatie zie het arti-

kel elders op deze gemeente-
pagina's  

• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 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, ge-
wijzigd vast te stellen 

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

• 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 moeten sinds kort
beschikken over een dergelijke
kaart, waarop bekende archeolo-
gische vindplaatsen en -terreinen
en de archeologische verwachtin-
gen van gebieden staan. B en w
vragen de raad de Bronckhorster
kaart en het daaraan gekoppelde
beleid (hoe daarmee 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 bieden
van subsidiemogelijkheden voor
energiebesparende maatregelen
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 ge-
meenten Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland en Oude IJs-
selstreek om de ontwikkelingen
van bestaande en nieuwe bedrij-
venterreinen te stroomlijnen. De
belangrijkste doelen van de sa-
menwerking zijn werkgelegen-

heid voor de regio behouden en
versnippering en verrommeling
van bestaande en nieuwe locaties
tegengaan

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

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

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

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575)
75 05 43 of e-mail: griffie@bronck-
horst.nl.

Uit de raad



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. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, zaal Nijhof, vlooienmarkt, ontheffing winkeltijdenwet, 8 november 2009 van 10.00 tot

16.00 uur, Notmai producties

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Heidevloed 1, 3 en 5, veranderen drie woningen
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 30, vergroten melkveestal
• Toldijk, Vierakkersestraatweg 32, gewijzigd bouwen garage/berging
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, vernieuwen kaploods en stierenschuur en veranderen varkens-

schuur en wagenloods
• Vorden, De Boonk 39, bouwen tuinhuisje
• Zelhem, Aaltenseweg 4, plaatsen mast voor mobiele telecommunicatie
• Zelhem, Hummeloseweg 73A, plaatsen erfafscheiding
• Zelhem, Korenweg 4, bouwen clubgebouw
• Zelhem, Schooltinkweg 13, bouwen schuur/berging

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 8 september 2009:
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 17 t/m 31 oktober 2009,

stichting Humstee
• Hummelo, perceel aan de Spalderkampseweg, Humsteefeest, 31 oktober van 20.00 tot 01.30

uur, tijdelijk gebruiksvergunning tent, 30 oktober t/m 2 november, ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet, 31 oktober 2009, stichting Humstee

Verzonden op 10 september 2009:
• Bronckhorst, landelijke collecteweek, 28 februari t/m 6 maart 2010, Jantje Beton
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van pizza's,

zaterdagen van 16.00 tot 19.00 uur tot 31 december 2009, Pizza Toscana
• Toldijk, Wuusweg, tripalon voor paarden en pony's, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

18 oktober 2009 van 07.00 tot 18.00 uur, P.C. en R.V. Bronckhorst
• Zelhem, Markt, kerstmarkt, 13 december 2009 van 14.00 tot 18.00 uur, ondernemersvereniging

Zelhem
• Zelhem, Markt, kunstijsbaan met diverse activiteiten, 12 t/m 29 december, ontheffing art. 35

Drank- en Horecawet, 12, 19 en 26 december van 12.00 tot 24.00 uur, 13, 20 en 27 december
2009 van 12.00 tot 18.00 uur, ijsvereniging Zelhem

Aanlegvergunningen
Verzonden op 14 september 2009:
• Baak, nabij Rozenstraat 5 (Aviko-depot), voor het vervangen van stelconplaten (de eerste twee

rijen achter het hek) door grasstenen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 september 2009:
• Zelhem, Terborgseweg 13, bouwen schuurtje

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 september 2009:
• Hummelo, Rijksweg 144, veranderen woning
Verzonden op 8 september 2009:
• Drempt, Hoefkensestraat 16, veranderen woning
• Vorden, Nieuwstad 49, vergroten onderwijsgebouw
Verzonden op 9 september 2009:
• Toldijk, Muizengatweg 2, bouwen ligboxenstal, verleend met toepassing van artikel 19 lid 2 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 8 september 2009:
• Baak, Helmichstraat 1, vellen van twee berken, geen herplantplicht 
• Drempt, Laakweg 2, vellen van vier eiken, geen herplantplicht
• Hengelo, Veldhoeksweg 5, vellen van één kastanjeboom en één eik, geen herplantplicht 
• Zelhem, Resedastraat 2, vellen/dunnen van tien berken, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 14 september 2009:
• Toldijk, Lamstraat 23
• Baak, Hofstraat 8

Sloopvergunningen 
Verzonden op 7 september 2009:
• Hengelo (Gld), Veermansweg 18A, slopen autoberging/houtopslag, komt asbesthoudend

afval vrij 
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, slopen drie schuren en renovatie drie daken andere gebouwen,

komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Ruurloseweg 29A, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 9 september 2009:
• Keijenborg, Uilenesterstraat 15, gedeeltelijk slopen schuurtje 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Halle, tijdens de open dag van het jeugdhonk is het parkeerterrein van S.V. Halle aan de Rogge-

straat van 17 september 08.00 uur t/m 21 september 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponymarkt zijn op 17 oktober 2009 de Spalstraat, tussen

de Sint Michielsstraat en de Zuivelweg, en de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Rozen-
straat, van 07.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

Verleende vergunningen

• Zelhem, tijdens de activiteiten van de ijsbaan is de Markt op 11 en 18 december 2009 van 11.00
tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Voor het
doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute via de Brinkweg, Halseweg en Burgemeester
Rijpstrastraat

• Zelhem, tijdens de kerstmarkt op 13 december 2009 is de Markt van 09.00 tot 20.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer

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), Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(aanlegvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw onder-
tekening.

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

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

Alleen voor  aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 september 2009:
• Steenderen, Toldijkseweg 39, bouwen ligboxenstal
Verzonden op 9 september 2009:
• Vorden, Spoorpad 1, bouwen woning

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.

Onherroepelijk projectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg, uitbreiding
sportcomplex'
Het projectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg, uitbreiding sportcomplex' is onherroepelijk ge-
worden. Dit projectbesluit heeft betrekking op de locatie Zomerweg 19A in Achter-Drempt en be-
treft het mogelijk maken van de uitbreiding van het sportcomplex van HC'03 met een extra veld
en de nieuwbouw van een kleedaccommodatie.

Het onherroepelijke projectbesluit ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl í Infobalie í Ruimtelijke plannen.

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indie-
nen van een reactie.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Molenweg 10, uitbreiden woning, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' 

De bouwplannen liggen van 17 september t/m 28 oktober 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden 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 voorgenomen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Inspraak concept 'Masterplan Vorden centrum' 
Het concept 'Masterplan Vorden centrum' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen
van 17 september t/m 28 oktober 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Het masterplan is daarnaast in te zien in de
woonwinkel van ProWonen aan de Raadhuisstraat 5 in Vorden. Tenslotte kunt u de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen � Projecten gebiedsont-
wikkeling � Vorden � Masterplan Vorden.

Korte weergave inhoud
Het masterplan Vorden centrum geeft een toekomstvisie voor het centrumgebied van de kern
Vorden en is het resultaat van de samenvoeging van de 'Centrumvisie Vorden' (2003) en de
'Detailhandelsstructuurvisie Vorden' (2007). Doel is (een proces op gang te brengen) om het cen-
trumgebied compacter te maken en kwalitatief te versterken. Het masterplan vormt een kader
waarbinnen verschillende initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

Relatie tot de structuurvisie bebouwd gebied
De structuurvisie voor het bebouwd gebied omvat een integrale ruimtelijke toekomstvisie voor de
kernen van onze gemeente. Met name voor wat betreft de functies wonen en werken worden
concrete keuzes gemaakt als het gaat over ontwikkelingen in de komende tien jaar. Het master-
plan Vorden centrum is aan te merken als een nadere uitwerking van deze structuurvisie voor
het centrumgebied van de kern Vorden.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op deze ruimtelijke visie naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of monde-
ling naar voren brengen bij b en w.

Volgende week vindt u meer informatie op deze gemeentepagina’s over de inhoud van het
concept Masterplan Vorden centrum. Hiernaast (boven) ziet u de plankaart van het Vordense
centrum.

Ruimtelijk beleid

Plaatsing van stopbord en stopstreep bij kruispunt Hengeloseweg -
Schooltinkweg - Varsselsestraat Zelhem
De kruising van de Hengeloseweg met de Schooltinkweg en de Varsselsestraat in Zelhem is een
van de onveiligste kruispunten binnen de gemeente. Op dit kruispunt is de laatste jaren een
aantal ongevallen gebeurd. Er staat een reconstructie van deze kruising gepland. Tot deze re-
constructie uitgevoerd wordt, heeft de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel genomen om
de situatie duidelijker te maken. Om verkeersdeelnemers op de zijwegen te attenderen op het
gevaar van de kruising wordt de voorrang geregeld met stopborden en een stopstreep.

Verkeer en vervoer

Kennisgeving inspraak startnotitie milieueffectrapportage Doetinchem-
Wesel 380 kV
In regionale bladen en in het Contact van 8 september jl. is een kennisgeving geplaatst over de
'startnotitie milieueffectrapportage Doetinchem-Wesel 380 kV'. Deze startnotitie ligt van10 sep-
tember t/m 21 oktober 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en niet zoals in die kennisgeving staat
in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 20. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. De startnotitie is ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Wet milieubeheer

Plankaart centrum Vorden

Verleende rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 10 september 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 9, voor de interne verbouw van de woonboerderij
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, voor het realiseren van een tweede appartement

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

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

Monumentencommissie
De vergadering van de monumentencommissie op 16 september a.s. is geannuleerd. De eerst
volgende bijeenkomst van deze commissie is op 13 oktober 2009.

Monumenten

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

DOETINCHEM vr.pr. q 639.000,- k.k.

Berkelaarlaan 12 - Op een unieke
locatie gelegen, op zeer korte afstand van
landgoed “De Slangenburg”, Doetinchem
en de A18, een royale, goed onderhouden
VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ (1978)
met garage, houten schuur, tuin en
weiland ten behoeve van kleinvee.
Inh. ± 715 m³. Perceelsopp. 3860 m².
Voorzien van deels dubbele beglazing,
muur- en vloerisolatie. Ligging in mooie
landschappelijke bosrijke omgeving.

HENGELO GLD vr.pr. q 345.000,- k.k.

Leliestraat 46 - Op mooie locatie
gelegen, VRIJSTAAND WOONHUIS met
ruime garage/ schuur op een perceel van
maar liefst 1055 m²! Ruime garage met
bergzolder; afmeting ± 3.00 m¹ x 9.50 m¹.
Het geheel wordt omgeven door een goed
onderhouden tuin. In de tuin is een
houten tuinchalet aanwezig en een ruim
terras. Bouwjaar ± 1920. Inh. woonhuis
± 465 m³. Prachtige ligging nabij dorps-
centrum. Kamers 6 waarvan 5 slaap-
kamers.

HENGELO GLD vr.pr. q 229.000,- k.k.

Sarinkkamp 74 - Gunstig gelegen
(nabij centrum en nabij buitengebied) in
een mooie woonwijk, een uitgebouwde
MIDDENWONING MET GARAGEBOX en
tuin. Bj. ± 1982 Inh. ± 400 m³.
Perceelsopp. 179 m². Voorzien van deels
dubbele beglazing, dak- en muurisolatie.
Aan de voor- en achterzijde van de
woning is een terras gesitueerd.
Keuken 2004. Vrijwel geheel voorzien
van laminaatvloeren. Met achterom.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl
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Bezoek onze

vernieuwde website:

www.luimes-lebbink.nl



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 38 van
14 t/m 19 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

AH Shoarma
voordeelpak

2 bakken a 750 gram

WEEKAANBIEDINGEN

www.gall.nl

DINSDAG 15 T/M ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Wij zijn op zoek naar

VULPLOEG-
MEDEWERKERS

m/v

voor de dinsdag- en
donderdagmiddag.

Bel naar:
(0575) 461205
en vraag naar

Dennis of Heico



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

Exact om 9.00 uur verwelkomde dag-
voorzitter Martien Pater, die er vervol-
gens de verdere dag voor zorgde dat de
tijdsplanning werd bewaakt, de aan-
wezigen. “De route hiernaartoe was al
mooi.” Dat werd beaamd. Hij noemde
het succes van De Vuelta in Bronck-
horst, maar op de tas, die hij als herin-
nering daaraan had bewaard, prijkte
‘Drenthe’. “Eigenlijk had daar Bronck-
horst op moeten staan,” vond hij. “En
vandaag wordt een ‘aan-de-slag-dag,
een dag van ‘brood en spelen’,” zo stel-
de hij.
Burgemeester Henk Aalderink opende
deze derde editie van de Toeristische
Relatiedag. “Wat kan het TROB verder
nog doen? We hebben Kunst&Cultuur,
Kinderen, Tuinen & Kastelen en Paar-
den. En we hebben twee nota’s gepre-
senteerd. In de Recreatienota is te le-
zen waar de kansen liggen en hoe die
te kunnen realiseren. In het Master-
plan Toeristische Infrastructuur wordt
gekeken naar mogelijkheden op eco-
nomisch niveau. Uw toekomst is voor
een belangrijk deel toekomst van de
gemeente. Als u geld verdiend, gaat
het ons goed,” aldus de burgemeester.
”Wat is er voor de toekomst? Parels rij-
gen, mooie dingen knopen.”
Henk Smit, ambachtelijk onderne-
mer/kunstenaar van de Driekant, een
ambachtcentrum in Zutphen was gast
deze ochtend. Tijdens het interview
door Martien Pater leerden de aanwe-
zigen een man kennen die zijn roots
in de bakkerswereld heeft. Henk’s va-
der was bakker, maar hij werd biolo-
gisch bakker. Twaalf jaar geleden
startte hij, samen met zijn vrouw een
bijzonder bedrijf: een biologische bak-
kerij, winkel en lunchroom waar 3000
klanten per week komen. Het drie-
kantconcept staat voor drie basisprin-
cipes die samengaan: productie -een
kwalitatief hoog ambachtelijk pro-
duct, vorming –lerend werken en ont-
wikkeling en kunst -inspiratie en
scheppend creëren. “Een naam is be-
langrijk in het leven, het geeft authen-
ticiteit weer,” legt Henk Smit uit. “Het
is de helft van het welslagen.” 
Nieuw is Hackhort in Beweging. Het

Theehuis met banketbakkerij en ijs-
makerij, dat daar wordt gerealiseerd
in samenwerking met Natuurmonu-
menten en de Vijfsprong in Vorden,
vordert. Resultaat van een opdracht
vooraf was het Bronckhorster Broodje.
Een biologisch broodje, gemaakt van
onder andere graan, rogge en spelt. 
Erik Wackers van Den Daas Recreatie,
verhaalde de geschiedenis van Dorado
Beach, gesitueerd op het voormalige
Steenfabriek terrein, nu 30 jaar oud.
De relatie met water is een belangrijk
element, gezien het aantal jachtha-
vens. De huidige 31 hectare grond dat
is ingericht voor recreatie, zal na de in-
voering van de nieuwe plannen ver-
groot worden tot 41 hectare met 400
eenheden: 200 recreatiewoningen en
200 chalets. Allen met een eigen sfeer
en karakter.
Marcel Elfring van decrealisten bv in
Enschede/Rotterdam begeleidde de
korte workshop ‘Pimp je eigen logo’.
Hij ontving hiervoor al enige bedrijfs-
logo’s die hij vereenvoudigde of veran-
derde, dan wel pimpte.
Het Bronckhorster Bier van Brouwer
Steve Gammage kon helaas niet ge-
proefd worden. Maar binnenkort zal
er, na de opening van zijn Bierbrouwe-
rij Rodenburg op Rha, volop gelegen-
heid zijn om in het proeflokaal een
van de zes Bronckhorster biertjes te
drinken.
Met paard en wagen werd een gewel-
dig spannend en sportief spel ge-
speeld: ringsteken. Maar weinigen van
de groep konden in twee ritten de vier
ringen scoren. 
Voor het bezoek aan privétuin Piet Ou-
dolf en Galerie Atelier De Bisschop in
Hummelo stapte een groep in de bus.
Mariëtte Schouten van De Bisschop
vertelde boeiend over het tijdrovende
en intensieve werken met klei, mallen
maken, brons gieten en afwerken. Het
prachtige werk kreeg veel positieve re-
acties. Piet Oudolf leidde het gezel-
schap rond in zijn tuin, waar het deze
dag op z’n mooist was. Piet, die inter-
nationaal bekend tuinontwerper is,
vertelde boeiend over zijn werk.
Na een uitgebreid lunchbuffet, leidde

Martien Pater de film in: 'Weer
komm'n & Kom 's an', gemaakt in juli-
augustus 2009 door Eefje en Sabine Pa-
ter. De film liet hilarische reacties
zien, want in Amsterdam wisten de
mensen toch echt niet waar
Bron(c)khorst lag.
Edwin Kok van het Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme, ABT, vertelde de
aanwezigen over de Toeristische Ont-
wikkelingen en Trends. Uitgangspun-
ten hiervoor zijn beleving -bijzonder
en persoonlijk, gastvrijheid en kwali-
teit. Door een gastentevredenheidon-
derzoek kan landelijk worden aange-
toond waar de knelpunten zijn. Toeris-
ten oriënteren zich in eerste instantie
op de Achterhoek, pas daarna komt
Bronckhorst in beeld. Uitbreiden van
de marketing kan op verschillende
manieren, zoals imagocampagnes, sa-
menwerking van culturele evenemen-
ten, het fietsknooppuntensysteem,
uniforme bordensystemen, het uit-
breiden van de TOP locaties en het
Camperproject.
Rick Hulshof van de VVV Bronckhorst
vindt dat zij met ABT een goede partij
hebben voor de promotie van de Ach-
terhoek. “We hebben al Kunst&Cul-
tuur, Kinderen, Kastelen & Tuinen en
Paarden,” vertelt hij. “En willen nu de
marketing en de PR verbeteren, de on-
dernemers meer laten anticiperen.
Deze reageren door het aanbieden van
arrangementen.”
Juist het verbreden van de arrange-
menten was het doel van de thema’s
die in groepen werden besproken. Wat
nog meer te doen bij Kunst/Cultuur,
Kinderen, Kastelen/Tuinen en Paar-
den, maar ook bij 100% maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen/Duur-
zaamheid en Wellness. Na een klein
uur met elkaar aan de slag te zijn ge-
weest, waren vele grote vellen papier
voorzien van nieuwe plannen. De VVV
zal hiermee aan de slag gaan, samen
met het TROB, omdat dit van groot be-
lang is voor het gemeenschappelijk be-
leid op het gebied van recreatie en toe-
risme, het doel van deze ontmoetings-
dag. Martien Pater bedankte iedereen
voor de bijdrage, inbreng en aanwezig-
heid. “Het was een geslaagde dag!”
Vervolgens werd nog even nagepraat
met een drankje of een smootie van
de mobiele smootieskraam van Ton
Rutten, die speciaal uit Zutphen
kwam aangefietst.

Toeristische Relatiedag Bronckhorst 7 september 2009

De 'aan-de-slag-dag' op Dorado Beach

De derde editie van de Toeristische Relatiedag van het TROB trok rond de
100 deelnemers naar Olburgen. Op Dorado Beach kwamen zij bijeen. Een
fraai programma werd samengesteld door Rick Hulshof, directeur van de
VVV Bronckhorst, Sandra te Brake-Frank van de gemeente Bronckhorst en
Jolanda Luimes-Arentsen van Tip Achterhoek.

Het ringsteken, hier is burgemeester Henk Aalderink op de bok, was een leuk en sportief spel.

Zaterdag 3 oktober is Ons Huis in Hen-
gelo een heuse beursvloer met vele
stands waarin bedrijven en organisa-
ties zich presenteren, voorlichting ge-
ven en ook dingen verkopen. Er is aan-
dacht voor eten, kleding, energie, li-
chaamsverzorging, geldzaken, meu-
bels, tuinieren en techniek. Alle stand-
houders hebben gemeen, dat zij pro-
ducten of diensten leveren, die duur-
zaam geproduceerd zijn, of die goed
zijn uit het oogpunt van eerlijke han-
del, milieu-aspecten, arbeidsomstan-
digheden en/ of mensenrechten. Dik-
wijls wordt er gewerkt met keurmer-
ken. Denk aan Fair Trade en Eko.
(meer informatie: www.allesduur-
zaam.nl) Diverse stands, proeverijen
en presentaties helpen ons bewust te
kiezen in wat we kopen en eten.
Hebt u er wel eens bij stil gestaan in
wat voor een fabriek jouw spijker-
broek is gemaakt? En waar komt uw
stukje vlees helemaal vandaan: moest
er duizenden kilometers voor gevlo-
gen worden of kan de koe ook heel
dichtbij grazen? En: hoe ‘schoon’ is uw
geld dat wordt gespaard en belegd?
Onder het motto ’je hebt keuze voor
de toekomst’ wil ZWO Hengelo laten
zien, dat er iets te kiezen valt, met het

oog op de toekomst van onze wereld.
ZWO: Zending, Wereld diakonaat,
Ontwikkelingssamenwerking is een
werkgroep van de Protestantse Ge-
meente Hengelo Gld. Er is enthousias-
te steun en deelname van de gemeen-
te Bronckhorst, die zelf de zogeheten
Millenniumdoelen (voor duurzaam-
heid en gerechtigheid) hoog in het
vaandel heeft staan.
Rond 10 uur zal burgemeester Aalde-
rink de beurs openen. Lidewij Disber-
gen zal namens COS (Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking) om-
streeks het middaguur een presenta-
tie geven over onder andere onze om-
gang met de aarde en het nut van
duurzaam consumeren. Op deze dag
bent u en uw huisgenoten van harte
welkom: gratis toegang. Er is volop ge-
legenheid voor een hapje en een
drankje; diverse presentaties zullen
jong en oud boeien. Nodig vooral ook
uw vrienden en bekenden uit de wijde
regio uit! De beurs is open tot 16.00
uur. Tot ziens in Ons Huis, Beukenlaan
30, Hengelo op 3 oktober! 
Contactpersonen: Aleida Blanken, tel.
0575-461224 en Theo van der Leij, tel.
0575-460597. Zie ook www.protestant-
segemeentehengelogld.nl

De Bewuste Beurs: 
een primeur in de Achterhoek!

Vanaf 8.30 uur is er vrijdag 25 septem-
ber een uitdagend programma voor al-
le kinderen van de christelijke basis-
school Veldhoek. Aansluitend mogen
kinderen van de peuterspeelzaal en
basisschool gratis zweven in de zweef-
molen. Van 13.15 tot 15.15 uur wordt
de kinderen van groep vijf tot en met
acht een verrassingsprogramma aan-
geboden. Vrijdagavond begint om
19.30 uur de toneelvoorstelling van
toneelgroep Veldhoek. Onderleiding
van regisseur Ingrid Zieverink speelt
de groep ‘Vlinders in de buuk’, een
blijspel in drie bedrijven. De toneel-
groep aangevuld met enkele nieuwe

talenten bestaat uit Jan klein Elhorst,
Nelly klein Selle Janet Zonneberg,
Chantal Lusink, Ria Ankersmit, Mark
Schoppers, Wim Eggink, Monique
klein Selle, Mark Schoppers, Arno Eel-
derink en Jan Weenk. Toneelhulp is
Mina Schepers, souffleur Gerrie Vis-
schers en de grime wordt verzorgd
door Greta Faber. Na afloop zorgt de
band Reality Music voor een vrolijke
noot. Zaterdag 26 september begint de
tweede feestdag alweer vroeg. Om
10.00 uur staan de kinderen klaar bij
sportcomplex de Veldhoek, om onder
begeleiding van de Ruurlose muziek-
kapel De Schaddenstekkers richting
feestterrein te vertrekken. Om 11.00
uur beginnen de volksspelen zoals het
vogel-, klepel-, en schijfschieten, vogel-
gooien en kegelen. Om 13.30 uur star-
ten de diverse kinder- en andere volks-
spelen. Voor de kinderen is er een
springkussen en ze kunnen gesch-
minkt worden. Om 16.00 uur wordt
het dagprogramma afgesloten met
een spectaculaire skelter race. 
Zaterdagavond speelt vanaf 20.30 uur
de band Kaliber in de feesttent.

Toneelgroep Veldhoek speelt blijspel ‘Vlinders in de buuk’

School- en Volksfeest Veldhoek
Buurtschap Veldhoek viert vrijdag
en zaterdag 26 september weer
haar jaarlijks School- en Volksfeest.
Het feestterrein van de Ruurlose/
Hengelose buurtschap ligt achter
basisschool Veldhoek aan de Ka-
persweg naast het verenigingsge-
bouw. Vrijdag 25 september starten
kinderen van de basisschool Vel-
hoek het feest met een uitgebreid
feestprogramma.

PV VORDEN
Met de 3e natour vlucht van zaterdag 5
september 2009 deden van PV Vorden
457 duiven mee. Deze werden om 9.30
uur gelost in STROMBEEK, bij een west-
zuid-westen wind. De snelste duif was
van Marc Tiemessen die met een snel-
heid van 1726 mpm binnenviel om
11.23 uur. Uitslag: 1, 2, 10 en 14 Marc
Tiemessen, 3, 6, 13, 16, 17, 18 en 20.
H.B.M. Hoksbergen, 4. H.A. Eykelkamp,
5, 7, 8 en 9 C. Bruinsma, 11. D.J. Gotink,
12. Ashley Eykelkamp, 15. Comb. A.&A.
Winkels, 19. T.J. Berentsen.

De vierde natour vlucht werd zaterdag
12 september gevlogen. Van de PV Vor-
den korfden 13 deelnemers de 305
duiven in. Deze werden om 10.45 uur
gelost in ISNES bij een oost noordoos-
tenwind. Een duif van Ashley Eykel-
kamp was het snelst en werd om 13.55
uur geklokt, 1098 mpm. 
Uitslag: 1., Ashley Eykelkamp, 2. D.J.
Gotink, 3. Comb. A.&A. Winkels, 4., 11.
en 20. E. Bruinsma, 5., 6., 7., 9., 14., 16.
en 18. H.A. Eykelkamp, 8., 15., 17. en 19.
Marc Tiemessen, 10., 12. en 13. C.
Bruinsma.

D u i v e n b e r i c h t e n

De VAMC ‘De Graafschaprijders’ orga-
niseert zaterdag 19 september de
‘Achtkastelenrit’ (oriëntatierit). Voor
deze rit hebben zich deelnemers uit
alle delen van ons land ingeschreven,
want de rit telt mee voor het Neder-
lands kampioenschap. Ook telt de rit,
die uitsluitend bestemd is voor auto-
mobilisten, mee voor het kampioen-
schap Noord en Oost-Nederland (ONO-
NOK) en voor het clubkampioenschap
van de organiserende vereniging. De-
genen die niet aan de genoemde kam-
pioenschappen willen deelnemen
kunnen uiteraard ook starten en een

gooi doen naar de prachtige dagprij-
zen. Vanwege verbouwing van het
clubhuis van De Graafschaprijders
vindt de start tussen12.30 uur tot
13.15 uur plaats bij De Herberg aan de
Dorpsstraat 10. Erik Kleinreesink en
Jan Luiten hebben een rit door de ge-
hele gemeente Bronckhorst uitgezet.
De lengte bedraagt 72 kilometer en de
tijdsduur is ongeveer drie uur. Er zijn
drie klassen te weten A, B en de C-klas-
se. Deze C-klasse is bedoeld voor men-
sen met weinig of geen ervaring op
het gebied van oriëntatieritten, maar
is wel voor iedereen goed berijdbaar.

'Achtkastelenrit' telt mee voor het
Nederlands kampioenschap
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Hans en Riet Geurts liepen al langer
met het idee om hun assortiment uit
te breiden met behang en verf. Via een
van hun vertegenwoordigers werden
zij getipt over Colors@Home. Dit con-
cept was voor hen nieuw, maar het
bleek een enthousiaste kleine club,
een franchise organisatie, die de on-
dernemer de ondernemer laat. Dat
stond ze beiden aan. Na verschillende
gesprekken met de man van
Colors@Home, het bezoeken van Co-
lorszaken in de regio en de enthousi-
aste verhalen van die eigenaars, hiel-
den ze een goed gevoel over van de or-
ganisatie. “Het klikte perfect. Leuk
maar zakelijk, to the point en recht
door zee. Ik vroeg hem of hij onze
zaak als Colors zag. Ja, dus. De kleinste
winkel is 60 m2 en ook daar kunnen
ze alles kwijt. Over de bovenverdie-
ping was hij kort: trap eruit, plafond
dichtmaken en klaar,” lacht Hans.
Maar dat gaat niet gebeuren. De slaap-
kamerafdeling blijft daar bestaan.
Het pand aan de Landlustweg kent
een lange geschiedenis. De opa van
Riet woonde in dit huis vanaf 1935. Hij
was timmerman en begon in de oor-
log vanuit huis met het maken van
boekenkastjes en fotolijstjes. De voor-
gevel, de punt, is het oorspronkelijke
woonhuis dat in de loop der jaren
steeds is verbouwd en aangebouwd.
Op 1 april 1946 kreeg hij zijn Kamer
van Koophandel inschrijving en was

hij officieel geregistreerd. Opa Gosse-
link bouwde de slaapkamer om tot
winkeltje en toen zoon Henk in de
zaak erbij kwam, werd er uitgebreid
met vloerbedekking, balatum, een
soort van zeil. Dat werd op een karre-
tje achterop de fiets vanuit Deventer
gehaald. Er kwamen meubels en gor-
dijnen bij en nog later kleding. In 1973
werd er een stuk bovenop de zaak ge-
bouwd voor een slaapafdeling.
“Dertien jaar geleden, toen wij er in-
stapten in 1996, was het ‘Woningin-
richting en Textiel Gosselink’,” vertelt
Hans. De Steenderenaar van oor-
sprong ging vanuit de landbouw naar
de woninginrichting. Riet, die terug-
ging naar haar ouderlijk huis, stopte
met het onderwijs. “Wij besloten toen
om de kleding, die het voorste gedeel-
te tot het middenstuk innam, eruit te
doen omdat wij helemaal niks met
textiel hadden.” Later zou Riet voor
een aantal uren teruggaan in het on-
derwijs, daar ligt vooral haar uitda-
ging. In 2001 kwam George van Aalst
er als vaste medewerker in dienst.
In de loop der jaren werden de meu-
bels minder en het assortiment wo-
ningstoffering en vloerbedekking gro-
ter, om een goede prijsopbouw in het
assortiment te krijgen. De laatste ver-
bouwing is nu bijna achter de rug, de
puntjes moeten nog op de i. En ook nu
is er wat veranderd in het assortiment.
“De meubels, wol, handwerkpakket-

ten, slaapkamermeubilair en dekbed-
overtrekken zijn eruit. Verder blijft al-
les zoals het was. We hebben gordij-
nen, vitrages en in-betweens, raamde-
coratie, buitenzonwering, harde en
zachte vloeren. Maar ook het kleinvak
gedeelte met onder andere naaigaren
en borduurzijde, de matrassen, bedbo-
dems, kussens, dekbedden, hoesla-
kens en onderlakens blijven gewoon.
Behang en verf is de nieuwe aanvul-
ling,” verzekert Hans.
Er is een bewuste keus gemaakt voor
kwaliteitsverf (Sikkens) die niet in de
bouwmarkt verkrijgbaar is. Van de
Flexa Gold, een betere verf, zijn geen
standaard kleuren beschikbaar. “Ver-
ven is iets dat je een keer in de paar
jaar doet. De mensen kiezen toch iets
naar eigen smaak,” legt Hans uit. “En
dat zit vaak net niet in het standaard
assortiment, dan moet er toch ge-
mengd worden. Dat kan met binnen-
verf, buitenverf en beitsen. Iedereen
kan zo zijn eigen gewenste kleur krij-
gen.” Daarnaast is er een huiscollectie
colorsverf.
Behang is eveneens verkrijgbaar in
diverse prijsklassen. “Behang heeft
tegenwoordig een andere functie.
Het wordt veel gebruikt als accent, bij-
voorbeeld alleen op één wand. Het is
wel een nieuwe uitdaging, erg leuk!”
Zaterdag 19 september 2009 is de ver-
nieuwde Colors@Home Gosselink ge-
opend tijdens het open huis. Landlust-
weg 30, Steenderen, telefoon (0575)
451288, e-mail gosselink@colorsat-
home.nl. Voor de openingsaanbieding
wordt verwezen naar de advertentie
elders in dit blad en naar de huis aan
huis flyer.

Open Huis zaterdag 19 september

Colors@Home Gosselink

Zaterdagmiddag 19 september aanstaande staan de deuren open tijdens
het open huis van Colors@Home Gosselink. Belangstellenden kunnen een
kijkje nemen in de nieuwe winkel van Hans en Riet Geurts. De jeugd van
de Badminton Club Steenderen, die door Gosselink wordt gesponsord,
zullen in hun nieuwste shirts rondgaan met hapjes en drankjes.

De voorzijde van de winkel is geheel aan de Colors@Home stijl aangepast.

De deelnemers aan de boottocht kun-
nen heerlijk genieten van het natuur-
schoon langs de Oude IJssel. De vrijwil-
ligers van de regionale Alzheimer-af-
deling hebben daarnaast een pro-
gramma samengesteld dat vooral het
karakter van ontspanning en lotgeno-
tengevoel heeft. Een van de mede-
werksters aan WereldAlzheimerDag is
de schrijfster Thea Wamelink. Enige
tijd geleden verscheen van haar hand

het boek ‘Bij jou ben ik veilig’, een au-
tobiografisch boek waarin ze openhar-
tig vertelt over de periode waarin haar
echtgenoot Alzheimer kreeg en uitein-
delijk overleed. Tijdens de boottocht
zal de schrijfster uitgebreid ingaan op
de inhoud van haar boek en vragen
van belangstellenden beantwoorden.
Vrijwilligers van de regionale afdeling
van Alzheimer Nederland zullen op
de boot een uitgebreide informatie-

stand bemannen. Maar het is van deze
tocht vooral de bedoeling dat de deel-
nemers in een ongedwongen sfeer
contacten met elkaar hebben en ge-
nieten. Met WereldAlzheimerDag wil
Alzheimer Nederland de aandacht
vragen voor de problematiek van de-
mentie. Een kwart miljoen Nederlan-
ders kampt momenteel met demen-
tie. Over 50 jaar zal dit aantal meer
dan verdubbeld zijn als gevolg van de
vergrijzing. Verzorgingshuizen en
thuiszorgorganisaties kunnen nu de
vraag naar hulp al moeilijk aan. Dit
betekent dat primaire zorg vaak moet
worden verleend door partners, kinde-
ren, buren en vrienden van mensen
met dementie. De afdeling Doetin-
chem en omstreken van Alzheimer
Nederland omvat de gemeenten Doe-
tinchem, Montferland, Oude IJssel-
streek, Bronckhorst en Doesburg.

Varen over Oude IJssel op WereldAlzheimerDag
WereldAlzheimerDag speelt zich in de regio Doetinchem dit keer op het
water af. De afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland
biedt mensen met dementie, samen met een begeleider, de gelegenheid
een boottocht over de Oude IJssel te maken. De boot vaart op vrijdagmid-
dag 18 september van Doetinchem naar Doesburg en terug. De tocht
duurt in totaal ongeveer 3,5 uur. De boot biedt plaats aan een kleine hon-
derd personen. Aanmelden voor deelname kan door een email, voorzien
van naam, adres en telefoonnummer te sturen naar doetinchem@alzhei-
mer-nederland.nl, te bellen naar tel. 06-20412665 of 0314-334867 of te schrij-
ven naar het afdelingssecretariaat, Windeveld 9, 7006 VA Doetinchem.

Het werd een prima Høkersweekend,
al probeerden de weergoden op vrij-
dag, en in mindere mate op zaterdag,
nog roet in het eten te gooien. Fans en
bestuur van het Anhangerschap zijn
het er over eens, café ‘de Tol’ en vooral
ook de buurt, verdient een dikke
pluim. Een aantal vaste bezoekers van
het Høkersweekend klom zelfs in de
pen om de redactie van Contact te vra-

gen een redactionele pluim uit te de-
len aan het bestuur van de fanclub,
aan café ‘de Tol’ en haar medewerk/
sters en aan de buurt. “We willen ze
bedanken voor het vele werk dat er
verzet is. Iedereen verdient een dikke
pluim. In ‘de Tol’ konden we prima te-
recht voor een hapje en natuurlijk
bier en nostalgie. Het was er erg gezel-
lig. Derk en Bernadet zorgden al tij-
dens de opbouw van het terrein voor
koffie en eten. En dan de buurt van de
Tol die er vanaf het begin mee eens
was dat het Høkersweekend er kwam.
Weilanden werden beschikbaar ge-
steld en vrijwilligers boden zich aan.
Na een natte vrijdagavond, een ietwat
vochtige zaterdag was het op de droge
zondag erg druk. Op het terrein ook
veel mensen uit de buurt, die samen
met de fans kwamen genieten van een
prachtige dag. Bennie Jolink werd die
dag 63 jaar en dat moest natuurlijk ge-
vierd worden. Om 18.30 uur was het
programma afgelopen en gingen de
meeste bezoekers tevreden naar huis.
Een restje bleef nog een nachtje over
op de camping en op maandag hiel-
pen de vrijwilligers weer bij het oprui-
men. De vaste anhangers hopen in ie-
der geval dat ook bij de evaluatie blijkt
dat omgeving ‘de Tol’ een perfecte lo-
catie is voor het jaarlijkse Høkersweek-
end en ze verheugen zich nu al op de
volgende editie.

Prachtig Høkersweekend
dankzij Naoberschap
Het bestuur van de Fanclub had
enige tijd met de handen in het
haar gezeten, want na vorig jaar
was er geen locatie voor het Hø-
kersweekend. Bij hun vergaderin-
gen in café de Tol hadden Derk en
Bernadet al wel eens aangegeven
dat ze mee wilden denken over een
geschikte locatie voor de Høkers en
toen de vraag kwam had het mee-
denken van Derk en Bernadet al ge-
leid tot een conclusie dat het wel-
licht in de weilanden rondom ‘de
Tol’ kon worden gehouden. “Maar
alleen met toestemming van de
buurt zelf”, zo hadden ze er direct
aan toegevoegd. Na overleg met de
gemeente Bronckhorst kwam de
toestemming en ook de vergunnin-
gen af en zo kon op 4, 5 en 6 sep-
tember het 30e Høkersweekend
rondom ‘de Tol’ (toch al een soort
heilige grond voor zowel Normaal
als haar fans) plaatsvinden.

Tussen 10.00 en 11.00 uur worden de
deelnemers ontvangen. Om ongeveer
11.00 uur start de oldtimer rit. Tussen

12.00 uur en 13.00 uur worden de
voertuigen opgesteld in het centrum
van Zelhem om daar tot 17.00 uur ten-
toongesteld te worden.
Er worden ca. 200 voertuigen ver-
wacht. Eigenaren van een oldtimer
kunnen zich aanmelden via een in-
schrijfformulier, die u kunt aanvragen
via e-mail op info@klein-hesselink.nl
of per post bij Klein Hesselink Make-
laars, Prinses Irenestraat 3, 7021 CG
Zelhem. Tel. 0314-625113, fax. 0314-
625114.
Naast de kostbare oldtimers, fraaie
motoren en bromfietsen en de bijzon-
dere legervoertuigen en oldtimer
vrachtauto’s zijn er nog tal van activi-
teiten. Diverse winkels houden een
Open Zondag, er is een kinderplein
met o.a. springkussen, draaimolen,
stormbaan, enz., de Flamingo’s spelen
live muziek uit de jaren ’60.

Smoks Hanne Rit en Open Zondag

Zondag 11 oktober wordt voor de
vijfde keer de ‘Smoks Hanne Rit’
voor oude en bijzondere auto’s,
motoren en vrachtauto’s verreden
in en om Zelhem. De rit van onge-
veer 65 km gaat door het prachtige
Achterhoekse land. Voor de vracht-
auto’s en motoren is er een aange-
paste rit. Na de rit worden de voer-
tuigen in en rond het centrum ten-
toongesteld voor publiek. Er zullen
daarnaast diverse activiteiten
plaatsvinden. Voor de deelnemers
is er ontvangst met koffie, een
lunchpakket en een attentie van-
wege het eerste lustrum. Het evene-
ment is voor publiek en deelne-
mers gratis.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandagavond
uitgezonden via de frequenties van
Radio Ideaal. Na de uitzending kun-
nen er muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daaropvolgen-
de week. Radio Ideaal zendt op zon-
dagmorgen 4 oktober een kerkdienst
uit die gehouden wordt in de Protes-
tantse Kerk van Steenderen. Ds. B. Seel-
emeijer zal in deze dienst voorgaan. 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn FM 91.1 of 94.00. De etherfrequen-
ties zijn 105.1 t/m 107.7.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke radiopro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’ bij Radio Ideaal zijn voor de
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd. Op maan-
dag 21 september zal mevr. Derkje
Gotink uit Vorden aan het pro-
gramma meewerken. Dhr. E. Kuijer
uit Doetinchem komt in de uitzen-
ding van maandag 28 september
vertellen over het Baha’s Geloof. 

Mevr. I. Hoekstra uit Zelhem verzorgt
in het programma van maandag 5 ok-
tober een overdenking.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

Oproeping 
voor de algemene ledenvergadering van

Afdeling Bronckhorst
van het Nederlandse Rode Kruis 

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de ALGEMENE
LEDENVERGADERING van de vereniging Afdeling Bronckhorst van het
Nederlandse Rode Kruis die zal worden gehouden op 30 september 2009
om 19.30 uur in de Brink, te Zelhem.

Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 03 april

2009.
3. Besluit over het fusievoorstel met de vereniging ‘Het Nederlandse Rode

Kruis’, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
4. Goedkeuren jaarplan 2010 (werkplan + begroting).
5. Rondvraag en sluiting.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen
vóór de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden
ter inzage op het adres:

Hessenweg 19, 6999 DV Hummelo.

Het bestuur
Mevr. M.J.A. Dohmen-van Haeren Mevr. B.Y.J. Plant-Lindemans
voorzitter secretaris

Het Nederlandse Rode Kruis

Wat betekenen de kabinetsplannen 
in 2010 voor u?
Prinsjesdag is niet alleen de dag van de Gouden Koets, de hoedjes 

en de Koningin die de Troonrede voorleest. Het is ook de dag 

waarop het kabinet de plannen voor 2010 bekend maakt en 

duidelijk wordt wat het effect daarvan op u is. Van het aanpakken 
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de plannen raken iedereen in Nederland.

Waar zijn deze plannen te 
vinden?
Op de website www.prinsjesdag2009.nl
bij “Effect op u” zijn alle plannen en 
maatregelen per doelgroep 
overzichtelijk op een rijtje gezet. 
De doelgroepen zijn naast iedereen 
in Nederland: automobilisten en OV
reizigers, bewoners van aandachts-
wijken, boeren en tuinders, 
consumenten, gezinnen, jongeren, 
leraren, ondernemers, ouderen, 
verpleegkundigen en artsen, 
werkzoekenden en mensen met een 
laag inkomen, woningzoekenden en 
huurders. 

Hoe kom ik erachter wat de 
plannen voor mij betekenen?
U kiest op de website tot welke 

doelgroep(en) u behoort. Vervolgens 
worden de maatregelen getoond die 
voor u van belang kunnen zijn. 
Indien u bijvoorbeeld tot de doel-
groep woningzoekenden behoort, 
vindt u daar o.a. informatie over de
tijdelijke verhoging van de Nationale
Hypotheek Garantie. De plannen 
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en Eerste Kamer ze hebben 
goedgekeurd.

Wat biedt de website nog meer?
Op de website vindt u algemene 
informatie over Prinsjesdag met 
foto’s van de koninklijke familie en 
de hoedjes, de routebeschrijving 
van de Gouden Koets en andere 
leuke weetjes. Dit jaar zijn er ook 
video’s en interviews met bekende 

en minder bekende Nederlanders te 
vinden. Daarin geven zij hun mening
over Prinsjesdag en over de 
kabinetsplannen. Ook is het mogelijk 
om de Miljoenennota op thema’s 
te doorzoeken en u vindt er een 
samenvatting van de Miljoenennota 

waarin naast een toelichting op de 
kabinetsplannen ook wordt ingegaan 
���
���������	�����������������
situatie van Nederland.

Kortom, op www.prinsjesdag2009.nl
vindt u alles over Prinsjesdag.

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

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

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs
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In week 28 verschijnt de Z
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Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994
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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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Rabobank: 32.34.44.008
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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



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

Het 4-tal van Landelijke Rijvereniging
De Graafschap was al Gelders Kampi-
oen. En leverde ook in een deelne-

mersveld van 14 viertallen uit heel Ne-
derland een hele goede prestatie door
tweede te worden. 

Op zondag 6 september werden zij in
Vorden ingehaald met een open rij-
tuig en gehuldigd op de rijvereniging
aan de Hamelandweg door voorzitter
Jenny Hartman.
Proficiat!

Het 4-tal wordt 2e van Nederland!

Op zaterdag 5 september werd in Ermelo het Nederlands Kampioenschap
voor viertallen gereden.

V.l.n.r.: Simone Bouw (instructrice), Carlijn Slijkhuis, Elodie Stokman, Leonie Pol, Marina Gotink, Annie Kornegoor (reserve).

Uitslagen gezamenlijke jongdie-
renkeuring PKV Vorden en PEKLO
Lochem

HOENDERS:
Hollands Hoen: B. Tiessink 3xZG, 1xG.
Lakenvelder: E.H. Ruesink 1xF, 1xZG,
2xG.
Marans: F. Bettink 1xF, 4xZG, 2xG.
Minorca: F. Bettink 2xZG, 1xG.
Wyandotte: H. Berenpas 4xZG, 2xG.
Australorp: E.H. Ruesink 1xF, 1xZG.

DWERGHOENDERS:
Barnevelder kriel: H.J. Nijenhuis 3xZG,
2xG.
Vorwerk kriel: Sil Ruesink 1xZG, 1xG.
Amrockkriel: J. Pardijs 2xZG, 3xG.
Wyandottekriel: H. Siemes 1xF, 4xZG,
1xG, H.G. Nijhof 5xZG, 1xG.

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xF,
3xZG, 1xG
Groot Lotharinger: Mevr. Borgman
2xF, 5xZG, C.J. Willemsen 2xZG
Franse Hangoor: J.W. Agterkamp 3xF,
3xZG, Joyce Schot 1xF, 1xZG, S. Nies-

sink 1xF, 3xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
4xF
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
8xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 3xZG, 1xG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
4xZG, Boyd Groot Roessink 1xF, 7xZG,
1xG
Hollander: T.H. Janssen 1xF, 3xZG,
2xG, K. Hietbrink 4xZG, 2xG, E. Jansen
1xF, 3xZG, 3xG
Rus: T.H. Janssen 1xZG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen
5xZG, 1xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 4xZG, D.J.
Grobben 2xG, 
Pool: H.G. Nijhof: 2xZG.

EREPRIJZEN:
Mooiste Grote Hoen: F. Bettink. 
Mooiste Dwerg Hoen: H. Siemes. 
Mooiste van de keurmeester: H. Ham-
mink, E. Jansen, H. Nijenhuis.
Mooiste konijn jeugd: Boyd Groot
Roessink.
Mooiste konijn totaal: E. Jansen.

P.K.V. Nieuws

Pax 1 - A.W.C. 1
De tweede wedstrijd van het seizoen
was een thuiswedstrijd tegen het gede-
gradeerde A.W.C. uit Wychen. Volgens
de "kenners" was dit een hele sterke
ploeg en Pax kreeg het zeer moeilijk.
Met een gewijzigde opstelling, Derk
Stortelder - Roy Wolsheumer en Tho-
mas Wolbrink stonden nu in de basis,
begon Pax aan de wedstrijd. Al heel
snel bleek dat AWC een goede ploeg
was. Het eerste kwart van de wedstrijd
waren zij heer en meester. In de 5e
min. kon Nick Huitink nog juist de
voet achter de bal krijgen, toen de
doorgebroken Lennart Nieuwenhuis
doorgebroken was. Na ruim een kwar-
tier nam AWC een voorsprong (ver-
diend op dat moment). Een van rich-
ting veranderd schot van Usmail Koc
verdween ongrijpbaar voor Joeri Mars
in het Pax doel 0 - 1. Het was nu zaak
om de achterhoede dicht te houden.
Joeri Mars moet in de 20e min. red-
ding brengen bij een doorbraak van
Frank Aalbers en even later moest hij
zijn handen uit de mouw steken bij
een inzet van Jorrit Giesbers. Pax bleef
op de been en begon langzaam maar
zeker meer vat te krijgen op het spel
van de Wychense ploeg. In de 26 min.
schoot Tom Haggeman goed in, na
aangeven van Tim Arends. De vuisten
van doelman Dennis de Koning voor-
kwamen succes. Roy Wolsheumer
schoot via een tegenstander naast. Ook
Christiaan van Rijn liet een goed schot
los.. Drie minuten voor de rust wrie-
melde Tom Haggeman zich langs een
aantal verdedigers, maar schoot toen
tegen de keeper op. Ruststand dus 0 - 1.
Direct na rust moest Derk Stortelder
(schouder blessure) zich laten vervan-
gen door Klaas Vermeulen.. Joeri Mars
moest gelijk weer handelend optreden
bij een schot van Lennart Nieuwen-
huis, die in de 12 min. Mars wederom
tot handelen dwong. In de 13 min.
brengt een hoekschop van Thomas
Wolbrink paniek in de AWC verdedi-
ging, maar de omhaal van Nick Hui-
tink gaat langs de verkeerde kant van
de paal. In de 19 min. draaide en kapte
Mannes Giesbers net zo lang totdat hij
de bal kon schieten. De bal verdween
tussen de paal en Mars in het doel 0 -
2. Pax wilde zich niet bij de nederlaag
neerleggen en ging volop in de aanval.
Er werd soms heel mooi gecombi-
neerd en dat leverde twee minuten na
de 0 -2 al tot succes. Tim Arends knal-
de, op aangeven van Tom Haggeman,
de bal steenhard achter doelman de

Koning 2 - 1. Pax rook dat er meer in
zat, maar moest wel attent blijven bij
de scherpe uitvallen van AWC. In de 31
min. legt Tom Haggeman de bal klaar
voor Sander Peelen, maar Peelen raakt
de bal geheel verkeerd. In de 45 min.
moest Joeri Mars ver uit zijn doel ko-
men en trappend redding brengen.
Het blijft spannend en door de blessu-
res worden er de nodige minuten bij-
geteld. In de 48 min. wordt een bal in
de AWC achterhoede niet goed ver-
werkt en het is Nick Huitink die daar-
van profiteert en de eindstand op 2 - 2
brengt. Een terecht punt, behaald met
goed voetbal tegen een sterke ploeg,
die meende na de 0 - 2 de punten al op
zak te hebben. Op deze wijze zal Pax
nog veel meer punten binnen halen; te
beginnen a.s. zondag tegen het Nij-
meegse Quick 1888.

Uitslagen gespeelde wedstrijden: 
FC Zutphen 2 - Pax 4. 4 - 4.
Pax D3 - Concordia D2G. 0 - 3.
VVG '25 F5 - Pax F5. 6 - 0.
Pax A1 - S.D.Z.Z. A1. 9 - 1.
Pax A2 - V.V.O. A2. 4 - 1.
Pax MA - V.V.G. '25 MA. 3 - 2.
Varsseveld B1 - Pax B1. 0 - 3.
S.B.C. '05 B1D - Pax B2. 4 - 2.
Pax MB - Kl. Dochteren MB. 2 - 2.
Varsseveld C1 - Pax C1. 8 - 2.
Pax C2 - Concordia-W C2. 7 - 3.
D.V.V. C6 - Pax C3D. 2 - 1.
Pax D1 - Keyenb. Boys D1. 5 - 1.
Steenderen D2G - Pax D3. 15 sept.
Pax D4M - Rheden D3M. 0 - 14.
Pax E1 - Eerb. Boys E1. 3 - 4.
Pax E2 - Zelhem E1G. 3 - 3.
Sp. Eefde E3 - Pax E3. 4 - 0.
Pax E4 - A.Z.C. E5. 17 - 1.
Steenderen E3 - Pax E5. 16 sept.
Warnsv. Boys E10M - Pax  E6. 2 - 3.
Pax E7M - D.V.C. '26 E11M. 3 - 2.
E.S.A. F2G - Pax F1. 3 - 2.
Pax F2 - Doesburg F1. 3 - 3.
FC Zutphen F5 - Pax F3. 1 - 8.
Pax F4 - Warnsv. Boys F7. 0 - 7.
A.Z.C. F4 - Pax F5. 6 - 1.
Pax F7 - Warnsv. Boys F10. 1 - 11.
Pax 1 - A.W.C. 1. 2 - 2.
Vaassen 2 - Pax 2. 0 - 3.
Silvolde 2 - Pax 3. 2 - 0.
Pax 4 - Schalkhaar 6. 3 - 1.
Doesburg 3 - Pax 5. 2 - 4.
R.K.H.V.V. 10 - Pax 6. 5 - 0.
Zeddam 4 - Pax 7 0 - 14.
Pax 8 - Sp. Lochem 7. 1 - 1.
Pax 9 - Sint Joris 4. 0 - 6.
Pax 10 - Oeken 4. 8 - 4.

Uitslagen 2e klasse I district Oost:
P A X - A.W.C. 2 - .2  
Longa '30 - Silvolde. 3 - 2.
SC. Bemmel - Erica '76 4 - 2.  

Beun. Boys - D.I.O. '30 2 - 2.
s.v. Hatert - Grol 0 - 2.  
Quick 1888 - S.D.O.U.C. 5 - 0.

Stand per 13 september:
01 Longa '30 6 punten.
02 D.I.O. '30 4 punten.
03 A.W.C. 4 punten.
04 Grol 4 punten.
05 Quick 1888 3 punten.
06 S.D.O.U.C. 3 punten.
07 Silvolde 3 punten.
08 SC Bemmel 3 punten.
09 Beuningse B. 2 punten.
10 P A X 1 punten.
11 Erica '76 0 punten.
12 s.v. Hatert 0 punten.

Programma 2e klasse I district Oost 
20 september:
Pax  - Quick 1888.  
A.W.C.  - Longa '30
Silvolde - Bemmel  
Erica '76 - Beuningse Boys.
D.I.O. '30 - s.v. Hatert  
Grol  - S.D.O.U.C.

Programma 19 en 20 september:
10.15 uur A.Z.C. D1 - Pax D1.
11.00 uur Steenderen D1 - Pax D2.
09.30 uur Pax D3 - S.B.C. '05 D2.
09.30 uur Zelos D5M - Pax D4M.
10.00 uur Zutphen E1 - Pax E1.
09.00 uur Doesburg E2G - Pax E2.
10.30 uur Pax E3 - Zelos  E4.
11.00 uur Wolfersveen E2 - Pax E4.
09.00 uur A.Z.C. E6 - Pax  E6.
10.30 uur Pax E7M - Zelhem E4M.
09.00 uur Pax F1 - V.D.Z. F2.
08.30 uur FC Zutphen F4 - Pax F2.
09.00 uur Pax F3 - Dier. Boys F1.
08.30 uur Warnsv. Boys F6 - Pax F4.
09.00 uur Pax F5 - Erica '76 F5.
09.00 uur Vorden F5 - Pax F7.
14.30 uur Grol A1 - Pax A1.
15.00 uur Viod A2 - Pax A2.
14.30 uur Gendringen MA - Pax MA.
14.30 uur Pax B1 - Vorden B1.
14.30 uur Pax B2 - VIOD B3G.
10.45 uur Zelos  MB - Pax MB.
13.00 uur Pax C1 - V.V.G. '25 C1.
13.00 uur Pax C2D - D.Z.C. '68 C3. 

(oefenwedstr.)
13.00 uur Pax C3D - St. Joris C1G.

Zondag:
14.30 uur Pax 1 - Quick 1888 1.
11.00 uur D.V.V. 2 - Pax 2.
10.30 uur Doetinchem 2 - Pax 3.
09.30 uur Pax 4 - Zutphania 3.
09.30 uur Pax 5 - Viod  6.
13.00 uur D.V.V. 8 - Pax 6.
11.30 uur Pax 7 - Den Dam 3.
10.00 uur Socii 5 - Pax 8.
09.30 uur Den Dam 2 - Pax 9.
09.30 uur Keyenb. Boys 5 - Pax 10.

PAX nieuws

Net als voorgaande jaren zijn er veel
ballonnen bij onze oosterburen te-
rechtgekomen. Natuurlijk waren er
ook weer veel bijzondere vindplaatsen
zoals een privégolfbaan, de bakfiets
van opa die al jaren buiten staat…en
veel ballonnen vonden hun plekje in

een boom. De absolute winnaar dit
jaar was Phoebe Schipper (10 jaar).
Rinkse Hellema (7 jaar) volgde met
haar ballon en Danique Klaassen (3
jaar) sluit de rij met de derde prijs. De
ballonnen van de winnaars kwamen
ver in Duitsland terecht. 

Volgend jaar zal er wederom tijdens
het 8e Midzomerfeest Vorden een bal-
lonnenwedstrijd worden gehouden.
De Stevo is alweer volop aan de gang
met de organisatie van het 7e Oud &
Nieuw feest. Binnenkort wordt het
programma van dit grootse feest be-
kend gemaakt. 

Voor meer informatie: www.stevo.nu

Prijsuitreiking
ballonnenwedstrijd
Midzomerfeest 2009

Het einde van de zomer is in zicht.
Traditiegetrouw betekent dit voor
de Stevo (Stichting Evenementen
Vorden) dat de prijswinnaars van
de ballonnenwedstrijd bekend
worden gemaakt. Afgelopen juni
hebben honderden kinderen tij-
dens het Midzomerfeest een ballon
opgelaten, hopend op een mooie
prijs.

Wilma Mooy met van links naar rechts Phoebe Schipper, Danique Klaassen en Rinske
Hellema om hun prijzen in ontvangst te nemen bij kadoshop Sueters.
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Toch wilde ik wat anders. Ik heb toen
vervolgens een aantal jaren in de meu-
belzaak bij Alie en Wim Polman ge-
werkt. Een zeer leerzame en fijne tijd.
In die periode heb ik ook een interi-
eur- opleiding gevolgd. En dan groei je
zo langzamerhand in de rol van advies
geven’, zo zegt ze.Anno 2009 geeft
Lenie Suter thuis in haar atelier ook
cursussen. Dit onder het motto ‘ge-
WOONKUNST ‘ofwel ‘gewoon mooi
wonen‘. Ze is daar twee jaar geleden
mee begonnen. Gewoon om de men-
sen te leren hoe ze hun huis kunnen
inrichten. Woensdag 7 oktober start
ze met een ochtendcursus. Zeven
woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur. 

Vanaf donderdag 8 oktober, zeven
donderdagavonden van 19.30 tot 21.30
uur. Voor nadere informatie kan bel-
len 0575- 553223.

Lenie: ‘De cursisten krijgen dan eerst
als opdracht: het maken van een plat-

tegrond van hun huis, welke meubel-
stijlen er zijn e.d. Bij het inrichten van
een huis moet de kamer niet alleen
‘ruimtelijk ogen’, maar is ook ‘het
licht‘ in het huis van belang. Nog on-
langs vroegen bewoners van een he-
renhuis mij om advies. Een groot
mooi huis, maar wat bleek, de bewo-
ners zaten voornamelijk in het ‘donke-
re‘ gedeelte van de woonkamer. Ik heb
hun toen geadviseerd om dat om te
draaien en in het ‘licht ‘ te gaan zitten.
Alleen daardoor ging er al een andere
wereld voor hen open. Ook de toepas-
sing van kleur in je huis is belangrijk.
Ik geef dagelijks veel kleuradvies. Ook
dat is een belangrijk onderdeel van de
cursus’. Lenie Suter kan er enthousiast
over vertellen !

‘Dat vertellen stamt natuurlijk weer
uit mijn tijd als kleuterleidster’, zo
zegt ze lachend. De laatste cursusdag
is wellicht de leukste. Dan geeft Lenie
Suter de cursisten de aanzet om een

eigen interieurplan te maken. Dan
neemt iedereen een plattelandgrond
en foto’s van zijn of haar eigen woning
mee. ‘Ik probeer ze dan tips te geven
hoe ze het wonen thuis nog prettiger
kunnen maken. Het geeft heel veel
voldoening om te zien hoe de mensen
met veel enthousiasme creatief bezig
zijn. Daarbij vind ik het contact met
mensen een plezierige bijkomstig-
heid. De cursus wordt veelal afgeslo-
ten met een bezoek aan een meubel-
fabriek’, zo zegt ze. 

Lenie Suter is nog van meer (creatieve)
markten thuis zoals bijvoorbeeld de
liefde voor de abstracte schilderkunst.
Tekenen, schetsen maken en schilde-
ren, ze doet het graag. Weet je wat zo
grappig is, met interieur kom je ook
met kunst in aanraking. Ik wandel
graag en met name is ‘de natuur’ de
inspiratiebron voor mijn schilderij-
en.’, zo zegt ze. Vorige week nam Lenie
Suter deel aan de kunstzondag in Vor-
den. Daarvoor werd de garage even tij-
delijk ontruimd en konden de ruim
honderd bezoekers, waaronder veel
toeristen, haar schilderijen bewonde-
ren. Schilderijen waarbij de vrolijke
kleurencombinaties de boventoon
voeren. Lenie: ‘De mensen komen veel-
al bewust kijken. Soms krijg ik pas
achteraf een mailtje waarin ze aange-
ven nog meer aanvullende informatie
over prijs e.d. te willen ontvangen‘.

Lenie Suter: 'Mensen adviseren
over inrichten van hun woning
geeft veel voldoening'

Wat dat betreft kan zij al haar creatieve kwaliteiten aanwenden, wanneer
kleindochter Liv (2) bij oma Lenie op bezoek komt. ‘ Samen met haar din-
gen doen, voorlezen e.d. , heerlijk toch’, zo zegt ze. Kleinzoon Fedde (twee
maanden) moet daarvoor nog een poosje wachten. Thans nog te jong. De
ogen van Lenie Suter glinsteren wanneer ze het over de kleinkinderen
heeft ! Al van jongs af aan heeft zij belangstelling gehad voor kunst en in-
terieur. Via een avondstudie heeft zij het diploma ‘ LO Tekenen’ behaald.
Op gegeven moment is zij pardoes met het geven van onderwijs gestopt.
Lenie: ‘Als lerares (ik heb aan alle groepen op school les gegeven) heb ik
het altijd uitstekend naar de zin gehad.

Pieternel coördineert de optredens
en zorgt er ook voor, dat ook de re-
gio kennis kan maken met deze ac-
tiviteit, die ingegeven is door de
volgende drijfveer:‘Wanneer de we-
reld zich geleidelijk aan terugtrekt
en als de tijd al haast heeft afge-
daan, komt daar opeens een zange-
res. Ze zingt de sterren uit de he-
mel en die vallen in je schoot.
Opeens is het grote leven er weer
en de herinneringen stromen naar
voren’.

In intieme muziektheatervoorstellin-
gen creëert Diva Dichtbij ruimte om
ingrijpende veranderingen een plaats
te geven. Als je een ernstige ziekte
krijgt is dat niet gemakkelijk te ver-
werken. Erover praten kan helpen
maar vaak is het beleven van de emo-
ties die erbij horen het moeilijkst. Mu-
ziek en poëzie maken het mogelijk dit
soort emoties, die vaak te groot zijn
voor woorden, te ervaren en zo te ver-
werken. Pieternel ontdekte dat zij

door haar zang en het directe contact
mensen dichterbij hun gevoelens kan
brengen. Deze fascinatie deed haar be-
sluiten zich verder toe te leggen op het
maken en spelen van minivoorstellin-
gen in de intieme sfeer aan de rand
van het bed. Inmiddels is er zoveel
vraag naar deze optredens dat nu drie
Diva’s en één Divo op pad gaan voor
stichting Diva Dichtbij. Zij zingen van
Schubert tot Ja zuster, nee zuster en
gaan via spel en poëzie een directe in-
teractie aan met hun toehoorders.
Tijdens een optreden van Diva Dicht-
bij ontstaat een persoonlijke ontmoe-
ting waarin zieken kunnen ervaren
dat zij meer zijn dan hun ziekte, zij
kunnen zich weer mens gaan voelen.
Op 14 september traden zij inmiddels
voor de 5e maal op in Den Ooiman in
Doetinchem. Op 25 september treden
zij op voor bewoners van zorgcentrum
St Elisabeth in Doesburg. Er staan nog
andere optredens in de regio gepland,
meer informatie hierover vindt u op
hun website: www.divadichtbij.nl.

Diva Dichtbij zingt in Doesburg

Sinds een jaar woont Pieternel van Amersfoort in Hummelo en met haar
heeft ook de stichting Diva Dichterbij zich in de gemeente Bronckhorst
gevestigd. Diva Dichtbij is een initiatief waarbij professionele zangeres-
sen komen zingen aan de rand van het bed van langdurig zieken. 

Het thema van Open Monumenten-
dag 2009 is Op de kaart… In het stadje
Bronkhorst waren op verschillende lo-
caties interessante activiteiten te zien
en te doen. Een daarvan was een expo-
sitie over het stadje Bronkhorst van de
Historische Vereniging Steenderen. 

De maquette van de stad Bronkhorst,
gemaakt door Gerard Wesselink van
de Historische Vereniging Steenderen
naar een kaart uit 1482, werd in het

kader van het thema in de molen op-
gesteld. Er was veel belangstelling voor
de geschiedenis van het stadje uit die
tijd. Over de Bronkhorster Molen, de
geschiedenis en de werking ervan
werd enthousiast verteld door de mo-
lenaars tijdens de verschillende rond-
leidingen. Omdat er zondag voldoen-
de wind was -de Monumentendagvlag
wapperde flink, kon ook het malen
worden getoond.

De Bronkhorster Molen staat aan de
Spaensweertweg tussen Bronkhorst
en Steenderen en is elke zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur geopend. Bezichti-
ging is ook mogelijk op afspraak met
de molenaars. Bel naar Gerard Brug-
man, telefoon (0575) 563495 of Geert
Buys telefoon (0575) 452734. 

Meer informatie op de site:
www.bronkhorstermolen.nl

Bronkhorster Molen Monumentendagen 2009

Twee gezellig drukke dagen

Molenaars van de Bronkhorster
Molen kijken terug op een succes-
vol Monumenten weekend 2009.
Zowel zaterdag 12 als zondag 13
september jl. kwamen veel mensen
de molen een bezoek brengen. Zij
werden met plezier rondgeleid.
Ook de maquette van Bronkhorst
naar een kaart uit 1482 kreeg aan-
dacht.

Tijdens de Monumentendagen 2009 hingen bij de Bronkhorster Molen de vlaggen in top.

Deskundige raadsleden zitten klaar
om u met raad en daad bij te staan.
De locatie is het gemeentehuis in
Hengelo. De fractie stelt het op prijs
dat u zich vooraf aanmeldt bij de
secretaris, de heer Sjoerd Roorda,
tel. 0575-451726 of email sjroor-
da@xs4all.nl 

KUNT U NIET OP 22 SEPTEMBER?
Geen probleem, op 20 oktober is er
weer een spreekuur van de VVD.
Voor meer informatie kan men ook
de website raadplegen: 
www.vvdbronckhorst.nl

Politiek spreekuur
VVD voor inwoners
van Bronckhorst
Dinsdagavond 22 september a.s.
bent u van harte welkom op het
spreekuur van de VVD Bronck-
horst. Dit spreekuur is niet al-
leen voor leden maar iedereen
die een vraag of probleem heeft,
of een luisterend oor zoekt.



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

Rond 18.00 uur arriveerde de ballon.
Na het uitrollen ervan werd deze eerst
vol koude lucht geblazen. Daarna wer-
den de branders ingeschakeld. Rond
18.45 uur steeg de ballon op. Vanaf het
moment dat de mand los kwam van

de grond werd het stil. Het landschap
trok als een film voorbij. Alleen het ge-
luid en de hitte van de brander ver-
stoorden af en toe deze rust.
Langzaam verplaatste de ballon zich
over Toldijk, Hoog-Keppel naar Mont-

ferland richting Duitsland. Uiteinde-
lijk landde de ballon in het Duitse
Kleef.

Na de landing vierden de passagiers
en bemanning de luchtdoop. Na de
champagnedoop werd er gezellig na-
gepraat over de onvergetelijke beleve-
nis onder het genot van een glas
champagne.

Ballonvlucht vanuit Baak naar Kleve (Duitsland)

Tien jaar Hoveniersbedrijf Evers

Vrijdag 11 september jl. heeft Hoveniersbedrijf Evers van de Zutphen-
Emmerikseweg in Baak, het 10 jarig bestaan gevierd met een ballonvlucht
voor het personeel.

Het personeel van Hoveniersbedrijf Evers vierde het 10 jarig bestaan met een ballonvlucht.

Nierfalen is een sluipend en onom-
keerbaar ziekteproces en een medicijn
tegen nierziekten bestaat niet. Bij
meer dan 40.000 Nederlanders wer-
ken de nieren slecht en bij duizenden
patiënten helemaal niet meer. Zij
moeten dialyseren om in leven te blij-
ven. “Voor nierpatiënten met ernstig
nierfunctieverlies bestaan eigenlijk
weinig opties: dialyse, niertransplan-
tatie of de dood. Dat klinkt misschien
hard, maar helaas is dit wel de harde
realiteit”, zegt Paul Beerkens, alge-
meen directeur van de Nierstichting.
“Dialyse is een levensreddende behan-
deling, maar erg zwaar en neemt
slechts tien procent van de nierfunc-
tie over. Daarom voelen nierpatiënten

zich vaak ziek en gaat hun conditie
steeds verder achteruit. Eigenlijk is
dialyse geen leven, maar overleven.
Een niertransplantatie is meestal de
beste oplossing, maar er is nog steeds
sprake van een groot tekort aan or-
gaandonoren. Bovendien is de ver-
wachting dat het aantal nierpatiënten
sterk zal stijgen. Daarom doen we er
als Nierstichting alles aan om nier-
ziekten te voorkomen en nierpatiën-
ten te helpen.”

In de campagne voor de Collecteweek
staan drie nierpatiënten centraal, die
als geen ander weten wat het betekent
om een nierziekte te hebben. Uit de
verhalen van János, Zoë en Maryse - te

lezen op de website van de Nierstich-
ting www.nierstichting.nl - blijkt wel-
ke impact een nierziekte heeft, wat
het betekent te moeten wachten op
een donornier of er juist één te heb-
ben. In de campagne rondom de Col-
lecteweek bedanken Zoë en de andere
nierpatiënten alle Nederlanders alvast
voor hun gift aan de Nierstichting,
maar ook de vrijwilligers die namens
de Nierstichting collecteren.

Collectanten gezocht
De Nierstichting roept vrijwilligers op
zich via www.nierstichting.nl als col-
lectant aan te melden om in de derde
week van september met een collecte-
bus van deur tot deur te gaan. Alleen,
met een vriend, vriendin of familielid.
Aanmelden kan ook rechtstreeks bij
de Nierstichting via collecte@nier-
stichting.nl of telefonisch op tel. 035-
6978050. “Door een paar uurtjes vrije
tijd op te offeren, leveren collectanten
een onbetaalbare bijdrage aan het goe-
de werk van de Nierstichting”.

Nationale Collecteweek Nierstichting
'Alvast Bedankt'
In heel Nederland gaan van 20 tot en met 26 september zo’n 80.000 vrijwil-
ligers van de Nierstichting van deur tot deur tijdens de Nationale Collec-
teweek. Het thema van de collecteweek is ‘Alvast bedankt’. Drie nierpa-
tiënten staan centraal in de campagne: János, Zoë en Maryse. Zij weten als
geen ander wat het betekent om een nierziekte te hebben. De Nierstich-
ting wil nierpatiënten zoveel mogelijk helpen en bijstaan, maar dat kost
geld. Daarom doet zij een oproep om een gulle bijdrage te leveren.

Deze toerrit voor motoren heeft een
lengte van ongeveer 230 kilometer en
voert over mooie toeristische wegen
door de Achterhoek en Duitsland. Na
circa 100 kilometer is er een pauze ge-
pland in Legden (D). De routebeschrij-
ving wordt ook in GPS aangeboden n.l.

Garmin Zumo. Inschrijven is 's mor-
gens in de molen, gelegen aan circuit
‘De Varsselring’, Varsselseweg 34 te
Hengelo. 
Telefoon: 0575-467350 (alleen op zon-
dag 20 september). Inschrijfgeld al-
leen voor de rijder, de passagier kan
gratis mee. Na afloop is de bar open
voor een hapje en/of een drankje.
Voor informatie: P. Bunkers, tel. 06-
45456331 of kijk op www.hamove.nl

Toerrit Hamove Hengelo
Op zondag 20 september organi-
seert H.A.M.O.V.E. touring de jaar-
lijkse herfstrit.

Wil je leuke, eigentijdse kinder- en tie-
nerkleding te koop aanbieden dan
kun je een verkoopnummer aanvra-
gen per e-mail. Het e-mailadres is
a.grotenhuis@hotmail.com. Als je niet
beschikt over e-mail, dan kun je telefo-
nisch een verkoopnummer aanvragen
onder nummer 0313 - 479642.

Op de najaarsbeurs zal uitsluitend leu-
ke, vlotte, eigentijdse najaars- en win-
terkleding plus schoeisel worden ver-

kocht. U kunt kleding inbrengen en
kopen vanaf maat 80 t/m 186. De
beurs begint om 10.00 uur en duurt
tot 12.00 uur. Per betalende klant
wordt slechts € 1,00 extra berekend
ten behoeve van het goede doel.

De sfeer is altijd goed en de kwaliteit
erg hoog. Zowel nieuw als bijna nieuwe
kinder- en tienerkleding. Een echte
aanrader voor alle ouders en tieners
tot 16 jaar !

Om in de toekomst op de hoogte ge-
houden te worden van de kinder- en
tienerkledingbeurs, hoef je alleen
maar een e-mail te sturen naar a.gro-
tenhuis@hotmail.com . Je krijgt dan
alle informatie die nodig is om mee te
doen met deze beurs !

De niet verkochte kleding kunt u ach-
terlaten. Dit wordt opgehaald door
Stichting C.O.E.H. (Commissie Oost
Europa Hengelo Gld). 
Tot ziens op 3 oktober!

Kinder- en
Tienerkledingbeurs Ethiopië
Zaterdag 3 oktober is onze half-
jaarlijkse kledingbeurs in de Gilde-
school, Kerkstraat 87 te Voor-
Drempt. Met 25% van de verkoop-
prijs steunen we al meer dan 13
jaar Ethiopië met het financieren
van diverse projecten! Wil je hier
meer over weten, kijk dan op de
website van de stichting Barmuja
www.barmuja.nl  .Onze contactper-
soon uit Ethiopië, dhr. Tessema, zal
bij deze kledingbeurs aanwezig
zijn.

BIJNA ZOALS THUIS
Hospice Zutphen is een gastvrij huis
dat zorg biedt aan mensen in hun
laatste levensfase. Terminaal zieke
mensen vinden er een plek waar
men waardig en in rust afscheid kan
nemen en kan sterven.

In het hospice aan de Thorbeckesin-
gel zijn ruime eenpersoons-kamers
voor vijf gasten. Mensen van elke le-
vensovertuiging zijn welkom. Het
hospice biedt hen zorg op de wijze
die bij hen past en recht doet aan
hun wensen. De zorg voor de gast en
zijn familie wordt verleend door ver-
pleegkundigen, vrijwilligers, zorg-
coördinatoren en de eigen huisarts.
Familie en vrienden kunnen op ieder
tijdstip van de dag op bezoek komen
en indien gewenst langdurig bij hun
naaste verblijven. De familie krijgt de
ruimte om zich te richten op het per-
soonlijk contact met hun dierbare.

ZORGVRIJWILLIGERS
De dagelijkse zorg voor de gasten in
het hospice is in handen van een
groot aantal goed opgeleide zorgvrij-
willigers. Het werk van de zorgvrij-
willigers in het hospice is veel omvat-
tend. Twee keer per week komt de
vrijwilliger vier uur werken. 

Tot de taak van de vrijwilliger be-
hoort de persoonlijke verzorging van
de gast, het verzorgen van de maaltij-
den naar de wens van de gast en licht
huishoudelijk werk. 

De vrijwilliger is met aandacht aan-
wezig bij de gast en zijn of haar naas-
ten en biedt de ondersteuning die
nodig is: een luisterend oor, een ge-
sprek of stille aanwezigheid.

OPLEIDING
Om het werk van zorgvrijwilliger in
het hospice goed te kunnen verrich-
ten, worden de zorgvrijwilligers ter-
dege opgeleid. De eerst volgende trai-
ning voor nieuwe zorgvrijwilligers
start eind oktober en eindigt in fe-
bruari. De training wordt gegeven op
de donderdagochtend, een ochtend
in de twee weken. Naast de training
worden de aspirant vrijwilligers in
de praktijk opgeleid door zorgcoördi-
natoren en ervaren vrijwilligers die
hen begeleiden in het uitvoeren van
hun taken. Als de training start be-
gint de zorgvrijwilliger ook 1 à 2 dag-
delen per week mee te werken in het
hospice.

ANDERE TAKEN
Niet alleen voor het uitvoeren van
zorgtaken, ook voor secretariële
werkzaamheden en licht schoon-
maakwerk in de weekenden zijn vrij-
willigers nodig.

Ook voor deze taken worden vrijwil-
ligers goed ingewerkt en begeleid.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Op donderdag 24 september om
10.30 uur is in het hospice een voor-
lichtingsbijeenkomst over het werk
van vrijwilligers in het hospice. Wie
belangstelling heeft om te komen
werken als vrijwilliger in het hospice
krijgt dan een rondleiding door het
huis. Er wordt een film vertoond
over het werk van de vrijwilliger en
men ontvangt uitgebreide informa-
tie over wat het werk inhoudt en wat
van de vrijwilliger wordt gevraagd.
Verder is er voldoende gelegenheid
tot het stellen van vragen.

Gezien de verwachte belangstelling
voor deze bijeenkomst is aanmel-
ding vooraf noodzakelijk bij hospice-
zutphen@hetnet.nl of schriftelijk:
Hospice Zutphen, Thorbeckesingel 2,
7204 KS Zutphen. Voor meer infor-
matie zie www.hospice-zutphen.nl

Hospice zoekt 
nieuwe vrijwilligers
Hospice Zutphen zoekt nieuwe
vrijwilligers. Voor het uitvoeren
van deze werkzaamheden zoekt
het hospice gemotiveerde vrou-
wen en mannen van Nederlandse
en allochtone afkomst.

Met de wedstrijd van vorige week nog
even licht doorgenomen te hebben
van wat er allemaal anders moest
werd er tegen VIOS uit Beltrum begon-
nen. Trainer Jan Steffens wees een ie-
der persoonlijk op hun foutjes maar
ook op hun kwaliteiten en met nog
een paar wijzigen in de opstelling leek
dit vanaf begin al beter te gaan. De eer-
ste helft ging gelijk op met voor Socii
de pech dat Robert Kornegoor die kort
voor de rust inviel voor Dubaern Besse-
ling bij zijn eerste bal kontact alweer
het veld kon verlaten, ruststand 0-0.

Na de thee leek Socii de boven liggen-
de de partij te zijn en door slecht uit
verdedigen pikte Arend Jan Groot Jeb-
bink de bal halverwege het midden-
veld op en schoot beheerst over de te
ver uit zijn goal staande keeper in het
netje  1-0. Op de laatste vijf min na had
Socii de wedstrijd onder controle toen
kwamen de gasten nog even met een
alles of niets poging na voren forceer-
den een paar onnodig weg gegeven
vrije trappen maar doelman Henri
Vreeman hield door goed te coachen
en keepers werk zijn doel schoon. Uit-
slag 1-0. Zondag gaan we uit naar KSV.
En de week erop word ivm de kermis

in Etten de thuis wedstrijd op zater-
dag avond gespeeld aanv 18.00 uur
zodat we met een gerust hart na het
Lindens feest kunnen.

VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Activia 3: 0-3
Gorssel 5 - Socii 3: 1-10
Socii 4 - Warnsveldse B 4: 0-2
Ratti 3 - Socii 5: 2-2.

PROGRAMMA 20 SEPTEMBER 
KSV 1 - Socii 1
Vorden 3 - Socii 2
Socii 3 - Zutphen 3
Socii 5 - PAX 8

Socii
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Wat is: A. Rimmetiek: Reuma. "Dat olde mense zit vol rimmetiek."

B. Forries: 
1. Ernstige ziekte (attaque) "Hee hef al is ne forries ehad."
2. Blunder. "Hee hef ne forries emaakt."

C. Ankriegen: Hij krijgt het benauwd. "Hee krig 't teran."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Op zaterdag 5 september gingen de
deuren open van Auping Plaza Arn-
hem in een totaal nieuwe stijl. De win-
kel heeft ruim een tiental stijlvol inge-
richte slaapkamersettings gecreëerd
waar u verleidt en gelnspireerd word
op het gebied van bedden, matrassen,
bedtextiel en accessoires. 

Elke kamer heeft zijn eigen thema in
een geheel eigen sfeer, zodat u hier al-
tijd een product of een kamer vindt
dat bij uw eigen stijl past. Door de win-

kel heen zijn verschillende testzones
waar u uitgebreid kunt liggen en tes-
ten op de diverse goed ventilerende en
ondersteunende matrassen, box-
springs en spiraalbodems. Vlak en ver-
stelbaar. In de winkel is een speciale
ruimte ingericht voor Auping Well-
ness. Een ruimte waarin u afgezon-
derd kunt genieten van de vele verstel-
mogelijkheden, de luchtmassage en
hotspot. Auping Royal wellness bed-
den zijn dan ook het neusje van de
zalm. Op boxspring gebied is een spe-

ciale ruimte ingericht voor Auping Ki-
runa, boxsprings gebaseerd op de
Scandinavische stijl. Luxe bedden in
een klassiek of modern jasje met een
onovertroffen slaapcomfort.

Onder het oog van oprichter Johannes
Auping kunt u genieten van de rijke
Auping historie, ervaart u zelf waar-
om ventilatie zo belangrijk voor een
goede nachtrust is en wordt u getrak-
teerd op een heerlijke verse cappucci-
no aan onze koffiebar. Kom gauw een
kijkje nemen in de nieuwste Auping
slaapwereld en maak gebruik van de
spectaculaire openingsacties. 
U kunt ook op afspraak terecht bij Au-
ping Plaza Arnhem, Bovenbeekstraat
26 te Arnhem.

Auping opende 25e Auping Plaza
in Arnhem

Koninklijke Auping uit Deventer opende haar 25e Auping Plaza winkel in
een totaal vernieuwde winkelconcept. In een Auping Plaza worden exclu-
sief alle producten uit de uitgebreide collectie matrassen, bedbodems,
bedmodellen, slaapkamerkasten, bedtextiel, kussens en dekbedden van
het merk Auping verkocht.

Na rust wist Steenderen terecht de
wedstrijd te kantelen. Allereerst voor-
kwam Steenderen-doelman Marco
Garsen nog de 2-0 door met een reflex
een kopbal van dichtbij met de voet te
keren In de 60e minuut verdween een
lage voorzet van Jos Teunis, die door
iedereen werd gemist, zomaar in het
K.S.H.-doel, 1-1. 

Vervolgens stonden de gebroeders
Berns aan de basis van de overwin-
ning. Allereerst wist Nick Berns in de
65e minuut, na een mooie individuele
actie de 2-1 te scoren. Broertje Dennis
wilde daar niet voor onder doen en hij
besliste de wedstrijd in de 85e minuut,
toen hij alert reageerde toen de K.S.H.-
keeper wat ongelukkig ingreep.

CONCLUSIE: 
Geweldige competitiestart met tot nu
toe soms goed en soms ook erg onrus-
tig spel. Dit kan beter, het niveau is nu
nog te wisselvallig. Maar de winstpun-
ten moeten voldoende vertrouwen ge-
ven, om dit wat stabieler te maken.
Voorlopig staan we er in ieder geval
goed voor.

Opstelling Steenderen:
Marco Garsen, Ruud Worm, Bob Wa-
genvoort, Ton Bijvank, Jos Teunis, Nick
Berns, Michel van de Berg, Tim Pel-
grom (Pim Ringenier), Yorick van
Spanje (Ruud Smeitink), Dennis
Berns, Luc Peelen (Rob Heebink).

Programma komende week
dinsdag 15-09-09 19:00 Steenderen D2 -
Pax D3
dinsdag 15-09-09 19:00 Steenderen F1 -
Erica '76 F1
woensdag 16-09-09 17:00 Warnsveld
F11 - Steenderen F3

woensdag 16-09-09 18:15 SBC '05 E2 -
Steenderen E2
woensdag 16-09-09 18:45 Steenderen
E3 - Pax E5
woensdag 16-09-09 18:45 Steenderen
F2 - Dierense B. F2
vrijdag 18-09-09 20:00 Steenderen fut 6
- VVG '25 fut 3
vrijdag 18-09-09 21:00 Steenderen fut
Da2 - Olympic fut Da1
vrijdag 18-09-09 21:00 VVG '25 fut 2 -
Steenderen fut 3
vrijdag 18-09-09 21:00 Barbaros fut 1 -
Steenderen fut 1
zaterdag 19-09-09 08:45 DZC '68 E4 -
Steenderen E1
zaterdag 19-09-09 09:00 Doetinchem
F3 - Steenderen F3
zaterdag 19-09-09 11:00 Steenderen F2
- Warnsveld F8
zaterdag 19-09-09 11:00 Vorden D3 -
Steenderen D2
zaterdag 19-09-09 11:00 Ratti E2 -
Steenderen E3
zaterdag 19-09-09 11:00 Steenderen D1
- Pax D2
zaterdag 19-09-09 11:30 AZC C2 - Steen-
deren C2
zaterdag 19-09-09 12:00 Steenderen C1
- DAVO C1
zaterdag 19-09-09 13:15 Steenderen B1
- Angerlo V. B1
zaterdag 19-09-09 15:00 Steenderen A1
- Schalkhaar A2

zondag 20-09-09 09:30 Be Quick 7 -
Steenderen 5
zondag 20-09-09 10:30 Steenderen 2 -
Keijenb. Boys 2
zondag 20-09-09 10:30 Steenderen Da1
- Rheden Da1
zondag 20-09-09 12:00 Be Quick 5 -
Steenderen 3
zondag 20-09-09 12:30 Steenderen 4 -
Vorden 4
zondag 20-09-09 14:00 Steenderen 1 -
Keijenb. Boys 1

maandag 21-09-09 19:00 Veldhoek fut
4 - Steenderen fut 7
maandag 21-09-09 19:00 Steenderen
fut 4 - DZC '68 fut 5
maandag 21-09-09 20:00 Steenderen
fut Da1 - Steenderen fut Da2
maandag 21-09-09 21:00 ZVL fut 6 -
Steenderen fut 5
maandag 21-09-09 21:00 Steenderen
fut 1 - Angerlo V. fut 1

Steenderen als koploper
naar de kermis
Vooruitgespeelde uitwedstrijd tegen K.S.H. 
wordt met 3-1 gewonnen
Steenderen kon met een goed ge-
voel kermis gaan vieren. Niet eer-
der kwam het voor, dat Steenderen
met de kermis koploper was in
haar klasse. Na een 1-0 achterstand
bij de rust, werd de uitwedstrijd te-
gen K.S.H. met 3-1 gewonnen.
Steenderen ging, niet helemaal ver-
diend, met een achterstand de rust
in, omdat de kansen niet werden
benut en K.S.H. na slecht verdedi-
gen wel wist te scoren.

De restauratie was afgerond in juli
van dit jaar, maar er blijven nog pos-
ten staan die "uit eigen zak" moeten
worden betaald. U kunt nu met eigen
ogen het resultaat van de restauratie
aanschouwen. Bovendien is er ook een
speciale tentoonstelling in de geres-

taureerde gang van allerlei kerkelijke
attributen. 

Kloostermoppen van de door Ludger
aan de IJssel gestichte kerk, notulen-
boeken uit de 19e eeuw, schitterende
kelken, een speelgoedaltaar en misge-
waden van uitzonderlijke kwaliteit.

Natuurlijk is er dan ook nog de open-
luchtmarkt met vele koopjes. Spullen
doneren kan nog tot 18 september (bel
Herman Haggeman in Wichmond
441943).

Pleinmarkt 20 september
Op de derde zondag in september
houdt de St.Willibrordparochie in
Vierakker alweer, voor de negende
keer, haar jaarlijkse pleinmarkt
ten bate van de restauratie van de
mooiste kerk van Gelderland.

Aan de rand van de Doetinchemse be-
bouwde kom worden de eerste resulta-
ten zichtbaar wanneer binnenkort de
asfalterings machines in actie komen.
Het fietspad aan de noordzijde van de
Liemersweg wordt er over een lengte
van zeshonderd meter verbreed, zodat
fietsers uit beide richtingen er ge-
bruik van kunnen maken. 

De fietsroute loopt verder over de dijk
op de zuidoever van de Oude IJssel. Bij
de brug in Laag-Keppel en het naastge-
legen Toeristisch Overstap Punt (TOP)
sluit het nieuwe deel aan op het tra-

ject naar Doesburg, dat vorig jaar al in
gebruik is genomen. Om rustgebieden
van vogels te ontzien worden fietsers
in de laatste kilometer voor Laag-Kep-
pel omgeleid. De fietsroute loopt daar
via het Heggenveld. Deze weg is intus-
sen verboden voor autoverkeer. Water-
schap Rijn en IJssel zorgt in opdracht
van verschillende overheden voor de
aanleg van het fietspad, in combinatie
met een ecologische verbindingszone
tussen Doesburg en de Duitse grens.
Het Recreatieschap Achterhoek Lie-
mers, de provincie Gelderland en de
gemeenten Bronckhorst en Doetin-

chem werken hiervoor samen en de-
len de kosten. De investering voor de
huidige ronde werkzaamheden ligt
rond de 1,4 miljoen euro. Daarin is
ook een verbetering van de onder-
houdspaden aan de noordzijde van de
Oude IJssel opgenomen en enkele na-
tuurmaatregelen, zoals de verbreding
van de rivier met tien meter over een
lengte van twee kilometer. In het on-
diepe water komt riet te staan. Dat
komt zowel vogels als vissen ten goe-
de. Ook aan sportvissers is gedacht. 

In ruil voor het opgeven van visrech-
ten op plaatsen waar de natuur voor-
rang heeft, krijgen zij de beschikking
over 46 nieuwe duoplaatsen' in het
water. Die zijn zo'n zes vierkante me-
ter groot en met een smalle krib met
de oever verbonden.

Fietspad Laag-Keppel  Aanleg begint

Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met de aanleg van het tweede deel
van de fietsroute langs de Oude IJssel. De aansluiting wordt gemaakt bij
het Toeristisch Overstap Punt (TOP) in Laag-Keppel. Het traject tussen
Laag-Keppel en Doetinchem is in de loop van november klaar voor ge-
bruik.



Zo’n 300 mensen waren op het con-
cert afgekomen. De zaal was goed ge-
vuld, met kinderen, ouders en opa’s
en oma’s. Oude en nieuwe liedjes pas-
seerden de revue. Van ‘Jezus is de goe-
de Herder’, tot ‘Gefeliciteerd’, en van
‘Hups zei de rups’ tot ‘Hokjes, vakjes’.
Geregeld werden kinderen uitgeno-
digd om met hun lievelingsknuffel op
het podium te komen, of om een in-
strumentje te bespelen. De jeugd ge-
noot met volle teugen en er werd vol-
op meegezongen. 
Elly vertelde over haar nieuwe solo-cd
‘Circusprinses’ die op 21 oktober in
een heuse circustent in Apeldoorn zal
worden gepresenteerd. Zij zong een
prachtig liedje van deze CD. Ook pro-
fessor Überhaupt kwam nog voorbij,
met hersenpan en al. Het was een
prachtige avond voor jong en oud! Zo
werd ook voor kinderen het nieuwe
kerkelijke seizoen op een feestelijke
manier ingeluid.
De organisatie lag in handen van een
commissie van de drie kerken van
Vorden, de Hervormde Dorpskerk, de
Gereformeerde kerk en de Christus
Koning/ Heilige Antonius van Padua
Parochie. Deze samenwerking beviel
wederom goed en wordt zeker ver-
volgd. Tijdens de avond werd er aan-

dacht gevraagd voor de activiteiten die
de kerken voor kinderen organise-
ren.Clubs, nevendienst en een kinder-
koor, en natuurlijk ook de Schoenen-

doosactie-dienst en het kinderkerst-
feest. Voor meer informatie over deze
activiteiten, mail de JOP jongeren-
werker van de Hervormde gemeente,

Marije van der Wilt, m.vd.wilt@jop.nl

Want ook kinderen horen er helemaal
bij in de Kerk!

Concert Elly & Rikkert: Onvergetelijk !
Zaterdagavond 12 september jl.
was het feest in de Christus Ko-
ningkerk! Er was een concert van
het welbekende duo Elly & Rikkert.
Samen met hun muzikanten Jan
Borger en Dick le Mair zorgden ze
voor een onvergetelijke avond.

ANTON GOLSTEIN KAMPIOEN BIJ
DE 55 PLUSSERS
De 55 plussers hebben de laatste wed-
strijd van dit seizoen met 11 man aan
het Twentekanaal in Almen gevist
met wind kracht 8. Ondanks de harde
wind hebben ze in totaal 1430 gr vis
gevangen.
De uitslag is als volgt.
1 A Vruggink met 1000 gr
2  G Eggink met 350 gr
3 J Aartsen met 50  gr

Eind uitlag van de 8 best geviste wed-
strijden is als volgt.
1 A Golstein 50 punten
2 W Vreeman 738 punten
3 W Bulten 720 punten
3 A Vruggink 720 punten
4 G Hiddink 682 punten
5 j Besselink 670 punten

V i s s e n

HSV DE SNOEKBAARS
Op zaterdag 12 september werd 8ste
onderlinge senioren wedstrijd gevist.
Ditmaal werd de IJssel te Baak bezocht
het water tussen de kribben was zeer
laag. 11 vissers gooiden hun hengel uit
en vingen in totaal 12 kilo en 530gr vis.
Alle vissers vingen ditmaal vis.

De uitslag is als volgt:
1 W Vreeman 3240 gr
2 R Golstein 2520 gr
3 J Groot Jebbink 1670 gr
4 J Eggink 1340 gr
5 J Besselink 960 gr.
De volgende wedstrijd is zaterdag 19
september in de oude IJssel.

V i s s e n

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



  Heurneweg 12   7025 CP Halle   Tel. 0573 461254

Voor al uw huishoudtextiel zoals … 

� Heerlijk zachte handdoeken; 

� Prachtige overtrekken; 

� Hand- en theedoeken die écht 

goed afdrogen; 

� En nog meer van topkwaliteit! 

Moet u bij oud-Walra adviseuse  

Lien Welmers van Lien’s Linnen zijn! 

Lien’s Linnen | Loohorst 3 | 7207 BL Zutphen 

www.lienslinnen.nl | info@lienslinnen.nl 

Zutphen Ruurlo

www.aaschroer.nl

info@outhuisenkemperman.nl
www.outhuisenkemperman.nl

www.valleverzasca.nl

www.wittesmid.nl

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends zet op zaterdag 19 en zondag 20 september
haar poorten open. Op beide dagen zijn de prachtige modeltuinen weer te bezichtigen.
Verder is er op het achterterrein een tuinmarkt met maar liefst ruim 30 standhouders.

Wat kunt u verwachten?
• verkoop vaste planten • tuinmeubelen • ornamenten • rozenkwekerij • wijnhuis 
• glasblazen • pottenbakker • tuin- en parkmachines • rietdekker • siersmid 
• bestratingsmaterialen • jacuzzi’s • wilgentenen vlechten • ambachtelijk timmerwerk 
• boomspecialist • aanhangwagens • imkersbond • beeldhouwerscollectief • tuincocons
• tafelkleden • vijverspecialist • rozenwaxen • tuincentrum • Sedum daken • Coxnature
• De Verrassing 

Muziek en een hapje en drankje maken de tuinmarkt compleet. 
Ook voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. 

zaterdag 19 september van 10.00 tot 18.00 uur
zondag 20 september van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Lankhorsterstraat 25a in Wichmond (aan de doorgaande weg tussen Wichmond
en Hengelo). Voor meer informatie: www.gebr-arends.nl

Gratis entree en parkeren!

Bezoek de stand van Gebr. Arends en doe mee aan de prijsvraag!
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Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

KIWA GEKEURDE TANKS
LEVERING EN PLAATSING INCLUSIEF
INSTALLATIECERTIFICAAT

DIESEL BLANK, DIESEL ROOD, EN -590
SCHERPE PRIJZEN !

VOOR INFO:

WEULEN KRANENBARG
BRANDSTOFFEN B.V.
ENKWEG 1A VORDEN
0575 551811 / 06 51159011

KIWA GEKEURDE TANKSVolleybal vereniging DASH
zoekt enkele heren die het
een uitdaging vinden om
in Heren 3 deel te nemen
aan de volleybalcompetitie.
Heren 3 traint op dinsdagavond van
21.30 uur tot 23.00 uur.

Voor meer informatie hierover kan men
contact opnemen met Henk Groenen-
dal, tel. 552635.

VOLLERKOREN 
MET 35%

MEER VEZELS 
DAN GEWOON 

VOLKOREN
VAN 2.45

VOOR  1.99

WALDKORN-
BROODJES
DEZE WEEK VAN 0.47

VOOR  0.35
P.ST.

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 15 t/m zaterdag 19 september.

AARDBEIEN-
BAVAROISE-

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

U bent op
zoek naar

een andere
baan?

BanenContact
Vacature-aanbod

in uw regio!
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U heeft een
vacature?
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BanenContact
Vacature-aanbod
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U heeft een
vacature?

Direct
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BanenContact
Vacature-aanbod

in uw regio!

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MAGAZIJNMEDEWERKER
Omgeving Vorden – fulltime- vacaturenummer; IW00697

Onze opdrachtgever is een groothandelsbedrijf met veel internationale
contacten. Het bedrijf kent een grote diversiteit aan producten.

Werkzaamheden;
- Het ontvangen, controleren (op kwaliteit en kwantiteit), coderen en

boeken van goederen;
- orders picken, heftruck rijden, verpakken en verzendklaar maken

van containers; 
- het verzorgen van het gereedschap tbv de montage;

Functie eisen;
- Logistieke opleiding aangevuld met technische productkennis;
- enige kennis van tekening lezen;
- heftruck certificaat of bereid dat te behalen;
- kennis van magazijn administratie en gebruik van een PC.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LASSER TIG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00497

Werkzaamheden;
RVS constructies van tekening samenstellen en aflas-
sen.

Functie eisen;
- Boren, tappen, zagen, slijpen; 
- TIG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

LASSER MIG/ MAG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00562

Werkzaamheden;
Stalen constructies van tekening samenstellen en aflas-
sen.

Functie eisen;
- Boren, tappen, zagen, slijpen;
- MIG/ MAG lassen;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

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/ PONSNIB-
BELAAR M/V
Omgeving Doetinchem – fulltime – vacaturenummer;
VJK00696

Werkzaamheden;
Bedienen van lasersnijder en ponsnibbelaar, corrigeren
van programmatuur en controleren van gelaserde 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.

Hottuning is een bedrijf dat o.a. auto-onderdelen
verkoopt in Nederland.

Wij zijn  MET SPOED op zoek naar  INPAK-
KERS M/V in Lichtenvoorde met flexibele werk-
tijden voor 2 à 3 dagen per week.)

Heb je interesse, neem dan contact op met 
Maarten Lensink (m.lensink@hottuning.nl 
of 0544-371974)

Anytyme Jos
is op zoek naar 

PERSONEEL (vanaf 16 jaar)

Heb jij interesse?

Bel dan 0573-452694

Zuivelweg 8a, Ruurlo




