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Met het oog op...

Zie elders in de krant

Stationsweg 16
Vorden

0575 - 551583

internetadres: 
www.welkoop.nl

De bruid is geboren en getogen in hun
huidige boerderij met de naam ’ t Nij-
land, dat in 1789 werd gebouwd. De
vader en moeder van Annie Langwer-
den kochten de boerderij in 1922. Zo-
als het bij 50 en 60 jarige bruidsparen
veelal het geval is, moesten ook Annie
en Marinus na hun schoolperiode al
vlot aan het werk.
Annie werkte al op 14 jarige leeftijd
een paar dagen in de week bij de fami-
lie Jansen aan de Schoolhuisweg en

een paar dagen thuis op de boerderij
bij haar ouders. Marinus werd in Hen-
gelo geboren. Na de lagere landbouw-
school bezocht te hebben ging hij als
boerenknecht bij de familie Berenpas
aan de slag. Ook werkte hij later nog
een paar dagen in de week bij de fami-
lie Mombarg in Linde. In 1953 ging An-
nie met haar vriendin Toos Pardijs een
eindje fietsen. Tegelijkertijd fietste
Marinus met een stel vrienden vanuit
Hengelo richting Vorden. En u raadt

het al, ze kwamen elkaar tegen. Op 28
september 1956 zijn ze getrouwd. Het
paar vestigde zich in het ouderlijk
huis van Annie.
Marinus hielp zijn schoonvader op de
boerderij. Vanaf 1981 tot 1993 werkte
hij bij het Gelders Landschap, waar hij
op zijn 58e jaar gebruik maakte van de
VUT regeling. Bruid Annie heeft haar
gehele leven zowel binnenshuis als
buitenshuis veel werk verricht. 
Hobbies heeft het gouden paar vol-
doende: de tuin, kegelen in Barchem,
klootschieten in de Wildenborch, een
dansgroepje ( Annie).
Samen zorgen ze er ook voor dat de
krant in een deel van de Wildenborch,
dagelijks op tijd wordt bezorgd.

Marinus en Annie Langwerden 
50 jaar getrouwd

Donderdag 28 september zijn Marinus (73) en Annie Langwerden (69),
wonend aan de Nijlandweg in het buurtschap Wildenborch, 50 jaar
getrouwd. Dat heuglijke feit wordt die dag gevierd samen met hun drie
kinderen Hettie, Bart en Jan (en hun partners) en niet te vergeten de klein-
kinderen Loes (9), Niels (6), Mirthe (4) en Sander (1).

Annie en Marinus

Zondagmorgen 10 december is er van
10.30 tot 12.00 uur een Kerstzang uit-
voering door Josée van der Staak De
zangeres, woonachtig in Vorden, in-
middels ook gastvrouw in het muse-
um, heeft in augustus bij gelegenheid
van Maria Hemelvaart, met succes di-
verse Maria liederen gezongen. Zater-
dagavond 23 december geeft het Zut-
phens Mannenkoor een kerstzanguit-
voering. Hieraan zal ook de sopraan

Henriëtte van Lith haar medewerking
verlenen.

De Stichting Vrienden van de Kerk is
de afgelopen maanden druk bezig ge-
weest om een geschikt thema voor de
exposities in 2007 te vinden. Volgend
jaar staat in het teken van architect
Pierre Cuypers (1826-1921). Dan wordt
er in Nederland aandacht aan hem ge-
schonken. De ‘Vrienden van de Kerk’
op de Kranenburg is er bijzonder trots
op de Antonius kerk in bezit te heb-
ben.. Deze kerk is namelijk de oudst
bestaande kerk van Pierre Cuypers.
Inmiddels is een speciale commissie
in het leven geroepen om hier gepaste
aandacht aan te schenken. Zo zijn er
al contacten gelegd met het Cuypers
museum in Roermond en zijn er ook
contacten gelegd met een achterklein-
kind van de beroemde architect. Het
toeval wil dat dit achterkleinkind ook
Pierre Cuypers heet!

In Antoniuskerk 
honderden nieuwe 
kerstgroepen
De Stichting Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg is verheugd dat
zij in de maand december enkele
honderden nieuwe kerstgroepen
in de St. Antoniuskerk tentoon kan
stellen. De kerk wordt de gehele
maand december omgetoverd in
kerstsfeer. De openingstijden in
die maand zijn: vrijdag 8, 15, 22 en
29 december; zaterdag 9, 16, 23 en
30 december; zondag 10 en 17 de-
cember en woensdag 27 december.

In 2001 is Jolande Loman, thuis in een
kleine kamer begonnen met voet-
reflexologie. Toen ze haar werkzaam-
heden uitbreidde met sabaaydi-massa-
ge bleek de kamer te klein en vond zij
een geschikte ruimte aan de Beatrix-
laan 20, waar ze een jaar lang met veel
plezier heeft gewerkt. Haar wens bleef
om over een eigen ruimte te beschik-
ken. Toen de mogelijkheid zich voor-
deed om thuis de eigen garage te ver-
bouwen, is hieraan gevolg gegeven. Za-
terdag 30 september wordt daar vanaf
10.30 tot 16.00 uur open huis gehou-
den. Belangstellenden kunnen dan
tevens over haar praktijk ingelicht
worden. Ook zijn er die dag mogelijk-
heden voor korte demonstraties.

Open huis praktijk
Jolande Loman
Zaterdag 30 september a.s. opent
Jolande Loman van Balans aan
het Jebbink 22 haar praktijk voor
voetreflexologie en sabaaydi-mas-
sage aan het Jebbink 22.

Na 2 succesvolle acoustische optre-
dens, zullen de Heren 't Medler weer
eens flink op de kop zetten. Met afwis-
selend acoustisch en electrisch werk,
zal de band zich niet alleen richten op
de blues en rockmuziek uit de jaren
70, maar komt er een heel wat breder
repertoire uit de speakers. Voldoende
'brandstof' dus, om te 'knallen' vanaf
21.00 uur. De zaal is open om 20.00
uur en de kaartverkoop is uitsluitend
aan de kassa. Voor info en routebe-
schrijving www.fuell.nl

Fuell weer 
op 't Medler
De Vordense band Fuell is op 14 Ok-
tober weer te zien en te horen in 't
Wapen van 't Medler.



� Pure Aloë Vera producten

voor uw huisdier. Jannie Nij-

kamp, Warnsveld, tel. (0575)

52 13 16.

� Ruurlo aangeboden: grote

kamer met serre, gestoffeerd.

Gezamenlijk gebruik van de

keuken en badkamer, tel.

(0573) 45 37 60.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Te koop: Magnetron, Miele

centrifuge, kinderledikanten,

servies, lp’s, cassetteband-

jes, cd’s, Ferrari T-shirts,

Ferrari posters, keukenac-

cessoires, lampen, dekens,

kussens, antieke klokken,

stofzuigers, kleding, bed,

cavia/hamsterhok, duivenhok,

spinnenwiel, oude schilderijen,

papierversnipperaar, elektrisch

orgel, partij Ferrari modelau-

to’s OP=OP. Stationsstraat 18,

Ruurlo, tel. (0573) 45 14 26.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 oktober 10.00 uur Bijzondere dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 oktober 10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven, 19.00 uur
ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 okotber 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 1 oktober 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 30 september 17.00 uur Eucharistieviering, Jacobs.
Zondag 1 oktober 10.00 uur Woord- en Communiedienst,
groep 4.

Tandarts
30 september/1 oktober W.A. Houtman, Vorden, tel. (0575)
55 22 53. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde
dagen van 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 beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost 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.

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

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

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 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 jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,
lid van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

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

� Cursusprogramma Kunst-

Kring Ruurlo: wegens grote

belangstelling wordt een

tweede groep Schilderen

met olieverf gestart; nog

enkele plaatsen vrij. Iets heel

anders: uw eigen merklap

leren ontwerpen in 6 lessen.

Of u maakt van koken een

kunst: koken voor gasten,

bakken met Lientje (o.a. Ach-

terhoekse specialiteiten) en

bonbons maken. Meer in het

cursus-programma. Info en

aanvragen programma: (0573)

45 30 90 of 45 15 99.

� ENGELSE LESSEN. 

Ervaren docent Engels begint

in september met cursussen

voor beginners en gevorder-

den, zowel privé als in kleine

groepen (max. 4 personen).

Ook scholieren kunnen hier-

van zeker profijt trekken. De

lessen kunnen eventueel bij

de studenten thuis of bij de

leraar worden gegeven. Tel.

(0575) 55 66 43.

� Te koop: Datasafe merk

Lips. h.1.90 x br.1.50 x d.0.80

Brand- en kraakvrij, tel. (06)

53 15 45 07.

� Cursus Nordic Walking

volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Te koop: Houten wanden

met en zonder glas, alumini-

um overhead deur, houten

schaarhekjes, kinderfietsen,

herenfietsen, gaskachel, gas-

fornuis, oliekachel, zonne-

schermen, luxaflex, kantoor-

unit dubbelwandig, thermo-

peen glas 1,17 x 1,77 m en

59 x 83 cm, tuinset met tafel

(Hartman), fietsendrager,

houten wandmeubel, boeken,

computer, computerscher-

men, faxapparaat. Stations-

straat 18, Ruurlo, tel. (0573)

45 14 26.

� Wilt u meer levenskwa-

liteit, een fit gevoel de hele

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Kent u de cm-vreters

van herbalife al? In een

mum van tijd kledingmaten

minder. Nieske Pohlmann (06)

54 32 66 69 / (0314) 64 13 09.

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

� Kom je om in de spullen?

Loopt je huishouden niet zoals

je dat zelf wilt? Is je thuis-

administratie een papierberg?

En wil je daar samen iets

aan doen? Bel of mail mij

dan vrijblijvend! „met frisse

blik”: professional organizing

(0575) 55 35 53 of (06) 49 84

90 39, info@metfrisseblik.nl

www.metfrisseblik.nl

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar verzorging

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

Dagmenu’s
27 sept. t/m 3 okt. 2006

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

bezorgen € 1,25 extra!

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

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

Woensdag 27 september
Knoflookroomsoep / Hollandse biefstuk met pepersaus,
frieten en rauwkostsalade.

Donderdag 28 september
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en groente / gries-
meelpudding met bessensap.

Vrijdag 29 september
Uiensoep / pangafilet picasso, op oosterse wijze bereid, rijst
en groente.

Zaterdag 30 september (alleen afhalen)
Goulashsoep / sissi’s kaiserschmarrn met compote en
poedersuiker (alleen ophalen) 

Maandag 2 oktober
Gesloten.

Dinsdag 3 oktober
Wiener schnitzel, aardappelsalade en groente/ ijs met slag-
room.

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

Nog enkele plaatsen vrij 
bij de gymgroep op 
dinsdagmorgen van 
11.00 - 12.00 uur 

in de gymzaal te Vorden
aan het Jebbink.

Veel aandacht voor B.B.B. 
Eigen tempo-onder

schooltijd-weinig geld-in
stimulerende groep o.l.v.

ervaren sportlerares. 

Inlichtingen:
Marianne Groenenberg

Tel. 06 - 4211 5858

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

De eerste herfstblaadjes
beginnen te vallen

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekendaanbiedingen

Speculaas
Het ouderwets lekkere koekje

bereid volgens traditioneel recept

250 gram € 3,25

Krentenwegge

5 plakken € 1,75



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Blij en gelukkig zijn we met de geboorte van onze

dochter en ons zusje

Mara

Eva Willemijn

Mara is geboren op dinsdag 19 september 2006.

Tom, Monique, Wessel

en Ditte van Zeeburg

Händelstraat 13 

6961 AA Eerbeek

0313-650526

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

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

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Tigo
Jan Willem

18 september 2006

Tigo weegt 3620 gram en is 53 cm lang.

Peter Olthuis &

Wilma Wolters

Heidepolweg 2b

7251 HT  Vorden

Dolblij en trots zijn wij met de geboorte van

Karlijn

Zij is geboren op 19 september 2006 om 09.40 uur

en weegt 3290 gram.

Dennis Hofs en 

Petra Kamperman

Biesterveld 82

7251 VT  Vorden

tel: 0575 - 55 55 78

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

� Te koop: Stalen en houten

magazijnkasten, zeecontainers

voor opslag 6 mtr., dekkleden,

balkhout, plankhout, hardhout,

werkbank, bureaus, tafels

en stoelen, bankstel, rieten

stoeltjes, antiek dressoir, wa-

genwielen, decoratiekachels,

keukenkastjes, emaille op-

bergdozen, deuren, tegels,

straatklinkers, dakpannen,

oude stenen, plavuizen. Sta-

tionsstraat 18 te Ruurlo, tel.

(0573) 45 14 26.

� Bidprentjes gevraagd

voor mijn verzameling, tel.

(0544) 37 37 69.

� Beste buurtgenoten W.

Alexanderlaan/Christinalaan!

Om gezondheidsredenen moet

ik mijn huis en daarmee ook

onze buurt verlaten. De

Wehme zal me het laatste

deel van mijn leven huisves-

ting en zorg geven. De beste

wensen voor jullie allen en

hartelijke groeten van Nel

Geldof.

� Cursus handlezen voor

beginners Ontdek je moge-

lijkheden d.m.v. je handen! 7x

op dond. van 20.00 - 22.00

uur in Vorden. Start: 19 okt.

Prijs € 105,-. Tel. 0575 - 55

56 16.

� Woonruimte gezocht

voor vrouw alleen in rustige

buurt. evt. genegen voor tuin

en dieren te zorgen. Tel.

0545-273653.

� Voor tijdelijk te huur: een

gemeubileerde woning in

het buitengebied, 2 km van

het centum van Vorden. Tel.

(0575) 55 16 02.

� EHBO Baak-Vierakker &

EHBO Vorden willen in okto-

ber, bij voldoende deelname,

een EHBO cursus starten.

Cursuslocatie is Vorden. De

kosten zijn € 150,00. Voor

inlichtingen en opgave: F.

Teunissen (0575) 45 28 65 of

D. Hardeman (0575) 55 16 61.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Te koop: cylinder bureau

(eiken), tel. (0575) 55 28 46.

Hoera, Joey heeft een broertje gekregen!

Guido Kay

Hij is geboren op 19 september 2006 om 23.30 uur,

is 54,5 cm lang en weegt 3980 gram.

Ed, Karin en 

Joey Antonissen

Ruurloseweg 26

7251 LK  Vorden

Wij willen iedereen bedanken voor de belang-

stelling en felicitaties die wij mochten ontvangen

tijdens ons 25-jarig huwelijksfeest van 10 sep-

tember jl. Het was een prachtige dag.

Joke en Paul Zents
Ruurloseweg 107

7251 LD Vorden

Dierenbescherming zoekt
collectanten 

in de week van 2 t/m 7 oktober

in Vorden - Kranenburg - Wichmond

Emmy Greup (0575) 55 10 59

Diny te Velthuis (0575) 55 66 68

Vleeswarenkoopje

gebr. Rosbief 150 gram

+ gratis selleriesalade100 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Kogelbiefstuk 3 stuks € 6.95

Weekaanbieding

Kipfilet 4 stuks € 4.98

Keurslagerkoopje

Biefstuk 3 stuks € 5.95

Maaltijd van de week

Prei - Gehakt 
schotel 300 gram € 3.29

Special

Retro Vink 100 gram € 1.20

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

A
an

bi
ed

in
ge

n 
ge

ld
ig

 v
an

 2
5 

t/
m

 3
0 

se
pt

em
be

r 
20

06

Een goede biefstuk is mooi van kleur. Heeft een goede structuur. 
En heeft al zoveel smaak van zichzelf, dat alleen wat zout en peper

voldoende is om van een heerlijk stukje vlees te kunnen genieten. Zo-
als de biefstuk en kogelbiefstuk die nu bij ons in de aanbieding zijn.

Werkelijk
goed werk

Zo werkt het.

www.tempo-team.nl

COMMERCIËLE DIENSTVERLENING

Internationaal Directiesecretaresse m/v
voor een bedrijf in Ruurlo. De werkzaamheden zullen
bestaan uit het secretarieel ondersteunen van de diverse
afdelingen, agendabeheer, notuleren en coördineren van
vergaderingen, verwerken en archiveren van inkomende
en uitgaande correspondentie, verzorgen van internatio-
nale zakenreizen etc. Je hebt een afgeronde havo-/meao-
opleiding aangevuld met een secretaresseopleiding, een
goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
in woord en geschrift en ruime aantoonbare ervaring.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

Commercieel medewerker
binnendienst m/v voor diverse opdrachtgevers in
en rondom Zutphen.Voor meer informatie over deze
functie neem je contact op met onderstaande vestiging.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

Call center agent m/v voor een contact center dat
voornamelijk telemarketing campagnes draait.We zijn op
zoek naar meerdere call center agents. Bel of kom langs
voor meer informatie.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

Reisbureau medewerkers m/v voor een reisbu-
reau in en om Zutphen. Er zijn diverse functies, een toe-
ristenopleiding is gewenst.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

INDUSTRIE

Operator m/v voor een moderne kaasfabriek in
Steenderen. Je werkt als operator voor de verpakkingsaf-
deling. In deze functie bedien en controleer je een geau-
tomatiseerde verpakkingslijn. Je verricht eveneens con-
trole- en administratieve handelingen en bent in staat om
kleine storingen te signaleren en verhelpen. Je bent mini-
maal in het bezit van een diploma op lbo+ niveau en bij
voorkeur heb je een aanvullende vapro-a basis operator
opleiding gevolgd. Je hebt goede kennis van de
Nederlandse taal in woord en geschrift. Deze functie
wordt uitgevoerd in dagdienst, maar bij drukte dien je
bereid te zijn om in twee-ploegendienst te werken.
Informatie: 0575 54 28 33, Marike Thijssen,
Stationsstraat 20, Zutphen

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066



OPEN HUIS
Meer willen weten over

voetreflexologie en
sabaaydi-massage 
kom dan zaterdag 

30 september naar het
open huis van Balans.

Belangstellenden zijn van
harte welkom tussen
10.30 en 16.00 uur.

In oktober

korting
op alle behandelingen.

J. Loman
’t Jebbink 22

7251 BM  Vorden
Tel.nr.: (0575) 55 19 89

(praktijking: op oprit naast het huis)

RIJSTEVLAAI

KLEIN 

€ 
6.35

GROOT 

€ 
9.60

PANDA

BROOD

(DONKER

MEERGRANEN)

nu € 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 30 september.

ROZIJNEN-

BOLLEN

6 voor

€ 1.95

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

De provincie Gelderland en de gemeente
Bronckhorst nodigen u uit op dinsdag 3 oktober
van 19:00 tot 21:00 uur voor een informatieavond
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden, gemeen-
te Bronckhorst. Het onderwerp van de avond is de
voorgenomen werkzaamheden aan de N316.

Inloopavond
Na een korte presentatie van het conceptplan, is
de rest van de avond bedoeld om samen met u te
discussiëren over het voorstel van de provincie om
onderhoud te verrichten aan delen van het 
wegvak van de N316 en de overige voorgenomen
werkzaamheden. Hiervoor en ter beantwoording
van vragen zijn vertegenwoordigers van de
gemeente Bronckhorst en van de provincie
Gelderland aanwezig.

Werkzaamheden
Werkzaamheden worden uitgevoerd aan de
Rondweg Vorden. Het betreffende wegvak loopt
vanaf de brug over de Veengoot tot en met
rotonde Het Hoge. Dit wegvak, de brug over de
Veengoot en rotonde Het Hoge worden 
onderhouden. De rotonde Het Hoge wordt 
vergroot en rotonde Horsterkamp wordt aangelegd
met transferpunten voor het openbaar vervoer.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u desgewenst 
contact opnemen met de projectmanager de heer
P. Muller, telefoonnummer (026) 359 92 73, 
email: p.muller@prv.gelderland.nl of met de 
projectsecretaris mevrouw P. van Burk, 
telefoonnummer (026) 359 85 63, email:
p.van.burk@prv.gelderland.nl

Uitnodiging informatieavond 3 oktober
in Vorden, Gemeente Bronckhorst
Presentatie van plannen aan Rondweg Vorden (N316)(Gld.)Verkeer

Dichterbij dan je denkt

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX,

ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

M E U B E L S T O F F E R I N G

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Postbus 22, 
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij

www.stiga.nl

Da's pas wendbaar!

Al meer dan 30 jaar ervaring in frontmaaiers

Eenvoudig te bedienen,
compact en neemt weinig
ruimte in uw garage.

Wordt geleverd inclusief 
85 cm kantelbaar multiclip 
maaidek.

10,5 pk met 5 versnellingen

12,5 pk hydrostatisch

Multiclip verhakselt het 
gras in kleine deeltjes,
waardoor het lijkt alsof 
het gras opgevangen is.

Zitmaaier met frontmaaier systeem

Al m

 Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl



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

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

Juridisch advies nodig? 
Kijk op www. juridisk.nl

Juridisk biedt juridisch advisering tegen 
een zeer redelijke vergoeding, voor 

bedrijven en particulieren.
En dit in een stadium dat er nog geen 
kostbare advocatenpraktijk aan te pas 
komt en ook ter voorkoming daarvan.

Vierakkersestraatweg 45b - 7233 SH Vierakker

telefoon 0575-441609 • Mobiel 06-55800846

&Voor al uw bouw
timmerwerk

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Kom kijken naar onze 
GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS 
EN KETTINGZAGEN

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Open dag Wijngoed Kranenburg 

op 

Zondag 1 oktober

van 13.00 en 17.00 uur

Wijngoed Kranenburg

Kostedeweg 2

7251 MZ Vorden (Kranenburg)

(0575) 55 69 94

E-mail info@wijngoedkranenburg.nl

Internet www.wijngoedkranenburg.nl

GEZOCHT ECHTPAAR
voor het pachten van kantine-res-

to-bar, cafetaria en recreatiezaal op

grote watersportcamping aan IJs-

selarm te Doesburg.

Bedrijf is gehele jaar geopend, benodigde horecapapieren

alsmede ruime ervaring in recreatiehoreca vereist.

Wonen op camping noodzakelijk eventueel huurchalet be-

schikbaar.

Brieven met CV en motivatie aan Camping IJsselstrand BV,

Eekstraat 18, 6984 AG  Doesburg.

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Aardappelen vanaf 10 kilo 3.99
Zo van ‘t land Bloemkool per stuk 0.59

Blauwe Druiven nu 0.75 500 gram

Stoofperen vanaf 2 kilo 1.00
Malse krop Sla 2 voor 1.00

Handappels vanaf 2 kilo 1.00
Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

rietman autobanden
Slotsteeg 18, Hengelo Gld.       (0575) 46 27 79

• Winterbanden weer volop in voorraad

• Levering van stalen velgen
of complete sets ook mogelijk

• Prijzen all in

WW EE EE KBKB LL AA DD
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AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

G E B O O R T E
K A A R T E N

CCAlmenAlmen HarfsenHarfsen
Uw loonbedrijf voor:

Akkerbouw • Weidebouw • Grondverzet • Bermonderhoud
Nieuw in 2006: MKS hakselen

Kapelweg 22   7218 NJ  Almen   Tel. (0575) 43 15 66

LO
ONBEDRIJF



De basisschool De Garve uit Wich-
mond- Vierakker bestaat tien jaar, vol-

doende reden om een feestje te bou-
wen. Met medewerking van ‘Circus

Adiejos & Alabas’ werd besloten tot
het geven van een circusvoorstelling.
Een bijzondere voorstelling want de
acrobaten, de clowns, dompteurs,
jongleurs e.d. waren de kinderen zelf.
Vrijdagmorgen waren de acts ingestu-
deerd, terwijl de ouders en vrijwilli-
gers reeds op donderdagavond door
docenten van ‘ Kunstzinnige Vorming’
waren gelnstrueerd op welke wijze ze
de kinderen konden bijstaan.
Vanwege de prachtige weersomstan-
digheden liet men sporthal De Lank-
horst ‘links’ liggen en werd er vrijdag-
middag op de sport accommodatie
een openlucht voorstelling gegeven.
Een ‘echt’ circus met tientallen arties-
ten en in een grote boog er omheen,
de ouders en andere familieleden. Een
dankbaar publiek overigens, want bij
elke act, werd na een diepe buiging
van de mini- acteurs voor het hoog
geëerd publiek, uitbundig geklapt. En
de ouders kregen heel wat spannends
te zien zoals bijvoorbeeld door de kin-

deren van groep 2 van juf Ineke, die op
zoek gingen naar de draak.
Het lopen op grote ballen, een act met
een hoge moeilijkheidsgraad. De kin-
deren allemaal prachtig geschminkt
en in vol ornaat (clowns- kleding) gin-
gen er helemaal voor. Nep- gooche-
laars, koorddansers, hele gevaarlijke
‘leeuwen’, ze kwamen allemaal in snel
tempo voorbij. Tijdens de act met de
stokken, mochten de stokken uiter-

aard niet op de grond vallen, dus wel
en toch een gul applaus! ‘Vogelnestjes’
maken aan de ringen, racen op mini-
fietsen, dolle pret voor de kinderen. 

Rondom de piste hing het vol met
vlaggetjes en ballonnen en door de
kinderen gemaakte tekeningen die al-
lemaal op het circus betrekking had-
den. Het tienjarig bestaan van school
De Garve zal ongetwijfeld als een bij-
zonder en leuk jubileum de boeken in-
gaan.

Clowntjes in actie

Act op fietsjes

En dat doen ze dan ook, zingen uit vol-
le borst. Een gelegenheidskoor dat wel
en dat alles vanwege de feestavond
van hun Empo fabriek. Het zingen viel
zo in de smaak dat besloten werd om
het koor de naam ‘Kunst na Arbeid’ te
geven. Toen er ook van buiten het be-
drijf leden toetraden, vond men het
wenselijk om de naam te veranderen.
Tijdens de viering van het eerste lus-
trum in 1941 presenteerde het koor
zich onder de huidige naam ‘ Het Vor-
dens Mannenkoor’. Uit de oorlogsja-
ren is bekend dat er officieel niet hard-
op werd gezongen, wel ‘stilletjes’!
Toen de vrede was getekend, maakte
het Vordens Mannenkoor een nieuwe
start. In totaal 20 koorleden die zon-
gen onder de stimulerende leiding
van Derk Wolters. Hij dirigeerde het
koor tot 1966. 
In die periode werd het zilveren jubile-
um gevierd met de opvoering van de
operette ‘Heidi, dochter van Cauber
Elsje’. Een operette waar toentertijd
vanwege het succes nog lang in Vor-

den over werd nagepraat. In 1954 nam
A. Bielderman het voorzitterschap van
het koor over van J.C. Rengelink. Toen
Derk Wolters in 1966 plotseling over-
leed heeft Teun Wissink het mannen-
koor een poos geleid. In 1968 nam Bert
Nijhof het roer over, niet vermoedend
dat hij 32 jaar lang het dirigeerstokje
zou hanteren. Vanaf het moment dat
de uit Zutphen afkomstige Nijhof de
scepter ging zwaaien is er alles aan ge-
daan om het ledental van Het Vordens
Mannenkoor uit te breiden. Dat resul-
teerde op gegeven moment in een
koor met 62 mannenstemmen. 
Voor Bert Nijhof was het daardoor mo-
gelijk om bij het koor een mooie war-
me klankkleur te ontwikkelen. Dat
leidde in 1974 tijdens een concours tot
een eerste prijs in de superieure afde-
ling. Toen al vervulde de bariton Ludo
Eykelkamp een belangrijke rol als so-
list en dat doet hij nog steeds! Toen
Vordens Mannenkoor 40 jaar bestond
vond voor de eerste keer een jubileum-
concert in de Christus Koningkerk

plaats. Vanaf die tijd werden ook de
concerten wat professioneler opgezet.
Het jaar 1984 was een bijzonder jaar
voor het koor, toen werd namelijk een
eerste langspeelplaat met kerstliede-
ren uitgegeven. Enkele jaren later
volgde de CD met de fraaie titel ‘ Waar
kastelen statig rijzen’. 

Toen het koor 50 jaar bestond werden
de koorleden in het nieuw gestoken
en wanneer men anno 2006 een con-
cert van het Vordens Mannenkoor bij-
woont, dan valt nog steeds op hoe keu-
rig de mannen in het pak zijn gesto-
ken! In 1995 ging het Vordens Man-
nenkoor naar de Duitse stad Magde-
burg waar samen met het ‘Polizeichor
Magdeburg’ werd opgetreden. Dit leid-
de in 1997 weer tot een tegenbezoek
van het Duitse koor aan Vorden. Tus-
sen alle concerten en repetities door
doen de koorleden er ook alles aan om
de clubkas te spekken. En zo is het al
vele jaren een vertrouwd gezicht in
Vorden dat leden van het Vordens
Mannenkoor oud papier ophalen. In
de periode van Bert Nijhof, werd het
voorzitterschap vanaf 1971 vervuld
door Leo Westerhof. Leo gaf op zijn
beurt de voorzittershamer in 1992
over aan Bart Krijt.

In 1998 werd de taak van voorzitter
waargenomen door Jan van Heugten.
Deze bleef de functie tot 2005 uitoefe-
nen, waarna Theo Frencken voorzitter
werd. Zoals hierboven omschreven
bleef Bert Nijhof tot 2000 dirigent. Tot
zijn opvolger werd Frank Knikkink be-
noemd, die gelijk al een behoorlijke
opdracht op zijn bordje kreeg name-
lijk de voorbereiding van een dubbel
jubileumconcert. 
Dit ter gelegenheid van het 65 jarig be-
staan van het koor. Ter gelegenheid
van dat jubileum werd er ook een
nieuwe CD opgenomen. Vanaf de
eeuwwisseling tot nu, heeft het Vor-
dens Mannenkoor diverse concerten
verzorgd. Ook wordt met voldoening
terug gekeken op de zogenaamde
‘Knikkinkkorendag’ in de schouw-
burg in Doetinchem. Frank Knikkink
vierde toen namelijk het feit dat hij 35
jaar koordirigent was.

Het begon allemaal in de voormalige Empo Rijwielenfabriek

70 jaar Vordens Mannenkoor

Het is op een maandagmiddag zo rond de klok van 18.00 uur in het jaar
1936 en we kijken naar de nieuwe fietsenfabriek van de Empo. Een grote
groep mannen spoedt zich naar huis. Enkelen te voet, de meeste mannen
zijn echter met de fiets. Een groep van circa 40 man blijft in de fabriek
achter. Ze verzamelen zich in de hal. De gehele dag door hebben de machi-
nes gelopen, de rook hangt er nog steeds, niemand die zich er aan stoort.
In de hal zoeken de mannen een wat grotere lege ruimte op, waar ze zich
in een paar rijen opstellen. Uit de tassen, waar het broodtrommeltje nog
in zit, halen ze wat paperassen te voorschijn. Eén man gaat voor de groep
staan, hij geeft met een simpele handbeweging aan wat van de mannen
verwacht wordt: zingen!

De bedoeling van de avond was; Wees
welkom in ons nieuwe restaurant en
laat ons weten wat wij goed doen en
wat wij nog kunnen verbeteren. De
werkwijze in het restaurant wijkt iets
af van een a la carte restaurant. Je
drankje voor, tijdens en na het eten
haal je zelf bij de bar. In de verschillen-
de warme en koude vitrines kun je zelf
een gerecht samen stellen. Vlees, vis,
groenten, salades, etc,….. de keus is rij-
kelijk. Daarbij zijn er verschillende sau-
zen en bijgerechten te krijgen. De ge-
rechten die nog in de wok of op de grill
moeten, die kunnen aan het loket bij
de kok worden afgegeven. De warmte,
het vuur en de kookkunst van de kok,

zijn allemaal onder het toeziende oog
van de klant te volgen. Het geeft een
ongedwongen en familiair gevoel, zo
deel uit te maken van de bereiding van
het gerecht. Heb je naar een keer toch
nog trek, dan maak je nog een ronde.
Het mooiste van alles is, dat hoeveel
rondes je ook maakt, het altijd voor
het zelfde bedrag is. 

Natuurlijk waren er nog een aantal
schoonheids foutjes die werden opge-
merkt door de genodigden, maar daar-
voor waren zij ook uitgenodigd, om
hier hun suggesties te komen doen.
Verder viel het op, dat iedereen al snel
zijn weg kon vinden, waardoor tevre-
den gezichten deel uitmaakten op het
eind van de avond. Het is een aanrader
voor iedereen die van gezelligheid en
lekker uit eten gaan houdt, plus een
absoluut nieuw concept voor deze re-
gio. De zaal is geschikt voor ruim 100
mensen die plaats kunnen nemen, dus
uitermate geschikt voor familie, -vrien-
den,- en personeelsfeesten. Het restau-
rant is van dinsdag t/m zondag ge-
opend. Ook kunt u telefonisch contact
opnemen voor meer informatie en/of
reserveringen; tel. 0575-556565.

Wok & Grill restaurant Kranenburg opent zijn deuren

Try-out voor genodigden
Zaterdagavond 23 september jl.
opende het nieuwe wok en grill res-
taurant in Kranenburg zijn deuren
voor genodigden. Het restaurant,
dat onder een dak zit met pannen-
koekenrestaurant Papa Beer en de
zelfde eigenaren heeft, ademt een
Mediterrane sfeer uit. De gezellige
rieten zitjes en de warme kleuren
rondom in het restaurant geven
een welkom en hartelijk gevoel bij
binnenkomst.

Belangstellenden kunnen daar tussen
10.00 en 14.00 uur met hun onbeken-
de fruitrassen terecht. Er zijn experts
op het gebied van historische appel-
perenrassen van de NPV aanwezig. Zij
zullen proberen de officiële rasnaam
van uw oude, onbekende ras te bepa-
len. De afgelopen jaren is gebleken dat
er in Gelderland nog heel wat oude
rassen te vinden zijn, waaronder zich,
zonder dat men zich dat vaak reali-

seert, nog al eens zeer zeldzame , ver-
loren geachte rassen bevinden. Hoe-
wel er inmiddels al weer veel rassen
zijn opgespoord, zijn er toch nog veel
historisch- interessante rassen niet te-
ruggevonden. Zo kijken deze verzame-
laars van de oude rassen nog uit naar
rassen met veelzeggende lokale na-
men als: Ziedenhempkes, Rogge- ap-
pel, Dröp- appels, Peggen- appels, Kar-
wienstjes, Lunerkes, Iezermennekes,
Zuurtjes- appel, Platneuzen, Glasap-
pel, Tuntelpötjes, Tante Dora, Fraans-
ken, Breje Zuten, Peggeneppele, Pur-
plin, Smoegebuskes, Mosappels, Ven-
nekozen. Koesnoeten en Honderdmar-
ken! Het is wel voor een betrouwbare
bepaling van de naam van het ras ge-
wenst dat men tenminste drie en het
liefst vijf vruchten van elk te bepalen
ras meebrengt. Voor nadere informa-
tie kan men bellen met Hennie Rossel
0575- 552828 rossel@euronet.nl

Determineerdag oude appel- en perenrassen
De Noordelijke Pomologische Ver-
eniging (NPV) houdt zaterdag 30
september in de museum boerde-
rij Erve Brooks in Gelselaar een de-
termineerdag. ( De NPV is een lan-
delijke vereniging die actief is op
het gebied van de opsporing en in-
standhouding van oude vrucht-
boomrassen, alsmede het behoud
en de bevordering van de teelt van
hoogstam- vruchtbomen ).

Vorden - Bon. Boys 3-1
Vorden heeft zondag met attractief
voetbal de sterk geachte ploeg uit
Haaksbergen op een nederlaag getrak-
teerd. Bon Boys werd op alle linies over-
troefd door een sterk spelend Vorden.
In de tweede helft speelde Vorden met
dieptepasses van Erik Oldenhave en
Rob Enzerink meer over de flanken en
creëerde zich op die wijze veel kansen.

De middenvelders speelden agressief
met Joris Platteeuw als uitblinker. In-
dien Vorden dit niveau kan vasthou-
den dan gaat het een rol van betekenis
spelen in de 4e klasse C. Vorden kreeg
in de beginfase geen vat op het sterke
positiespel van Bon Boys. Door dat de
Vordense middenvelders kort dekten
en agressief speelden  kwam het niet
tot het creëren van echte kansen. Daar-
in tegen kregen de geelzwarten wel
een aantal kansen. Vorden heeft in
centrumspits Maarten Vos een goed

aanspeelpunt en hij bracht Joris Plat-
teeuw een aantal keren in stelling. In
de 20e minuut plaatste Rob Enzerink
met een fraaie dieptepass Joris Plat-
teeuw  vrij voor de keeper en dat bete-
kende de openingstreffer 1-0.Gesterkt
door dit doelpunt nam geleidelijk het
heft in handen om het niet meer af te
staan. In de 40e minuut bracht doel-
man Patrick van Dijk redding door een
volley van opnieuw Joris Platteeuw uit
de bovenhoek te plukken. Ook moest
hij handelend optreden bij inzetten

van Niels Siemerink en Maarten Vos.
In de tweede helft speelde Vorden bij-
zonder sterk en kreeg Bon Boys geen
vat op het spel van Vorden. Vooral de
acties van Niels Siemerink waren ge-
vaarlijk. In de 50e minuut omspeelde
Joris Platteeuw de verdediging, maar
werd binnen de beruchte lijnen onder-
uit getrokken. De bal werd door de
goedleidende Sanders uit Ochten op
de stip gelegd en Niels Siemerink
schoot de strafschop onberispelijk bin-
nen. 2-0. Bon Boys kon met kunst en

vliegwerk en ook hier en daar door
slordigheid aan Vordense kant het
aantal doelpunten beperken. Via Sie-
merink, Vos en Wentink creëerde Vor-
den zich namelijk een groot aantal
kansen. In de 85e minuut bediende
Maarten Vos vanaf de achterlijn Renz
Cornegoor en hij tekende de verdiende
3-0 aan. Ver in blessuretijd moest doel-
man Mark Borgonjen nog capituleren
voor een afstandsschot 3-1. Een ver-
diende overwinning van Vorden in een
aantrekkelijke en sportieve wedstrijd.

Vo e t b a l

Tien jaar basischool 'De Garve': 

Een feestelijk circus



Des te groter het compliment voor re-
gisseur Henk Broekgaarden om deze
grote groep ‘in toom’ te houden, of an-
ders gezegd de groep zodanig te sti-
muleren dat de bezoekers zich don-
derdagavond in een ruim vier uur du-
rende revue geen moment hebben ver-
veeld. Wat daarbij mede de doorslag
gaf, de liedjes en schetsjes volgden el-
kaar in een snel tempo op. Het leuke
voor de bezoekers was natuurlijk de
vele momenten van herkenning die
zich op de bühne afspeelden. De revue
is bedacht en geschreven door Janny
Haaring, Bert Tuinman, Henk Sleu-
mer, Wim Lenselink, Herbert Hulstijn,
Netty Arfman en Jan Bosch.

De rode draad in de revue, de trouw-
plannen van Tonny uit Linde en zijn
‘stadse’ Carla. Opa Toon die zijn boer-
derij uiteindelijk aan kleinzoon Tonny
zou overdragen. Een echtpaar uit het
westen dat zich in Linde ging vestigen.
Toeristen die het Pieterpad liepen en
Linde doorkruisten. Een bekend actrice
die Linde ‘aan deed’. Twee boeren die
voortdurend over een hek hingen om
te roddelen over alles en nog wat. Vol-

doende ingrediënten voor vaak dolko-
mische situaties. De laptop inmiddels
ook een onmisbaar attribuut op het
platteland deed opa Toon opmerken:
‘Moeten we de varkens nu updaten in
plaats van vet mesten? ‘Hanige’ ge-
sprekken tussen opa en buurvrouw
Gerretje. Over de make up van haar zei
Toon: ‘Ie mot niet zo schromelijk völle
van dat spul gebruken, anders goat ons
de hazen en kniens lopen’.

Leuke dansjes van de kleintjes onder
leiding van Petra Bosch en de ‘groten’
onder leiding van Renske Langwerden
als intermezzi tijdens de schetsjes.
Wat opviel de fleurig gemaakte eigen
kleding. Het zangkoor en de individu-
ele zang werd begeleid door een band
bestaande uit Herbert Hulstijn, Niels
Groot Jebbink, Franc ten Holder, Erik
en Martijn Dimmendaal. Liedjes met
teksten geënt op het platteland. 

Zonder ook maar één persoon tekort
te doen, een absolute hoofdrol voor
Berend Koning als opa Toon. Opa was
niet bang, kwam te pas en te onpas al
schietend over het toneel ‘vliegen’,

achter de paparazzi aan die het vooral
op vrouwelijk schoon hadden ge-
munt. 

En telkens weer prachtige dialogen
tussen Toon en buurvrouw Gerretje
(Diana Mombarg). ‘Wat doe’j toch
Toon, ie hebt de banden van de fietse
lek e’schotten’. Da’s dan mooi jam-
mer’zo sprak Toon. Ha, ha lachte Ger-
retje, het is oe fietse’! En om nog even
bij de humor te blijven, ook voorzitter
Antwan Havekes deed een duit in het
zakje. Nadat hij tijdens zijn openings-
woord de vele medewerkers aan de re-
vue uitvoerig had bedankt zei hij: ‘ Nu
staat er op de agenda, huldiging van
de jubilarissen. Maar zover mij bekend
zijn er dit jaar geen jubilarissen’!

Om er nog een paar grappige situaties
uit te lichten. Neem bijvoorbeeld de.
‘hekboeren’ Freek (Jan Bosch) en Drie-
kus (Henk Sleumer). Komt er een goed
uitziende Lindese meid voorbij, kort
rokje, mooie benen, waarvan Toon
Hermans opgemerkt zou hebben ‘wat
ze hebben moet, dat heeft ze wel’. Zegt
de struise meid tegen Freek ‘Wat kijkt
u toch voortdurend op het horloge’.
Freek denkt diep na en zegt tegen
haar: ‘ik zie op mien horloge dat ie
geen slipje an hebt’! Het meisje, zeer
gevat, laat een klein stukje van haar
string zien! Oh, zegt Freek, ik zie het al
mien horloge löp een uur veur’! Ook
een grappige scène, die van de onnoze-
le bladblazers. En dan de landmeters
die de balen hadden van hun baan. ‘Al
dat papier, zit mien tot hier’, zo zon-
gen ze. De Bulgaarse ‘hazen’ bleken
ook te kunnen zingen ‘ze schiet ons
neer en dat dut verdomde zeer’. Hoog-
tepunt van de revue het bezoek van

een rij- instructeur van de RVOL (Rijles
Voor Olde Luu). Opa Toon moest eraan
geloven. Hij stapte in de leswagen, ne-
stelde zich achter het stuur en de ver-
keersles begon. Achter hem draaide
een film, waardoor het net leek of
Toon door Linde scheurde. 

Een schitterend gezicht: Toon, rijdend
op de Schuttestraat, achtervolgt door
de politie en even later door galoppe-
rende ‘Belgen’( paarden) van Hans
Krabbenborg. Skeeleraar Arjan Mom-
barg die hij bijna van de sokken reed,
kiek doar geet Vreeman en doar
woont Bos, het enige wat doar werkt is
het holt! 

En zo ging het minutenlang door. Mo’j
doar kieken, in dat zandweggetje steet
iedere keer een auto, woarvan de roe-
ten altied beslagen bunt. Wat gebeurt
er toch in die wagen? Alle personen
die Toon ‘onderweg’ tegen kwam,
noemde hij bij naam. Het publiek lag
in een deuk, ons kent ons niet waar!
Onderweg stapte Toon ook plotsklaps
uit de auto. ‘Wat doet u nu weer?, zo
vroeg de rij-instructeur. ‘Och effen een
haze schieten’, zo zei opa Toon.

Na de pauze kwamen ook de Linde-
zangers op het toneel. Zij brachten on-
der de bezielende leiding van dirigent
Piet Piersma een ‘Ode aan Linde’. Veel
is veranderd, veel is verdwenen, maar
de namen van de boerderijen zullen
echter altijd, wie er ook mogen komen
wonen, blijven bestaan’, zo zongen de
stoere mannen. Na het zingen van het
Wilhelmus, kwamen de Lindezangers
na afloop van de revue nog een keer
terug om de zaal mee te voeren naar
dat ‘oude café aan de haven’. 

De decorbouwers André Zweverink,
Erik Ruiterkamp, Roelof Knoef en
Geert Groot Nuelend zorgden voor
fraaie en ‘herkenbare’ decors. 

De verlichting was in handen van
Gertjan Uilenreef en Wilco Woltering.
Souffleuse: Annie Ruiterkamp. Grime:
Gerrie Harmsen, Gerrie Berenpas, Ina
Wuestman, Ina Wesselink, Marian
Knoef en Yvonne Makkink. 
Oh ja, Tonny en Carla trouwden na-
tuurlijk wel en zijn van plan om hun
hele leven in het buurtschap Linde te
blijven wonen!

De Lindezangers met ‘Ode aan Linde’
Als je in Linde bent geboren
Als je wieg hier heeft gestaan
Als je als Vordens burgemeester
Eens per jaar hier heen mocht gaan
Om te kijken naar het vaandel
Dat hier trouw nog wordt gezwaaid
Om te zien of hier de molen
Zo af en toe nog wel eens draait
Maar voor de steen is er geen koren
En ook geen molenaar
Mocht hij toch een keertje draaien
Dat is dat met en voor elkaar

Zo is in Linde veel veranderd
Daar ontkwamen wij niet aan
De school en bakker zijn verdwenen
Maar weet u wat er bleef bestaan
De namen van de boerderijen
Waarvan men lang terug al schreef
Wie er ook mogen gaan wonen
De Baank, ’t Jimmink en Spekop dat bleef
Dat dit lang nog zo mag blijven
Is wel zeker en gewis
Het Weenk, de Bijvanck en Leemreize
Dat klinkt als boter bij de vis.

Bent u hier gewoon gaat wonen
Heeft uw wieg hier niet gestaan
Kwam u misschien wel van verre
Heeft u het ook niet slecht gedaan
Dan weet u dat hier vele lusten
Maar toch ook wel lasten zijn
En kunnen wij die samen delen
Dan geeft dat toch geen centje pijn
Dan is hier nog goed te leven
Met onze bult zonder kapel
Want wat Staring heeft geschreven
Ja dat hebben wij nog wel.

Op ons vaandel staat te lezen
Recht voor allen en dat dit
De bron is van genoegen
Zo’n vaandel is een mooi bezit
Nu al honderd veertig jaren
Om te zwaaien iets te oud
Maar om te tonen nog zo jeugdig
Want de betekenis is goud
Dat ons volksfeest hier in Linde
In september elk jaar weer
Steeds zijn mensen mogen vinden
Die het zien als een hele eer.

Over de revue 'Kniens, Kûttels en Kogels' 
zal in Linde nog lang worden nagepraat

‘Saamhorigheid troef’, zo kan de revue ‘Kniens, Kûttels en Kogels’ het best
worden samen gevat. Een revue die donderdagavond in een volle feest-
tent, ter gelegenheid van 140 jaar Volksfeest in Linde werd opgevoerd.
Bestuurders van de gemeente Bronckhorst verkondigen sinds de gemeen-
telijk herindeling overal luid en duidelijk bijzonder trots en blij te zijn
met activiteiten die in de kernen en buurten van de gemeente worden
ontplooid. Zo voelen de bewoners zich in Linde ook, trots op hun buurt-
schap. Een ‘buurt’ gelegen in een fraai coulissen landschap waar het
wonen en leven nog goed is. Het gevoel van saamhorigheid gaat zover dat
er zich zomaar spontaan circa honderd personen aanmelden om mee te
spelen in de revue. Gelet op het totaal van enkele honderden inwoners,
een respectabel aantal.

De Lindezangers

Happy- end

Zaterdagmiddag werden de ‘koninklij-
ke hoogheden’ bij de Kapellebult opge-
haald. Met medewerking van de mu-
ziekvereniging Sursum Corda toog
het gezelschap richting feestterrein
waar hun een klaterend applaus ten
deel viel. Ook applaus voor Henk Nij-
land, hij verzorgde een demonstratie
vaandelzwaaien. Burgemeester Henk
Aalderink was deze middag speciaal
naar Linde gekomen om de volksspe-
len te openen. Zaterdagavond werden
de festiviteiten in het buurtschap afge-
sloten met een daverende happening
in de feesttent. Dit alles met medewer-

king van de band ‘Commercial Break’.

UITSLAGEN
Keizer schieten: 
Henk Meijerink.

Vogelschieten:
romp Bert Koning (schutterskoning),
kop Bennie Harmsen, rechter vleugel
Bart Pelgrum, linker vleugel Wim
Sloetjes, staart Gerdie Bouwmeester.

Vogelgooien:
romp Dinie Lenselink (knuppelkonin-
gin), kop Joan Hamilton, rechter vleu-

gel Jeanette Hermsen, linker vleugel
Mariet Lichtenberg, staart Renske
Langwerden.

Jeugdvogelschieten: 
Thijs Koning (schutterskoning), 2
Frank Bouwmeester, 3 Femke ten Have.

Boemerang Bowling: 
1 Erik Hulstijn, 2 Henk Bloemendaal,
3 Michel Oldenhave.

Dogcarrijden: 
1 Jeanet Wesselink, 2 Lies Reimert, 3
Janny Haaring.

Kruisboogschieten: 
1 Martin Roeterdink, 2 en 3 Muriel Ja-
ger.

Gaveldarten:
1 Martin Roeterdink, 2 en 3 Arne Ko-
ning.

Ballerospel: 
1 Bert Koning, 2 Gerrie Nijenhuis, 3
Ankie Berenpas.

Schijfschieten: 
1 en 2 Martin Roeterdink, 3 Gerrit Jan
Knoef.
Geluksbaan: 
1 en 2 Martin Roeterdink, 3 André
Wesselink.

Sjoelen: 
1 Berdie Tolkamp, 2 Henk Bloemen-
daal, 3 Berdie Tolkamp.

Kegelen: 
1 Arne Koning, 2 en 3 Martin Roeter-
dink.

Rol de bal: 
1 Yvonne Koning, 2 Anneke Eelderink,
3 Wendy Wasseveld.

Tolracebaan: 
1 Gerrit Oldenhave, 2 Yvonne Koning,
3 Renske Langwerden.

KINDERSPELEN
Jongens 7 en 8 jaar: 
1 Zep Groot Roessink, 2 Boyd Groot
Roessink, 3 Stan Kromkamp.

Meisjes 7 en 8 jaar: 
1 Carlien Tuller, 2 Iris Pardijs, 3 Bente
Lenselink

Jongens 9, 10 en 11 jaar: 
1 Roel Bouwmeester, 2 Falco Ijben, 3
Maarten Pelgrum.

Meisjes 9, 10 en 11 jaar: 
1 Saskia Gudde, 2 Malissa Roeterdink,
3 Laura Wijs.

Jongens 12, 13 en 14 jaar: 
1 Tom Bruinsma, 2 Nick Koning, 3 Erik
Tuinman.

Meisjes 12, 13 en 14 jaar: 
1 Liza Berends, 2 Laura Jager, 3 Anne-
bel van Veen.

Stoelendans 7 tot en met 14 jaar: 
1 Annebel van Veen, Esther Tuinman,
Anniek Hoogkamp.

De kinderen in de leeftijd van 0 tot
en met 6 jaar: 
allemaal prijs!

Lindenaren maakten er een gezellig volksfeest van
De bewoners in het buurtschap Linde hebben het afgelopen weekend,
mede door de prachtige weersomstandigheden, een gezellig volksfeest
gevierd. Na de revue op donderdagavond, toen opa Toon er lustig op los
knalde, stond er vrijdagavond wederom ‘schieten’ op het programma!
Dit keer ging het om het traditionele vogelschieten waaraan circa 150 per-
sonen deelnamen. Bert Koning werd de nieuwe schutterskoning. Ter gele-
genheid van het 140 jarig jubileum stond er ook ‘keizer schieten’ op het
programma. Hieraan werd deelgenomen door 32 personen die ooit al
eens tijdens het volksfeest schutterskoning zijn geweest. Henk Meijerink
was de gelukkige, hij werd tot de nieuwe Keizer van Linde gekroond.
Bij de jeugd werd Thijs Koning de ‘koning’!



Genieten van inkomen
uit belegd vermogen
Het is de droom van iedere belegger. Een be-
legd vermogen dat zo groot is, dat je van
alleen de dividenduitkeringen al kunt leven.
Maar helaas, de meeste mensen verkeren
niet in deze positie en de kans dat u een of
andere loterij wint, is microscopisch klein.
De meeste mensen proberen met slim beleg-
gen vermogen zo snel mogelijk te laten
groeien. Maar waarom zou u uw belegd
vermogen niet nu al gebruiken om
wat extra inkomen te genereren?

AANVULLING OP HET INKOMEN
Er is een aantal manieren om via be-
leggingen een aanvulling op het inko-
men te realiseren. Een eenvoudige me-
thode is het uitkiezen van enkele be-
leggingsfondsen die een relatief hoog
dividendrendement hebben. Op die
manier hoeft u zich niet direct met
uw beleggingen bezig te houden - dat
doet de fondsmanager voor u. U krijgt
wel op een vast moment in het jaar in
de vorm van het dividend een som
geld uitgekeerd. Deze stroom is rede-
lijk stabiel, maar kan per jaar wel ver-
schillen. Daarnaast profiteert u van de
eventuele koersstijgingen van het fonds. 

PLANNING
U kunt zelf, of in overleg met uw advi-
seur van de Rabobank, een plan opstel-
len om u te voorzien van wat extra
maandelijks inkomen. Wij wijzen u
op enkele beleggingsfondsen die u bij
uw plannen wellicht goed van pas
kunnen komen. De aandelenfondsen
die volgens ons geschikt kunnen zijn
om inkomen uit vermogen te realise-
ren zijn het ABN Amro High Income
Equity Fund, het Delta Lloyd Select Di-
vidend Fonds en Robeco Global Value
Equities. Obligatiefondsen die een
hoog inkomen genereren zijn Fortis
Euro Obligaties Dividend, Robeco Eu-
ro Obligaties Dividend en Robeco
Flexo-rente (E-shares). Van de gestruc-
tureerde producten vinden wij het
ING Opportunity Obligatie Fonds, ING
Premium Dividend Fonds en het ABN
Amro ROCC Certificaat interessant. 

De door ons geselecteerde aandelen-
fondsen beleggen vooral in waarde-
aandelen. Dit zijn aandelen die over
het algemeen als kenmerk hebben dat
zij een lage koers-winstverhouding
hebben en een relatief hoge dividend-
uitkering. 
Naast aandelenfondsen hebben wij
ook een aantal obligatiefondsen gese-
lecteerd. Afgezien van ons positieve
advies voor obligaties, vinden wij deze
obligatiefondsen in het bijzonder inte-
ressant voor beleggers die inkomen
uit hun vermogen willen halen. De ge-
selecteerde fondsen hebben een mooi
dividendrendement.

PORTEFEUILLE
Bij het samenstellen van een porte-
feuille die gericht is op het genereren
van inkomen, zijn andere overwegin-
gen van belang dan bij het samenstel-
len van een portefeuille die gericht is
op vermogensgroei. Bepaalde typen
producten zijn dan interessanter voor
u dan producten die puur gericht zijn
op het maken van hoge koerswinsten.
Een combinatie van producten helpt u
uw risico zo goed mogelijk te spreiden.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke on-
derneming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.

Op donderdag 21 september jl. be-
zocht groep 3 (60 ll.) van Basisschool
Het Hoge, de tentoonstelling "Kunst
van Koldeweij". Door Will(emijn) Co-
lenbrander, beeldend kunstenaar/ad-
viseur kunst- en cultuureducatie,
werd een kunstkijkles ontwikkeld en
uitgevoerd. Dit gebeurde op verzoek
van Corry Peters, leerkracht op basis-
school Het Hoge, i.v.m. een kunstweek
die voor de hele school georganiseerd
was. De leerlingen van groep 3 werden
verdeeld in vier groepen van 15 leer-
lingen en kwamen onder begeleiding
van leerkrachten en ouders naar de
galerie. Hier kregen zij een aantal op-
drachten die gericht waren op het le-
ren kijken naar beeldende kunst.

Belangrijke doelstelling van Colen-
brander is o.a. kinderen ervan bewust
te maken dat, in dit geval  beelden en
schilderijen/panelen, door mensen,
kunstenaars, worden gemaakt. Dat de-
ze kunstenaars bewust kiezen voor
juist dát materiaal, dié vorm of dié
kleur om hun beeld of schilderij/pa-
neel vorm en betekenis te geven. 
Het ontbreken van een herkenbare
voorstelling in de beelden en panelen
van Mirjan Koldeweij is voor kinderen
van deze leeftijd geen probleem. Met

grote onbevangenheid en fantasie ga-
ven zij het werk een naam en daarmee
een eigen betekenis. Staande bij het
beeld van hun keuze wezen zij aan

welke aspecten hen op die gedachte
hadden gebracht. Door hierover met
de kinderen te praten probeert  Colen-
brander hun kijken naar kunst te in-
tensiveren.
Uitspraak van een van de leerkrach-
ten: "Ik krijg er kippevel  van. Zo ont-
roerend mooi om onze leerlingen te
zien kijken naar en reageren op kunst"

In Galerie Bibliotheek voor leerlingen basisschool Het Hoge

Kunstkijkles bij "Kunst van Koldeweij"

In de Galerie Bibliotheek Vorden is tot eind oktober een tentoonstelling
te zien van beeldend kunstenaar Mirjan Koldeweij uit Eibergen. In het
werk van deze kunstenaar zien we een grote voorkeur voor bepaalde
materialen zoals metaal, hout, papier en textiel.

VV VORDEN
Zaterdag 23 september
Vorden A1 - Ruurlo A1: 2-0
FC Eibergen B1 - Vorden B1: 1-1
Vorden B2D - Sallandia B1: 5-1
Warnsveldse Boys C1 - Vorden C1: 3-7
Vorden C2 - Witkampers C2: 0-9
Vorden C3D - Be Quick Z. C2: 0-18
Keijenburg. Boys D1 - Vorden D1: 2-3
AZC D2 - Vorden D2: 1-4
Vorden D3 - Warnsveldse Boys D4: 11-0
VVG '25 E1 - Vorden E1: 1-2
Vorden E2 - Warnsveldse Boys E2: 1-5
Ratti E1 - Vorden E3: 3-5
Vorden E4 - VIOD E6 5-2
FC Zutphen E6 - Vorden E5: 7-0
Be Quick Z. F1 - Vorden F1: 1-5
Vorden F2 - VVG '25 F2: 0-7
RKPSC F4 - Vorden F3: 1-4
Vorden F4 - DVV F10: 1-8

Zondag 24 september
Vorden 1 -  Bon Boys 1: 3-1
Vorden 2 - DVC '26 4: 3-0
Vorden 3 - Socii 2: 4-1
AZC 5 - Vorden 4: 4-3
Keijenburgse Boys 5 - Vorden 5: 0-1

PROGRAMMA
Zaterdag 30 september
Vorden A1 - Ruurlo A1; Vorden B1 - Pax
B1; Vorden B2D - Sallandia B1; Vorden
C1 - AZC C1; Vorden C2 - Witkampers
C2; Vorden C3D - Be Quick Z. C2; Vor-
den D1 - Ulftse Boys D1; Vorden D2 -
Loil sv D1; Vorden D3 - Warnsveldse
Boys D4; Vorden E1 - AZC E1; Vorden
E2 - Warnsveldse Boys E2; Vorden E3 -
Zelhem E1; Vorden E4 - VIOD E6; FC
Zutphen E6 - Vorden E5; Vorden F1 -
HC '03 F1; Vorden F2 - VVG '25 F2; Vor-
den F3 - DVV F9; Vorden F4 - DVV F10.
Zondag 1 oktober
Vorden 1 -  Bon Boys 1; Vorden 2 - Doe-
tinchem 2; Vorden 3 - Socii 2; Vorden 4
- Dierense Boys 3; Keijenburgse Boys 5
- Vorden 5.

Vo e t b a l
SOCII NIEUWS
Socii moest het opnemen tegen Groes-
sen een club met een heel mooi sport-
park dit vooral vanwege het enorme
aantal jeugdleden. Groessen een van
de toppers in deze afdeling en dat
bleek ook wel uit het voetbal dat ze op
de mat legden. Een goed team met niet
een zwakke plek en dit resulteerde in
een 2-0 stand met de rust. Ook na de
rust best een paar kansjes voor Socii
maar de gastheren gaven niks weg en
bleven het beste van het spel houden.
Kort na de rust werden A junioren
Harm Loman en Maarten Rensink in-
gebracht en ook mocht Jos Peters zijn
kunsten tonen maar Groessen had be-
tere kansen en won verdiend met 4-0.
Voor trainer Jan Steffens weer een
drukke week om zijn smalle selectie
klaar te stomen voor koploper AZC 1
Oktober thuis aanv. 14.00 uur. Vorden 3
--Socii 2 4-1 Socii 4 -Brummen 3 0-5 So-
cii 5 -De Hoven 5 2-4 Programma 1 Okt
Socii -AZC Socii 2 -Be Quick Z 4 Socii 3 -
Gendringen 6 De Hoven 4 --Socii 4.

Vo e t b a l

FLASH START COMPETITIE GOED
Het eerste team van Flash heeft haar
eerste wedstrijd gewonnen. Dit team
bestaat uit Joyce Teeuwen, Marian
Hulshof, Marian te Riele, Robert Kater
en Peter van Dijk. De eerste opponent
Didam werd met de klinkende cijfers
7-1 verslagen. Er ging alleen een
mixed-spel verloren. Vorig jaar had het
team meer moeite met deze tegen-
stander. Ook het jeugdteam begon
goed. Het team bestaat uit Nymfe
Waarle, Ilse van Dijk, Carlos Waenink
en Erik van Hoffen. De tegenstander
heette Lochem. Op één enkelspel na
werden alle partijen gewonnen. Eind-
stand 7-1 voor Flash.

B a d m i n t o n

Het 10-tal Berkelduikers, uit Lochem
en omstreken, mocht zowel bij de jon-
gens als de meisjes (t/m 11 jaar) met de
beste 16 zwemploegen van Nederland
om de Nationale titel strijden.

De jongensploeg werden 4e op de 4x
50m schoolslag (3.01.55) en 4x 50m
wisselslag (2.41.68) en 9e op de 4x 50m
vrije slag wat resulteerde in een onver-
wacht hoge 5e plaats in het totaal klas-
sement. 

Ook de 4 meisjes werden in het totaal-
klassement zeer verrassend 5e, na een
9e plaats op de de 4x 50m schoolslag
(2.58.61), 6e plaats op de 4x 50m wis-
selslag (2.37.10) en een 7e plaats op de
4x 50m vrije slag (2.19.23). 

Zowel zwemmers, trainers als ouders,
met het grootste spandoek, kijken met
veel voldoening terug op deze klinken-
de resultaten.

Zwemestafette inspireert Berkelduikers

Door de goede resultaten aan het eind van het vorig zwemseizoen hebben
Sander Wissink, Hidde Ottens, Daan Nijland, Rick Haijtink, Niels Tjoonk,
Luuk Nijland, Merel Wilgenhof, Lotte Eising, Anne Carlijn Bakker en
Milou Tjoonk zich weten te plaatsten voor de Nationale Estafette Kam-
pioenschappen Zwemmen in Purmerend.



Erwin Plekkenpol kijkt met een goed
gevoel terug op de finalewedstrijden
om het Europees kampioenschap en-
duro in Frankrijk. De Vordenaar be-
haalde twee bronzen plakken, waar-
van de derde plaats (individueel) hem
de meeste voldoening schonk. De
bronzen plak met zijn teamgenoten
Mark Wassink en Tom Hemmelder
(E.N.E.-WPM team) ervoer hij eveneens
als een prestatie om trots op te zijn. Na
de wedstrijden in Italië, Polen en Hon-
garije bezette Erwin in het individuele
tussenklassement de derde plaats. De
mogelijkheid was aanwezig om tij-
dens de twee slotmanches in Noireta-
ble (nabij Lyon) nog een plaats te klim-
men, maar dan moest de Vordenaar
sowieso van pech gevrijwaard blijven.

Erwin: ‘De Oostenrijker Werner Mül-
ler was in feite onbereikbaar. Hij was
het hele seizoen al een klasse apart en
won alle wedstrijden. Ook in Frankrijk
won hij beide manches, dus een te-
rechte Europese kampioen. Zelf had ik
nog hoop dat ik de achterstand op de
nummer twee in het klassement, de
Tsjech Vita Kuklik zou kunnen goed
maken, met name door mijn 4e plaats
tijdens de eerste manche op zaterdag.
Het ging die eerste dag hartstikke
goed. Door de hevige regenval van de
dagen ervoor, vonden met name de
crossproeven op een spekglad terrein
plaats. Ondanks een valpartij heb ik

goede crossproeven gereden, wel wat
tijdverlies doordat op gegeven mo-
ment mijn achterrem niet meer werk-
te. Uiteindelijk toch dik tevreden over
deze eerste dag die mij een vierde
plaats opleverde’, aldus de Vordenaar.

De coureurs moesten op deze eerste
dag overigens flink aan de bak. Drie
ronden van elk 85 kilometer met in el-
ke ronde een aantal crossproeven. Er-
win: ’Ik heb die zaterdag onafgebro-
ken 8 uur en 35 minuten op de motor
gezeten. Onderweg heel veel water ge-
dronken. Natuurlijk aan het eind van
de rit, hartstikke kapot en dus vroeg
naar bed. Op zondag wachtte immers
opnieuw een zware klus. De organisa-
tie nam zaterdagavond het (verstandi-
ge) besluit om op zondag de tweede
manche met één ronde in te korten,
dus toen in totaal twee ronden van 85
kilometer plus crossproeven. De race
verliep prima, de crossproeven gingen
goed en voor de rest zat ik qua tijd pri-
ma op schema.

Echter uitgerekend bij de laatste ex-
treemtest ging het mis. Wij moesten
als een soort trial met de motor over
boomstammen springen. Toen sloeg
de ketting eraf met als gevolg een ka-
potte koppeling cylinder. Er zat voor
mij maar één ding op, namelijk de
motor zelf over de boomstammen til-
len! Best zwaar natuurlijk want de mo-

tor weegt ruim 100 kilo. Gelukkig kon
ik de tijdschade beperkt houden. Ik
werd op deze zondag uiteindelijk 7e,
voldoende om in het eindklassement
op de derde plaats te eindigen. Vorig
jaar werd ik tijdens het Europees kam-
pioenschap vierde, nu dus een podi-
umplaats, prachtig toch. Dat geeft goe-
de moed voor het Europees kampioen-
schap in 2007, deze bronzen medaille
smaakt natuurlijk naar meer’!

In de strijd om de Europese titel voor
merkenteams, was het E.N.E.-WPM
team (Mark Wassink, Tom Hemmelder
en Erwin Plekkenpol) eveneens hoop-
vol naar Frankrijk vertrokken. De
ploeg leidde op dat moment in het
tussenklassement met twee punten
voorsprong op het KTM team uit Tsje-
chië. Erwin: ‘We hadden na de eerste
dag nog goede hoop op een hoge klas-
sering. Helaas bleek de eerste plek niet
meer haalbaar. Het toeval wilde dat tij-
dens de wedstrijd op zondag Mark
Wassink dezelfde pech had. Ook bij
hem de ketting eraf, dus tijdverlies.
Heel erg jammer natuurlijk. Uiteinde-
lijk waren we na afloop hartstikke blij
dat wij als team toch nog als derde
zijn geëindigd, dus voor mij de tweede
bronzen medaille’, zo zegt Erwin Plek-
kenpol.

Voor de Vordenaar tijdens deze finale-
manches ook nog ‘zilver’! Bij elke wed-
strijd worden namelijk de resultaten,
van alle nationaliteiten per land bij el-
kaar opgeteld (ongeacht voor welk
merk men uitkomt) Dat geeft dan per
wedstrijddag een landenklassement.
Toen het Europees kampioenschap en-
duro zondag werd afgesloten bleek het
Nederlands team zilver te hebben ge-
wonnen. Erwin: ‘Wat wil je nog meer,
twee keer brons en één keer zilver. Ho-
pelijk lukt het mij half november ook
om tijdens de WK in Nieuw Zeeland
(‘International Six Days Enduro’) een
plak, liefst goud natuurlijk, te beha-
len”, zo zegt hij. De komende maan-
den doet hij er alles aan om zijn Neder-
landse enduro titel te prolongeren.
Net als in 2005 lijkt de strijd dit jaar
ook weer tussen Erwin Plekkenpol en
Erik Davids te gaan. Erwin: ‘ Ik denk
toch wel dat ik Erik Davids in Frankrijk
aan het schrikken heb gemaakt. Hij
werd zaterdag namelijk 9e en zondag
16e, dus kun je constateren dat ik mo-
menteel in een betere vorm steek’, zo
zegt Erwin Plekkenpol lachend.

Erwin Plekkenpol dolblij met twee bronzen
en een zilveren plak

Erwin Plekkenpol (links) op het Europees podium te Frankrijk

RATTI 1 – CARVIUM 1
Op zondag 24 september nam Ratti 1
het thuis op tegen Carvium 1 uit Her-
wen. Na een relatief goede competitie-
start was het zaak om tegen Carvium
3 punten te pakken om aansluiting te
houden met de subtop in de Zesde
Klasse E.

In het begin van de wedstrijd was het
echter Carvium dat, zonder goed te
spelen, de beste kansen kreeg. Het spel
van Ratti blef achter bij wat de selec-
tiespelers de laatste weken hadden la-
ten zien. Toch liet Ratti naar mate de
eerste helft vorderde wat meer zien.
Carvium wist niet meer gevaarlijk te
worden en Ratti kon in aanvallend op-
zicht meer een vuist maken. 

Tien minuten voor rust was het Mi-
chiel Gudde die de grootste kans had
om Ratti op voorsprong te zetten. Oog
in oog met de doelman van Carvium
ontbrak het hem echter aan het nodi-
ge geluk om de openingstreffer voor
Ratti te noteren. De rust werd bereikt
met een tussenstand van 0-0.

De tweede helft werd het voetbal er
niet beter op. Beide ploegen grossier-

Vo e t b a l

De collecte voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft in Vorden in totaal
2743,77 euro opgebracht. De orga-
nisatie brengt de collectanten har-

telijk dank voor hun inzet. De
plaatselijke bevolking wordt dank
gebracht voor hun bijdrage in de
collectebus.

Opbrengst collecte 
Prinses Beatrix Fonds

Op donderdag 5 oktober begint het
35+ dubbel bakker tennistoernooi op
het Vordens Tennis Park. Dit jaarlijks
toernooi trekt altijd veel deelnemers
uit de regio. Ook dit jaar hebben zich
weer meer dan 100 deelnemers aange-
meld, afkomstig van een 22-tal tennis-
verenigingen. Er worden alleen dub-
belpartijen gespeeld in de cat. 5, 6, 7
en 8 en de minimumleeftijdgrens is
35 jaar. De inschrijving is inmiddels
gesloten. De wedstrijden beginnen
donderdag om 18.00 uur en duren tot
zondag 8 oktober.

T e n n i s
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Ouderenorganisaties: 
Kabinet bakt zoete broodjes
De ouderenorganisaties* vinden dat het kabi-
net zoete broodjes bakt maar zijn niet tevre-
den over de concrete maatregelen die het
treft. "Na het zuur komt het zoet." heeft het ka-
binet beloofd. 

De ingrepen in de verzorgingsstaat waren no-
dig om deze toekomstbestendig te maken. Na
de magere jaren zouden de vette jaren volgen.
Hoe vet is de miljoenennota die het kabinet 19
september presenteerde en hoe pakt die uit
voor de ouderen in Nederland? 

De koopkracht van ouderen
stijgt 1% tot 11/4% 
Uit de koopkrachtberekeningen die de oude-
renorganisaties elk jaar door het NIBUD laten
maken, blijkt dat er inderdaad sprake is van

een verbetering van de koopkracht. Maar de
koopkracht van ouderen met een laag inko-
men stijgt alleen wanneer zij gebruik maken
van alle bestaande compensatieregelingen (zo-
als bijvoorbeeld de teruggavenregeling buiten-
gewone uitgaven, aanvullende bijstand). In de
praktijk blijkt nog steeds dat een grote groep
ouderen, om wat voor reden dan ook, geen ge-
bruik maakt van deze regelingen. Verder is
nog niet te overzien wat de inkomenseffecten
zijn van de overheveling van de huidige WVG-
voorzieningen naar de WMO. 

De ouderenorganisaties verwachten dat de
zorgbehoevenden in de nieuwe systematiek
een hogere bijdrage moeten gaan betalen. Ook
de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ
wordt overgeheveld naar de WMO. Uit de be-
groting van SZW blijkt dat een groep van
220.000 zorggebruikers er op jaarbasis meer
dan 25 euro op achteruit gaan. 

Zowel de overgang van de WVG als de huishou-
delijke verzorging naar de WMO kunnen voor
de betrokkenen tot een scherpe achteruitgang
van hun koopkracht leiden.

Per direct forse investeringen
in de kwaliteit van verpleeg-
en verzorgingshuiszorg 
De begroting mist de sense of urgency per di-
rect kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzor-
gingshuizen te verbeteren. Ook in 2007 moet
binnen hetzelfde budget 1,25% meer aan
cliënten worden geholpen. Met de huidige
middelen meer handen aan het bed. Extra in-
vesteringen worden voor de helft uit de groei-
ruimte gehaald. De ouderorganisaties eisen
per direct forse investeringen in de kwaliteit
van zorg in de verpleeg- én verzorgingshuis-
zorg. Met spoed dient een task force te worden
ingesteld. De grote verschillen tussen de hui-
zen moeten met kracht worden teruggedron-
gen. De investeringen dienen niet in het over-
all instellingsbudget te verdwijnen maar ge-
oormerkt te worden en direct ten goede ko-
men aan de zorg aan de bewoners zelf.
Roep om flexibiliteit in de begroting 2007 ten
behoeve van voldoende budget voor de huis-
houdelijke zorg in de Wmo
De ouderenorganisatie eisen aanpassing van
de begroting 2007 wanneer uit de voorspellin-

gen eind 2006 blijkt dat het berekende budget
voor de huishoudelijke zorg dat wordt overge-
heveld naar de gemeenten niet voldoende is.
Per 1 januari a.s. wordt de huishoudelijke zorg
uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De
ouderenorganisatie zijn bang dat ouderen
veel last zullen ondervinden van de overgang.
Niet alleen omdat ouderen er niet zeker van
zijn dat ze hun 'eigen' huishoudelijke hulp zul-
len behouden. Ook is het de vraag of alle oude-
ren die nu huishoudelijke hulp krijgen daarop
nog wel kunnen rekenen in 2007.

Afschaffen van de korting 
op de huursubsidie
De ouderenorganisaties roepen op per direct
de korting op de huursubsidie af te schaffen.
Zeven van de tien huurtoeslagontvangers heb-
ben een inkomen op het sociaal minimum
waarvan vier op de tien ouderen zijn. Dit be-
treft 200.000 ouderen. 
* De ouderenorganisaties ANBO voor 50-plus-
sers, NVOG, PCOB en Unie KBO zijn verenigd
in het CSO en tellen samen 700.000 leden.

den  in balverlies waardoor er een
rommelige wedstrijd ontstond. Beide
ploegen konden aanvallend nauwe-
lijks nog een iets laten zien, waardoor
de wedstrijd leek af te stevenen op een
doelpuntloos gelijkspel. 

Diep in blessuretijd was het echter
Carvium dat onverdiend nog aan de
haal ging met de punten. Een vrije
trap werd door de Ratti-muur zeer on-
gelukkig van richting veranderd waar-
door de bal onhoudbaar via binnen-
kant paal achter de uitstekend keep-
ende doelman Herbert Rutgers ver-
dween. Kort na de treffer van Carvium
blies de scheidsrechter voor het eind-
signaal. Voor Ratti een wederom een
teleurstelling, omdat voor de tweede
maal dit seizoen diep in blessuretijd
nog punten werden weggegeven. Aan-
staande zondag treedt Ratti in Varssel-
der-Veldhunten aan tegen de nummer
twee uit de competitie GWVV. Voor
Ratti de schone taak om daar een goed
resultaat neer te zetten.

UITSLAGEN SV RATTI
Zaterdag 23/09/2006
Ratti E1 - Vorden E3: 2-10
Haarlo SP 4 - Ratti 4  2-1
IJsselstreek B1 - Ratti B1D 0-2
Pax C4 - Ratti C1D 2-5
DVC '26 D4 - Ratti D1  9-0
OBW E7 - Ratti E2  2-5
Longa '30 F9 - Ratti F1 0-3

Zondag 24/09/2006
Ratti 1 - Carvium 1 0-1
Ratti 3 - Witkampers 6  0-4
C Eibergen 6 - Ratti 2  13-3.

PROGRAMMA
Zaterdag 30/09/2006 
Ratti 4 - SKVW 4; Ratti D1 - Vorden D3;
Ratti E1 - VIOD E5; Ratti E2 - OBW E6;
AZC B2 - Ratti B1D; SBC '05 C2 - Ratti
C1D.

Zondag 01/10/2006 
Ratti 2 - Witkampers 5; Ratti DA1 -
Wilp DA1; GWVV 1 - Ratti 1; Marien-
veld 3 - Ratti 3.



In deze minicursus leer je elkaar op
een mooie manier te herontdekken.
Door middel van informatie, oefenin-
gen en opdrachten kom je weer nader

tot elkaar. Het hoofdthema is commu-
nicatie. De nadruk ligt op: wat kan er
beter en niet wat gaat er mis. Ook voor
mannen zijn deze 3 avonden interes-
sant. Het is namelijk zo, dat mannen
over het algemeen meer moeite heb-
ben om aan dit soort workshops te be-
ginnen dan vrouwen. Maar wat blijkt:
de mannen die deze cursus gevolgd
hebben zijn juist erg enthousiast. 

Deze workshop is verdiepend en er
wordt ook heel wat gelachen. Data: 10,
25 oktober en 8 november. En verder
in overleg. Voor meer informatie zie
www.praktijk-margajansen.nl

Workshop "Werken aan Liefde"
In oktober geeft Marga Jansen een
workshop/minicursus Werken aan
Liefde. Dit is een workshop waarbij
stellen (gehuwd, samenwonend)
hun liefdesrelatie kunnen opfleu-
ren. Als je al wat jaren bij elkaar
bent is het vaak zo dat je elkaar wel
kent en elkaar niet zo veel meer te
vertellen hebt. Het samenleven
kan een sleur worden, praten (echt
praten) met elkaar wordt minder.

Directeur Wim Veerbeek van Bouwop-
leiding Berkelstreek was in zijn nop-
jes. 'Op een totaal van 12.000 leerlin-
gen zijn er acht nominaties vergeven
waarvan twee aan ons opleidingsbe-
drijf. Daar zijn we best trots op.' De
landelijke uitverkiezing in Harderwijk
trok veel belangstellenden, waaronder
een forse delegatie uit de Achterhoek.
Bert Fokkink werd niet alleen genomi-
neerd, hij mocht ook nog eens een
tweede prijs in ontvangst nemen. 

Bert Fokkink (42) uit Vorden zag geen
toekomst meer voor zijn melkveehou-
derijbedrijf. Hij koos voor de bouw en
liet zich omscholen tot timmerman.
Bert haalde in een rap tempo het ene
na het andere tentamen en rondde
zijn opleiding Timmeren (niveau 2)
met veel succes in anderhalf jaar af.

Hij wil zich nu verder bekwamen op
zijn vakgebied en heeft veel plezier in
zijn nieuwe job bij Morssinkhof Bouw
in Borculo en Enschede. Herco Klein
Brinke (31) uit Barchem heeft een be-
perking. Hij is ernstig gehoorgestoord
en volgde daarom speciaal onderwijs.
Herco behaalde in 1993 zijn diploma
metaal op niveau A/B. Het vinden van
een baan was geen eenvoudige opga-
ve. Toch lukte het en ging hij aan de
slag in de autoschadeherstelbranche.
De bouw blijkt echter een grotere pas-
sie voor Herco Klein Brinke. Buiten
werken, meer teamwork en meer af-
wisseling spreken hem aan. Hij maak-
te eerst de overstap naar de toeleve-
ringsindustrie voor de bouw, een be-
drijf dat prefab scheidingswanden
maakt. Bij Bouwopleiding Berkel-
streek koos hij voor het timmervak,

Met vallen en opstaan en een flinke
dosis doorzettingsvermogen wist Her-
co uiteindelijk zijn opleiding Timme-
ren (niveau 2) goed af te ronden en in-
middels werkt hij voor Bouwbedrijf
H.J. Kok in Lochem dat tijdens de op-
leiding al gebruik maakte van zijn
diensten. 

RCB De Achterhoek en Bouwopleiding
Berkelstreek is erg blij met het initia-
tief van Fundeon om positief ingestel-
de personen in het zonnetje te zetten.
'Daar profiteert de hele sector van.
Mensen die zich laten omscholen kie-
zen niet voor de makkelijkste weg en
in de bouw liggen veel kansen', aldus
Wim Veerbeek. Hij noemt de genomi-
neerden hardwerkende en gemoti-
veerde leerlingen. 'Beiden hebben te
maken gehad met factoren die veran-
deren van werkkring nodig maakten.
Dat is een weg waarbij keuzes ge-
maakt moeten worden en waarbij
doorzettingsvermogen erg belangrijk
is. Ze moesten terug naar de basis. Dat
wil zeggen het beheersen van elemen-
tair vakmanschap en van daaruit ver-
der. Deze twee gevallen kunnen als
voorbeeld dienen voor anderen die
zich willen laten omscholen.'

Nominaties Fundeon voor Bert Fokkink en Herco Klein Brinke

Landelijke waardering leerlingen
Bouwopleiding Berkelstreek

Met ingang van 1 januari 2006 zijn Bouwradius en SBW gefuseerd tot Fun-
deon. De bouw, infra en gespecialiseerde aanneming beschikken nu over
één opleidingsinstituut dat de markt bedient met kwalitatief nog betere
producten. Afgelopen donderdag vond de Relatiedag van Fundeon plaats
in Harderwijk. Onderdeel van de promotiedag was de uitreiking van de
onderwijsprijzen waaronder die voor de beste leerling/cursist. De Regio-
nale Commissie Bouw (RCB) De Achterhoek droeg twee genomineerden
voor vanuit deze regio: Bert Fokkink en Herco Klein Brinke. Zij schoolden
zich om tot timmerman.

Twee leerlingen van Bouwopleiding Berkelstreek kregen volop waardering op de eerste Relatiedag van Fundeon. Bert Fokkink (links) en
Herco Klein Brinke werden uitgebreid in het zonnetje gezet vanwege hun prestaties

Aandacht was er ook voor de officiële
website van Ratti (www.ratti.nl), die
een steeds belangrijker contactorgaan
wordt binnen de vereniging. Webmas-
ter Harold Groot Roessink heeft helaas
aangegeven te stoppen met zijn werk-
zaamheden voor de website. Het be-
stuur van Ratti is druk op zoek naar
een vervanger. Een woord van dank
ging uit naar Jeroen Bleumink van het
gelijknamige hoveniersbedrijf, die op
het Ratti-complex met veel inzet be-
langeloos een speelveldje heeft gerea-
liseerd voor de allerjongste jeugd. Tij-
dens de algemene ledenvergadering
stemden de leden van Ratti in met de
voordracht van Henk Gosselink als lid
van verdienste. Na ruim 30 jaar elftal-
leider geweest te zijn van de zaterdag-
afdeling van Ratti heeft Henk aange-
geven zich terug te trekken als elftal-
leider. Helaas was Henk niet in de ge-
legenheid om de ledenvergadering bij
te wonen. Daarom wordt op een ge-

schikt moment een afscheidswed-
strijd voor Henk georganiseerd. 

Op bestuurlijk niveau werd formeel af-
scheid genomen van jeugdvoorzitter
Wim Gudde, die zijn taken in een eer-
der stadium al overgedragen heeft aan
Bert Tuinman. Ook werd Reinier Hen-
driksen die sinds 1997 afgevaardigde
van de zondagafdeling is geweest be-
dankt voor zijn inzet binnen het be-
stuur. De vacature van afgevaardigde
zondag is nog vacant. Voorzitter Freerk
Boekelo en afgevaardigde van de activi-
teitencommissie GZN, Martin Heuve-
link, waren aftreden en herkiesbaar.
Beide heren werden door de ledenver-
gadering onder applaus herkozen. 

Een belangrijk punt op de agenda  van
de algemene ledenvergadering was
het meerjarige beleidsplan dat het be-
stuur in nauwe samenspraak met een
groot aantal leden heeft opgesteld. De
missie van s.v. Ratti is het gelegenheid
bieden tot het beoefenen van de voet-
balsport, waarbij het vooral gaat om
(een juiste balans tussen) sportieve
prestaties en plezier. Binnen het voor-
liggende beleidsplan is deze missie
vertaald naar tal van sportieve en or-
ganisatorische doelstellingen. Het be-
leidsplan werd met algemene stem-
men aangenomen. 

Met een mooi jaar achter de rug kan
geconcludeerd worden dat S.v. Ratti
volop in beweging is, nu en in de toe-
komst.

Algemene ledenvergadering s.v. Ratti
Op maandag 18 september 2006
was kantine De Eik de locatie voor
de jaarlijkse ledenvergadering van
s.v. Ratti. Onder belangstelling van
ruim 30 aanwezigen blikte voorzit-
ter Freerk Boekelo terug op een
succesvol en plezierig jaar, waarin
Ratti zowel op als langs de velden
mooie resultaten heeft behaald.
Speciale aandacht ging uit naar
Bart Nijhof en Laurens Bleumink
die gezamenlijk ontzettend veel
tijd steken in het onderhoud van
het Ratti-complex.

INLOOPAVOND
Na een korte presentatie van het con-
ceptplan is de rest van de avond be-
doeld om te discussiëren over het
voorstel van de provincie om onder-
houd te verrichten aan delen van het
wegvak van de N316 en overige voorge-
nomen werkzaamheden. Hiervoor, en
ter beantwoording van vragen, zijn
vertegenwoordigers van de gemeente

Bronckhorst en van de provincie Gel-
derland aanwezig. 

WERKZAAMHEDEN
Werkzaamheden worden uitgevoerd
aan de Rondweg Vorden. Het betref-
fende wegvak loopt vanaf de brug over
de Veengoot tot en met rotonde Het
Hoge. Dit wegvak, de brug over de
Veengoot en rotonde Het Hoge wor-
den onderhouden. De rotonde Het Ho-
ge wordt vergroot en rotonde Horster-
kamp wordt aangelegd met transfer-
punten voor het openbaar vervoer. 

MEER INFORMATIE
Voor nadere informatie kunt u desge-
wenst contact opnemen met de pro-
jectmanager de heer P. Muller, tele-
foonnummer (026) 359 92 73, email:
p.muller@prv.gelderland.nl of met de
projectsecretaris mevrouw P. van
Burk, tel. (026) 359 85 63, email:
p.van.burk@prv.gelderland.nl

Presentatie van plannen aan
Rondweg Vorden (N316)
De provincie Gelderland en de ge-
meente Bronckhorst organiseren
op dinsdag 3 oktober van 19.00 tot
21.00 uur een informatieavond in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in
Vorden, gemeente Bronckhorst.
Het onderwerp van de avond is de
voorgenomen werkzaamheden
aan de N316. Reacties op deze plan-
nen worden waar mogelijk in de
plannen verwerkt. De indieners
ontvangen een reactienota, waarin
feedback wordt gegeven.

Op deze nieuwe sfeervolle locatie zijn
ook nieuwe leden van harte welkom.
Stel dus niet uit tot morgen wat je ook

op dinsdag kunt doen. 't Olde Lettink
zet de deuren voor EGA Wichmond/
Vorden open, en gaat in samenwer-
king met EGA Nederland BV een speci-
aal 3 gangenmenu op de kaart zetten.
Even geen tijd om zelf een menu sa-
men te stellen dan 't Olde Lettink bel-
len. EGA is al ruim 25 jaar een begrip
als het om gezonde voeding en verant-
woord afslanken gaat. Niet alleen min-
der wegen, maar bewust worden van
een gezonde leefwijze, dat is het mot-
to. Voor informatie kunt u bellen met
Paula Sanders (0575) 44 18 01.

EGA vanaf 3 oktober in 't Olde Lettink
Vanaf 3 oktober gaan de afvallers
van de "dinsdag" naar een nieuwe
locatie. In verband met groot succes
is de huidige locatie is EGA Wich-
mond te klein geworden en kan al-
le nieuwe leden niet meer tegelijk
huisvesten. Voor de nieuwe locatie
is gekozen voor 't Olde Lettink Al-
menseweg 35a in Vorden. Elke dins-
dagavond van 19.00-20.00 uur.

Ook vindt er een verloting plaats met
vele prijzen. Kinderen zijn van harte
welkom! Zij zullen zich zeker thuis
voelen in het gezellige verzorgings-
huis en ook voor hen zijn er diverse ac-
tiviteiten. 

Op deze dag is het restaurant voor alle
bezoekers geopend waar u terecht
kunt voor een kopje koffie met gebak,
een drankje of andere versnaperingen.
En uiteraard verstrekken wij informa-
tie aan gelnteresseerden over het uit-

gebreide zorg-, service- en activiteiten-
aanbod van De Polbeek, alsmede over
werken bij De Polbeek. 

De najaarsmarkt wordt georganiseerd
door de activiteitenbegeleiders van De
Polbeek in samenwerking met de
'Stichting Vrienden van De Polbeek'.
De opbrengst van deze dag komt
rechtstreeks ten goede aan het welbe-
vinden van de bewoners van De Pol-
beek. 

De Stichting Vrienden van de Polbeek
zet zich hier al jaren met liefde voor
in. Mede dankzij deze hulp zijn er re-
gelmatig extraatjes mogelijk voor de
bewoners die het leven net wat extra
kleur en fleur geven. 

U bent van harte welkom tussen 14.00
en 16.30 uur bij Woonzorgcentrum De
Polbeek aan de van Dorenborchstraat
1 te Zutphen.

Najaarsmarkt bij woonzorg-
centrum de Polbeek
Op zaterdag 7 oktober 2006 wordt
er wederom een najaarsmarkt bij
De Polbeek georganiseerd. Op de
markt is van alles te koop en te
doen. Het aanbod varieert van
tweedehands boeken en andere
spulletjes, handwerken (gemaakt
door mensen die bij De Polbeek
wonen), kleding, herfststukjes en
oliebollen.

UITSLAGEN BRIDGECLUB
VORDEN
Maandag 18 september:
Groep A: 
1 Mw. v. Gastel / Mw. W. Kilian 60,2%; 2
Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 60,2%; 3 Dhr.
Hissink / Mw. Gerichhausen 53,9%.
Groep B: 
1 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman 57,8%;
2 Mw. de Vries / Mw. Lamers / Dhr. den
Ambtman / Dhr. Kip 55,7%.
Groep C: 
1 Mw. Oldenhave / Mw. Donninger
73,4%; 2 Mw. Vreeman / Dhr. Vreeman
59,7; 3 Mw. Speulman / Dhr. Speulman
50,0%.

Woensdag 20 september:
Groep A: 
1 Mw. Hoftijzer / mw. Vruggink 61,01%;
2 Dhr. Gille / dhr. Hissink 56,25%; 3 Mw.
thalen / dhr. Thalen 55,47 %.
Groep B: 
1 Mw. Nulden / mw. le Grand 65,63 %;
2 Dhr. Post / dhr. Sprey 62,67%; 3 Mw.
Lamers / dhr. Kip 58,44%.

B r i d g e
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SUPER STUNT KOOPAVOND
3 OKTOBER TUSSEN 18.00 EN 21.00uur

TAX-FREE 
BELASTING VRIJ KOPEN

Zo voordelig was DIERENDAG
nog nooit !!!!!

Op alle artikelen met uitzondering 
van de folder acties!!!!

VOER-MANDEN-KOOIEN-AQUARIUMS-KUSSEN-
VLOOIENARTIKELEN-HALSBANDEN-KRABPALEN ENZ. 

KASSA VOORBEELDEN:

Zak hondenvoer
€ 39.95 zonder 19% b.t.w. = € 33.57 verschil € 6.38

Hondenmand
van € 29.95 zonder 19% b.t.w. = € 25.16 verschil € 4.79

Vogelkooi
van € 59.95  zonder  19% b.t.w. = € 50.37 verschil 9.58

Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    

www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

GRATIS P

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP

Kom 
langs en 
profiteer 
van deze
bijzonder
Dierendag-
aanbieding!!!!

400m2  

huisdierenplezier

GEZOCHT:
TAXI CHAUFFEURS m/v 

in bezit van chauffeur/basisopleiding 
taxichauffeur is een pré

Of bereid tot snelle opleiding.
Voor informatie vragen 
naar Marcel of Sylvia

Achter de Hoven 8 - 7021 AG  Zelhem
Tel.: 0314 - 62 15 33

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

HHEERRFFSSTT--AACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)

Airco service

2255%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
AALLLLEE  BBAANNDDEENN

EENN  AACCCCUU’’SS
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem
Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 
De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

K U N S T S T O F
K O Z I J N E N
V O O R  I E D E R E
B O U W S T I J L

G I L D E N W E G  2 0   Z E L H E M   •   T :  0 3 1 4  6 2 2  3 0 8

WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 novem-
ber willen de organisatoren van de
lichtroute in 2001 en 2002 op veler
verzoek nogmaals een lichtroute
verzorgen. Het wordt een route van
ongeveer 25 km. door de buurt-
schappen Oosterwijk, Velswijk,
Wittebrink, Winkelshoek en
Wassinkbrink. 
Bewoners van die buurtschappen
mogen alle soorten van licht en
verlichting gebruiken waarvan ze
denken dat het een mooi effect
heeft op het aanzicht van hun
huis, tuin of ander object. Het

motto luidt hoe groter de deelna-
me, hoe meer soorten licht en hoe
groter de diversiteit in de verlicht-
te objecten, hoe mooier de route
kan worden. Ook verenigingen of
groepen kunnen hierin hun creati-
viteit tot uiting laten komen.
Voor de mooiste objecten zullen
prijzen beschikbaar zijn. Alle
bewoners van woningen aan de
route hebben onlangs hierover een
brief  met opgave strookje in hun
brievenbus ontvangen. De organi-
satie hoopt dat ze zich zo spoedig
mogelijk aanmelden om hun tuin,

huis of ander object in het licht te
zetten. Daarmee krijgt de organisa-
tie een goed overzicht of er vol-
doende  belangstelling  is onder de
aanwonenden, waardoor dit evene-
ment kan slagen.
Voor opgave en verdere informatie
kunt u terecht bij Henk Boenink,
tel. 0314-641758 (boenink100@het-
net.nl), Bertus Menkveld, tel. 0314-
621694 (a.menkveld@hetnet.nl),
Henk Rouwhorst tel.0544-351208
(h.rouwhorst@agroplaza.net) of
Bert Krabbenborg, tel.0314-641605. 

Doe-avond
‘Vrouwen van

Nu’ 
in Hummelo

De cursuscommissie
van N.B.v.P-Vrouwen
van Nu houdt op 19
oktober een ‘Doe-
avond’ bij de
Gouden Karper in
Humme-lo. Er zijn
nog plaatsen vrij bij
het porselein
beschilderen, het
breien van Grolsche
wanten en het brei-
en van een sjaaltje.
De bijeen-komst
begint om 19.45 uur. 

Voor nadere infor-
matie of opgave
(vóór 6 oktober)
kunt u contact op-
nemen met mevr.
Henny Klaassen, tel.
0314-381366 of mevr.
Rita van den Berg,
tel. 0314-382197.

Lichtroute door buitengebied Zelhem
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Donderdag 28 september kunt u terecht op de parkeerplaats van het Stationsplein (bij het Cultureel Centrum) in
Zelhem en wel van 09.00 tot 17.30 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u
een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar
blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oude nummer vervangen! 

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50%
DOORSCHEURKANS, OOK IN DE HERFST!

Harde wind, zware regen- en hagelbuien en vooral de eerste nachtvorst zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uit-
zetting en inkrimping doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek is de
doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U
kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een
dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle repara-
ties: Levenslange Garantie!

Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, WA-Plus, Casco
en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar
uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij Centraal Beheer particulier geldt een afwijkende
regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. U moet voor de juiste verzeke-
ringsgegevens bij reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitin-
spectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies. 

*"Reflectielaag", "Automark", het "STOP"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en "Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

Donderdag in Zelhem:

GRATIS* RUIT REPAREREN

*

Let op de gele tent van Automark

U bent welkom
30 september

Schoonochtend!

Op 30 september organiseert de
Stichting Wandelpaden Hummelo
en Keppel en Bronckhorst weer
een schoonochtend. Dat wil zeg-
gen dat de paden in het prachtige
wandelgebied weer eens een
schoonmaakbeurt krijgen. Het
tijdstip is bewust gekozen, name-
lijk vlak voordat de bomen hun
blad gaan verliezen.
De deelnemers verzamelen zich
om 9.30 uur bij Hotel De Gouden
Leeuw, waar eerst een kopje koffie
wordt gedronken. Vervolgens wor-
den er groepjes gevormd, die
onder leiding van een van de vrij-
willigers van de stichting een
route gaan lopen. Uiterlijk 12.30 is
iedereen weer terug bij het start-
punt. 
Snoeischaren en handschoenen
zullen zeker van pas komen. De

organisatie hoopt dat u die zelf
wilt meenemen; voor vuilniszak-
ken e.d. wordt gezorgd. 
De Stichting Wandelpaden Hum-
melo en Keppel hoopt dat veel
mensen gevolg zullen geven aan
deze oproep. 

Schrijfwedstrijd
Staring Instituut

Samen met de Dialectkring
Achterhook en Liemers en de
Vereniging Vrienden van de
Streektaal veur Lochem en umge-
ving organiseert het Staring Insti-
tuut een schrijfwedstrijd voor
inwoners van Achterhoek en
Liemers.
Iedere deelnemer mag ten hoogste
drie verhalen inzenden. Ze mogen
worden geschreven in het stan-
daard-Nederlands maar bij voor-

keur in één van de streektalen van
Achterhoek en Liemers. Het thema
is naar vrije keus, maar dient wel
streekgebonden te zijn. Dat wil
zeggen: de verhalen dienen zich af
te spelen in Achterhoek en/of
Liemers en/of betrekking te heb-
ben op de problematiek van
genoemde gebieden. De verhalen
mogen niet eerder in boekvorm,
tijdschrift of krant zijn gepubli-
ceerd.
U kunt tot 15 december uw verha-
len inzenden naar het Staring
Instituut, Postbus 686, 7000 AR
Doetinchem. Een deskundige jury
zal de inzendingen beoordelen. De
beste inzending wordt bekroond
met een eerste prijs van € 250,--.
Verder is er een tweede prijs van €
125,-- en een derde prijs van € 50,--
.
U kunt een wedstrijdreglement
opvragen bij het Staring Instituut.
U kunt het reglement ook raadple-
gen op de website van het insti-
tuut www.staringinstituut.nl.
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30 september, 1 en 2 oktober

En Dinsdag de 
kermis begraven

Zaterdag 30 september 21.00 uur 
Opening / Spelen 
13.00 uur Viering in St. Martinuskerk   

    15.00 uur Baakse spelen met extra  
kindervermaak en LUNApark open 

    21.00 uur muziek voor iedereen in de tent 

Zondag 1 oktober      15.30 uur 
Opening / Spelen 
Aanvang 14.00 uur met praalwagens,   

    Dweilorkest, koningspaar 2005, 
    muziekkorpsen, jeugdkarren en de  
    Baakse vendeliers 

Maandag 2 oktober      12.30 uur 
Vogelschieten 
Vogelschieten, vogelgooien, schijfschieten,   

    kegelen en kleine schutterij. 

En maandag avond afsluiting met de “Boakse” bands  
Café de Bierkaai
Zaterdag:  Fish Fever,  Zondag:  Bakkerij Manschot  
Maandag:  J.P.R.Strinxband & Dinsdag:  Laaielichters

Café Herfkens   
Zondag:  G. Garritsen 

Maandagavond in de tent VRIJ Entréé !!!!!!!!!!

De keusDe keus
    van je   van je
DromenDromen 

Showagenda 2006
• Zondag 8 oktober, Eibergen, ‘t Spieker

• Zondag 5 november, Ruurlo, Orangerie

• Maandag 13 november, Varsseveld, De Radstake

M e e s t e r  N e l i s s e n s t r a a t  2 3 ,  B e l t r u m
w w w . b e i j e r b e s s e l i n k . n l

Bel voor informatie, reserveringen 

of een afspraak: 0544 - 481222

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

NIEUW

VANAF 23 SEPTEMBER

SSSS pppp iiii eeee ssss eeee rrrr iiii jjjj     dddd eeee     LLLL eeee eeee uuuu wwww eeee nnnn dddd eeee eeee llll

Spiesenrestaurant voor de hele familie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

EEEE llll kkkk eeee     2222 eeee     gggg aaaa ssss tttt     eeee eeee tttt     gggg rrrr aaaa tttt iiii ssss     mmmm eeee eeee
tttt eeee gggg eeee nnnn     iiii nnnn llll eeee vvvv eeee rrrr iiii nnnn gggg     vvvv aaaa nnnn     dddd eeee zzzz eeee     bbbb oooo nnnn

Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

�

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Kwekerij Oudolf

Broekstraat 17

6999 DE  Hummelo

tel.: 0314 381120

fax: 0314 381199

www.oudolf.com

GRASSEN EN
NAZOMERDAGEN 

bij Kwekerij Oudolf 

30 SEPT. EN 1 OKTOBER
van 10.00 - 16.00 uur

Vraag ook naar de nieuwe catalogus!

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur? 
Ap Eggink 
verzorgt het 
voor u! e-mail info@apeggink.nl

DRUKWERK

Bleekstraat 1, 

Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

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

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

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

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

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

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

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

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

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

B en w van Bronckhorst gaan regels
vastleggen waarin het permanente
bewonen van recreatieverblijven in
de gemeente niet is toegestaan. In
Nederland is veel discussie over
permanente bewoning van recre-
atiewoonverblijven. Nu, na de her-
indeling, bestaat de behoefte bij de
gemeenteraad om het beleid voor
permanente bewoning voor recre-
atieverblijven opnieuw te bekijken
en om duidelijkheid te verschaffen
over het wel of niet permanent
mogen bewonen van recreatie-
verblijven. 

De raad heeft in november vorig jaar
krediet beschikbaar gesteld voor het
inventariseren en opstellen van
nieuw beleid. In de loop van 2006 is
de situatie geïnventariseerd en is
het voorgenomen beleid geformu-
leerd. 

Het voorgestelde beleid komt in
hoofdlijnen neer op het volgende:
• permanente bewoning van recre-

atiewoonverblijven is niet toege-
staan

• tegen nieuwe, na de peildatum
ontstane, situaties wordt handha-
vend opgetreden

• legalisering van bestaande, voor
de peildatum ontstane, situaties is
niet aan de orde

• bestaande, voor de peildatum ont-
stane, situaties waartegen niet is
opgetreden kunnen onder voor-
waarden in aanmerking komen
voor een persoonsgebonden
gedoogbeschikking

• voor bestaande, voor de peildatum
ontstane, situaties die niet in
aanmerking komen voor een
persoonsgebonden gedoog-
beschikking wordt, al dan 

niet gefaseerd, handhavend
opgetreden

De gehanteerde peildatum is 
31 oktober 2003. 

Op dit beleidsvoornemen is in-
spraak mogelijk voordat het beleid
definitief wordt vastgesteld 
Vooroverleg
In dit stadium worden alleen de ex-
ploitanten van de parken waar re-
creatiewoningen en/of stacaravans
staan, alsmede de verenigingen van
eigenaren van dergelijke com-
plexen, bij wijze van vooroverleg, be-
trokken bij de beleidsvorming. Zij
kunnen tot en met 20 oktober a.s.
een schriftelijke reactie geven.
Daarnaast kunnen zij, maar die mo-
gelijkheid staat voor een ieder open,
inspreken tijdens de extra raads-
commissie Beleidsontwikkeling op
10 oktober a.s. waar het beleids-
voornemen van b en w om het per-
manente bewonen van recreatiever-
blijven niet toe te staan oriënterend

wordt besproken. Op 19 oktober a.s.
discussieert de raad over het be-
leidsvoornemen. Vervolgens kijken
burgemeester en wethouders of de
reacties van de exploitanten en ver-
enigingen van eigenaren, dan wel de
behandeling in de commissie en de
gemeenteraad hen nog aanleiding
geven het ontwerp-beleid aan te
passen.

Inspraak
Daarna volgt een openbare bekend-
making over het voorgestelde beleid
op deze gemeentepagina's. De be-
leidsnota ligt dan gedurende zes
weken ter visie en een ieder kan in
die periode een officiële inspraakre-
actie geven. 

Tenslotte stellen b en w (het is 
hun bevoegdheid) het beleid, gelet
op de inspraakreacties, definitief
vast en wordt het na een volgende
openbare bekendmaking van 
kracht.

Gemeente Bronckhorst stelt beleid op
voor bewoning van recreatieverblijven

Sinds kort bestaat de Rekenkamer-
commissie voor de gemeenten
Berkelland, Bronckhorst, Lochem
en Montferland. De Rekenkamer-
commissie is een nieuw instrument,
bedoeld om met name de controle-
rende taak van de gemeenteraad te
versterken. Dit doet de commissie
door het uitvoeren van onderzoek
om vast te stellen of de doelen, 
die de gemeenteraad stelt, ook
daadwerkelijk bereikt worden. 
Heeft u een onderwerp, waarvan 
u denkt dat het voor onderzoek in
aanmerking zou komen, reageert 
u dan voor 4 oktober 2006 bij de
secretaris van de Rekenkamer-
commissie op onderstaand adres.

De commissie maakt bij het opstel-
len van haar onderzoeksprogramma
gebruik van suggesties van de
gemeenteraad, inwoners en
belangengroeperingen. Waarschijn-
lijk zijn er meer suggesties voor een
onderzoek dan de Rekenkamer-

commissie kan uitvoeren. Om 
tot een goede keuze te komen
beoordeelt de Rekenkamer-
commissie alle suggesties aan 
de hand van vooraf opgestelde
criteria, zoals maatschappelijk en
financieel belang en risico's voor
de gemeente. 

Heeft u een onderwerp dat de
Rekenkamercommissie volgens
u zou moeten onderzoeken, geef
dit dan door aan de commissie.
Vermeld ook wat u precies
onderzocht wilt hebben en waarom. 
De leden van de Rekenkamer-
commissie stellen uw reacties op
prijs. U kunt uw brief of e-mail
sturen aan:

Secretariaat Rekenkamercommis-
sie Berkelland, Bronckhorst,
Lochem en Montferland, p/a
gemeente Montferland, Post-
bus 47, 6940 BA  Didam, e-mail
h.valkenburg@montferland.info.

Heeft u ideeën voor een onderzoek door
de Rekenkamercommissie?

Tijdens informatieavond op 
3 oktober a.s.
De provincie Gelderland en de ge-
meente organiseren op 3 oktober
van 19.00 tot 21.00 uur een informa-
tieavond in hotel Bakker, Dorps-
straat, Vorden. Tijdens de avond
komen de voorgenomen werkzaam-
heden aan de N316 op de rondweg
Vorden aan de orde. Het betreffende
wegvak loopt vanaf de brug over de
Veengoot tot en met de rotonde aan
Het Hoge. Dit wegvak, de brug over
de Veengoot en de rotonde aan het
Het Hoge worden onderhouden. De
rotonde aan het Het Hoge wordt ook
vergroot en de rotonde Horsterkamp
wordt aangelegd met transferpunten
voor het openbaar vervoer.  

Inloopavond
Na een korte presentatie van het
conceptplan, is de rest van de avond
bedoeld om te discussiëren over de
voorgenomen werkzaamheden.
Hiervoor en voor het beantwoording
van vragen zijn vertegenwoordigers
van de gemeente en de provincie
Gelderland aanwezig. Reacties
worden waar mogelijk in de plannen
verwerkt. Indieners ontvangen een
reactienota, waarin feedback wordt
gegeven.   

Meer informatie
Voor meer informatie over de avond
kunt u contact opnemen met pro-
jectmanager, de heer P. Muller, 
tel. (026) 359 92 73, e-mail:
p.muller@prv.gelderland.nl of met
projectsecretaris, mevrouw 
P. van Burk, tel. (026) 359 85 63, 
e-mail: p.van.burk@prv.
gelderland.nl.

Presentatie
plannen voor
rondweg Vorden
(N316)

Op de eerste maandag van de
maand om 12.00 uur worden in
Nederland de sirenes getest. Ze ge-
ven dan een luid alarm van ongeveer
1,5 minuut. Omdat het om een test
gaat, hoeft u niets te doen. 
De brandweer test de sirenes luid,
omdat niet iedereen even bekend is
met het sirenegeluid. 

Als de sirene gaat, betekent dat
wat?
Als de sirenes gaan, is er iets aan de
hand. Het is een waarschuwing! Dat
kan zijn vanwege gevaarlijke stoffen
die vrijkomen bij een brand, het kan
gaan om een zwaar ongeval: in elk
geval vertelt de sirene u iets belang-

rijks. “Ga naar binnen en zet radio of
tv op Omroep Gelderland voor meer
informatie.” Dat is in deze regio de
rampenzender. En alleen die sire-
nes loeien die voor dit incident van
belang zijn! Behalve op de eerste
maandag van de maand om 12 uur.

Hoorbaar?
Heeft u klachten over het functione-
ren van de sirenetest (heeft u de si-
rene bijvoorbeeld niet gehoord),
neemt u dan contact op met de heer
R. Visschers van de gemeente, tel.
(0575) 75 02 25. Landelijke informa-
tie vindt u op de websites www.
postbus51.nl, www.crisis.nl of
www.minbzk.nl

Luide sirenetest iedere eerste maandag
van de maand

Op 3 oktober a.s. zijn op de afdeling Financien en belastingen de clusters
WOZ en Belastingen de hele dag wegens cursus gesloten.

Delen afdeling Financien en belastingen op
3 oktober gesloten

Eén van de bungalowparken in Bronckhorst



Op 12 oktober a.s. brengt de
Commissaris der Koningin van
Gelderland, de heer Clemens
Cornielje, een werkbezoek aan de
gemeente Bronckhorst. Na een
besloten lunch met het college,
vertrekken b en w samen met hun
gasten per bus naar Halle voor een
uitleg van de dorpsraad over ontwik-
kelingen in het dorp, De Woage en
de mogelijke realisatie van een
kulturhüs. Eenmaal terug in
Hengelo volgt een interactieve
bijeenkomst en een buitengewone
raadsvergadering. 

14.45 - 16.00 uur interactieve
bijeenkomst in de raadszaal
(openbaar)
De Commissaris gaat in gesprek
met vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven, land- en tuinbouworga-
nisaties, ouderen, recreatieonder-
nemers en vervoersbedrijven. 
Gespreksthema:

Bronckhorst 'bereikbaar' nu en in 
de toekomst. Dit onderwerp betreft
verkeer en vervoer, openbaar
vervoer, maar ook de bereikbaarheid
van de gemeente en de politiek. 

16.15 - 17.15 uur buitengewone
raadsvergadering in de raadzaal
(openbaar)
In de buitengewone raadsvergade-
ring waarin de Commissaris te gast
is, wordt gesproken over de volgen-
de gespreksthema's:
1.Buitengebied: Hoe kunnen we de

kennis, deskundigheid en ervaring
van de provincie gebruiken voor
het beheer en de ontwikkeling van
de 30.000 hectare buitengebied?
Hoe vangen we de terugloop in de
agrarische sector op een duurza-
me wijze op?

2.Relatie provincie - gemeente -
regio: een gesprek over de
veranderende bestuurlijke
verhoudingen sinds de gemeente-
lijke herindeling.

3.Regionaal convenant jeugdbeleid:
de provincie wil dit onderwerp
onder de aandacht brengen van 
de raad.

Cornielje bezoekt gemeente
Bronckhorst op 12 oktober a.s.

Zoals wij al eerder berichtten, wordt
er volop gewerkt aan de realisatie
van het Cruyff Court aan de J.D.
Pennekampweg in Hummelo. Het
dorp kreeg dit voetbalveld aangebo-
den van Ajax-speler Klaas Jan
Huntelaar, die onlangs verkozen
werd tot Talent van het jaar. De
winnaar van deze eretitel krijgt een
Cruyff Court aangeboden. Inmiddels

is de speciale kunstgrasmat aange-
legd. De werkzaamheden lopen iets
uit door de slechte weersomstan-
digheden in de maand augustus en
enige vertraging in de levering van
de hekwerken. Maar de verwachting
is dat het Cruyff Court in de week
van 9 oktober a.s. gereed is.
Wanneer de feestelijke opening op
stapel staat, wordt nog bekend.

Kunstgras gelegd op Cruyff Court

Per 1 oktober a.s. wordt het papie-
ren roze rijbewijs vervangen door
een nieuw kunststof rijbewijs op
bankpas- of creditkaartformaat. In
dit nieuwe rijbewijs zit nog geen
chip. Wel is technisch al rekening
gehouden met de mogelijkheid dat
de komende jaren vanwege Europe-
se regelgeving alsnog een chip, met
onder meer biometrische gegevens
van de houder, in deze rijbewijskaart
wordt geplaatst.

Het nieuwe rijbewijs voldoet aan de
Europese richtlijn en wordt naar
verwachting in alle lidstaten afgege-
ven vanaf 2011. De invoering van dit
nieuwe type rijbewijs moet onder
meer de mogelijkheden van fraude
verminderen en bijdragen aan een
verbeterde verkeersveiligheid door-
dat dan ook de eisen voor rijvaardig-
heid worden geharmoniseerd en
aangescherpt. 

Wat verandert er voor u?
Vanwege de invoering van het nieu-
we rijbewijs verandert er het een en
ander voor u als u bij de afdeling Pu-
bliekszaken voor het eerst een rijbe-
wijs gaat aanvragen of wanneer u
een bestaand rijbewijs moet ver-
nieuwen.
• de klaar-terwijl-u-wacht-service

verdwijnt. Net als bij het paspoort
of de identiteitskaart kan het rijbe-
wijs vanaf 2 oktober a.s. pas na vijf
werkdagen worden opgehaald.
Het rijbewijs wordt namelijk in
verband met het aanbrengen van
betere beveiligingskenmerken
centraal (bij SDU Identification in
Haarlem) gemaakt

• zowel voor de aanvraag van een
verklaring van rijvaardigheid als

voor het naar het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) op-
sturen van een 'eigen verklaring'
(medische verklaring van ge-
schiktheid) heeft u geen uittreksel
uit de GBA meer nodig

• de RDW stuurt u ruim van tevoren
een herinneringsoproep om uw
rijbewijs te laten vernieuwen

Wat hebt u nodig voor een nieuw
rijbewijs?
• u moet zich persoonlijk melden

aan het loket; u moet zich identifi-
ceren met het 'oude' nog niet ver-
lopen rijbewijs of met een ander
geldig identiteitsbewijs (zoals
paspoort of ID-kaart

• bij een vernieuwing van een rij-
bewijs dat u al in uw bezit heeft of
bij een categorie-uitbreiding, moet
u het al eerder afgegeven rijbewijs
meenemen

• wanneer u voor het eerst een
rijbewijs (ook een bromfietsrij-
bewijs!) komt aanvragen moet u
ook een geldig (ander) identiteits-
document kunnen tonen

• een kleurenpasfoto, die recht van
voren genomen is tegen een licht-
grijze achtergrond. De foto moet
duidelijk zijn, geen schaduw op het
gezicht hebben en goed belicht
zijn (geen reflectie op de bril). Het
gezicht moet een neutrale uit-
drukking hebben en de mond
moet gesloten zijn

• verschuldigde leges: € 31,25,
spoedaanvraag € 40,- extra
(volgende werkdag klaar) 

• bij vermissing van het rijbewijs
moet u aangifte doen bij de politie
in Nederland. Het door de politie
opgemaakte proces-verbaal moet
u inleveren als u het nieuwe rijbe-
wijs aanvraagt. U moet u dan legi-
timeren met een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een
geldig vreemdelingendocument.
Extra kosten vermissing € 12,70

• u moet uw nieuwe rijbewijs na
een week persoonlijk gaan opha-
len bij dezelfde gemeente waar u
het ook hebt aangevraagd. Daarbij
levert u uw oude rijbewijs in.
Vergeet dat dus niet mee te
nemen.

Nieuw: bromfietsrijbewijs
Vanaf 1 oktober a.s. is het brom-
fietscertificaat, dat door het CBR
wordt uitgegeven, niet meer ver-
krijgbaar. Degenen die dan geslaagd
zijn halen niet bij het CBR, maar bij
de gemeente een rijbewijs met de
nieuwe categorie AM. Dit rijbewijs
kan ook dienen als geldig algemeen
identiteitsbewijs in Nederland.

De huidige bromfietscertificaten
blijven gewoon geldig en wel
gedurende 3 jaren (tot 1 oktober
2009). Binnen die 3 jaren moet het
certificaat bij de gemeente worden
omgewisseld voor een rijbewijs met
de nieuwe categorie AM.

Degenen die na 1 oktober 2006 over
een geldig rijbewijs (voor motor of
auto) beschikken, hebben auto-
matisch de bevoegdheid om
bromfiets te rijden (categorie AM).
De prijs van het rijbewijs AM is gelijk
aan de prijs voor een gewoon
rijbewijs.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Publieks-
zaken, tel. (0575) 75 02 50 of kijk op
www.rijbewijs.nl of www.RDW.nl of
www.CBR.nl

Nieuw rijbewijs wordt een handig kaartje

Geen aanvraag rijbewijs op 29 september a.s.

In verband met de omschakeling van het oude naar het nieuwe rijbewijs
kunnen op vrijdag 29 september a.s. in het hele land geen rijbewijzen
worden afgegeven!

In opdracht van de gemeente is de
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen een innovatief onderzoek
gestart naar de behoefte aan breed-
band internet in de gehele gemeen-
te. De gemeente laat het onderzoek
uitvoeren omdat uit regio-onder-
zoek is gebleken dat Bronckhorst in
de Achterhoek een 'witte vlek' op
breedband gebied vormt, oftewel
een gebied is waar de aansluitings-
mogelijkheden zeer beperkt zijn.
Het is nu slechts in enkele dorps-
kernen in Bronckhorst mogelijk om
een breedband internetverbinding te
realiseren. Buiten deze kernen (dus
in het grootste deel van het buiten-
gebied) is het voor velen nog onmo-
gelijk om een snelle vaste verbin-
ding te krijgen van bijvoorbeeld 100
Mbps, doordat er geen aansluitings-
mogelijkheden zijn. De gemeente
Bronckhorst wil samen met de
Hogeschool van Arnhem en

Nijmegen (HAN) onderzoeken of er
belangstelling is voor een breed-
band netwerk in de gehele gemeen-
te. Met breedband moet het bijvoor-
beeld mogelijk worden om naast
surfen op het net, ook digitaal televi-
sie te kijken en te telefoneren.
Daarnaast kan het voor agrarische
en andere bedrijven in het buitenge-
bied voor de bedrijfsvoering belang-
rijk worden om over een verbinding
met een hoge capaciteit te beschik-
ken. De HAN wil vanaf komende
week door een enquête en gesprek-
ken met inwoners en ondernemers
de belangstelling en behoefte
peilen, voor zo'n nieuw netwerk. 
De resultaten moeten eind 2006
bekend zijn. De gemeente
Bronckhorst bekijkt afhankelijk van
de uitkomsten welke stappen zij kan
ondernemen om breedband in
Bronckhorst op bredere schaal
mogelijk te maken.

Supersnel de toekomst in
Breedband onderzoek in Bronckhorst

Wat ziet u hierboven? Dit zijn de re-
sultaten van een test. U ziet twee
hersenen, links van een 15-jarige
jongen die geen alcohol drinkt,
rechts van een 15-jarige jongen die
een zware drinker is. Hij is tijdens de
test niet onder invloed en vooraf
mocht hij drie weken geen alcohol
drinken. 

De jongens krijgen tijdens de test
een taak waarbij ze hun geheugen
moeten gebruiken. De gekleurde
vlekken laten zien welke delen van
de hersenen actief worden. Bij de
zware drinker gebeurt er duidelijk
minder in de hersenen dan bij de
jongen die niet drinkt.

We zien dat Achterhoekse jongeren
steeds jonger beginnen te drinken.
Meestal drinken ze bier of mix-
drankjes zoals breezers. 1 op de 3
kinderen van de basisscholen maakt
tegenwoordig al kennis met alcohol.
Jongeren die nu veel drinken blijken
meestal jong met alcohol begonnen
te zijn, vaak thuis en op feestjes.
Jong geleerd zorgt ervoor dat ze niet

zo snel dronken (meer) worden, ze
zijn aan de alcohol gewend. Als een
kind veilig thuiskomt en niet dron-
ken is, lijkt er daarom niets aan de
hand te zijn.

Maar grote hoeveelheden alcohol in
een opgroeiend lichaam brengen
wel schade aan. De foto hierboven is
daarvan een voorbeeld. Concentra-
tie en leervermogen zijn op school,
maar ook later in de maatschappij
hard nodig. Het advies in Nederland
is om jongeren voor hun 16e jaar
geen alcohol te laten drinken, en
daarna mondjesmaat.

De komende tijd volgt meer infor-
matie over alcohol, de gevolgen er-
van en over opvoeding. Dit in het ka-
der van het project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek', dat de acht
gemeenten, waaronder Bronck-
horst, politie, De Grift en GGD samen
met regionale en plaatselijke part-
ners hebben opgepakt. Wilt u reage-
ren, dan kunt u mailen naar minder-
drinken@ggdgelre-ijssel.nl

Minder drinken, ook in de Achterhoek -
even nadenken…



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. 

Wilt u wel eens weten wat uw bur-
gemeester de hele week doet? 
Henk Aalderink heeft een eigen
weblog waarop hij wekelijks zijn
werkzaamheden beschrijft, maar
ook wat meer over zichzelf vertelt 
en regelmatig een stelling neerlegt
waarop u kunt reageren. Kijk eens
op www.henkaalderink.nl als u
meer wilt weten over de burge-
meester van Bronckhorst.

Kijk ook eens op www.henkaalderink.nl

De gemeente is er voor u en om u
(nog) beter van dienst te kunnen zijn,
is besloten de afdelingen Openbare
orde en veiligheid en Bouwen en
milieu vanaf 1 oktober a.s. samen te
voegen tot de afdeling: Veiligheid,
vergunningen en handhaving. De
nieuwe afdeling opereert op een
breed werkterrein: bouwvergunnin-
gen, milieuvergunningen, handha-
ving, Algemene Plaatselijke
Verordening/bijzondere wetgeving
en brandweer. Centraal staat de
klant: u als burger, bedrijven,
verenigingen etc. De dienstverlening
van de afdeling varieert van werk-
zaamheden voor een klant die iets
wil (bijvoorbeeld toestemming om te
bouwen), toezicht (of één en ander
volgens de verleende bouwvergun-
ning verloopt), handhaving (optre-
den als dit niet het geval is) en
calamiteitenbestrijding (als er iets
behoorlijk mis is gegaan). De werk-
zaamheden van beide afdelingen
stonden al in nauw contact met
elkaar. Doel van de samenvoeging is
om binnen het brede werkveld te

komen tot een nog optimalere af-
stemming van de werkzaamheden.
Jeroen Wesselink wordt het hoofd
van de afdeling. Hij geeft aan: “In
eerste instantie gaat de afdeling nog
opereren vanuit twee gebouwen: het
gemeentehuis en -kantoor, maar
het streven is dat de afdeling met
ingang van het voorjaar 2007 geheel

in het gemeentekantoor gevestigd
is. Voor bijvoorbeeld evenementen-,
collecte-, reclame-, kansspel-, ge-
bruiks- en drank- en horecavergun-
ningen, alsmede brandweerzaken
blijft u tot die tijd terecht kunnen in
het gemeentehuis en voor bouw- en
milieuvergunningen in het gemeen-
tekantoor.”

Afdelingen Bouwen en milieu en Openbare orde en veiligheid
gaan samen
Om u (nog) beter van dienst te zijn

De Streekcommissie Achterhoek 
en Liemers houdt op 12 oktober
2006 een openbare vergadering 
van 09.30 tot 12.30 uur in het
gemeentehuis van Bronckhorst. 
Op de agenda staat onder meer: 
• nationale landschappen in Achter-

hoek en Liemers
• investeringsbudget landelijk

gebied: programmering voor de
periode 2007-2013

• advies ingediende projecten 
4e tranche 2006

Meer informatie over de vergadering
vindt u vanaf 2 oktober 2006 op:
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers

Openbare vergadering Streek-
commissie Achterhoek en Liemers

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, terrein Venema, plaatsen tent i.v.m. introductie Opel Vivaro, 14 oktober 2006 van

09.00 tot 21.00 uur, Alfun evenementenservice
• Hengelo Gld., sportcomplex De Veldhoek, wandeltochten, 21 en 22 oktober 2006, wandelsport-

vereniging De Ploeg
• Hummelo, dorpskerk, benefietconcert, 14 en 15 november 2006 van 19.30 tot 22.00 uur, op

beide dagen geldt ook een parkeerverbod op de Keppelseweg aan één zijde van de weg, 
Actie Kerkrestauratie

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, kerstmarkt, 10 december 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, 
M.A. Toepoel-Meeuwisse

• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet, plaatsen tent, 
11 november 2006, G.H. Garritsen

• Toldijk, Wolfsstraat, slachtvisite, 11 november 2006 van 10.00 tot 17.00 uur, G.H. Garritsen
• Vorden buitengebied, slipjacht, 11 november 2006 tussen 13.00 en 16.00 uur, KNJV slipjacht-

comité Vorden
• Vorden, het Jebbink 13a, speelochtend op de peuterspeelzaal en parkeerplaats op het Jebbink,

7 oktober 2006 van 09.00 tot 15.00 uur, peuterspeelzaal Ot en Sien
• Zelhem en omgeving, veldtoertocht, 3 december 2006 van 08.00 uur tot 13.00 uur en 21 januari

2007 van 08.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem
• Zelhem, plaatsen reclame-aanduidingen, 25 september t/m 23 oktober 2006, wandelsport-

vereniging De Ploeg

Bouwvergunningen 
• Halle, Kuiperstraat 4, verbouw kapschuur tot garage/berging
• Laag-Keppel, Dorpsstraat tussen nr. 13 en 15, gedeeltelijk veranderen van de

bedrijfsruimte/voormalige bakkerij
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 21, verbouw bankgebouw tot 3 appartementen
• Toldijk, Lamstraat 1, plaatsen aluminium terrasoverkapping 
• Vorden, Venhorstinkweg 2, veranderen kozijnen van de woning
• Vorden, Weidemanweg 2, verbouw bergruimte tot bergruimte/kantoor
• Zelhem, Arendsenweg ong., bouwen bedrijfsruimte
• Zelhem, Arendsenweg ong., bouwen bedrijfsruimte 
• Zelhem, Bergstraat 2, verbouw woning
• Zelhem, De Breide 13, plaatsen kap op garage
• Zelhem, Velswijkweg 1, plaatsen dakkapel 
• Zelhem, Wolfersveenweg 8, oprichten werktuigenschuur met mestkelder

Aanvragen

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Wiersserallee 7 en 11, voor het geschikt maken van gebouwen als logiesaccommo-

datie, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 september t/m
8 november 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 september 2006:
• Halle, Zanddijk 8, voor het in stand laten en gebruiken van een schuur, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

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

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

Verleende vrijstellingen
(niet in samenhang met bouwvergunning)

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 19 september 2006:
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, voor de verbouw van herberg De Gouden Leeuw

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

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 19 september 2006:
• Bronckhorst, rijden met tractor en huifkar, doorlopende vergunning, dhr. A. Buunk
Verzonden 21 september 2006:
• Zelhem, pand Ruurloseweg 1a, lichtreclame, J. Matthijssen
• Vorden, Oost Gelderland Rit, 14 oktober 2006, Vordense auto- en motorclub (VAMC) De Graaf-

schaprijders 

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 18 september 2006:
• Zelhem, Ruurloseweg 30-91/92, vergroten zomerwoning
Verzonden op 19 september 2006: 
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 21, bouwen stallingsruimte/loods, verleend met toepassing

van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers 

• Hengelo Gld., Singel 1, vergroten woning/garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel
19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Prinses Irenestraat 16, bouwen carport  

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, Schaepmanstraat 7, plaatsen veranda
Verzonden op 21 september 2006:
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 2a, vergroten carport, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Meidoornstraat 16, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 18 september 2006:
• Olburgen, Roggeland 17, verbouwen en vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Aaltenseweg ong., bouwen observatiepost
Verzonden op 19 september 2006: 
• Steenderen, Paardestraat 10a, bouwen garage/berging, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Mosselseweg 4, bouwen toiletgebouw, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers,
op 16 februari 2006 verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening 

Verzonden op 21 september 2006:
• Drempt, Bronksestraat 2, inpandig verbouwen woning
• Halle, Klaverdijk 14, bouwen ligboxenmelkstal, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lindeseweg 20, vergroten berging/hobbyruimte

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 19 september 2006: 
• Hengelo Gld., Schapendijk 3b, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 21 september 2006:
• Toldijk, Beekstraat 9, bouw jongveestal/machineberging

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 21 september 2006:
• Halle, Landstraat 12, wijzigen situering berging/carport

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 21 september 2006:
• Vorden, Dorpsstraat 34, voor de verbouw van het caf_ tot brasserie en de uitbreiding 

van de woonruimte

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, de Halse motor- en autoclub Halmac houdt motocrosswedstrijden op 29 en 30 septem-

ber en 1 oktober 2006 op de Wolfersveenweg. Hiervoor is de Wolfersveenweg, tussen de
Kuiperstraat en de Bielemansdijk, gesloten voor alle verkeer, op 29 september 2006 van 
17.00 uur tot 24.00 uur, 30 september 2006 van 07.30 uur tot 18.00 uur en op 1 oktober 2006 van
07.30 uur tot 18.00 uur

• Halle, in verband met een autocrosswedstrijd op de locatie Landstraat nabij de Vosweg worden
op 8 oktober 2006 van 07.00 tot 19.00 uur de Landstraat, vanaf de Stuifveenweg tot de Nicolaas-
weg, en de Aaltenseweg, vanaf de Stuifveenweg tot de Nicolaasweg, afgesloten voor het ver-
keer. Ook geldt op deze dag een parkeerverbod op de Landstraat, vanaf de Varsseveldseweg
tot de Stuifveenweg, op de Stuifveenweg, vanaf de Landstraat, op de Meuweg, vanaf de Land-
straat, en op de Nicolaasweg, vanaf de Landstraat tot de haakse bocht in de Nicolaasweg
(beide zijden)

• Hengelo Gld., in verband met de paarden- en ponymarkt van de marktvereniging worden op
14 oktober 2006 de Spalstraat, tussen de Sint Michielsstraat en de kruising met de Kastanje-
laan/Zuivelweg, en de Tramstraat, vanaf de Spalstraat tot de Rozenstraat, afgesloten voor het
verkeer

• Hoog-Keppel, van 2 t/m 6 oktober zijn de IJsselweg, de Slondeweg en de Jonker Emilweg
afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek van de ophaalbrug

• Varssel, stichting School- en Volksfeest Varssel houdt op 29 en 30 september 2006 haar jaar-
lijkse volksfeest. Hiervoor wordt de Veldermanweg in Hengelo Gld. van 29 september 09.00 uur
tot 1 oktober 2006 12.00 uur, afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleidingsroute via de
Varsselseweg en de Venneweg

• Vorden, vanwege de Oost Gelderland Rit van de Vordense auto- en motorclub De Graafschap-
rijders wordt de Eikenlaan in Kranenburg van 13 oktober 16.00 uur tot 14 oktober 2006 19.00
uur afgesloten voor alle verkeer. Op 14 oktober 2006 worden ook van 07.00 tot 17.00 uur de
Deldenseweg, tussen huisnr. 13 en de Hilverinkweg, en de Wientjesvoortseweg, tussen de
Oude Borculoseweg en de slagboom, afgesloten voor alle verkeer (uitgezonderd deelnemers
evenement)

De afsluitingen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving en tijdelijke verkeersmaatre-
gelen), Bouwen en milieu (bouwvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(monumentenvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de in-
diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de
gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Steenderen, door onderhoudswerkzaamheden is de Covikseweg vanaf 28 september t/m 
17 november 2006 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.
Aanwonenden blijven gedurende deze werkzaamheden, zij het met enige hinder, bereikbaar.

Wegwerkzaamheden

B en w vragen een kapvergunning aan voor 1 bruine beuk aan de Markt in Zelhem (ziekte/
zwamaantasting). Omdat deze boom zeer beeldbepalend is, wordt de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd voor het aanvragen
van de kapvergunning. De aanvraag en de concept kapvergunning liggen van 26 september 
t/m 24 oktober 2006 ter inzage bij de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor. 

Gedurende deze periode kunnen
belanghebbenden een zienswijze
indienen. De ingediende ziens-
wijzen worden betrokken bij het
beoordelen van de kapaanvraag.
Zienswijzen kunnen per brief of
mondeling worden ingediend.
Voor een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de
afdeling Openbare werken, tel.
(0575) 75 02 50. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan:
Burgemeester en wethouders
van Bronckhorst, afdeling
Openbare werken, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld.

Aanvraag kapvergunning bruine beuk Markt
Zelhem

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2004 Beekstraat 12'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 6 september 2006 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2004 Beekstraat 12' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de opdeling van
een voormalige agrarische bedrijfswoning en een daarmee in verbinding staand agrarische
bedrijfsgebouw in drie woningen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 28 september t/m 
8 november 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen

Rectificatie
Op één van de gemeentepagina's in het Contact van 19 september jl. is een verkeerd adres ver-
meld in de kennisgeving voor de ter inzage legging van een ontwerpbesluit milieuvergunning: 
• Zelhem, Halsedijk 33a moet zijn Zelhem, Halseweg 33a, voor een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een rundveehouderij met akkerbouw
Bovengenoemd ontwerp ligt van 21 september t/m 1 november 2006 ter inzage.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 28 september t/m 8 novem-
ber 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Scharfdijk 1a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning 

voor een rundveehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 9 november 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen 
en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 28 september t/m 8 novem-
ber 2006 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 113, voor een oprichtingsvergunning voor een onbemand tank-

station
• Hengelo Gld., Kremersdijk 1, voor een veranderingsvergunning voor een vleesvarkens- en

akkerbouwbedrijf
• Olburgen, Olburgseweg 42, voor een veranderingsvergunning voor een rioolwaterzuivering
• Zelhem, Nijverheidsweg 3, voor een oprichtingsvergunning voor een onderhoud-, reparatie-,

las-, en constructiewerkplaats

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting 
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen 
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van 
de bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-
besluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen één van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben 

ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de 

eerdere ontwerpbesluiten
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 9 november 2006.

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

B en w hebben voor 2006 een aantal zondagen aangewezen waarop de winkels voor publiek
geopend mogen zijn of anderszins goederen te koop mogen worden aangeboden.

Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Hengelo Gld. is o.a. 19 november 2006
aangewezen als koopzondag. Op verzoek van de Hengelose Ondernemers Vereniging is deze 
dag als koopzondag vervallen en hiervoor in de plaats wordt 26 november 2006 als koopzondag
aangewezen.

Winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2006

B en w hebben op 19 september jl. de Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente
Bronckhorst in concept vastgesteld. Deze regeling beschrijft de organisatie, het beheer en de
taak van de gemeentelijke brandweer en dient wettelijk binnen twee jaar na de vorming van een
heringedeelde gemeente te worden vastgesteld. Naast een actualisering van eerdere regelin-
gen, is deze regeling aangepast aan de nieuwe situatie na de herindeling. Tevens zijn de taken
opgenomen die zijn overgedragen aan de gemeentelijke brandweer van Doesburg voor het
gebied rond Voor-Drempt, Achter-Drempt en Hoog-Keppel. 

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst, liggen de stukken tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, van 26 september t/m 24 oktober 2006. 
Een ieder wordt in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening over deze regeling
te geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met de
heer J. Veldman, afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 38. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, afdeling Openbare
orde en veiligheid, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Inspraak op Regeling Brandveiligheid en
Hulpverlening gemeente Bronckhorst

B en w hebben op 19 september jl. de Brandbeveiligingsverordening gemeente Bronckhorst in
concept vastgesteld. Deze verordening gaat over de brandveiligheid van objecten niet zijnde
gebouwen (bijvoorbeeld feesttenten). Vanuit een wettelijke eis dient de Brandbeveiligings-
verordening binnen twee jaar na de vorming van een heringedeelde gemeente opnieuw te
worden vastgesteld. Bovendien is de nieuwe Brandbeveiligingsverordening in lijn gebracht met
het reeds eerder vastgestelde evenementenbeleid waardoor de ondergrens voor het hebben van
een 'vergunning gebruik inrichting' op honderd personen is komen te liggen.

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst, liggen de stukken tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, van 26 september t/m 24 oktober 2006. Een ieder
wordt in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening over deze verordening te
geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer
J. Veldman, afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 38. Een schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, afdeling Openbare orde en
veiligheid, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Inspraak op Brandbeveiligingsverordening
gemeente Bronckhorst

Verschillende dirigenten en muzikan-
ten die hun naam verdiend hebben in

de wereld van de blaasmuziek hebben
deel uitgemaakt van de Bargkapel,
waaronder Geert Sprick thans presen-
tator bij RTV oost, en dirigent van de
inmiddels opgeheven Glanerbrugger
Musikanten , en Herman Engelber-
tinck, die jaren lang deel heeft uitge-
maakt van de wereldberoemde Eger-
lander Musikanten. onder leiding van
Ernst Mosch, en die momenteel een ei-
gen orkest heeft van topformaat. 
Al meer dan 20 jaar staat het orkest
nu onder leiding van Willem Jan Jo-

link, die samen met Gera Kock ook de
zang verzorgd. Dat de Bargkapel ge-
liefd is in de regio en ver daar buiten,
getuigd wel uit de ruim driehonderd
leden tellende "vrienden van de Barg-
kapel".

Het groots opgezette jubileumconcert
vind plaats op zaterdag 21 oktober, bij
't Onderschoer te Barchem, en begint
om 20.00 uur (zaal open 19.00 uur) .
De avond zal gepresenteerd worden
door Geert Sprick, en aan de avond

werken naast de Bargkapel mee de 6
mans formatie Vinocanka, die Tsjechi-
sche muziek ten gehore zal brengen,
de Berkelzangers, die zowel alleen, als
samen met de Bargkapel enkele num-
mers zal spelen. Verder zal optreden
het Duo "Die Zwei" die melodieën uit
de Alpen zullen zingen, en die na af-
loop nog even doorgaan tot in de late
uurtjes. Tevens zal na de pauze de
Bargkapel optreden in hun nieuwe te-
nue, die hun aan wordt geboden door
de "vrienden van de Bargkapel", en die

is gekocht in het zuidelijkste puntje
van Duitsland. Hierbij zal de speciaa
voor het 40 jarig jubileum gecompo
neerde polka ten gehore worden ge
bracht. Ook is deze avond de nieuwe
CD verkrijgbaar, die enkele weken ge
leden is opgenomen, en die een com
pilatie vormt van 40 jaar Bargkapel
Dus het wordt een avond om nooit te
vergeten. 

Kaarten voor deze avond kan men be
stellen bij De Groene Jager, tel. (0573
44 12 01, of bij Alex Schoenmode, te
(0573) 45 13 07  bestel op tijd, want
VOL IS VOL

De Bargkapel uit Barchem, bestaat
dit jaar 40 jaar, en is daarmee een
van de oudste egerlander kapellen,
die er in Nederland zijn. In de vroe-
gere jaren, behoorde de Bargkapel
tot de toporkesten van Nederland,
dat getuigd uit de diverse lands-
kampioentitels , die zij op hun
naam hebben staan, en diverse ke-
ren waren zij oostelijk kampioen.
In die 40 jaar hebben zij diverse ge-
luidsdragers opgenomen, alsmede
een DVD.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

vr. 8.00 - 21.00 uur   za. 8.00 - 18.00 uur

RUNDERGEHAKT
VOORDEEL-VERPAKKING

2x 800 gram

VAN 7.98 VOOR 4.
99

AMSTEL BIER
2 KRATTEN à 24 flesjes
VAN 17.38 VOOR

13.
50

50 WERELD DEALS
5 dagen tot 50% KORTING
di. 26 t/m za. 30 september

COCA COLA of

FANTA 3 sets à 4 flessen

2+1 GRATIS              

van 14.97 voor9.
97

PAGE
TOILETPAPIER
3 pakken à 12 rol

2+1 GRATIS
van 13.47 voor 8.

98

CELA VITA
NATUREL dobbeltje of krieltjes
2 zakken à 450 gram
1+1 GRATIS

van 2.18 voor 1.
09

BIG AMERICAN
PIZZA
3 stuks naar keuze

2+1 GRATIS

van 7.35 voor 4.
90

GROOTS  JUBILEUM  BARGKAPEL



Met het oog op...

Stationsweg 16 • Vorden

0575 - 551583

internetadres: www.welkoop.nl

Er is de laatste weken met man en
macht gewerkt aan de inrichting van
de vernieuwde Welkoop in Vorden. En
het resultaat mag er zijn. De grootste
verandering is ongetwijfeld de nieuwe
entree en de uitbouw aan de voorzijde
van het pand. Hier is de nieuwe tuin-
afdeling van de winkel gevestigd. “Als
Welkoop voeren we al een paar jaar de
slogan Beleef het Buitenleven”, vertelt
eigenaar Wim Weenk. “Het nadeel
was alleen dat je de tuinartikelen in
de winkel onvoldoende terug vond.
We hadden al wel een uitgebreid
assortiment, maar het viel niet zo op.
De inrichting van de winkel had veel
meer het karakter van een doe-het-
zelf-zaak. Door de uitbouw aan de
voorzijde van de winkel hebben we
meer ruimte om de tuinartikelen rui-

mer te presenteren. Ook de tuinmeu-
belen komen nu veel beter tot hun
recht. Die stonden hiervoor altijd in
een andere ruimte opgesteld. De tuin-
afdeling is echt ons nieuwe parade-
paardje!”
De winkel aan de Stationsweg 16 is
uitgebreid van 430 naar bijna 600 vier-
kante meter. Naast het tuinassorti-
ment heeft ook de kledingafdeling een
prominentere plek gekregen met een
nog ruimere  keuze aan werk- en vrije-
tijdskleding. Dit laatste voor zowel
jong als oud. Ook is er een uitgebreide
collectie werksokken, klompen, laar-
zen, hoeden en petten. “Achterin de
zaak hebben we een speciale paskamer
gemaakt. Hiervoor hadden we halver-
wege de winkel ook wel een paskamer,
maar die viel toch te weinig op.”

DIERENAFDELING
Ook de dierenafdeling van Welkoop
Vorden is bijna verdubbeld. “Enerzijds
hebben we het assortiment wat uit-
gebreid maar belangrijker is dat de
presentatie verbeterd is. Dat geldt ove-
rigens voor de hele winkel. Klanten
kunnen nu nog makkelijker de spul-
len vinden waar ze naar op zoek zijn”,
zegt Wim Weenk. 
De doe-het-zelf afdeling is verplaatst
naar het achterste deel van de zaak.
“De winkel is helemaal ingericht
volgens de nieuwste Welkoopformule.
Voor de klanten zal het in het begin
wel even zoeken zijn maar door de sig-
nings en bordjes staat alles duidelijk
aangegeven en is het een heel over-
zichtelijke winkel geworden. Daar-
naast kunnen de mensen als ze iets
niet kunnen vinden het ook aan ons
personeel vragen. Die lopen dan ge-
woon even met ze mee. Service en
klantvriendelijkheid vinden wij erg
belangrijk. Verder kunnen de klanten
op alle gebied bij ons terecht voor een
deskundig advies.”

FEESTAANBIEDINGEN
Donderdag 28 september gaan de deu-
ren van de nieuwe Welkoop Vorden
open. Tot en met zaterdag 30 septem-
ber zijn er diverse feestelijke activitei-
ten in de winkel en strooit Welkoop

Vorden met allerlei superscherpe aan-
biedingen. Zo kunnen de eerste 25
klanten op zowel donderdag, vrijdag
als zaterdag bij besteding van € 50,00
of meer een bladblazer aanschaffen
voor € 29,95 in plaats € 49,95. Daar-
naast ontvangen de eerste 25 klanten
die bij Welkoop Vorden op deze drie
dagen € 75,00 of meer besteden een
cadeaubon van € 10,00. Speciaal voor
de heropening is er deze week huis-
aan-huis een folder verspreid met
feestelijke openingsaanbiedingen met
allemaal superscherpe prijzen. Wie
deze folder op een of andere manier
niet heeft gehad, kan deze week als-
nog een exemplaar bij de kassa komen
afhalen.   

ACTIVITEITEN
In het kader van de heropening van de
winkel zijn er drie dagen diverse feeste-
lijke activiteiten bij Welkoop Vorden.
Zo kunnen alle klanten op donderdag
28 september van 13.00 tot 17.00 uur
hun huisdier meenemen voor een
gratis voedingsadvies. Daarnaast geeft
Anke van Zeeburg een demonstratie
gehoorzaamheidstraining voor de
hond. Op vrijdag 29 september om
16.00 uur en op zaterdag 30 september
om 14.00 uur. Verder is er op vrijdag
en zaterdag een Soezie-bakdemonstra-
tie door Pierre Pijpers, bekend van de
televisie. Deze Soezie-bakker zal u

laten zien wat de vele mogelijkheden
van het thuisbakken zijn. Tijdens de
demo maakt u volop kennis met het
uitgebreide assortiment van Soezie en
natuurlijk krijgt u de mogelijkheid
om een hapje te proeven van de lek-
kernijen. Ook kunnen alle bezoekers
van Welkoop Vorden de komende
week meedoen aan een prijsvraag van
het paardenvoedermerk Subli. Formu-
lieren liggen hiervoor bij de kassa.
Door zes vragen te beantwoorden over
het merk Subli maken de deelnemers
kans op een mooie winterdeken voor
het paard. 

KINDEREN
Ook aan de kinderen is gedacht. Zij
kunnen zich op zaterdag 30 septem-
ber tussen 10.00 en 12.00 uur laten
fotograferen op een paard van Western
Stable Pretty Paints. De foto kan op
zaterdag 7 oktober in de winkel worden
opgehaald, inclusief gratis fotolijstje. 

Verder bestaat er op zaterdag 30 sep-
tember tussen 10.00 en 12.00 uur de
mogelijkheid een huifkartocht door
het dorp te maken, verzorgd door
Bertus Pellenberg. Tenslotte is er in
de gehele openingsweek tot en met
woensdag 4 oktober in het kader van
Werelddierendag een puzzel door de
winkel waarbij de kinderen kans
maken op leuke prijzen!

Beleef het buitenleven bij Welkoop Vorden

Donderdag 28 september vindt de heropening plaats van de Welkoop
aan de Stationsweg in Vorden. Met een nieuwe entree en een uitbouw
aan de voorzijde is het pand veel ruimer van opzet. Ook de presentatie
is verbeterd en de tuinafdeling heeft een prominentere plek gekregen.
De heropening van de winkel wordt van donderdag 28 t/m zaterdag
30 september gevierd met allerlei feestelijke activiteiten en superscherpe
aanbiedingen. Beleef het buitenleven en laat u verrassen bij Welkoop
Vorden!

Ook de dierenafdeling van Welkoop Vorden is bijna verdubbeld

Eigenaren Gonny en Wim Weenk op de nieuwe tuinafdeling van Welkoop Vorden

Openingsaanbiedingen

Tuinafdeling Welkoop Vorden flink uitgebreid: 

Heropening met feestelijke aanbiedingen

Bladblazer Ikra
2400 Watt, 40 liter opvangzak, 
opzuigen, blazen en versnipperen 
in één machine 

van 79,95 voor 49,95
De eerste 25 klanten op do 28, vr 29 en
za 30 september betalen slechts 29,95
bij een besteding van 50,00 of meer

Tom Poes Variantjes
Heerlijke krokante brokjes, 4 smaken 
in 1 zak: rund, kabeljauw, wild en groenten 
Inhoud 4 kg

van 8,59 voor 4,99
Kenner krokante brokken
De complete maaltijd voor alle hondenrassen
Inhoud 15 kg

van 17,95 voor 12,95



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

Er was genoeg belangstelling voor de-
ze officiële bijeenkomst. Inwoners van
het stadje Bronkhorst waren voor deze
gelegenheid uitgenodigd en konden
een kijkje nemen in de opgeknapte
deel en de nieuwe toiletten. Ook de
kunstwerken met het thema koeien
van Annie Elissen Groot Tjooitink uit
Brummen werden bekeken. Ruud van
Bussel mocht vele cadeau’s ontvangen
én complimenten over de opgeknapte
deel met openslaande deuren naar de
ontbijtzaal en de prachtige mobiele
buffetten. De gasten werden welkom
geheten door de heer Van Bussel. Er
was nog hard gewerkt om alles voor
deze gelegenheid voor elkaar te heb-
ben. “Het stucwerk is vanmiddag nog
aangebracht en is nog nat,” zo vertel-
de hij lachend. 
Het sfeervolle á la carte restaurant ’t
Pietshuus draait prima en is een idea-
le locatie voor een avondje uit. Er ko-
men gasten vanuit de wijde omgeving.
“Maar om ook gezinnen en gasten
vanuit de directe omgeving van deze
sfeervolle ambiance te laten genieten,
werd besloten om een tweede laag-
drempelig restaurant te openen op de
al bestaande deel,“ aldus Ruud van
Bussel.

Het werd een spiesenrestaurant, waar-
bij de kok centraal in de ruimte de ge-
rechten bereidt. De hoofdgerechten
bestaan uit vlees en visspiesen en de
gast kan onbeperkt gebruikmaken
van het saladebuffet. Daarnaast is er
een keuze uit een aantal voor- en nage-
rechten.
De naam van het nieuwe restaurant,
Spieserij de Leeuwendeel, ontstond
gaandeweg. Er werd een menukaart
met verschillende spiesen opgesteld

en de Leeuw én de Deel waren al in de
Herberg aanwezig.
Burgemeester Henk Aalderink nam
plaats achter de lezenaar met kaarsen
aan weerszijden. “Ik voel me net een
pastoor,” kon hij toch niet laten te zeg-
gen. Hij had zich verdiept in de histo-
rie van De Gouden Leeuw, door de in-
ternetsite te bekijken. Het kleinste
stadje van Nederland bezat een rosmo-
len uit 1750 en een stadsboerderij uit
1650. Nóg ouder was de burgemees-
terswoning uit 1575. Deze drie panden
samen vormen nu Herberg De Gou-
den Leeuw. Naast de historie van het
pand, ging burgemeester Aalderink in
op de economische belangen van het
etablissement. “Een nieuw bedrijf be-
tekent nieuwe werkgelegenheid en
dat is goed voor de economie van de
gemeente Bronckhorst,” zo legde de
heer Aalderink uit. “En dan zijn er nog
meer plannen voor de toekomst, wat
ook weer voor nieuwe werkgelegen-
heid zorgt en dus goed is voor de eco-
nomie.”
Na deze woorden gingen de heren Van
Bussel en Aalderink over tot het offici-
ële gedeelte van deze avond. Door het
wegtrekken van de lakens die ‘de spie-
sen’ aan het oog onttrokken, werd het
Spiesenrestaurant officieel geopend.
Deze enorme ‘spiesen’ werden door
Smederij Oldenhave uit Vorden ge-
smeed en de daarop prijkende leeu-
wenkoppen zullen nog worden voor-
zien van bladgoud. Deze prachtige
blikvanger zal straks naast de hoofdin-
gang van de Leeuwendeel staan. Na
een welgemeend applaus van de aan-
wezigen werd een gezellig feestje ge-
vierd.
De heer Ruud van Bussel nam in no-
vember 2003 De Gouden Leeuw over

uit een faillissement. Hij vormde het
bedrijf om tot een laagdrempelig hore-
ca bedrijf. De terrassen zijn vergroot,
er is een uitgebreide lunchkaart en
ook voor een kopje koffie is de gast
welkom.

Het nieuwe Spieserij de Leeuwendeel
is geopend op zaterdag en zondag van-
af 17.00 uur. Buiten deze dagen is de
Leeuwendeel geopend voor groepsre-
serveringen. De keuken van de Leeu-
wendeel, met de keukenbrigade onder
leiding van chefkok Harry Tjeerdsma,
is geheel mobiel en daardoor blijft de
Deel beschikbaar voor bruiloften en
partijen. Het is bij de Gouden Leeuw
mogelijk om gebruik te maken van
Party catering: er worden complete
buffetten verzorgd, er wordt gekookt
op locatie, drankjes worden erbij gele-
verd en ook voor personeel kan wor-
den gezorgd. Voor de bezorging is re-
centelijk een koelwagen aangeschaft.
Daarnaast beschikt de Herberg nog
over 6 hotelkamers, ingericht in engel-
se country stijl, welke zeer goed bezet
zijn. Omdat de vraag groter is dan het
aanbod wordt in de toekomst uitge-
breid met 3 kamers en 2 appartemen-
ten. Eén van deze nieuwe kamers
wordt de nieuwe bruidssuite welke
wordt voorzien van een hemelbed en
een luxe badkamer met bubbelbad.
De grote appartementen zijn geschikt
voor 6 of 8 personen. Verwacht wordt
dat de bouwvergunning nog deze
maand wordt afgegeven en de bouw
zal dan ook nog dit jaar van start gaan.
Daarnaast zal medio november het
hotel ‘De Gravin van Vorden’ worden
geopend. Er zullen in de toekomst een
aantal combinatie arrangementen ko-
men, waarin de beide hotels vertegen-
woordigd zijn.

Meer informatie en de menukaart
kunt u vinden op de website 
www.herbergdegoudenleeuw.com.

Nieuw in Bronkhorst: Spieserij de Leeuwendeel

Burgemeester Aalderink onthult
'de spiesen'

Vrijdagavond 22 september 2006 werd bij Herberg De Gouden Leeuw in
Bronkhorst een nieuw restaurant in gebruik genomen: Spieserij de Leeu-
wendeel. Na de speeches van eigenaar Ruud van Bussel en burgemeester
Henk Aalderink werden ‘de spiesen’ onthuld door de beide heren.

Door het wegtrekken van de lakens die ‘de spiesen’ aan het oog onttrokken, werd het Spiesenrestaurant officieel geopend.

Houdt u van zang, muziek en voor-
dracht, dan nodigen we u van harte
uit voor het concert van  de beken-
de groep Tutti Colori. Tutti Colori
is een vocaal ensemble van zeven
vrouwen die op  professionele wij-
ze een heel boeiend programma
bieden.

Het programma is zoals de naam al
zegt: veeltalig, veelstemmig en veel-
kleurig. De liederen variëren  van gees-

telijk tot geestig. Daarnaast zal een lid
van de groep enige voordrachten
doen. Kortom een heel afwisselend
programma voor iedereen. In de pau-
ze ontvangt u koffie, thee of frisdrank.
Het concert wordt gegeven op 1 okto-

ber in de Remigiuskerk te Hengelo. De
aanvangstijd  is om 14.00 uur en de
kerk is open vanaf 13.30 uur. Het con-
cert wordt georganiseerd door de
Vrienden van de Hengelose Remigius-
kerk.

Veelkleurig concert Tutti Colori

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om
ouderen inzicht te geven in het eigen
verkeersgedrag en vrijblijvend advie-
zen te krijgen over eventuele verbete-
ringen in het rijgedrag. In een ont-
spannen sfeer gaan de rij-instructeurs
met de deelnemers, die zich voor deze
rit hebben opgegeven, ongeveer een
half uur rijden in hun eigen auto. Het
gaat daarbij niet om een examen of
test! 

Aansluitend kunnen deelnemers een
gehoor en ogentest doen. Ook is er een
theoretisch gedeelte in het program-
ma opgenomen om de kennis over ver-
keersregels en verkeersborden op te
vijzelen. Dit gedeelte wordt verzorgd
door Veilig Verkeer Nederland.

De rijvaardigheidsrit 50 plus is een ge-
varieerde bijeenkomst waarin vele as-

pecten van verkeersveiligheid aan bod
komen. Vandaar dat diverse organisa-
ties op het gebied van ouderen op en-
thousiaste wijze hun medewerking
verlenen aan de rijvaardigheidsrit. Af-
hankelijk van het aantal aanmeldin-
gen kunt u de voorkeur aangeven voor
de ochtend of de middag.

Aanmelden is mogelijk tot 15 oktober. 
Voor meer informatie en/of aanmel-

den kun u bellen met: Stichting Wel-
zijn Ouderen Steenderen, mevrouw
L. Bijsterbosch, tel. (0575) 45 10 04.
Bereikbaar: maandag, woensdag en
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Hummelo
en Keppel, mevrouw L. van de Laan,
tel. (0314) 38 02 32. Bereikbaar: maan-
dag, donderdag en vrijdag. Veilig
Verkeer Nederland, de heer G. Jansen,
tel. (0575) 46 20 56.

Dinsdag 24 oktober bij Den Bremer in Toldijk

Rijvaardigheidsritten
gaan weer van start
De rijvaardigheidsritten gaan weer van start voor mensen van vijftig jaar
en ouder. De ritten worden gehouden op 24 oktober 2006 bij Restaurant
Den Bremer in Toldijk. Inwoners van de gemeente Bronckhorst van vijftig
jaar en ouder kunnen zich voor deze rijvaardigheidsrit inschrijven bij de
Stichting Welzijn Ouderen Steenderen.

NOG EENMAAL BUSLIJN 51
Op de informatiebijeenkomst voor het
toekomstig ouderenbeleid, deelde de
wethouder, de heer A.Boers, tijdens
deze informatie, met het oog op het
openbaarvervoer, ook vermeld in het
‘conceptnota Ouderenbeleid’, laco-
niek mee, dat buslijn 51 definitief niet
meer door de kern van Hengelo zal
gaan rijden. Daarmee is blijkbaar de
kous af!!

Deze beslissing, op deze wijze, die
blijkbaar in alle stilte is genomen,
doet ons, de ANBO, pijn! Wij hebben
danig gepleit voor behoud van deze
buslijn door ons dorp. 

Zelfs is er een uitvoerig onderhoud
geweest met de verantwoordelijke
wethouder, waarbij onder meer werd
besproken, dat wij van het verdere

verloop/besprekingen op de hoogte
zouden worden gehouden. Dit is niet
gebeurd! Op een andere voorlichtings-
avond, grotendeels voor andere doel-
einden, wordt ons dat zo tussen neus
en lippen door, even medegedeeld.
Daar moeten wij het mee doen. Het
doek is gevallen. Waarom? Omdat er
van enige inspraak geen sprake 

is. De provincie  met Syntus heeft ge-
sproken. Naar het volk wordt niet ge-
luisterd, want die had haar mening
duidelijk gegeven. Droevig,dat we zo
bestuurd worden. Zelfs het gemeente-
huis in de gemeente wordt gepas-
seerd. Waar ook vandaan uit Hengelo:
"Zie maar dat u bij de halte aan de
Rondweg komt. Hoe, maakt niet uit."
Met de bus ga je naar ergens, maar je
komt nergens.

H. Speulman, 
SECR. AFD.
HENGELO/STEENDEREN VAN DE
ANBO VOOR 50 PLUSSERS.

Dit programma biedt een dynamische
reeks van muzikale structuren, van de
Nederlandse première van Schmel-
zers "Requiem" en het kameroratori-
um "Stärke der Lieb", via Bibers "Myste-
ry Sonatas", tot aan de indrukwekken-
de vijf-en zesstemmige ensemblesona-
tes van Schmelzer en Bertali. 
Het concert wordt gehouden op Zater-
dag 7 oktober in de Sint Willibrordus-

kerk op het Landgoed 't Suideras, Vie-
rakkersestraat 31 te Vierakker. (Per au-
to ca. 5 min. ten zuiden van Zutphen,
even vòòr Wichmond). Aanvang :
20.15 uur. 

Een deel van de opbrengst komt ten
goede van het Restauratiefonds van de
Sint Willibrorduskerk. Voorverkoop:
VVV's Zutphen en Vorden.

IL Concerto Barocco
A Bohemian Rhapsody
Dit jaar luidt het ensemble IL CONCERTO BAROCCO het seizoen in met
een bijzonder instrumentaal programma onder de titel: "A Bohemian
Rhapsody". Het kenmerkende van dit programma is een selectie van de
muziek die wordt bewaard in het muziekarchief van Kromeríz (centraal
Moravie). De prins-bisschop Graaf Liechtenstein-Kastelkorn van Olomouc
was een vurig muziekliefhebber die gedurende zijn gehele leven een uit-
gebreide muziekverzameling opbouwde.
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Op zondag 1 oktober heeft ieder-
een de kans om eens een echte Ne-
derlandse Wijngaard te bezoeken. 

In het kader van de open dag van de
Nederlandse Wijngaarden is ook Wijn-

goed Kranenburg deze dag openge-
steld voor het publiek. 

Een mooie gelegenheid om eens een
echte wijngaard te bezoeken. Voor ie-
dereen die zich afvraagt hoe het ma-

ken van een fles wijn in zijn werk gaat
biedt deze dag een unieke kans om
meer dan alleen de sfeer van het wijn-
maken te proeven. Zie voor meer infor-
matie www.wijngoedkranenburg.nl
en de advertentie elders in deze krant.

Open dag Wijngoed Kranenburg

De open dag van 2005 was een succes

Ook voor complete sluitplannen en ci-
linders gelijksluitend maken, bent u
bij Hubers aan het juiste adres. “Het is
toch makkelijk met één sleutel al je
deuren te openen”, zegt hij. In zijn be-
drijfswagen heeft Hubers een uitge-
breid assortiment reservesleutels. “En
als eerste in Gelderland maak ik ook
alle autosleutels met chip”, vertelt Hu-
bers trost.

Na een telefonische afspraak komt
Waalko bij u thuis om uw reservesleu-
tels te dupliceren. Ook kan men ge-
bruik maken van een ‘sleutel- en slote-

nuur’ elke donderdag van 19.00 tot
20.00 uur. Daarnaast verkoopt Waalko
Hubers beveiligd hang- en sluitwerk
met het SKG en politiekeurmerk, en
professionele plug en play camera ob-
servatiesystemen voor particulieren
en bedrijven.

“Momenteel heeft de slagsleutel heel
veel aandacht bij de Consumenten-
bond en bij programma’s als Kassa,
NOVA en Editie.nl”, zegt Hubers. “In-
brekers kunnen met een aangepaste
sleutel, welke erg gemakkelijk via het
internet te verkrijgen is, elk willekeu-

rig slot openen zonder dat er inbraak-
schade te zien is. Ik verkoop slag- vei-
ligheidscilinder (SKG***) met boor, trek
en manipuleerbeveiliging die niet
met die sleutel geopend kan worden”. 

Het beveiligde hang- en sluitwerk en
de camerasystemen worden door
Waalko Hubers vakkundig gemon-
teerd. “Een vakkundig advies dat niet
alleen op verkopen berust, is heel erg
belangrijk”, vindt Waalko. “Vaak is
een huis met een paar kleine aanpas-
singen een stuk inbraakveiliger. Want
een veilig gevoel, dat is mijn doel”. 

Sleutel en Slotengigant Waalko Hu-
bers is gevestigd aan de Holterveld-
seweg 3, 7255 KH Hengelo. Telefoon:
(06) 53 54 49 96 of (0316) 22 15 07. 
E-mail: waalko@wanadoo.nl

Sleutel en Slotengigant Waalko Hubers

"Veilig gevoel, dat is mijn doel!"

Nieuw voor de gemeente Bronckhorst en omstreken is Sleutel en Sloten-
gigant Waalko Hubers. Na diverse cursussen gevolgd te hebben, heeft
Waalko Hubers ondermeer het certificaat ‘sleutel en sloten manipuleren’
in zijn bezit, zodat hij iedereen die zich buitengesloten of slotproblemen
heeft op een verantwoorde werkwijze kan helpen.

Waalko Hubers heeft in zijn bedrijfswagen een uitgebreid assortiment reservesleutels

Aanstaande zaterdag spelen in de
Rockstake The Spades en de Bloody
Honkeys.The Spades spelen brutale bi-
ker-rocknroll in een tot in de details
geënsceneerde, hilarische show van
frontman Denvis. De band uit Eindho-
ven bestaat uit twee gitaristen, een rit-
mesectie en frontman Denvis. De vier-
taktmotor van The Bloody Honkies
gromt en bonkt dat het een lieve lust
is. De aloude overbekende steenharde
oergroove wordt zo lekker gespeeld
door deze vier jonge gasten uit Lich-
tenvoorde. Zij zullen de zaal warm
draaien, of beter gezegd: "Gelijk op z'n
kop zetten!" Beide bands zijn aanstaan-
de zaterdag te zien in de Rockstake!

The Spades en de Bloody
Honkies in de Rockstake

WAT KUNT U AAN 
WILDGERECHTEN VERWACHTEN?
Bij de restaurants staat culinair genie-
ten voorop. Wat dacht u van een terri-
ne van roodpootpatrijs, pistachenoten
en cantharellen, eendenfilet met vij-
gensaus op hete bliksem of reefilet
met groene linzen en een sabayon van
bruin bier. Of eendenborst met zwarte
bessensaus en rode kooltaart, een rou-
leau van wildzwijnsham met gekonfij-
te sjalot of wildzwijnshaas, stamppot
van snijbonen en bloedworst? Uiter-
aard wordt ook de gewone hazenpe-
per en een fazant met zuurkool geser-
veerd. Ieder restaurant heeft zijn ei-
gen specialiteiten; slechts één punt is
uniform: de door alle restaurants ge-
zamenlijk gekozen wildwijn. 

WILDWIJN
Dit jaar kozen de Achterhoekse wil-
drestaurants tijdens een blinde proeve-
rij voor de Healdsburg Merlot 2004 uit
Californië, geleverd door Wijnimport
Bart. Healdsburg Vineyards selecteert
voor deze wijn alleen de kwalitatief be-
ste druiven, en laat de wijn enkele
maanden rijpen op eikenhouten vaten
uit Hongarije, Amerika en Frankrijk.
Het eikenhout komt verfijnd terug in
de geur van de wijn, net als het zachte
rode fruit dat zo kenmerkend is voor
de merlotdruif. De smaak is soepel,
zacht en iets gekruid met tonen van
kruidnagel en rijp fruit als kersen en
bramen. De lichtkruidige smaak, het
zachte eiken en het zwoele fruit ma-
ken de Healdsburg Merlot de perfecte
begeleider van een mooi wildgerecht.
De wijn staat dit najaar bij alle Achter-
hoekse wildrestaurants voor hetzelfde
bedrag op de kaart. 

KUNST-ONDERBORDEN
Verschillende Achterhoekse kunste-
naars hebben schilderijen gemaakt
aan de hand van de thema’s de Achter-
hoek, natuur, mensen, kleur. Telkens

gesitueerd in verschillende jaargetij-
den. Deze schilderijen worden (tijdens
de wildperiode) tentoongesteld bij de
Achterhoekse wildrestaurants. De res-
taurants hebben op een bijzondere
wijze op deze tentoonstelling inge-
speeld: zij bieden bijzondere kunst-
menu’s aan. Drie- of viergangenme-
nu’s geserveerd op een kunst-onder-
bord. Dat bord kan ná het diner mee
naar huis worden genomen. En dit on-
derbord is vervaardigd op basis van
een van die schilderijen. Er is een col-
lectie van zo’n vijftien verschillende
borden gemaakt. De moeite waard dus
om nog eens terug te komen. De
kunstborden worden overigens ook
los verkocht. Alleen verkrijgbaar bij de
Achterhoekse wildrestaurants, ver-
vaardigd in een beperkte oplage. Ge-
charmeerd van één speciaal schilde-
rij? Kom dan in het voorjaar van 2007
naar de veiling waar alle schilderijen
worden geveild. De datum wordt ge-
publiceerd op de website van het Ach-
terhoeks Bureau voor Toerisme,
www.vvvachterhoek.nl

RECEPTENBOEK
“WILD! De beste recepten van restau-

rants uit de Achterhoek” is de titel van
het receptenboek, dat vorig jaar in sa-
menwerking met Uitgeverij Terra Lan-
noo op de markt is gebracht. Een
kleurrijk boek van 144 pagina’s met
veel recepten die eenvoudig thuis
klaar te maken zijn, maar ook met
achtergrondinformatie over een veel-
heid aan onderwerpen die alle met
wild te maken hebben. Waar komt het
wild vandaan, welke soorten wild zijn
er, hoe staat het met het wildbeheer
en waarom wordt er op wild gejaagd.
Ook geeft het boek informatie over be-
reidingsmethoden, de keus voor een
bijpassende wijn en is er veel aan-
dacht voor de fotografie. De recepten
zijn geleverd door de restaurants die
meedoen aan ‘Wild eten in de Achter-
hoek’. Het boek is ook dit jaar te koop
bij alle deelnemende restaurants, de
VVV’s in de Achterhoek en bij de boek-
handel in heel ons land.

ARRANGEMENTEN
Veel hotels hebben al dan niet in sa-
menwerking met restaurants een- of
meerdaagse arrangementen uitge-
bracht. De arrangementen variëren
van een zesgangendiner met over-
nachting, ontbijtbuffet en herfstwan-
deltocht of een koetsentocht met ver-
rassingen onderweg. Maar ook een
dagarrangement met huifkartocht,
boswandeling en wildgourmet. En
wat te denken van een culinair verwe-
narrangement? Uiteraard zijn er ook
bijzondere wijnarrangementen, zodat
iedere wildsoort optimaal tot zijn
recht komt.

GRATIS BROCHURE
Alle informatie over Wild eten in de
Achterhoek is vermeld in de gratis
wildbrochure. Deze is verkrijgbaar bij
de grotere VVV’s in ons land en bij het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme,
Postbus 4106, 7200 BC  ZUTPHEN, tel.
(0900) 26 92 888 en te bestellen in de
webwinkel op www.vvvachterhoek.nl

Dit jaar met bijzondere kunst-onderborden!

Culinaire verwennerij in
herfst en winter
Elk najaar reizen vele duizenden
landgenoten en Belgen naar onze
streek af. Want dan staan de wild-
gerechten namelijk centraal en
zijn er bijzondere arrangementen,
geknipt voor een meerdaags be-
zoek. Dat seizoen loopt ieder jaar
van half oktober tot en met eind
december en vierentwintig (hotel)
restaurants serveren dan die heer-
lijke wildgerechten. Begeleid door
een uniform aanbevolen wildwijn:
de Healdsburg Merlot 2004 uit Cali-
fornië. Het is nu al voor het zesen-
twintigste(!) jaar, dat de restau-
rants en het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme gezamenlijk publi-
citeit zoeken voor de promotie van
deze seizoensspecialiteit. ‘Wild
eten in de Achterhoek’ is bij menig
culinair liefhebber een begrip ge-
worden. Dit jaar heel bijzonder,
door een onverwachte combinatie
met kunst-onderborden. Bij het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
en de VVV’s is een brochure ver-
krijgbaar die alle informatie over
de restaurants en het kunstproject
geeft. Of kijk op:
www.wildetenindeachterhoek.nl
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Bakker Jansen liet zien hoe vroeger
roggebrood gebakken werd in de oven
van het oude bakhuisje. Dit rogge-
brood  kon geproefd worden en de
mensen kregen uitleg over de werking
van de oven. Smid Joost Bosman maak-

te hoefnagels en wielbanden van ijzer.
Noaberslid Henk Bosman liet de be-
zoekers zelfgemaakte wijn proeven
van allerlei vruchten zoals pruimen,
en bessen. Zijn kersenwijn viel erg in
de smaak. Bij het gaveldarten, voldeed

een strobaal als schietschijf. Dit lever-
de hilarische taferelen op. Kleine kin-
deren konden een ritje op  pony Noor-
tje maken. In de wei stonden behalve
dieren als biggen en schapen, oude
werktuigen en trekkers. 
Het middelpunt van de dag was het
traditionele roggedorsen met een an-
tieke dorskast, merk: Arnold Meyer
aus Twistringen bei Bremen. De beno-
digde PK's voor de dorsmachine uit
1930  werden via een platte riem aan-
geleverd door een  40 jaar oude Bolin-
der-Munktell. Diverse Noabers waren
in touw om de machine vanaf de rog-
gemiete te voeren met garven, aan de
achterkant werd er weer een nieuwe
stromiete opgezet, want de Claas-bin-
der bleef ze maar uithoesten. De rogge
werd opgevangen in jute zakken en
zag er prachtig uit. Een mevrouw de-
monstreerde hoe van stro een mooie
mand gevlochten kon worden en en-
kele mannen gaven een demonstratie
'maaien met de zicht' en  'dorsen met
de vlegel'. De pannenkoeken en wafels
die door de Noaber-vrouwen werden
gebakken vonden gretig aftrek. Verder
was er een bloemenkraam, rommel-
marktje, popcorn en ranja, koetouw
draaien, ijzerwarenkraam, ijskar met
ijs, biologische groente kraam, een
kunstenares in tekenen en schilderen.
Voor een vrolijke noot was ook ge-
zorgd, de heren Vels, Eening en Wasse-
veld speelden de gehele middag en de
boerendansers gaven  regelmatig een
demonstratie van hun kunnen. Het
was een zeer geslaagde middag.

Oude tijden herleven bij de Noabers

Afgelopen zondag 17 september had buurtvereniging de Noabers uit
Hengelo voor het eerst in haar bestaan een dorsfeest op touw gezet. Op en
rond het erf van bestuurslid Harry Langwerden stond het bol van activi-
teiten, die veelal te maken hadden met het boerenleven in vroegere tijden.
Mede door het fraaie septemberweer trok deze middag veel belangstel-
ling uit de hele omgeving. Bijenhouders demonstreerden dat  honing niet
alleen op brood gesmeerd wordt, maar ook geschikt is voor het maken
van rode en witte wijn.

Stichting veiling commissie Vorden
houdt op zaterdag 14 oktober a.s. haar
jaarlijkse Boekenbeurs. De stichting
heeft de laatste tijd weer vele mooie
en waardevolle boeken, maar ook ge-
zellige romans, kinderboeken, naslag-
werken en tijdschriften op mogen ha-
len en hopen deze op een gezellige
manier weer aan de man te brengen.
Men kan van 9.00 tot 15.00 uur komen
kijken en kopen in de Dorpskerk in
Vorden. 

Dit alles wordt omlijst met een lekker
kopje koffie. De opbrengst van deze
boekenbeurs is bestemd voor de res-
tauratie van de Dorpskerk.

Boekenbeurs 
in de Dorpskerk

De Russische kunstenares Gelia van
‘Open Atelier Gelia’ heeft kunstschil-
der Jan van Hal uit Toldijk gevraagd
een overzichtstentoonstelling in te
richten over de periode 2005-2006. Uit
deze beide jaren zijn diverse, abstrac-
te, realistische en Zuid-Afrikaanse,
werken geselecteerd voor de galerie
aan de Munstermanstraat 1 in Silvol-
de. De expositie van Jan van Hal is op
1 oktober van 11.00-17.00 uur.

1 oktober 2006
Expositie Jan van Hal
Na een succesvolle expositie in De
Rosmolen in Zeddam, zullen op
zondag 1 oktober 2006 werken van
kunstschilder Jan van Hal uit Tol-
dijk te zien zijn in het ‘Open Atelier
Gelia’ in Silvolde.

Speciaal hiervoor is er een officiële
Bjornson shop ingericht. In de mooie
en overzichtelijke ruimte vindt u kle-
ding voor jong en oud. Een groot as-
sortiment sportieve kleding ligt keu-
rig op de schappen. Ook de rekken
hangen vol met kleding. Er is voldoen-
de keuze in alle maten en voor ieder
wat wils.

Door de jaren heen is de verkoop van
werkkleding ook verder verdiept. Be-
kende merken als Havep werden aan
het assortiment toegevoegd. Ook de
vraag naar werkschoenen werd groter
vandaar dat het Hengelose bedrijf in
Gevani een belangrijke leverancier
heeft gevonden. Naast de werk- en vei-
ligheidsschoenen treft u ook een rui-
me keuze in wandel- en tracking-
schoenen aan.

De stap naar vrijetijdskleding/out-
doorkleding was een logisch gevolg. In
de afgelopen jaren is het assortiment
dan ook enorm uitgebreid. Bekende
merken als Life Line en Bram’s Paris
en nieuwkomer Kjelvik vindt u alle-
maal bij Goossens Atomica aan de
Steenderenseweg.

Goossens Atomica bestaat inmiddels
al weer 36 jaar. In 1970 begon Annie
Goossens (huidige eigenaresse) voor
Atomica te Vorden met het stikken
van windschermen. Al gauw werd
door Atomica een schuur gehuurd en
van daaruit werd gestart met de ver-

koop van tuinmeubelen. In de jaren
70 en 80 werd het assortiment uitge-
breid met landbouwfolie en werkkle-
ding. Annie Goossens besloot in 1991
het filiaal over te nemen en onder de
naam Goossens Atomica verder te
gaan. Het assortiment tuinmeubelen
werd verder uitgebreid en dat resul-
teerde in een officieel Hartman tuin-
meubel dealerschap. Naast de verkoop
van tuinmeubelen kreeg ook de aan-
leg van sproei-installaties en vijvers
een belangrijke plaats in het assorti-
ment.

Inmiddels heeft Goossens Atomica
ruim 600 vierkante meter showroom.
Daar vindt u naast Hartman ook ande-
re bekende merken, zoals Kettler en
nieuwkomer Bellagio. Bellagio is leve-
rancier van moderne aluminium tuin-
meubelen en heeft ook een ruime
keuze in kunststof rotan meubelen.

Kortom, Goossens Atomica is niet al-
leen uw adres voor tuinmeubelen,
maar ook voor sportieve vrijetijdskle-
ding. Service en een goed advies staan
bij het bedrijf hoog in het vaandel.
Nieuw is sinds kort ook een groot
assortiment Mexicaanse cadeauartike-
len.

Goossens Atomica is gevestigd aan de
Steenderenseweg 11 in Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39. Fax: (0575) 46 22 05.
E-mail: info@goossensatomica.nl 
- www.goossensatomica.nl

Nu ook sportieve vrijetijdskleding

Goossens Atomica dealer Bjornson
Wie bij Goossens Atomica aan de Steenderenseweg in Hengelo binnen-
stapt, zal zich verbazen over het brede assortiment in artikelen. Bekend
om de tuinmeubelen en werkkleding, vindt u hier echter ook een ruime
keuze in sportieve vrijetijdskleding. Sinds kort is het bedrijf ook dealer
van het bekende kledingsmerk Bjornson.

Annie Goossens (rechts) met dochter Germaine in de nieuwe Bjornson shop.

In april, 10 jaar geleden is Reborn ont-
staan, tijdens een reünie van het voor-
malige jongerenkoor uit Vierakker.
April 1996 zijn 12 mensen met de eer-
ste repetitie gestart. Het huidige Re-
born bestaat uit ruim 30 leden, afkom-
stig uit o.a. Hengelo, Vorden, Wich-
mond, Vierakker en Zutphen. Het
koor staat onder leiding van Arnold
Cazemier uit Arnhem. Op zaterdag-
avond 21 oktober a.s. neemt Reborn u
mee door de jaren heen. Een mix van
repertoire welke de afgelopen 10 jaar
door het koor ten gehore is gebracht
tot gloednieuwe nummers. Oude be-
kende welke voorbij zal komen is "Stay
with me till the morning". Nieuw in
het repertoire is het swingende  "Blue-
berry Hill". Aan dit concert  verleent
de cabaretgroep "Hoe?Zo! uit Vorden
haar medewerking. Het programma
wordt grotendeels in hun eigen dia-
lect gebracht.  Cabaret met een Achter-
hoeks accent is het motto van
Hoe?Zo!. Voor zondagmiddag 22 okto-
ber staat een kindermatinee gepland.

Een selectie van het bekende reper-
toire wordt afgewisseld met voor de
jongsten onder ons bekende muziek-
stukken. Zo zal zelfs een nummer van
de populaire meidenband K3 de revue
passeren. Alle kinderen worden dan
uitgenodigd om uit volle borst mee te
zingen en uiteraard kunnen dan de
danspasjes niet ontbreken. Verder zal
er een clown aanwezig zijn en kunnen
de kinderen hun gezichten laten
schminken. Dat Reborn ook denkt aan
de medemens wordt geuit door naast
de concerten een actie te starten ten
behoeve van een goed doel. Zo heeft
Reborn dit voorjaar een CD opgeno-
men, welke tijdens de concerten te
koop zal worden aangeboden.  Van de
opbrengst uit deze CD-verkoop zal een
bedrag worden gedoneerd aan "Stich-
ting Doe Een Wens". Deze stichting zet
zich in voor ernstig zieke kinderen om
hun liefste wens uit te laten komen.
Door het vervullen van een wens, wil
"Doe Een Wens" blijdschap en kracht
brengen in een moeilijke periode;
even weg van ziekenhuis, behandeling
en doktoren. Geïnteresseerd ?? Noteer
dan 21 en/of 22 oktober in uw agenda
en hou de komende tijd de aankondi-
gingen in de locale kranten in de ga-
ten. De voorverkoop start binnenkort.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Kristel Jansen, tel. 0575-
464777 of via info.reborn@hetnet.nl

Jubileumconcerten

Koor Reborn: 10 jaar
De voorbereidingen voor de concer-
ten van Koor Reborn zijn in volle
gang. Het weekend van 21/22 okto-
ber beloofd een afwisselend, verras-
send muzikale invulling te krijgen.
Het Ludgerusgebouw te Vierakker
dient als locatie omdat Reborn
daar haar "wortels" heeft liggen.
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De vele voordelen die de nieuwe gene-
ratie winterbanden biedt wordt door
steeds meer automobilisten onder-
kend. Wintersporters, die in eerste
aanleg winterbanden onder hun auto
laten monteren om beslagen ten ijs te
komen in het wintersportland, erva-
ren de voordelen van winterbanden
ook in eigen land. Steeds meer auto-
mobilisten die niet op wintersport
gaan ervaren aan den lijve dat de win-
terband voor meer en dus veiligheid
zorgt als de r in de maand zit. De fabri-
kanten zien een grote toekomst voor
winterbanden en hebben inmiddels
verschillende typen in hun program-
ma opgenomen.

Uit statistisch onderzoek blijkt dat in
de periode van oktober tot en met
april de gemiddelde temperatuur
rond de 7°C. schommelt. Dit is juist de
temperatuur waarop de zomerband
net wel of net niet hun grip verliezen.
Van oktober tot en met maart bete-
kent dat wel zeven maanden van het
jaar. Gelet hierop zouden winterban-
den in Nederland wellicht standaard
onder de auto moeten zitten. 

Op een eenvoudige manier is er te be-
oordelen wat er met rubber gebeurd
als de temperatuur onder de 7°C
komt. Leg een vlakgom in de koelkast.
Na enkele uren is het vlakgom hard en
glad. De bekende stroeve eigenschap-
pen zijn geheel verdwenen. Dat geldt
dus ook voor zomerbanden. Winter-
banden pure noodzaak voor nog meer
veiligheid. 

Voor gratis advies en mogelijkheden
kan men terecht bij Rietman Autoban-
den, Slotsteeg 18 te Hengelo.

Winterbanden voor uw veiligheid
Winterbanden zijn meer dan al-
leen maar sneeuwbanden. De win-
terband anno 2006 is gedurende
het hele winterseizoen het juiste
schoeisel voor natte en gladde we-
gen als gevolg van regen, gevallen
bladeren, ijzel, opvriezen en uiter-
aard sneeuw.

FEESTELIJK GEOPEND
Op 12 september is de actie officieel
geopend. De organisatoren hadden
geen betere locatie kunnen uitzoeken.
Tegen het sfeervolle decor van Kasteel
Vorden werd het eerste exemplaar van
de brochure gepresenteerd aan de
voorzitter van NORT Gelderland, me-
vrouw C. Stigter. 

Op hetzelfde moment is ook de inter-
netsite geactiveerd. De brochure is
vanaf deze week verkrijgbaar bij de
deelnemende hotels en zal ook wor-
den verspreid op de 50+-buers die van
20 tot en met 24 september in de Jaar-
beurs in Utrecht wordt gehouden.

DRIE DAGEN
Basis voor de samenwerking is een
driedaags arrangement ‘’t Gulle Ge-
nieten’, dat geldig is bij alle acht ho-
tels. Bij aankomst krijgt de gast een
welkomsthapje en een glas bruisende
rosé. Tijdens het verblijf zijn er twee
overnachtingen en één viergangendi-
ner bij de prijs inbegrepen. De prijzen
verschillen per hotel en variëren af-
hankelijk van de mate van luxe van
het gekozen bedrijf en zijn gebaseerd
op tweepersoons-kamers. Bovendien
biedt ieder hotel extra ‘bouwstenen’,
waarmee de arrangementen kunnen
worden verrijkt. Bij vertrek wordt een
fles bruisende rosé voor thuis meege-
geven.

BOUWSTENEN
Wat de arrangementen zo apart
maakt, is de verrijking met bouwste-
nen. Daarmee onderscheiden de ho-
tels zich. Tegelijkertijd met de reserve-
ring van het basisarrangement kun-
nen speciale activiteiten worden ge-
boekt. Zoals een koetsentocht, het be-
zoek aan een wijngaard, een wande-
ling onder leiding van een boswachter
tot een kookcursus met wijnproeverij
aan toe. Verdeeld in de hoofdstukken
actief, culinair of (streek)cultuur. 

In de brochure en op de website wordt
alles uitgebreid beschreven, inclusief
prijsinformatie.

WELKE HOTELS DOEN ER MEE?
De acht deelnemende hotels bevinden
zich in en om het Achterhoekse
Lochem: Hotel Bakker – Vorden,
Hampshire Hotel Bon’Aparte – Bar-
chem/Lochem, Best Western Landgoed
Ehzerwold – Almen, Hampshire Hotel
’t Hof van Gelre – Lochem, Landhotel
De Hoofdige Boer – Almen, Hotel De
Roskam – Gorssel, Golden Tulip De
Scheperskamp – Lochem, Restaurant
Hotel De Tuinkamer – Ruurlo. 

De actie is gecoördineerd door het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme en
mede mogelijk gemaakt dankzij een
financiële bijdrage van NORT Geldel-
rand.

Bijzondere hotelsamenwerking in de Achterhoek

't Gulle genieten

Zo zijn we in de Achterhoeker: gul. En we laten de gasten graag met volle
teugen genieten van al het mooie wat onze streek te bieden heeft. Prach-
tig natuurschoon, pittoreske dorpen en stadjes, leuke attracties. En veel
bezienswaardigheden. Maar ook leuke activiteiten. Denk aan een koetsen-
tocht, bezoek aan een wijngaard, klootschieten, gps-tochten, fietsen, wan-
delen, noem maar op. Allemaal bijzondere activiteiten die je tijdens een
(korte) vakantie kunt ondernemen. Acht samenwerkende hotels in en
rond Lochem gebruiken de slogan ‘t Gulle Genieten’ als kapstok voor aan-
trekkelijke arrangementen inclusief die activiteiten. In een fraaie brochu-
re en op de website www.tgullegenieten.nl presenteren de hotels zich en
worden die arrangementen uitgebreid beschreven.

Overhandiging van het eerste exemplaar aan mevrouw C. Stigter van NORT Gelderland.
Naast haar vertegenwoordigers van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme en de 8 hotels.

In de training was het al spannend,
Hans zette een 2e tijd neer achter Ray-
mond Schouten,met een verschil van
maar een honderdste van een secon-
de! Toen de Kingma Aprilia rijder aan
de wedstrijd begon stond hij nog 19
punten voor op de man op de 2e plaats
Randy Gevers..Een 10e plek in de race
zou voldoende zijn om kampioen te
worden.
Bij het begin van de wedstrijd nam
Schouten meteen de leiding, doch
Smees nam in de 2e ronde de kop over
en reed elke ronde een paar tienden
van een seconde weg bij zijn rivaal
Schouten.De Zweed Milovanovic had
de derde plaats in handen maar met
nog een paar ronden te gaan kreeg hij
gezelschap van Randy Gevers.Uitein-
delijk moest Milovanovic zijn meerde-
re erkennen in Gevers.De teamgenoot
van Smees, Bram Appelo streed om de
5e plaats met Beitler maar wist deze
niet vol te houden zodat hij genoegen

moest nemen met een 6e plek.De uit-
eindelijke winnaar van de race was
dus Hans Smees.Tonnie Wassink werd
door Smees op een ronde gezet en ein-
digde als achtiende.

Teamleider Jaap Kingma stelt tijdens
de laatste race van het jaar altijd een
beker beschikbaar voor de winnaar
van de 250 cc klasse.Het mocht nog
nooit zo zijn dat een coureur van zijn
eigen team de beker won, tot afgelo-
pen weekend.Hans mocht de beker
van zijn eigen teambaas in ontvangst
nemen.Hij vertelde dat hij ontzettend
blij was dat hem dit eindelijk gelukt is.
Volgend seizoen gaat Hans EK's rijden,
met nog een enkele Nederlandse wed-
strijd, o.a. in Hengelo.In de Classics be-
haalde Jarno Ontstenk een vijfde
plek.Bob Withag uitkomend voor het
Hartelman Yamaha Racing Support
reed zich naar een vierde plaats in de
Superbike klasse.

Zege en titel voor Hans Smees

Afgelopen weekend werd in Assen de laatste wedstrijd om het ONK gere-
den,The Race of the Champions. De zomerse temperaturen zorgden voor
een paar mooie wedstrijden en veel publiek. De 250 cc zorgde voor een
Achterhoekse kampioen: Hans Smees  (zie foto).

Op zondagmiddag 5 november vindt
aan de Wolfstraat het eerste ‘Toldiekse
Piratenfeest’ plaats. De echte fans van
Thomas Berge, Lucas en Gea, Jeroen
Hazes en natuurlijk onze achterhoe-
kers Arne Jansen en Willem Barth,
kunnen dan voor het eerst in Toldijk
terecht. Het feest wordt gehouden in
een grote verwarmde feesttent op het

terrein van Vleesboerderij Garritsen
aan de Wolfstraat 5 en begint om
14:00. Het geheel zal deze middag mu-
zikaal omlijst worden door de Achter-
hoekse band ‘Kabaal’”, die alle genres
spelen kan, van seventies tot moderne
rockmuziek.

De voorverkoop van de kaarten gaat
binnenkort van start en wees er op tijd
bij, want vol = vol. De organisatie is in
handen van de plattelandsjongeren-
vereniging Humstee in samenwerking
met Vleesboerderij Garritsen.
Voor meer informatie kan men kijken
op www.humstee.nl of www.vlees-
boerderijgarritsen.nl.

5 november 2006 bij Vleesboerderij Garritsen

Eerste 'Toldieks Piratenfeest'

Liefhebbers van Nederlandstalige
muziek kunnen deze herfst hun
hart ophalen in Toldijk. De zogehe-
ten piratenfeesten zijn een ontzet-
tende trend en afkomstig vanuit de
noordelijke provincies van het
land.

Onder toeziend oog van de notaris
worden er 50 woonadressen in Neder-
land geselecteerd. Als u op één van die
adressen woont, kunt u die dag be-
zoek van de brandweer of iemand van
de Brandwonden Stichting verwach-
ten. Wanneer u kunt aantonen dat u
tenminste een werkende rookmelder
in huis heeft, krijgt u sowieso een gra-
tis Staatslot. Maar wat belangrijker is…
uw naam verdwijnt samen met de na-
men van de andere mensen, die ook
een rookmelder hebben, in de 'hoge
hoed'. Daar worden uiteindelijk 5 win-
naars uit getrokken. De hoofdprijs van
250 Gratis Staatsloten en 4 prijzen van
100 Staatsloten (of de waarde in geld).
Dus koop nu rookmelders... en sla
twee (vuur)vliegen in één klap. U
maakt niet alleen kans op die Staatslo-
ten en daarmee grote kans op prachti-
ge geldprijzen... de kans dat u een wo-
ningbrand overleeft, wordt ook een
stuk groter!!! Voor alle duidelijkheid:
ook na 28 oktober blijft het verstandig
om rookmelders te kopen. Achter-
kamp Bedrijfsopleidingen is gevestigd
aan de Zutphen-Emmerikseweg 103 in
Baak. Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.achterkamp.nl of 
www.NationaleRookmelderdag.nl

Achterkamp
Bedrijfsopleidingen
verloot 20 gratis sets
rookmelders!
Actie in het kader van de
brandpreventieweek 2006
Het thema van de Brandpreventie-
week 2006 (6 tot 28 oktober) is
"Rookmelders redden Levens". Op
zaterdag 28 oktober is het Natio-
nale Rookmelderdag.

De golfsport is in hoog tempo bezig
om van een elitaire sport, een sport
voor iedereen te worden. De groei van
het aantal bij de Nederlandse Golf Fe-
deratie (NGF) geregistreerde leden is
dan ook zeer groot. Waren er in 2001
nog 180.000 geregistreerde golfers in
ons land, per 1 september 2006 zijn
dit er al 273.000 (bron NGF). Doordat
steeds meer jonge mensen gaan gol-
fen, daalt de gemiddelde leeftijd van
de golfspeler. Golf is ook niet langer
een echte mannensport; in Nederland
is 34 % van de golfers een vrouw. 
Door spelers als Tiger Woods voelt ook
de jeugd zich steeds meer aangetrok-
ken tot de golfsport, wat resulteert in
ruim 13.000 Junior-leden per septem-
ber 2006 in Nederland (Bron NGF).
Binnen veel gebieden in Nederland is
het haast onmogelijk om te gaan gol-
fen door de enorme wachtlijsten die
clubs daar hebben. Omdat in 2005 de
9 holes golfbaan van Golfclub 't Zelle
is uitgebreid naar een volwaardige 18
holes baan is er geen wachtlijst meer
en kunnen er zelfs nieuwe leden wor-
den aangenomen. 
Daarom houdt Golfclub 't Zelle op 1
oktober a.s. een Open Dag, waar ieder-
een de baan kan bewonderen en zelf
aan de slag kan met clubs en putters. 
De open dag begint om 11.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Tijdens de dag
kunnen belangstellenden meedoen
aan allerlei activiteiten. Zo kan er on-
der leiding van golfprofessionals wor-
den geoefend op de golfswing, maar
ook op kortere slagen, zoals het "Chip-
pen"en "putten". Ook worden er ver-
schillende demonstraties gegeven van
het golfen, en kan er onder begelei-
ding gewandeld worden op de prachti-
ge golfbaan van 't Zelle.  Er zijn ver-
schillende leden van de golfclub aan-
wezig om vragen van bezoekers te be-
antwoorden. De toegang is gratis en
ook voor een drankje wordt gezocht.

Open dag
Golfclub 't Zelle
Op zondag 1 oktober organiseert
golfclub 't Zelle een open dag. De
open dag is bedoeld om mensen
die gelnteresseerd zijn in golfen de
gelegenheid te geven om nader
kennis te maken met deze sport in
het algemeen, en met Golfclub 't
Zelle in het bijzonder.
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Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 
andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 
vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 
een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 
met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 
beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.
tel.: 06-53362300 / 0575-462892
heesterhof@planet.nl / www.deheesterhof.nl

Voor al uw tuinplanten

Ook voor aanleg en onderhoud

Openingstijden: 
wo./vr. 13.00-17.00 uur, zat. de gehele dag of op afspraak

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

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

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

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

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

doen: Sanitiem biedt u de keus.

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

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

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

Iedere week kijkt men uit naar de

kerkdiensten en doktersdienst in 

weekblad Contact.



Robo meubelstoffering wordt Roboxan

Xandra Duynstee kwam in het afge-
lopen schooljaar in het bezit van
haar MBO-diploma woning-decoratie
en had daarvoor stage gelopen in de
meubelstoffering, maar had nog
geen baan gevonden. Samen met een
medewerker van het CWI belde ze
bedrijven in de regio om te zien of er
een baan te vinden was. Toen de
CWI-medewerker Robo Zelhem
wilde bellen zei Xandra dat dat wel
niets zou worden. Ze had zelf, op
zoek naar een stageplek, dhr.
Roenhorst al eens gebeld en te horen

gekregen dat er geen plek was en dat
hij zijn bedrijf aan het afbouwen
was. Er werd toch gebeld en Xandra
kreeg een uitnodiging voor een
gesprek.

“En toen was het al snel rond”,
aldus Xandra, “alleen wel anders
dan ik gedacht had, want de fam.
Roenhorst wilde stoppen en mij het
bedrijf overdoen”.
Dhr. Roenhorst vult aan: “Ik heb
voorgesteld om haar het bedrijf over
te doen na een periode, waarin wij,
want ik doe het werk al meer dan

twintig jaar samen met mijn vrouw, Xandra de kneepjes
van het vak geleerd hebben. Op die afspraken zijn wij het
eens geworden en zo kan Robo worden omgedoopt in
Roboxan”.
Xandra zit op dit moment nog midden in het leerproces en
vindt in Jan een prima leermeester. Het vertrouwen is
wederzijds, want volgens Jan heeft Xandra “het in de vin-
gers” en kan hij zich over enige tijd met een gerust hart
terugtrekken.
Met het bedrijf aan huis kwam er nog een volgend robleem
bij, want om na beëindiging huis en schuren te blijven
openstellen, was niet zijn bedoeling, maar ook dit pro-
bleem kon worden opgelost, want op dit moment wordt de
schuur bij de woning van Xandra aan de Pluimersdijk
omgebouwd tot bedrijfsgebouw voor Roboxan en volgend
voorjaar zullen de machines naar het nieuwe bedrijfsge-
bouw worden verhuisd.
Voorlopig wordt er nog hard gewerkt aan de Haitinkweg,
want daar waar Robo al enige tijd opdrachten had afgesla-
gen, worden nu alle opdrachten weer aangenomen en Jan
meldt lachend dat hij lange tijd niet meer zo hard gewerkt
heeft dan de afgelopen weken.
Jan begon zijn carrière vijftig jaar geleden bij Ooyman – de
Klok, werkte vervolgens bij een aantal andere bedrijven (o.a.
Kreeftenberg in Ruurlo) en besloot in 1985, mede door een
ge-zondheidsprobleem, waardoor hij gedeeltelijk werd
afgekeurd, voor zichzelf te beginnen en daar heeft hij nooit
spijt van gehad. Het werk beviel prima en om het werk
gemakkelijker in te richten ontwikkelde hij enkele machi-
nes, die hij via het octrooirecht kon exploiteren in de bran-
che. Zo staan er nu overal in de stofferingsbedrijven bij-
voorbeeld Robo-apparaten om machinaal knopen te maken.
Jan vindt het leuk dat hij zijn vakkennis kan overdragen
aan een volgende generatie en als Xandra gevraagd wordt
of het geen risico is om in een ‘uitstervend beroep’ te gaan
werken, is ze duidelijk.
Xandra: “Natuurlijk kun je ‘wegwerp’meubels kopen, maar
die meubels zitten al na een korte periode slecht.
Opknappen kost vaak meer dan de aankoopprijs was. Maar
als je goedkope tweedehands meubelen koopt, bijvoorbeeld
bij een Kringloopwinkel, en je laat die (natuurlijk bij mij)
helemaal opnieuw opbouwen dan ben je goedkoper uit,
heb je degelijke meubels en kun je ze helemaal in je eigen
stijl laten maken. 
Nieuw, degelijk, goedkoop en volgens eigen wensen dus”.

Dit is slechts één van
de activiteiten die
zorgkwekerij ‘de Stek’
organiseert. Het hele
jaar door zijn er acti-
viteiten.
Plantjesdagen, pom-
poenendagen, hallo-
weendagen, kerstbak-
jes maken. Deze acti-
viteiten zijn bedoeld
voor belangstellenden
in de regio die van
knutselen houden en
dat graag willen doen
in een rustgevende
gezellige omgeving.
Maar de Stek is meer
dan dat. De term
‘zorg’ is eraan toege-
voegd om aan te geven
dat Jos en Maria plek
willen bieden aan
mensen die in de
vorm van dagbeste-
ding allerlei klusjes
willen en kunnen
doen. De kwekerij zelf
biedt al veel mogelijk-
heden, want veel werk
op de kwekerij is er
geschikt voor.
Wieden, schoffelen,

kruien, zaaien, poten,
oppotten, te veel om
op te noemen, maar
daarnaast zijn er ook
dieren die verzorgd,
geknuffeld, geborsteld
kunnen worden en
verzorgt Maria in de
activiteitenruimte al-
lerlei handvaardig-
heid- en knutselclub-
jes. 
Elkaar helpen,
waarderen en respec-
teren is daarbij de
basis, van waaruit
gewerkt wordt.
Voor die werkzaamhe-
den, waarbij per dag-
deel 4 tot 6 mensen
begeleid kunnen wor-
den, heeft ‘de Stek’
graag de hulp van vrij-
willigers. 
Mensen die vanuit
dezelfde gedachte
meehelpen om de
zorgkwekerij draaiend
te houden. 
Je kunt daarvoor con-
tact opnemen met
Maria Aaldering, tel.
0314-324356.

Na vijftig jaar van noeste arbeid en een toch minder wordende gezond-
heid vond dhr. Jan Roenhorst het tijd worden om zijn bedrijf, Robo meu-
belstoffering, aan de kant te doen en in het kader daarvan ha hij al enige
tijd weinig opdrachten meer aangenomen. Het overdoen van het bedrijf
aan een opvolger had hij wel gehoopt, maar zeker niet verwacht, want
het lijkt er bijna op dat meubelstoffering een uitstervende branche is. 

Als je van de N318 afslaat de Wittebrinkweg op waan je je direct in een landelijk
gebied en nauwelijks 100 meter die weg in ben je bij ‘de Stek’, de biologische zorg-
kwekerij van Maria en Jos Aaldering. Vooral in deze pompoenentijd straalt het erf
en de boerderij warmte uit. 
Overal liggen de kleurrijke exemplaren uitgestald, sommigen al bewerkt, uitge-
hold en je spookachtig aankijkend, anderen gereed om bewerkt te worden. Aan
diverse tafels zijn enthousiaste mensen bezig met het bewerken van de pompoe-
nen.

De Stek, oase van rust aan de Wittebrinkweg

TE KOOP GEVRAAGD

- Woonboerderij
regio Zelhem
- Bouwkavels

- Vrijstaande woning
buitengebied.

Voor  al uw aan- en verkoop in de Achterhoek.

Ook voor uw agrarische objecten.

Grenzland-makelaardij
Telefoon 0544-481029
Mobiel 06-53805037

info@grenzland.eu  
www.grenzland.eu 

Donderdag in Zelhem:
GRATIS* RUIT REPAREREN

*Gratis Voorruit Repareren en Ruit Inspecteren
vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knalden de ruiten er
in zijn geheel uit. De huidige gelaagde ruiten doen dat
weliswaar niet, maar scheuren veelal in een later stadi-
um alsnog door, ook nog na één of twee jaar! Dat bete-
kent uiteindelijk toch weer een tijdrovende ruitvervan-
ging en het betalen door verzekerde van een eigen risi-
co van normaal € 136,-. Echter, bij een WA-Plus, WA-
Extra, Casco of All-Risk verzekering is harsreparatie
van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is
daarom veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsrepa-
ratie boven vervanging. 
Doorscheurkans sterretjes minstens 50%: ook in de
herfst!
Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen,
mede door harde wind, zware regen- en hagelbuien en
vooral de eerste nachtvorst veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie wordt voor 40%
bepaald door een goede, verlijmde voorruit. Een zwak-
kere voorruit betekent dus een zwakkere auto. Breuken
in het glas verzwakken de voorruit. Door temperatuurs-
wisselingen (afkoeling door plotselinge regen- en
hagelbuien en nachtvorst enerzijds en het opwarmen
van de voorruit door de autoverwarming anderzijds)
ontstaan er extra spanningen in het glas. Ook het dicht-
gooien van een deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is de kans op door-
scheuren van een barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden. Bent u voor ruitschade ver-
zekerd en wordt u doorverwezen naar een ruitschades-
pecialist, dan kunt u bij Automark terecht. Automark
werkt in principe voor iedereen die voor ruitschade ver-
zekerd is en stuurt de rekening rechtstreeks naar de
verzekeraar. Voor de klant zijn er geen kosten of moei-
te verbonden aan ruitreparatie. De klant betaalt geen
eigen risico en heeft geen no-claim verlies (bij Centraal
Beheer particulier geldt een afwijkende regeling).
Automark gebruikt voor reparatie de meest moderne
harsinjectie-methode en geeft op alle reparaties levens-
lange garantie! Bij ruitreparatie moet de laatste groene
kaart worden meegebracht voor de juiste verzekerings-
gegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL in alle ruiten kost
tegenwoordig slechts € 15,- per auto, inclusief twee
waarschuwingsstickers. Voor € 5,- extra wordt een spe-
ciale reflectielaag over de gravures aangebracht,
waardoor de gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een
dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kentekennummer vervan-
gen! 

Gratis Voorruitinspectie op de parkeerplaats van
het Stationsplein (bij het Cultureel Centrum)
Deze week komt de Mobiele Service van Automark in
Zelhem voor een actie Ruit Repareren / Kenteken
Graveren. Op verzoek van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en krijgt men een deskun-
dig en vrijblijvend advies m.b.t. eventuele beschadigin-
gen. Men hoeft niet van te voren een afspraak te
maken: voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt
men zich direct bij de reparateur. Reparatie van de
voorruit is voor WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk
verzekerden geheel zonder kosten. Voor de juiste ver-
zekeringsgegevens moet bij reparatie wel de laatste
groene kaart worden meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! 
Donderdag 28 september kunt u terecht van 09.00 tot
17.30 uur op de parkeerplaats van het Stationsplein
(bij het Cultureel Centrum). Bij regen kunt u rustig in
de auto blijven zitten.
Let op de gele tent van Automark.
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Drok drok wat bunne wiej toch alle-
maol drok. Dat vertel wiej mekaar
en het is nog waor ok. Waor bunne
wiej dan zo drok met? In feite met
niks, met allemaols kleine onbe-
nullige dinge die alles samen ons
enorm bezig holt. Want een groot
deel van onze volk in Bronckhorst
hef de tied an zik zelf, heurt al tut
de oldere jongeren, ze bunt in de
fut of loopt in de weide van Drees.
Tenminste, onze volk in Bronck-
horst wat dit stuk krante onder
ogen krig. Want zol onze jonge volk
dit verhaaltjen leazen?. Daor bunt
ze vuls te drok veur.. Trouwens, ze
denkt ok dat ze het neet leazen
kunt. Te moeilijk. Het mot allema-
ols hapklaore, rap weg te warken
kost, wezzen. Zowel op papier as op
’t bord. Iej koopt in de winkel kant
klaor meddagetten veur een paar
euro en ai dan thuus komt ,efkes
warm en.. klaor is kees. Want ok
het jonge volk woont op zich zelf,
allenig, ook in ons Bronckhorst.
Trouwens ,ok de oldern dood met
an ‘Lat Relatie’s’. De narigheid is
soms, dat de gemeente oew geet
korten op oew A.O.W. of uutkering,
wanneer ze in de gaten kriegt dai
regelmaotig biej mekare slaopt en
dat neet hebt bekend gemaakt..
Want allenig wonend kriegt de leu
mear uutbetaald dan ai samen
hokt. Dat is al wear een olderwets
woord dat uut de tied is. Zonne
veertig joar terugge was het een

schande dat ze zeien ‘die hokt!’
Tegenswoordig ‘woont ze samen’
en dat is niks gin biezunders. Net
zo iets as een roomsen en ene van
gereformeerde afkomst die met
mekaar verder wilt. Dat kan tegen-
woordig. Wanneer de olden d’r wat
van zegt dan trekt de jongeren d’r
zik weinig van an. En dat is wel zo
verstandig, want waorop was dat
oordeel, veur-oordeel, geworteld? 
Ze zeien: ”Twee geloven op een kus-
sen, daor slup de duuvel tussen.”
Dat dachten de leu vrogger echt.
Een hoop mensen van eerdere ge-
neratie’s bunt umme die reden
nooit getrouwt en allenig gebleven.
Soms , vulle later ,uuteindelijk toch
wel getrouwd, maor dan met een
mindere keus. Onze fatsoens nor-
men bunt nogal veranderd en ok
het denken oaver goed en kwaod.
Figuurlijk gesprokken kregen wiej
een opgeheven vinger onder de
neuze, denkt t’r umme….dat kan
maor zo neet! Dat hadde stark met
onze christelijke cultuur en achter-
grond te maken. De roomsen had-
den kapeloans dat waarn een soort
boete predikers die van de ene paro-
chie nao de volgende trokken., dan
mosten de leu umme de beurte ,
jongen en olden, naor de karke um-
me te luustern. Dan hageln het d’r
oaver. 
Biej de protestanten ,ho zwaoder in
de leer ho groter de kans dai toch
zo graag, onder d’n draod deur, wat

lekker mals grus zaggen greuien en
d’r van wollen snoepen. Alle be-
geerte was al zunde. Fantazeern en
met oew zelf spullen ok. In dizze
tied liekt het wel of er niks mear is
wat neet mag en waorop een men-
se nog wachten kan. Ai vrogger lan-
ge gespaort hadden umme wat te
kunnen anschaffen wat kon dat
grote bevrediging geven. Ze zegt
wellis , neet de ankomst is het bele-
angriekste.. maor de reis d’r naor
too. In de karken in ons Bronck-
horst wordt neet vulle mear gepre-
akt oaver Hel, Vagevuur en de Ver-
dommenis en ok gin boete predi-
kers komt mear langs. De pastoors
en de predikanten bunt al bliej dat
ze rond kunt kommen in hun als-
maor groter wordende gemeenten
en dat er nog wat volk in de karke
in de banke zit.. In de kommende
jaorn verwacht ze een groot te kort
an predikanten wanneer de geboor-
tegolf van net naor de oorlog met
pensioen geet. Want te gelieke met
de roomsen kriegt de protestanten
ok problemen met ons gewone
karkvolk in de banken dat al maor
older wordt en gin zin mear hef in
karkelijke vrijwilligers funktie’s.
Misschien zin in een studie veur
pastoor of predikant? Zo straks heb-
be wiej in Bronckhorst prachtige
olde karken die vulle geld kost an
onderholt en stokkosten en weinig
bezoekers mear op zondag. 

De Baron van Bronckhorst

Na de wedstrijd werden de blauwwitte
shirts verwisseld voor prachtig onder-
goed. In mooie en strakke boxershort
(merk Gentlemen) en het witte t-shirt
met korte mouw (merk Alen-red) werd
het geheel gepresenteerd en op de foto
vastgelegd. De selectie van Pax 1 be-

dankt WoMen ondermode voor dit
prachtige set ondergoed. 

WoMen ondermode heeft ondergoed
voor dames, heren en kinderen. Ook
voor lingerie/ foundation en nachtmo-
de is er een ruime keus. Topmerken

als Loveable, Mey, Selmark, Beeren,
Ten Cate, Hom, Set, Boobs en Blooe-
mers, Elbrina en Femilet staan garant
voor kwaliteit. 

Comfortabel, exclusief, uitdagend en
een goed advies is bij WoMen onder-
mode vanzelfsprekend.
WoMen ondermode is gevestigd aan
de Raadhuisstraat 16 in Hengelo Gld.
Telefoon: 0575-462133.

WoMen ondermode steekt Pax 1 in nieuw ondergoed

Na de wedstrijd Pax 1 tegen Gendringen 1 is de selectie en begeleiding van
Pax 1 in nieuw ondergoed gestoken door sponsor WoMen ondermode uit
Hengelo.

De selectie van Pax 1 in nieuw ondergoed. Rechts sponsor Kitty Halma van WoMen ondermode

Slaapspecialist Drempt
gaat verhuizen
De Slaapspecialist in Drempt
gaat verhuizen naar de Rijksweg
20. Per 1 december zal het nieuwe
gebouw dat groter en moderner
is in gebruik genomen worden.

De nieuwe locatie is volgens mede-ei-
genaar Dennis Sessink helemaal 'up-
to-date'. Het wordt moderner en het
zal consument vriendelijker zijn
dan het oude pand. Bovendien is de
bedoeling dat het grootste deel van
het assortiment dat nog aan de Eek-
straat 2a aanwezig is met de oprui-
ming wordt verkocht. "We willen zo
min mogelijk spullen hoeven te ver-
huizen," aldus Sessink. Er zal een as-
sortiment komen dat bestaat uit de
nieuwste modellen en bijvoorbeeld
bedden met de laatste aanpassingen. 

De slaapspecialist verhuist, omdat
zij niet altijd goed bereikbaar was.
"Mensen komen uit heel Nederland
naar Drempt", zei Sessink. "Ze zien
ons op TV, maar zoeken zich vervol-
gens helemaal scheef tussen de wei-
landen." De nieuwe locatie aan de
doorgaande Rijksweg is beter te be-
reiken.

De hoofdingang aan de rechterkant
van het oude bedrijfspand houdt de
Slaapspecialist aan. Dit doen ze om
door te kunnen verwijzen naar het
nieuwe gebouw. Ook zal hier eens in
de zoveel tijd nog een opruiming
plaats gaan vinden. Het linkerdeel
wordt verhuurd aan All Fun voor op-
slag. Dit bedrijf verhuurt feestartike-
len zoals partytenten en ooievaars.

Bijzondere blauwe (sier)bessen

BLAUWE BESSEN ZIJN HEEL 
BIJZONDER
Bessen en vruchten die rood of oranje
zijn, worden zeer snel door de vogels
ontdekt en als ze lekker zijn, verdwij-
nen ze binnen de kortste keren uit de
bomen en struiken. Maar gaat het om
rode vruchten tussen rood blad, zoals
bij sommige sierkersen, dan zien ze ze
niet. Opvallend is dat vogels ook witte
vruchten tussen groen blad bijna niet
zien. Witte aalbessen blijven lang han-
gen, terwijl de rodebessenstruiken er-
omheen al snel worden kaalgevreten.
Ook zwarte vruchten komen veel voor:
bij liguster, klimop (Hedera), de zwarte
bottels van de duinroos (Rosa pimpi-
nellifolia), de bessen van vlier (Sambu-
cus nigra) en zwarte aalbes (Ribes ni-
grum). Paars komt ook vrij vaak voor,
bijv. bij de bessen van Callicarpa bodi-
nieri 'Profusion' en Pernettya. Blauwe
bessen zijn echter heel bijzonder. Ze
komen vooral voor bij heesters die
groen, wit of geel bloeien.

MOOIE BLAUWE VRUCHTEN
GENOEG
Denk bij blauw niet alleen aan kwet-
sen en pruimen (Prunus-soorten), hoe-
wel die vaak prachtig blauw zijn. Mis-
schien schieten u allereerst de blauwe
druiven in gedachten (Vitis vinifera)
waar ook Atalanta-vlinders gek op
zijn. Prachtig blauw berijpt zijn de bes-
sen van de Amerikaanse bosbes of
blauwe bes (Vaccinium corymbosum)
die van zure grond houdt en waarvan
de bessen veel groter zijn dan van on-
ze inheemse wilde bosbes (Vaccinium
myrtillus; ook met blauwe vruchten)
die zoveel vitamine A., B en C bevat-
ten. Jeneverbessen (Juniperus commu-

nis) zijn ook blauw. Bij de sierheesters
worden vooral de mahoniestruik (Ma-
honia aquifolium) met zijn sterk geu-
rende gele bloemen, Berberis julianae
en diverse Viburnum-soorten met
blauwe bessen getooid. Heel fraai zijn
die vruchten bij Viburnum davidii en
V. tinus 'Gwenllian'. Het is niet alge-
meen bekend dat de blauwe bessen
van de mahoniestruik eetbaar zijn.
Van de sleedoorn (Prunus spinosa)
weet men dat wel. Zo uit de hand zijn
ze niet lekker, maar verwerkt in jams
smaken ze heerlijk. 

Ook eetbaar: de opvallend blauw be-
rijpte peulen (geen bessen) van de bij-
zondere, tot 2 m hoge augurkenstruik
(Decaisnea fargesii). 

VERZORGING
De diverse soorten blauwe-vruchten-
dragers zijn zo verschillend dat hun
verzorging hier niet uitvoerig aan de
orde kan komen. In verband met onge-
hinderde bloei en vruchtvorming is
meestal alleen corrigerende vorm-
snoei gewenst. Geef besheesters tij-
dens de bloei wat extra kaliumrijke
mest. Dat bevordert de vruchtvor-
ming. 

DE TUIN IN OKTOBER
De bladeren vallen. Verwijder ze van
plekken waar ze gladheid kunnen ver-
oorzaken of groenblijvende planten
kunnen verstikken (vaste planten, ga-
zon). Weer ze ook uit de vijver. Kies uw
besheesters nu ze vruchten dragen. U
kunt ze nu ook prima planten. Bollen
en knollen planten en niet-winterhar-
de soorten rooien. Gras blijven maaien
zo lang het groeit.

In het najaar vormen besheesters een belangrijk element in de tuin. Ieder-
een geniet van de kleurrijke vruchten, wat overigens lang niet altijd ech-
te vlezige bessen zijn. Maar decoratief zijn ze zonder uitzondering. De
meeste soorten besheesters zijn twee keer per jaar mooi, als ze bloeien en
nog eens als ze vruchten dragen. Het is aan te raden in elk beplantings-
plan een of meer besheesters op te nemen. Vergeet dan de soorten met
blauwe bessen niet, want blauw geeft een bijzonder cachet aan een tuin
en echt niet alleen als het om blad of bloemen gaat.



Tweede oogstjaar wijngaard ‘de Oogsthoek’

Dick en Dinie zijn blij met het tot
dusver behaalde resultaat en doen
het vele werk dat het met zich mee
brengt met plezier, want veel werk is
het wel.
Dick: “Je bent er het hele jaar door
druk mee. Snoeien, geleiden, een
deel van de ranken weer wegknip-
pen, de oogst, waarbij we elke rank
controleren op beschadigde druiven.
Die worden eruit gehaald om een zo
goed mogelijk product te kunnen
produceren. Maar ik vind het heer-
lijk om te doen. Voor mijn baan ben
ik altijd binnen aan het werk en dit
geeft een heerlijke afwisseling”.
De eerste drie jaar dat je druiven-
struiken laat groeien krijg je nog

geen bruikbare opbrengst en zo kon
er vorig jaar voor het eerst geoogst
worden, maar er was meteen al een
tegenvaller, want één van de soorten
bleek het aan de Nijmansedijk niet
te willen doen. Dick: “Die verzorg je
met dezelfde liefde drie jaar, maar
ze blijken niets op te leveren, dus
moet ik daar dit jaar anderen voor in
de plaats zetten en weer drie jaar
investeren om te kunnen oogsten”.
Een ander probleem is natuurlijk
het weer. Eén bui kan de gehele
oogst laten mislukken en hoewel we
dit jaar een mooie zomer hadden,
blijkt dit nog niet zo te zijn voor de
druiventeelt. Dinie: “Het voorjaar
was natuurlijk veel te koud en ook

augustus was te koud en de buien in
augustus hebben nog wel redelijk
schade aangericht bij de druiven”.
Dick: “Vandaar dat we elke tros zorg-
vuldig moeten bekijken en de slech-
te druiven eruit knippen om zo het
optimale product over te houden en
de rode druiventrossen hebben we
zelfs ingepakt in plastic zakken om
schade te voorkomen”.
Gelukkig hebben Dick en Dinie niet
alles zelf hoeven uit te vinden.
Nederlandse bezitters van wijn-
gaarden hebben een goed onderling
contact en staan elkaar met raad en
daad bij. Daarnaast is er nog een
Duitse vinoloog, die helpt om het
juiste materiaal te vinden.
Daarnaast hebben Dick en Dinie cur-
sussen gevolgd om zo goed mogelijk
te kunnen produceren.
Dick: “Het product is niet te vergelij-
ken met Franse en Duitse wijn, die
op grote wijngaarden op vele hecta-
res wordt geproduceerd. Daar staat
de productie voorop, dus wordt er
met plukmachines gewerkt en gaan
ook de minder mooie druiven in de
wijn. In onze wijn kun je de wijze
van produceren proeven, gekoppeld
aan de Achterhoekse bodem en ons
karakter. Wij produceren een streek-
product en dat proef je”.
Het eigenlijke produceren van wijn
is uitbesteed aan een bedrijf in
Bentelo. Daar worden de druiven,
streng gescheiden van druiven van
elders, geperst en wordt de gisting
van het druivensap begeleid, zodat
een wijn met de juiste smaak en
alcoholpercentage wordt bereikt.
Vervolgens komt de wijn mei 2007
gebotteld terug bij ‘de Oogsthoek’
en begint voor de fam. Hukker het
tweede verkoopjaar.
Dinie: “Waarschijnlijk zitten we vol-
gend jaar iets ruimer in de wijn,
want dit jaar moesten we al snel
weer ‘nee’ verkopen. De wijngaard is
uitgebreid tot 1700 m2 en we hopen
er zo’n 400 liter wijn van te krijgen”.

De eerste zes manden met druiven
gaan nog dezelfde dag naar Bentelo
en over enkele weken worden de
andere soorten geoogst, waarna de
cyclus voor deze Zelhemse wijnboer
weer van voor af aan begint om zo
volgend jaar weer een optimale pro-
ductie te kunnen halen.

Dit geldbedrag is geschonken om de
aanschaf van een houten bankje
mogelijk te maken. 
Dit bankje draagt het opschrift ‘Gaot
d’r bi-j zit-n’ en zal aan de voorkant
van de Oranjehof komen te staan. 
Deze bijdrage is mede tot stand geko-
men door de inzet van mevr. B.
Wissink. Als lid van de Ouderen
Advies Commissie van het ouderen-
werk in de voormalige gemeente
Zelhem heeft ze moeite gedaan om
hiervoor een bijdrage van het fonds
ouderenzegels te krijgen.
Op de foto de overhandiging met
mevr. J. Boeijink-Wamelink van het
fonds ouderenzegels, dhr. G. Verbeek,
voorzitter van de Ouderen Advies
Commissie en dhr. H. van der Kracht,
directeur van IJsselkring.

Op vakantie in het door hen geliefde Duitse wijngebied bij de Moezel
overwogen Dick en Dinie Hukker wel eens gekscherend om te gaan ver-
huizen naar die streek om daar zelf een wijngaard te beginnen. Het
kwam er natuurlijk nooit van, maar de liefde voor het verbouwen van
druiven voor de wijn bleef en toen er druivenrassen kwamen die ook in
het Nederlandse klimaat konden gedijen, werd een stuk van het weiland
naast hun huis aan de Nijmansedijk ‘opgeofferd’ om er een paar rijen
druivenstruiken te planten. Wijngaard ‘de Oogsthoek’ was geboren en in
mei van dit jaar kwamen de eerste flessen met die naam op de markt,
want uit de eerste oogst kon 170 lt. wijn gemaakt worden. Sneller dan
verwacht kon de wijn worden verkocht. Enkele restaurants wilden dit
regionale product op hun wijnkaart hebben en via de ‘Heerlijckheid
Slangenburgh’ en aan huis werden de overige liters verkocht. Nu staat de
tweede oogstperiode voor de deur en hoopt de fam. Hukker voor het
komende seizoen zelfs 400 liter te kunnen produceren.

Het Hummelo’s Gemengd Koor hield zondag 24 september zijn jaarlijk-
se antiek-, curiosa- en rommelmarkt. ’s Morgens tegen 8.45 uur pakten
zich nog donkere wolken samen boven het rommelmarktterrein in
Hummelo en begon het flink te regenen. 

Op dinsdag 12 september heeft de directeur van IJsselkring de handtekening gezet  voor  het ontvangen van
een geldbedrag geschonken door het fonds ouderenzegels. Mevr. J.Boeijink-Wamelink van het fonds ouderen-
zegels kwam persoonlijk dit bedrag overhandigen.

Veel spektakel 
bij de Gelderse Politiedag

Succesvolle rommelmarkt HGK

De Gelderse Politiedag komt steeds
dichterbij, want op 14 oktober
kleurt Luchthaven Teuge een dagje
blauw! De spectaculaire openings-
act is tekenend voor de rest van de
dag. Alleen al de openingsact is
spectaculair. Het is een verrassing,
maar de ogen zullen de eerste
momenten vooral op de lucht zijn
gericht!

Het programma is inmiddels zo
goed als rond. Er zijn naast de ver-
trouwde activiteiten als de honden-
demonstraties, de mountainbikers
en de aanhoudingsdemonstraties,
ook veel nieuwe activiteiten. Het
thema is burgers in Blauw. Alle acti-
viteiten zijn zo gekozen dat bezoe-
kers echt inzicht krijgen in wat de
politie doet. Dit zal zeker bijdragen
aan een grotere betrokkenheid bij
het werk van de politie en de eigen
veiligheid. 
Zo kan het zijn dat bezoekers een
heuse cameraploeg tegen het lijf
lopen om uitleg te geven over een
ongeval. Ook kunnen bezoekers
meekijken met de analyse van een
ongeval en uitleg krijgen over een
radarauto. Natuurlijk wordt er ook
veel aandacht besteed aan de opspo-

ring van boeven. Bezoekers kunnen
workshops bijwonen over de laatste
opsporingstechnieken. Ook wordt er
een demonstratie van een zitting
van de rechtbank gegeven.
Kinderen vervelen zich niet
Voor kinderen is er ook veel te bele-
ven. Ze zullen hun ogen uitkijken
met alle vliegtuigen die af en aan
vliegen. En daar zit natuurlijk ook
de politiehelikopter bij en ook één
van de Duitse Bundespolizei. En de
liefhebbers kunnen op de foto als
ME-er, als motoragent of misschien
wel met onze heel speciale gast van
de dag, En wie zelf actief wil speu-
ren, kan zijn hart ophalen met het
Simon Speurneusspel.
Zorg dat je erbij bent!
De Gelderse Politiedag op 14 oktober
kunt u bezoeken tussen 10.00 en
17.00 uur. De spectaculaire opening
is rond 10.00 uur. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Er zullen ver-
der pendelbussen rijden tussen sta-
tion Apeldoorn en Teuge.

Voor nadere informatie kunt u de
internetsite van de Gelderse korp-
sen bezoeken en te klikken op de
banner van de Gelderse politiedag.

Veteranen- en
Brommercross 

op Kappenbulten 

Op zaterdag 30 september a.s. vindt
op motocrosscircuit ‘de Kappenbul-
ten’ in Halle  de eerste ‘5-uurs brom-
mercross’ plaats. De start is om 11.00
uur en de finish om 16.00 uur. 130
teams hebben zich ingeschreven

voor de brommercross.
Vrijdagavond worden alle bromfiet-
sen gekeurd en ‘opgesloten’ in het
Parc Fermé, waarna er niet meer aan
mag worden gesleuteld. Zaterdag
starten de rijders volgens de beken-
de ‘Le Mans-start’, dus lopend naar
de bromfiets. Vervolgens moeten in
5 uur lang zoveel mogelijk ronden
gereden worden op een speciaal ver-
lengd circuit. Winnaar is diegene
die de meeste ronden op zijn naam
weet te zetten. De toegang tot de
brommercross is gratis.

Vrijdagavond is er na de bromfiets-
keuring vanaf 20.00 uur een zoge-
naamd ‘Trefbal’ waarbij de band
‘Haze’, samen met DJ Jelle, de
muziek zal verzorgen.
Zondag 1 oktober krijgen de ‘nostal-
gische’ motorfietsen het startsein
voor de veteranencross. 
Alle klassen zullen vertegenwoor-
digd zijn en vanaf 9.30 uur zal het
nostalgische geluid van BSA’s,
Jawa’s, Maico’s en CZ’s door de Halse
bossen te  horen zijn. 
Ook hier is de entree gratis.

Yogalessen 
in de Oranjehof

In de eerste week van oktober wordt
in de Oranjehof gestart met yogales-
sen. De eerste les is gratis en vrijblij-
vend. U kunt kennismaken met de
lerares en de andere cursisten. Ook
krijgt u meer informatie over wat de
yoga inhoudt en over de onkosten.
Na de kennismakingsles beslist u of
u deel wilt nemen aan een serie van
10 lessen.

Er zijn kennismakingslessen op
maandagavond 2 oktober van 19.00
tot 20.00 uur. Deze les is bedoeld
voor mensen vanaf 40 jaar en ouder
en op woensdagmiddag 4 oktober
van 14.30 tot 15.30 uur. Deze les is
bedoeld voor mensen van 55 jaar en
ouder.
Opgave vooraf is noodzakelijk. U
kunt dit doen via de e-mail bij
m.frencken@ijsselkring.nl of telefo-
nisch bij de Oranjehof, tel. 0314-
622074  of  bij IJsselkring, tel. 0314-
341919.

Even leek het er dan ook op dat
alleen de kraam van ‘Hummelo
maakt zich sterk voor de dorpskerk’
goede zaken zou gaan doen omdat
daar paraplu’s te koop werden aan-
geboden. Gelukkig was de bui van
korte duur en de rest van de dag was
het perfect ‘rommelmarktweer’. Het
werd erg druk en er werden goede

zaken gedaan. Iedereen kon dan ook
terugkijken op een gezellige dag en
de kraamhouders waren zeer tevre-
den. Naast de rommelmarkt organi-
seerde autobedrijf Overbeek zijn
jaarlijkse autoshow, waar ook veel
geïnteresseerden een kijkje gingen
nemen.

Een bankje voor de Oranjehof
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WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

VW Polo, bj. 1994, rood
Opel Corsa, bj. 1993, rood
Subaru 1.6, 4-wheel drive, bj. 1988, wit
Hyundai Scoupé, automaat 1.5, bj 1991, rood

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 1007 1.4 Gentry, 1-2006, Zilvermet., Airco, Radio/cd, 50km 

Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, centr.vergr., 64.000km

Peugeot 206 1.9diesel XT, 8-1999, Rood met, Schuifdak, 165.000km

Rover 25, 1.4 16v, 3-2000, radio/cd, groen met., 137.000km

Nissan Micra 1.2 80pk, 2-2003, org.radio/cd, grijs met., 19.000km!!

Opel Astra 1.6
Station, 4-1998,

blauw met., centr.
vergr., 92.000 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Toyota Yaris 3-drs. 2003 65000 km € 9750,-
Opel Agila 5-drs. 2003 23000 km € 9500,-
Opel Vectra 4-drs. 2003 29000 km € 16950,-
Opel Frontera 1999 136000 km € 12950,-
Mercedes C 220 CDI AvantGarde 2004 24000 km € 32500,-
Peugeot 206 1600 5-drs. 2001 65000 km € 8950,-
Peugeot 307 2.0 HDI SW 2003 140000 km € 15500,-

VW Passat
STW.130 PK comf. line,

2001, 170000 km

€ 13950,-

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Opel Astra Station 1.6 16V, groen met. 2002

VW Passat 1.9 TDI, groen met. 1999

Volvo V40 1.8, blauw, lichtmet. wielen, airco, trekhaak 1999

VW Polo, 5-drs., groen met., electr. ramen+vergr., lichtmet. wielen 1996

2x Opel Astra 1995

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Citroën
Xsara Picasso
1.8 plaisir, blauw

2002-03 € 12950,-

Nissan Primera 1.6 Wagon, blauw, 1998-06 € 7950,--

Renault Laguna 1.8 Grand Tour G3, groen, 2001-10 € 9250,--

Toyota Yaris 5-drs. 1.3, brons, 2000-06 € 8250,--

VW Polo 1.6 LMV, blauw, 1998-04 € 5950,--

Peugeot 307 SW 1.6 pack, beige, 2003-07 € 17950,--

BMW 316
zwart, bj. 1995,

l.m. 17” velgen

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Peugeot 206
1.4, 5-drs.,

blauw met. 2000

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Opel Corsa 1.4, groen, 93000 km, bj. 1997 € 3950,--
Opel Astra station 1.6, blauw, 60700 km, bj. 1999 € 7950,--
VW Golf 1.4 16V airco, zwart, 53000 km, bj 2001 € 9950,--
VW Polo 1.4 16V, zwart, 64000 km, bj. 2001 € 7950,--
Nissan Micra 1.0, groen, 189000 km, bj. 1994 € 1750,--

VW Polo 1.4
groen, bj. 1996

133.000 km
€ 2950,-

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud

alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575 55 15 05

Voor onze juweliers/optiekzaak zoeken wij een

MEDEWERKSTER
voor ± 18 uur per week.

Onze voorkeur: vlot, flexibel ingesteld 
en verkoop/winkelervaring.

Reacties kunt u mailen naar:
siemerinkvof@zonnet.nl

of schriftelijk richten aan: Siemerink v.o.f.
t.a.v. mevr. A. Siemerink
Zutphenseweg 7
7251 DG  Vorden

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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



met het oog op
kw

al
ite

it.
..

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

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
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

w w w. h e r w e r s . n l

Nissan Almera 1.8 Sport
3drs, AC, lichtgroen, feb-01,
43500 km, van € 9.950,00

voor € 8.950,00

Nissan Almera 1.5 Acenta
4drs, ACC, donkerrood, okt-03,
17000 km, van € 14.950,00

voor € 13.950,00

Nissan Almera 1.5 Ambience
5drs, AC, lichtgroen, mei-02,
57000 km, van € 11.950,00

voor € 10.500,00

Nissan Almera 1.8 Acenta
5drs, ACC, grijs, aug-05, 3000 km,
van € 18.950,00

voor € 17.500,00

Nissan Primera 1.6 GX
4drs, AC, donkerrood, jun-98,
127000 km, van € 5.750,00

voor € 4.950,00

Nissan Primera 1.8 Sport
5drs, ACC, blauw, nov-99, 93000
km, van € 8.950,00

voor € 7.500,00

Nissan Tino 1.8 Luxury+
MPV, AC, grijs, nov-02, 92000 km,
van € 14.950,00

voor € 12.950,00

Nissan Tino 1.8 Comfort
MPV, AC, rood, jan-03, 52000 km,
van € 15.950,00

voor € 14.950,00

Nissan Terrano II 2.7 Tdi SR
3drs, AC, rood met., feb-99,
114000 km € 11.950,00

Mitsubishi Space star 1.8 Gdi
Comf. Line, MPV, AC, zwart, mei-
02, 53500 km € 12.950,00

Mercedes C220 Cdi Avantgarde
Autom., SW, ACC, grijs, jul-03,
68000 km € 34.950,00

Volvo V40 1.8 SW
AC, d. groen m., Okt-97, 108000
km € 6.950,00

Saab 9-3 2.0T Business
5drs, ACC, d. grijs, aug-02, 100623
km € 13.500,00

Fiat Stilo 1.6 16V Dynamic SW
AC, blauw, aug-03, 48000 km

€ 14.250,00

Ford Escort 1.8 Business Ed.
3drs, zwart, jan-98, 107500 km

€ 4.995,00

Opel Vectra 1.6 16V Business Ed.
SW, ACC, zwart, mrt-01, 71000 km

€ 10.950,00

Peugeot 307 1.6 16V XS
5drs, ACC, blauw, mei-02, 103001
km € 11.950,00

Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, d. groen m., dec-02,
39288 km € 8.950,00

Kia Sorento 3.5 V6 EX
5drs, ACC, zwart, sep-04, 20000
km € 33.750,00

VW Golf 1.4 Comfort line
3drs, AC, groen, jan-02, 87480 km

€ 10.950,00

“Een veilig gevoel zo’n
Herwers Occasion”

De beste

kwaliteit

tegels,

tegen de

laagste

prijs.

Alles op

voorraad:

40.000 m
2
.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

Veld

STURKO

Eibergseweg

Openingstijden:
ma. t/m do.:

8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.Volksfeest
Varssel

vrijdag 29 september 2006

13.00 uur SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd

15.00 uur Kinderanimatie door HOFFACT

19.15 uur Blijspel “Toffe Tony”

door VARSSELS VOLKSTONEEL

na afloop dansen met ZIE ZOO

zaterdag 30 september 2006

13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN

20.00 uur Feestavond met muziek van REAL TIME

Met optredens van VARSSELSE KANJERS

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de

Varsselse Molen. Op dit Varsselse feest is iedereen welkom die

van een oergezellig feest houdt.

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Nieuwe en gebruikte
kachels

• houtkachels

• gaskachels

• speksteenkachels

• pelletkachels

op afspraak 06 - 17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Wij trainen op onze
hondenschool jachthonden
om mee op jacht te gaan

of jachtproeven/mapproe-
ven mee af te leggen.

Iedere zaterdag geven
wij om 16.00 uur puppy-
cursus o.l.v. een gediplo-

meerd instructeur. 
Adres: Banninkstraat 28
(achter gemeentehuis) te

Hengelo (G.). 
Heb je interesse, kom een

keer kijken of bel voor
meer info: Wim Groot

Nuelend, tel. (0575) 55
39 70 of (06)13 583 267.

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit Zelhem er aan 
om in Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega’s over.
Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities, wat betaalbaar is.



www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

39/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 september 2006

PLUS
Slagroomijs
Diverse smaken
Bak 875 ml.
NORMAAL 2.63

1.99

Grote 
ananas
Extra zoet
Per stuk

0.99

PLUS
Filet americain
Diverse smaken
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.99

1.29

Kilo
ELDERS 7.49

4.49
kilo

Shoarmavlees

PLUS
Shoarma-
broodjes
Pak 2x 4 stuks

0.85

Unox
Soep in zak
Diverse smaken
2 zakken à 570 ml. naar keuze
ELDERS 3.62

2.59
2 zakken

Amstel, Grolsch, 
Heineken of Bavaria Bokbier
Set 6 flesjes à 30 cl.
ELDERS 3.49-4.19

2.99

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

PLUS
Appelkruimelvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.89

3.99

PLUS an - 

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

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

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

www.plussupermarkt.nl

Presenteert

20:00 UUR T/M 24:00 UUR
ENTREE € 5,00

LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 29 SEPT.

TEENAGE
PARTY

Bal stra e za l
u d a

Dance kelder
Dance-Trance-R&B-Apres Ski

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

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

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN 

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

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

WEET U
DAT WIJ NAAST DE DRIE WASBOXEN,

OOK EEN WASSTRAAT HEBBEN ?

KOM KIJKEN, WIJ ZIJN AL OPEN.

AAAA UUUU TTTT OOOO WWWW AAAA SSSS CCCC EEEE NNNN TTTT RRRR UUUU MMMM

"""" DDDD AAAA VVVV IIII DDDD """"
VORDEN, DIENSTENWEG 25. (NAAST FIRE ZONE)

(officiële opening volgt nog met hele dag gratis wassen, 

let op berichtgeving in deze krant)

� �


