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In totaal worden er in de gemeente 30
van deze borden geplaatst. Inmiddels
staan er ook een vijftal in Vorden te
weten aan de Zutphenseweg, Ruurlo-

Ook nieuwe evenementenportalen in Vorden geplaatst

De gemeente Bronckhorst heeft vorige maand in Halle het eerste evene-
mentenportaal geopend. Met het plaatsen van evenementenportalen bij
de kernen in Bronckhorst zien inwoners en toeristen gelijk wat er alle-
maal voor evenementen worden gehouden.

Marcel Leferink ( links) en Geurt Harmsen (rechts) bij het evenementenportaal aan de Ruurloseweg

Bovenstaand bericht kreeg basisschool
De Kraanvogel vorige week van de lan-
delijke organisatie van "Day for
Change". Deze instelling is een van de
organisaties die de armoede in de we-
reld bestrijdt. Zij doet dat d.m.v. micro-
kredieten.  
In ontwikkelingslanden is microkre-
diet een systeem van kleine leningen
(¤20 tot ¤500). Het is 30 jaar geleden
bedacht door Muhammad Yunus, die
daarvoor in 2006 de Nobelprijs voor de

vrede kreeg. De lening is bedoeld voor
mensen die te arm zijn om eigen bezit
als onderpand aan te bieden. Het geeft
deze mensen de mogelijkheid te inves-
teren in een eigen bedrijf. Ruim 98%
van de leningen wordt terugbetaald.
Microkrediet helpt andere doelen te
bereiken, zoals beter onderwijs, meer
gelijkwaardigheid tussen man en
vrouw en het uitbannen van ernstige
ziektes.  
Day for Change biedt basisscholen de

mogelijkheid om ¤20 te ontvangen.
Zij dienen daarmee dan een eigen be-
drijfje op te zetten en moeten probe-
ren winst te maken. Die winst komt
vervolgens weer ten goede aan de lan-
delijke organisatie, die daarmee mi-
crokredieten verstrekt in ontwikke-
lingslanden. 

Het startsein van de actie werd in
maart gegeven door Minister Koen-
ders van Ontwikkelingssamenwer-
king, waarna de burgemeesters van
Amsterdam en Rotterdam en de be-
roemde schaatsster Renate Groene-
wold de eerste basisscholen ¤20 ga-
ven. De leerlingen van De Kraanvogel
doen ook mee aan de actie en hebben
voor hun twintig euro zaden en plant-
jes gekocht.

Vorig schooljaar experimenteerden ze
al met schooltuintjes op een braaklig-
gend stuk grond achter de school. Op
een gegeven moment bleek, dat de op-
brengst zo hoog was, dat ze overhiel-
den. Nu hebben ze opnieuw school-
tuintjes ingericht. Gedurende de afge-
lopen winter en het voorbije voorjaar
waren ze bezig om een goede startpo-
sitie te krijgen. Dus werd er o.a. groen-
bemesting toegepast. Vanaf buurman
Bart Hoebink kruiden ze gratis mest
naar de schooltuin en de bevriende
hovenier Jeroen Bleumink ploegde het
land eveneens gratis om.

Behalve de nieuw gekochte zaden was
er nog wat over van vorig jaar en ook
brachten verschillende kinderen hun
eigen zaden en plantjes mee. Over een
tijdje leveren de gewassen in de tuin-

De Kraanvogel met stip op één!

Hartelijk dank voor jullie bericht! Wat een prachtig bedrijf hebben jullie
opgezet! Petje af! Hiermee zijn jullie dan ook met stip op de eerste plek
van de Top 10 initiatieven gekomen.

tjes bloemen en groenten. Die worden
dan op vrijdagochtenden op een soort
markt verkocht aan ouders van de
leerlingen. Een deel van de natuurlij-
ke opbrengst is overigens voor de te-
lers zelf!
Daarnaast zijn de leerlingen nog van
plan om zo af en toe een restaurant in
te richten waar ouders met hun kinde-
ren de maaltijd kunnen gebruiken. Bij
die maaltijd wordt dan natuurlijk ge-
bruik gemaakt van de zelf gekweekte
producten. 

Als gevolg van de kweek van vorig jaar
waren al rabarber en verschillende
bloemen in de aanbieding. Die wer-

den juist voor moederdag verkocht en
brachten op de eerste marktdag met-
een al 21 euro op, waarmee de investe-
ring al is terugverdiend.  De boekhou-
ders Daisy Wisman en Falco IJben no-
teerden het eerste resultaat vol trots in
hun boeken. Toen diezelfde ochtend
bekend werd, dat de actie landelijk op
de eerste plaats was terecht gekomen,
kende het enthousiasme van de leer-
lingen natuurlijk geen grenzen meer. 
Overigens willen verschillende jon-
gens en meisjes, niet van zakelijk ta-
lent gespeend, een deel van het ver-
diende geld opnieuw investeren om
zo grotere winsten te kunnen ma-
ken……….

seweg, Hengeloseweg, Almenseweg en
het Hoge. De Vordense Ondernemers-
vereniging (VOV) heeft daarover met
de gemeente Bronckhorst een bruik-
leenovereenkomst gesloten. 
Verenigingen en organisaties in Vor-
den, die een bepaald evenement wil-
len aankondigen kunnen contact op-
nemen met Geurt Harmsen 0575-
551486. VOV voorzitter Marcel Lefe-
rink is bijzonder in zijn nopjes met de-
ze fraai uitziende evenementenporta-
len. 

‘Bij de totstandkoming hebben Burge-
meester Henk Aalderink, Diane Vrie-
zen en Arie Vries een belangrijke rol
vervuld en daarvoor is de VOV hen
zeer erkentelijk’, aldus Marcel Lefe-
rink.

CIRCUS RENZ WEEK LATER!!!!
Door een fout van Circus Renz zijn de voorstellingen een
week opgeschoven!!! De dagen en tijden blijven hetzelfde,
dus nu zijn de voorstellingen op 27 EN 28 MEI! Er zijn nog
kaarten, af te halen bij de balie van Plus Hans Eland.

Galia meloenen € 0.99
Gehaktballen uit eigen slagerij 5 stuks nu € 2.49
Kipkrokantschnitzels 5 stuks nu € 2.99
Plus Magnums nu 50% KORTING van € 1,99 voor € 0.99

Deze week speciaal voor u! Alleen bij

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



Morgen gebeurt 
hier een ramp.

Wat doet 
u vandaag.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
21 mei t/m 27 mei 2008

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

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

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 21 mei  
Tomatensoep/Zigeunerspies met zigeunersaus, frie-
ten en rauwkostsalade

Donderdag 22 mei
Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente/cho-
colademousse met slagroom

Vrijdag 23 mei
Aspergesoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelpuree
en groente

Zaterdag 24 mei
Wokki wokki van kip met wokgroente en aardap-
pelen/parfait met slagroom (alleen ophalen)

Maandag 26 mei Gesloten.

Dinsdag 27 mei 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ IJs met
slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden

Hervormde Kerk Wichmond
Zondag 25 mei 10.00 uur mevr. B. Neppelenbroek

R.K. Kerk Vorden
Zondag 25 mei 10.00 uur 1e H. Communie, Sacramentsdag
m.m.v. Strong

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 24 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 25 mei 10.00 uur Woord- en communieviering, da-
meskoor.

Tandarts
24/25 mei D. Stolk, Ruurlo. Tel. 0573-452400
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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 verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van zieken-
huis 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: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�FFitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

Teeuwen Opslag Vorden
Units van 6 tot 24 m2

te huur. inl. 06-10433358

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

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

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Electr.rolluik. 1.91 m
breed,1.57 hoog.Geschikt
voor voorraam H.v.Brame-
renstr.Vorden €, 150,- Tel.06-
43468962

�Pleinmarkt op zaterdag 24
mei a.s. (Havo-gebouw,
Burg. Galleestraat 69, Vor-
den). Van 9 uur tot 15 uur.
Komt allen !!! Organisatie
Veilingcommissie Vorden.

�Pleinmarkt op zaterdag 24
mei a.s. (Havo-gebouw,
Burg. Galleestraat 69, Vor-
den). Van 9 uur tot 15 uur.
Komt allen !!! Organisatie
Veilingcommissie Vorden.

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Kersenvlaai   
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-aanbieding

Bosvruchtenslofje € 6,50
met room en bosvruchten

Witte zachte bollen
10 stuks € 2,95

�Puppycusus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes.
Vervolgcursussen Behendig-
heidsbaan Hulp bij probleem-
gedrag www.karinwentink.nl
0314 625183/ 06 25103312

�Drumles voor beginners.
privé aan huis Yorick Wen-
tink 06 13820310 Yo-
rick50@hotmail.com

�Grote verkoop op zondag
25 mei in Baak, aanvang 10
tot 15 uur, o.a. meer dan
20.000 boeken, tevens rest-
handel partijtjes nieuw. In-
boedel/huisraad/antiek.
Waar? Hofstraat 4, Baak, bij
de ruine. Inl. 0650976358

�Boekenverkoop 10 tot 15
uur. Meer dan 20.000 stuks,
zondag 25 mei in Baak, Hof-
straat 4, Baak, bij de ruine

�Zaterdag 24 mei Te koop:
div. voorraad, meubilair en
deco. Artikelen Van 10.00-
16.00 uur, Nijverheidsstraat
3, Ruurlo. Tel. 06-53154507

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

�Gezocht betrouwbare
schoonmaakhulp voor 1 och-
tend in de week (in overleg)
buitengebied Vierakker. Brie-
ven onder nummer 11-1 Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden

�Workshop Landschap
Schilderen. Nog enkele
plaatsen vrij. Tel: 0575 51 69
63. www.atelierhetgroene-
paard.nl

�Een onvergetelijke wandel-
week ? GEA VOETTOCH-
TEN biedt zorgeloze wande-
lingen in Tsjechisch Natuur-
park. Eenvoudig te bereiken
met auto of trein. Vertrekdata
2 aug - 6 sept - 14 okt. Gezel-
lige pensions met goede keu-
ken HP week(trek)tocht €
320(€ 350).  www.voettoch-
ten.net 0575-451718 -
0651254578 - 0649244698

�Prachtige zwart en zilver
poedel puppies. Geboren 5
maart.Vader toy en moeder
dwerg. Ingeent, ontwormt na
19.00 tel 550504

�Te koop Citroen Saxo bj
2000 km 80000 tevens Ya-
maha Diversion XJ600S
30000. Info na 1800 06-
51946908

�Te koop: Herder kruising
Duits x Mech. reu 21-4-'04.
Komt uit sport.Grote kind. ge-
wend. Liefst buitenaf Tel:06-
40729031
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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.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Keurslagerkoopje

Pepersteaks
3 stuks € 5.50

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram boerenham
GRATIS 100 gram tonijnsalade

Tip van uw keurslager

4 Speklappen +
4 Saucijzen samen € 4.98

Special

Lentekip
100 gram € 1.60

Maaltijdidee

Gebraden gehaktbal
per stuk € 1.59

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Handje-klap levert u wat op”

Deze week is ons Vleeswarenkoopje ouderwetse waar. Bij 150 gram
boerenham krijgt u 100 gram tonijnsalade gratis. Iedere week bieden

wij op deze smakelijke wijze onze bijzondere vleeswaren en salades aan.
Zo proeft u wekelijks voordelig van ons uitgebreide assortiment!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Jelmer Haaring
Geboren op 10 mei 2008.
Jelmer weegt 3945 gram en is 56 cm lang.

Jeroen Haaring & Mariska Wormgoor
halfzusje Lola Haaring

Het Gulik 14
7251 CS Vorden
Tel: 0575 - 56 67 45

Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het
ons dan even weten.

Heden is na een periode van afnemende gezond-
heid overleden, ons erelid

Jan Rouwenhorst

Jan was medeoprichter van onze vereniging en ver-
vulde vele jaren op perfecte wijze tal van functies.
Tot het laatst bleef hij interesse houden in het reilen
en zeilen van “zijn” en onze Motorclub.

We wensen Marieke, Walter en de kinderen veel
sterkte toe.

Vorden, 10 mei 2008

Bestuur, commissies en leden
Vordense Auto- en MotorClub
“De Graafschaprijders”

„Het is goed zo”

Na een liefdevolle verzorging op de Wehme is zon-
dag 18 mei rustig ingeslapen onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Hendrika Tragter–Oonk

sinds 9 december 1994 weduwe van

Gerrit Willem Tragter

in de leeftijd van 98 jaar.

Neede: Henny en Anton
Marcel en Annemarie
Monique en Onno

Achterkleinkinderen

Ruurlo: Gerrit en Marian
Remco en Anke
Sander en Sabien

18 mei 2008
De Delle 13
7251 AJ  Vorden

De crematieplechtigheid zal vrijdag 23 mei om
10.45 uur plaatsvinden in de IJsselzaal van het cre-
matorium te Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop kunt u de familie persoonlijk condoleren
in de koffiekamer van het crematorium.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieve
dan deze advertentie als zodanig te beschouwen.Om niemand te verplichten

en niemand te vergeten,
willen wij u laten weten dat wij

Gerrit en Mieneke
Oldenhave-Dijkman

op donderdag 29 mei 2008, 55 jaar getrouwd zijn.

Dat willen we niet zo voor bij laten gaan en dit
samen met de kinderen en kleinkinderen te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie 
op vrijdag 30 mei van 14.30 tot 16.30 uur 
en dat aan de Leestenseweg 28 te Zutphen.

Welkom lieve

Floor
Paulien Annemiek

14 mei 2008

Dochter van Marijn Bontje en Erik Rakitow
Zusje van Sam

Molenweg 16a
7251 EE Vorden
Tel. 0575-550737

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

DANKBETUIGING

Zoveel mensen, zoveel handen, zoveel kaarten

Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling en
medeleven te mogen ontvangen na het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Hentje Berendina Bruil-Tjoonk

Het geeft ons kracht om zonder haar verder te
gaan.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2008

Het geluk dat groeit,
een stukje leven dat bloeit,
is waar wij,
al is het nog zo klein,
ontzettend gelukkig mee zijn.

Ilse
is geboren op donderdag 15 mei 2008,
weegt 3930 gram en is 56 cm lang.

Martijn & Bianca Schuerink

Enzerinckweg 8
7251 KA  Vorden
tel: 0575-55 50 49
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Onder dit motto organiseert Natuur-
monumenten, de Vordense Onderne-
mersvereniging VOV en de Stichting
Berend van Hackfort, samen een spon-
soractie voor de realisatie van een his-
torisch natuurwandelpad (Berendpad)
tussen het dorp en kasteel Hackfort.
Inwoners van Vorden kunnen tot en
met zaterdag 28 juni via de Vordense
ondernemers voor vijf euro per stuk
een ‘meter’ kopen van het 3 kilometer
lange wandelpad. 
Voor deze vijf gulden ontvangt men
dan een ansichtkaart met een afbeel-
ding van kasteel Hackfort. Bovendien
staat er een nummer op de kaart. Op
tien nummers kan namelijk een prijs
vallen. Zondag 13 juli, tijdens de Be-
renddag wordt de trekking gehouden
en word tevens de opbrengst van de ac-
tie bekend gemaakt.
Marcel Leferink, voorzitter van de VOV
was zondagmiddag bij de opening zo
trots als een pauw. ‘Trots, als voorzit-
ter en mede namens mijn bestuursle-
den op de leden van de Vordense On-
dernemersvereniging. Een samenwer-
king ten top, meer dan 80 procent

draagt haar steentje bij aan de actie
‘Berendpad’. 
Bovendien trots op onze leden die zich
bijzonder verdienstelijk hebben ge-
maakt door het verrichten van hand-
en spandiensten’. Ook ging de dank
van Marcel Leferink uit naar Natuur-
monumenten en de Stichting Berend-
dag die de actie samen met de VOV or-
ganiseren. Verder ben ik trots op Vor-
den, de schitterende parel aan het rijg-
snoer van de gemeente Bronckhorst’,
zo stelde een enthousiaste Marcel Lefe-
rink.
Wethouder Peter Glasbergen die bij de
officiële aftrap de gemeente Bronck-
horst vertegenwoordigde, vond het
schitterend dat de drie (zojuist ge-
noemde) organisaties de handen in-
een hebben geslagen. 
‘Een geweldig plan, deze realisatie van
het natuurwandelpad. Winst voor ie-
dereen die van de natuur houdt. Wel-
licht wordt dit pad het middelpunt
van diverse wandelpaden in deze om-
geving. 
Als gemeente Bronckhorst zijn we in
onze nopjes. Ik hoop dat deze sponsor-

actie zo’n vlucht zal nemen dat het
Berendpad nog eerder wordt gereali-

seerd dan gepland’, aldus Peter Glas-
bergen die toezegde dat de gemeente
straks, wanneer het pad is aangelegd,
daar een bank zal plaatsen. ‘Dan kun-
nen de wandelaars even op hun ge-
mak uitrusten en genieten van de
fraaie natuur’, aldus de wethouder.

Er was deze middag nog een gelukkig
en trots persoon en wel Arne Heine-
man, de regiodirecteur Gelderland
van Natuurmonumenten. ‘Samenwer-
king lijkt makkelijk, is soms lastig,
maar Natuurmonumenten is er van
overtuigd dat door echte samenwer-
king, (wat de verantwoordelijkheid
met zich meebrengt om je in elkaar’s
belangen te verplaatsen) de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor onze
leefomgeving het best wordt gediend. 

De samenwerkingsactie ‘Vorden, Sa-
men, Sterker, is een pilot project in Ne-
derland en heeft zich nu al bewezen
als een succes. In een paar maanden
tijd is er in en door het dorp Vorden
enorm veel energie en daadkracht ge-
mobiliseerd voor het realiseren van, in
dit geval, een historisch natuurwan-

delpad waarvan iedereen op verschil-
lende wijze kan genieten. 
De kracht en het geheim van dit suc-
ces lijkt verklaard te kunnen worden
door een combinatie van verschillen-
de dingen’, aldus Arne Heineman.
Hij zei verder er van overtuigd te zijn

dat deze vorm van samenwerking zo-
als hijzelf vanuit zijn rol als regiodi-
recteur kan samenvatten als het stre-
ven van Natuurmonumenten om een
club te worden die geworteld is in de
samenleving in stad en land, in het
dorp Vorden. 

‘Een samenwerking die met allerlei
betrokkenen opkomt voor onze omge-
ving en dat deze de meest duurzame
vorm van samenwerking is’, aldus
Arne Heineman. 
Vervolgens trokken wethouder Peter
Glasbergen en Arne Heineman een
doek weg, waarna een groot actiebord
te voorschijn kwam, met daarop aan-
gegeven het toekomstige Berendpad. 

Achter het bord staat een thermome-
ter waarop de stand van de verkochte
meters wordt bijgehouden.

Twee herauten te paard bij start sponsoractie Berendpad

Twee herauten te paard, een opmerkelijke verschijning, zo op een zondag
in Vorden. De herauten Wieke van Munster en Manon Boschker van Stal
Mansour uit Arnhem waren niet zomaar in Vorden. Zij waren hier samen
met hun begeleider Michael van Miltenburg om extra cachet te geven bij
het startsein van de sponsoractie ‘Vorden Samen Sterker’.

Tom Horstink, van het Fruitbedrijf
Horstink aan de Rhabergseweg 3 in
Rha verleende zijn medewerking. Hij
zorgde voor heerlijke en betaalbare
appels en peren en was zo gastvrij om

ruimte voor het inpakken en als pau-
zeplek beschikbaar te stellen.
De opbrengst is voor de actie Samen-
Loop voor Hoop van de KWF Kankerbe-
strijding waar veel teams op 14 en 15

juni 2008 in de gemeente Bronckhorst
aan deelnemen.

Met zes auto’s en veel verkopers gin-
gen de teamleden vanaf 10.00 uur op
pad en verkochten de ruim 400 zak-
ken fruit. Al in het begin van de mid-
dag was alle fruit verkocht. Bedankt
hiervoor.

Fruitverkoop voor Samenloop voor Hoop

Het Samenloop voor Hoop team de Vreugde Wippers uit Steenderen hield
zaterdag 17 mei jl. een succesvolle fruitverkoop in Steenderen, Toldijk,
Baak en Wichmond.

In een groep van 37 beste turnsters
van Nederland eindigde Lianne op een
24e plaats. 

Op het onderdeel vloer behaalde ze
haar beste prestatie met een 8.7 en
werd daarmee zevende. 

Als kleine vereniging met beperkte fa-
ciliteiten is dit een super goed resul-
taat waar Achilles als vereniging zeer
trots op is.

Nederlands kampioen-
schap turnen

Lianne Jansen van gymnastiekver-
eniging Achilles heeft uitstekend
geturnd op de Nederlandse kampi-
oenschappen.
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U haalt de beste koopjes
en de meest verse producten

op de altijd gezellige

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

KERSENVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

VRUCHTEN-
VLEGEL

NU VOOR

€ 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 24 mei.

WITTE PUNTJES
NU 6 VOOR

€ 2.25

MAIS BROOD 
NU VOOR

€ 1.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

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

Kalkoen filet
500 gram  3,95

Verse Grillhaan
per kilo 2,95

Levertjes
per kilo 2,95

De Valeweide 
Bloemen en planten

BOS PIOENROZEN PER BOS 4.99

20 ROZEN....................................3.99

DIVERSE SOORTEN PERKGOED...PER STUK 1.25

5 VOOR 5.00

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00
HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk € 0,98
VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN grote doos € 1,98
BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kilo € 2,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

SCHOUDER-
KARBONADE

500 gram  2,50

GRONINGER
VERSE WORST
per stuk 1,75 3 stuks  4,95

RUNDERPOULET (mager)

GRATIS SOEPBEEN 
500 gram  3,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121
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LOCATIE 1: ZUTPHEN
Bij Meer Communicatie in Zutphen
laten onze Grafisch Ontwerpers en
DTP'ers u graag kennismaken met
hun werk, hoe ze geïnspireerd worden
en wat er allemaal gebeurd nadat u
akkoord gegeven hebt op een ontwerp!
Dan begint er een geheel nieuw tra-
ject vol van techniek en vakmanschap!
Daarover vertellen ze u graag!

LOCATIE 2: VORDEN
Centraal tijdens dit Open-Huis staat de
drukkerij aan de Nieuwstad in Vorden.
U kent Weevers vast als leverancier
van handels- en particulier drukwerk
maar ook als uitgever van diverse re-
gionale kranten, zoals de Groenlose
Gids, de Elna en Contact met de daar-
bij behorende specials. Een bezoek
aan ons Open Huis is nu extra interes-
sant omdat we een nieuwe 4-Kleuren
pers met lakunit en een nieuwe
vergaarmachine in gebruik genomen
hebben. Ook zijn er talloze andere
nieuwe ontwikkelingen te zien waar
ons bedrijf onlangs in geïnvesteerd
heeft. Zo kunnen we u nog beter van
dienst zijn bij het invullen van een
totaalpakket aan diensten conform de
laatste moderne technieken!. En U
kunt dat nu allemaal met eigen ogen
zien!

LOCATIE 3: LICHTENVOORDE
De medewerkers van Weevers-Elna in
Lichtenvoorde tonen u graag hun spe-
cialiteit; het maken van digitaal druk-
werk. Dé techniek van de toekomst,
een uitkomst voor bedrijven met laag
volume drukwerk en gepersonaliseer-
de pagina’s! We kunnen nu iedereen
van dienst zijn, ook de particulieren
en bedrijven met een beperkt budget. 

Ook maken wij Banieren en Billboards
op groot formaat! Deze techniek
wordt steeds vaker voor reclame doel-
einden ingezet en wordt door Weevers
Elna als extra discipline aangeboden,
u hoeft er niet meer voor te shoppen!
Alles onder één dak!. Een zeer bijzon-
der bedrijf door zijn variëteit aan dien-
sten. Deze technieken zijn zeer in-
drukwekkend om te zien, dus grijp die
kans!

GRATIS DRUKWERK!
Op alle locaties wordt speciaal druk-
en printwerk geproduceerd terwijl u
kijkt. Wat we die dag maken, doen we
speciaal voor u! U mag het dus ook
meenemen!.
De drie locaties zijn op deze dag mid-
dels webcams met elkaar verbonden.
U kunt dus live zien wat er op de ande-
re locaties gebeurt! Als u het leuk
vindt, kunt u ze alle 3 bezoeken!

MEER MOGELIJK MET
DRUKKERIJ WEEVERS!
In de bedrijfsvoering spelen vernieu-
wingen en het verbeteren van de effi-
ciëntie een belangrijke rol. Daarnaast
vormen ook de milieu-aspecten bin-
nen ons bedrijf een belangrijk aan-
dachtspunt. Het streven naar duur-
zaamheid komt onder meer tot uiting
in het onlangs verkregen FSC-certifi-
caat, welke ons in staat stelt te druk-
ken op papier dat is gemaakt van
duurzaam verkregen grondstoffen.
Ook de afvalverwerking en het herge-
bruik van afvalmaterialen zoals rest-
papier wordt gecontroleerd en betrok-
ken uitgevoerd. 
Onze ambitie om drukwerk te maken
van hoge en stabiele kwaliteit leverde
ons in 1982, als een van de eerste druk-
kers in Nederland, al een VPGI-ISO cer-
tificaat op. Het 25-jarig jubileum van
dit kwaliteitszegel en het gereedko-
men van de nieuwe opslaghal vormen
mede de aanleiding voor dit feestelijke
'Open-Huis'.

DEMONSTRATIES EN 
SPECIALE ACTIVITEITEN 
VOOR AANSTORMEND TALENT!
Naast de normale bedrijfsactiviteiten
zijn er in de vestiging Vorden tal van
activiteiten die uw bezoek zeker de
moeite waard maken. Het Grafisch
Museum uit Zutphen laat u zien hoe
het drukkersvak er vroeger uit heeft
gezien en met welk materiaal en ge-
reedschap er werd gewerkt. Papierle-
verancier Buhrmann-Ubbens is aanwe-
zig om demonstraties papierscheppen
te geven.

Onder de noemer 'kijk je ogen uit!' is
er ook voor jongeren genoeg reden het

'Open-Huis' te bezoeken. Zij kunnen
niet alleen kennismaken met de be-
roepspraktijk maar kunnen op dezelf-
de locatie ook stands bezoeken van de
vakopleidingen van het Deltion Colle-
ge en het Cibap uit Zwolle. 

VAN GEDACHTEN WISSELEN 
MET VAKMENSEN?
Profiteer ervan tijdens ons Open-
Huis". Webdesigners, grafisch ontwer-
pers, dtp-ers, drukkers, medewerkers
van de afwerking; al onze vakmensen
staan op deze dag voor u klaar om
informatie te geven over hun beroep
en natuurlijk ook om vragen te beant-
woorden.
We bieden u dus een unieke mogelijk-
heid om op één dag kennis te maken
met de opleiding én de praktijk van de
grafische industrie.

EXPOSITIE KUNSTENAARS
Een aantal kunstenaars die kunstwer-
ken beschikbaar hebben gesteld voor
goede doelen(zie ook www.kunstin-
druk.nl) zijn deze dag in Vorden aan-
wezig om meer van hun artistieke cre-
aties te laten zien.

SCHAATSEN!!!
Een van de meest opmerkelijke onder-
delen van het Open-Huis is de aan-
wezigheid van een kunststofijsbaan.
Het onlangs gereedgekomen nieuwe
magazijn is in samenwerking met de
firma Urbania Products omgetoverd
tot een heus ijspaleis. Hier kunt u naar
hartelust zoveel en zo vaak als u maar
wilt schaatsen! Niet alleen tijdens het
Open-Huis, maar van: 17 mei tot en
met 6 juni dit jaar! Één belletje is ge-
noeg om een reservering te maken!
Het kost u niets! U kunt met uw eigen
schaatsen de baan op! Evt. zijn leen-
schaatsen beperkt beschikbaar. Vraag
ernaar als u zelf geen schaatsen heeft.
U kunt de baan ook bespreken om er
met het bedrijf waar u werkt, de ver-
eniging waar u deel van uitmaakt of
andere groep gebruik van maken.
DUS…. kom langs en maak er met ons
een feestmaand van! 

JE BENT WELKOM OP DE 
VOLGENDE LOCATIES:
Drukkerij Weevers in Vorden
Weevers-Elna in Lichtenvoorde
Meer Communicatie in Zutphen

WWW.OPENHUISWEEVERS.NL

Drukkerij Weevers Vorden / Weevers-Elna Lichtenvoorde / Meer Communicatie Zutphen

Open-Huis Weevers

Bent u nieuwsgierig naar hoe drukwerk wordt gemaakt? Of wilt u wel
eens zien hoe een website tot stand komt? Op zaterdag 31 mei heeft u de
kans om bij ons achter de schermen te komen kijken! U bent van 10.00 -
13.00 uur welkom in drie van de zes Weevers locaties in de regio.

Eén van de vele facetten van Drukkerij Weevers, de vier kleuren drukpers met lakunit.

Al zeven bibliotheken, in Zutphen,
Warnsveld, Vorden, Hengelo, Borculo
Ruurlo en Lochem, kregen de boekjes
uitgereikt door de kantoordirecteur
van de Rabobank vestiging in de be-
treffende plaats. Het gebaar werd en-
thousiast ontvangen door de biblio-

theekhouders. De bibliotheken in Eef-
de, Brummen en Gorssel krijgen het
boekje binnenkort uitgereikt. 'De We-
reld van Nijntje' is het eerste deel uit
een serie, genaamd Onbeperkt Lezen,
een initiatief van de Vereniging van
Leesgehandicapten (NLBB). Door de
verschillende aangepaste leesvormen
te combineren in één boek komen alle
kinderen spelenderwijs in aanraking
met lezen zonder beperkingen. De Ra-
bobank is nauw betrokken bij het ini-
tiatief. Zij doet dit vanuit haar missie
op te komen voor kwetsbare groepen
in de samenleving. Bovendien vindt
de Rabobank Foundation als betrok-
ken grondlegger van de Stichting Le-
zen en Schrijven een geletterde sa-
menleving zeer belangrijk. 

In het kader van dit project heeft de
Rabobank Foundation in janari naar
alle ruim 6.000 peuterspeelzalen en
kinderopvangcentra een exemplaar
van het boekje gestuurd.

Rabobank brengt de 
Wereld van Nijntje bij bibliotheken
In januari van dit jaar heeft de Ra-
bobank alle kinderdagverblijven
in Nederland een exemplaar aange-
boden van het doe-, voel- en luister-
boekje 'De Wereld van Nijntje'. Dit
bijzondere boekje is bedoeld voor
álle kinderen, met en zonder lees-
handicap. In deze unieke uitgave
zijn de aangepaste leesvormen van
braille, grootletter en audio opge-
nomen, waarbij de tekeningen ook
'voelbaar' zijn gemaakt. In april en
mei heeft Rabobank Graafschap-
Noord dit inititatief uitgebreid
door alle tien bibliotheken in haar
werkgebied twee exemplaren aan
te bieden.

Op de slotavond van 10 juni heeft het
Alzheimer Café geen thema-bespre-
king. De bedoeling is dat de aanwezi-
gen in een geanimeerde sfeer met el-
kaar van gedachten wisselen, terug-
blikken op het afgelopen seizoen en
eventuele wensen kenbaar maken
voor het nieuwe seizoen. Een Winters-
wijks duo verzorgt het muzikale ele-
ment. Iemand met dementie of zijn of

haar verzorger vertelt over zijn favorie-
te hobby. Dat alles bij een drankje en
een hapje. Het Alzheimer Café is van
19.30 tot 21.30 uur in Het Borghuis in
het centrum van Doetinchem. Het Ca-
fé is een regionaal maandelijks tref-
punt bedoeld voor mensen die zelf
aan een vorm van dementie lijden,
hun partners, familieleden, vrienden
en hulpverleners en alle andere be-
langstellenden. De toegang is gratis. 

Het Alzheimer Café heeft als werkge-
bied de gemeenten Doetinchem,
Montferland, Oude IJsselstreek,
Bronckhorst en Doesburg. 

Voor meer informatie over alle activi-
teiten: telefoon 06-20412665 of email
doetinchem@alzheimer-nederland.nl.
Zie ook de internetsite www.alzhei-
mer-nederland.nl/doetinchem.

Alzheimer Café sluit seizoen af
Het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en Omstreken sluit op dins-
dag 10 juni het seizoen af.  In de
maanden juni en juli zijn er geen
ontmoetingsavonden. Het nieuwe
seizoen begint op zondag 21 sep-
tember, met de jaarlijkse viering
van WereldAlzheimerDag. Deze
dag wordt gehouden in en rond de
Orangerie van kasteel De Kelder in
Doetinchem.

Al heeft uw bibliotheek nog zo'n uit-
gebreide collectie, soms wilt u iets le-
nen dat alleen ergens anders te krij-
gen is. 

Van huis uit online reserveren in de ei-
gen collectie was al mogelijk, maar
aanvragen uit andere bibliotheken
kon alleen met tussenkomst van de bi-
bliotheek. Daarom is er nu
zoek&boek, waarmee u eenvoudig van
huis uit kunt zoeken en aanvragen bij
andere bibliotheken. Zo beschikt u op
termijn over ruim 35 miljoen boeken,
cd's, dvd's en muziekpartituren! 

ONLINE AANVRAGEN 
Om zoek&boek te gebruiken, gaat u
gewoon naar de website van uw eigen
bibliotheek: www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl. U kunt u onder meer zoe-
ken op titel, auteur en onderwerp om

te zien of het gezochte uit de eigen col-
lectie geleverd kan worden. Is dat niet
het geval dan kunt u elders zoeken in
bijv. de Gelderse catalogus of biblio-
theek.nl. De gevonden boeken en an-
dere items zijn direct aan te vragen. 

LOKAAL AFHALEN
Heeft uw bibliotheek het gewenste
boek niet, dan verzorgt zoek&boek de
aanvraag bij een andere bibliotheek
én het transport. 

Doorgaans kunt u het boek binnen
een week bij uw eigen bibliotheek af-
halen - tegen een kleine vergoeding,
die per bestelling kan variëren. 

De prijs hangt onder meer af van de
omvang van de bestelling en de af-
stand die hij moet afleggen. Bij de aan-
vraag kunt u aangeven hoeveel de be-
stelling maximaal mag kosten.

REGIONALE START 
Om zoek&boek soepel te introduce-
ren, gaat een aantal bibliotheken nu
al van start binnen de eigen regio. Ook
Bibliotheek West-Achterhoek hoort
daarbij. Naar verwachting doen bin-
nen een jaar álle bibliotheken in Ne-
derland aan zoek&boek mee.

35 miljoen boeken!
Bibliotheek West-Achterhoek start met zoek&boek
Bibliotheek West-Achterhoek voert
als een van de eerste bibliotheken
in Gelderland de nieuwe leenser-
vice zoek&boek in. Vanaf nu kunt u
als lid van de bibliotheek online
boeken aanvragen in het hele land.
Op den duur gaan álle bibliothe-
ken van Nederland meedoen aan
zoek&boek.

Op dinsdag 20 mei is iedereen vanaf
20.00 uur van harte welkom bij café
restaurant Den Bremer, Zutphen Em-
merikseweg 37. De actuele politiek
komt daarbij aan bod, aan de hand
van de agenda van de komende raads-

vergadering. Enkele van de onderwer-
pen: burgerparticipatie en het vrijwil-
ligerswerkbeleidsplan. 

Verder kan elke aanwezige punten
naar voren brengen. D66 merkt dat er
onder de mensen van alles leeft en de
fractie wil hierover graag  van gedach-
ten wisselen. Dat komt het politieke
resultaat ten goede.

D66 in Toldijk
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt deze maand haar openbare
fractievergadering in Toldijk.

Marietje Breukink -Lokhorst schil-
dert al jaren met olieverf en geeft
hierin ook les. 

Haar werk is zeer gevarieerd, van
landschappen tot stillevens en zelfs

modern tot bijna abstract. Zij heeft al
diverse keren in de kapel geëxposeerd
samen met Wil van den Hoek, een
bekend keramiste. De mensfiguren
van Wil zijn strak gestileerd. Zij werkt
met plakken klei en bouwt hiermee

haar figuren op, met haar prachtige
glazuren werkt zij in drie kleurstel-
lingen (blauw, geel en groen. Zaterdag
24 t/m 30 mei geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Wilt u meer informatie:
www.wilvandenhoek.nl

Expositie in de kapel van Bronkhorst



De touwtrekvereniging TTV Vorden,
heeft in totaal 50 leden, waarvan er 15
actief in wedstrijdverband uitkomen.
Secretaris Gert- Jan Vliem: ‘ Het in
stand houden van de club is op dit mo-
ment nog geen probleem. De trainin-
gen onder leiding van Gerrit Bruil
worden goed bezocht, de leden zijn
zeer honkvast, wat dat betreft hebben
we in die afgelopen jaren weinig ver-
loop gekend. Toch, willen we in de toe-
komst blijven voortbestaan, zullen er
toch nieuwe leden bij moeten komen’.
Voorzitter Gerrit Barink heeft wat dat
laatste betreft, de afgelopen jaren heel
wat keren zijn nek uitgestoken. Barink
daarover: ‘ Ik heb de plaatselijke scho-
len meermalen benaderd om ze te in-
teresseren voor de door ons in Vorden
georganiseerde touwtrek toernooien.
Helaas weinig of geen belangstelling.
In het verleden hebben we wel eens
een flink aantal jeugdleden gehad, bij-
voorbeeld een groepje vrienden dat
zich spontaan aanmeldde. Maar wat
zie je dan, op gegeven moment vallen
er een paar weg en dan stoppen ze al-
lemaal’, zo zegt hij.

Volgens Henk Brummelman, die 50
jaar geleden samen met Jan Besselink,
Gerrit Hendriksen en Derk Brummel-
man de touwtrekvereniging oprichtte
( toen nog onder de naam Medler ) en
nog steeds lid is van de club, speelt
ook het vroege aanvangsuur tijdens
toernooien ( de wedstrijden beginnen
veelal al om 9.00 uur) een grote rol.
‘De jeugd wil op zaterdagavond naar
de discotheek, komen dan laat in bed
en zien het vroege opstaan dan toch

wel als een belemmering’, zo zegt hij.
‘Daarbij komt, zo vult Gerrit Barink
aan, dat het totale sportaanbod voor
de jeugd ( voetballen, volleybal, tennis
e.d. ) zeer groot is. Dus worden er keu-
zes gemaakt. Op 22 augustus organi-
seert de TTV Vorden op haar complex
aan de Ruurloseweg een kampioen-
schap voor bedrijven, families, straten,
buurten e.d.waarvoor men zich nu al (
teams van zes personen ) bij Gerrit Ba-
rink ( 0573- 254864 ) kan aanmelden.
Het bestuur hoopt op die wijze ook
nieuwe leden te mogen begroeten. (
Het eerste jaar hoeft men overigens
geen contributie te betalen ! )

En het touwtrekken is toch o,zo mooi!
Vraag het aan secretaris Gert- Jan
Vliem, die zelf deze tak van sport al 27
jaar beoefent: ‘ De tactiek, de tech-
niek, de spelkracht, allemaal elemen-
ten die de touwtrek sport zo fantas-
tisch maken. En dan de kick wanneer
je de tegenstander over de streep trekt.
Wanneer je verliest en je hebt het idee
dat je alles hebt gegeven, geeft dat
toch een goed gevoel. Bij een wedstrijd
speelt de coach een hele belangrijke
rol. Niet alleen moet hij zijn eigen
team coachen, maar bovenal moet hij
er scherp op toezien wat de tegenstan-
der doet. Worden daar spelers moe?
Wanneer moeten we toeslaan? Alle-
maal belangrijke factoren’, aldus een
enthousiaste Vliem.Sportiviteit viert
in deze tak van sport hoogtij. Raakt er
tijdens een wedstrijd een sporter ge-
blesseerd en hij moet de strijd staken,
dan gaat de tegenstander ook met een
man minder verder en wordt de wed-

strijd met zeven tegen zeven uitge-
speeld! ‘Het klinkt misschien raar,
maar blessures ontstaan veelal door-
dat bij het trekken, wanneer de tegen-
stander het opgeeft, men achterover
valt en daardoor dikwijls bij een mede-
speler op diens schoenen terecht
komt’, zo legt Gert- Jan Vliem uit.

Financieel gaat het bijzonder goed
met de vereniging. Voorzitter Gerrit
Barink: ‘ De trainingshal, de kantine,
het lokaal van de schietvereniging en
de gronden rondom het gebouw, zijn
allemaal eigendom van de club’. Dit
alles dankzij Antoon Steenbreker, de
man die tot aan zijn dood oud- papier
voor ‘zijn’ touwtrekvereniging ophaal-
de! Antoon reed vanaf 1968 vrijwel da-
gelijks door de gemeente Vorden om
oud papier op te halen. Het eerste jaar
haalde hij elf ton op. Dat werd jaarlijks
meer en meer, soms wel 500 ton per
jaar. In totaal haalde hij ruim 7 mil-
joen kilogram oud papier op. Op 17 ju-
ni 1994, Antoon was zoals gewoonlijk
met zijn bakfiets onderweg, werd hij
door een auto aangereden en veronge-
lukte hij dodelijk.

Nu anno 2008, is het ‘oude papier’ nog
steeds de basis voor een gezonde fi-
nanciële touwtrekvereniging met dit
verschil dat de inkomsten thans be-
staan uit het beschikbaar stellen van
‘manschappen’ voor de maandelijkse
‘ophaaldienst’. Behalve het reeds ge-
memoreerde toernooi op 22 augustus,
wordt er in het jubileumjaar op 22 ju-
ni op het complex aan de Ruurlose-
weg voor de gehele vereniging een fa-
miliedag gehouden. Op 24 augustus
vindt in Vorden het slottoernooi van
de Gewestelijke competitie plaats. Het
bestuur van TTV Vorden, bestaande
uit Gerrit Barink voorzitter, Henk
Brummelman 2e voorzitter, Gert- Jan
Vliem secretaris, Arnold Winkels pen-
ningmeester, Stefan Groot Nuelend en
Gerwin Bijenhof, geeft op 10 oktober
in ’t Wapen van het Medler, ter gele-
genheid van het 50 jarig bestaan een
receptie.

Gouden touwtrekvereniging
TTV Vorden heeft aanwas nodig!

De touwtrekvereniging TTV Vorden bestaat dit jaar 50 jaar. Deze mijlpaal
wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Volgens secretaris Gert- Jan
Vliem zou het mooi zijn wanneer het jubileumjaar gepaard zou gaan met
uitbreiding van het ledental. De vereniging heeft vorig jaar uitstekend ge-
presteerd. Toen werd in de B- klasse 680 kg het kampioenschap behaald
waardoor promotie naar de A- klasse een feit werd. Overigens speelt TTV
Vorden ook in de 720 kg in de A- klasse van het Gewest Oost. Door een sa-
menwerking met de touwtrekvereniging Oosterwijk uit Zelhem, hebben
de gezamenlijke besturen een paar jaar geleden besloten dat het 680 kg
team uitkomt onder de naam Vorden en de 720 kg onder de naam Ooster-
wijk.Verder opereren de clubs zelfstandig.

Van links naar rechts: Gert-Jan Vliem, Gerrit Barink en Henk Brummelman.

ONTDEK hoe je met geurende kruiden
en bloemen uit de pastorietuin een
mooie krans of guirlande kunt maken. 
Het weekprogramma van de work-
shop "BuitenGewoon Genieten" be-
staat uit een mix van cultuur, koken,
bloemschikken, een bezoek aan ther-
male baden, prachtige tuinen, cha-
teau's en sfeervolle, bijna-middeleeuw-
se stadjes, wandelingen in de prachti-
ge omgeving en 's avonds een spelletje
jeu de boules in de voortuin. Ieder
mens krijgt in het leven te maken met
verlies en rouw. Verlies van een kind of
partner, verlies van gezondheid, van
een baan, vrienden, illusies en dro-
men. Intense gebeurtenissen, die le-
vens voorgoed veranderen en waarna
het hard werken is om er opnieuw
vorm aan te geven. Speciaal voor hen
is er een workshop "Ont-Moeten & Her-
Kennen". In deze week met ervarings-
genoten draait het om zowel uitwisse-
len en herkennen als creatief bezig
zijn en genieten. 

BELEEF om zelf uit steen een beeld te
maken De workshops beeldhouwen
worden gegeven door Freetje Meijer,
beeldhouwster uit Rotterdam. 
Plezier beleven aan vormgeven en spe-
lenderwijs leren beeldhouwen in een
ontspannen omgeving. Een heerlijk
avontuur met een resultaat dat bijna
altijd boven verwachting is. En als een
niet al te harde steensoort gekozen
wordt, is onervarenheid geen belem-
mering.

ERVAAR hoe het is om in het Franse
landschap te schilderen Tijdens de
workshop schilderen met het thema
'Hemel en aarde op het schilderspalet'
nodigt Nicole Huijs, kunstschilder uit
Zutphen, deelnemers uit tot een ont-
dekkingsreis in kleurenland. 
Van rood, geel, blauw, groen, oranje
en paars naar de stille, meer in zich-
zelf gekeerde aardetinten, zoals oker
en siena. Het eigen innerlijk land-
schap, de sprookjesachtige entourage
van de pastorie, de tuin en de omge-
ving doen de rest. De opdrachten in-
spireren om het eigen schilderen te
ontwikkelen. Een boeiend proces.

Kortom, inspirerende genietweken
met verrassende combinaties van cre-
atieve in- en ontspanning, voor zowel
beginners als gevorderden! 

Aanmelden of meer informatie:
T 0575-520975
M 06-12070705
E twigger@planet.nl
W www.truuswigger.nl

Advertorial

Inspirerende Genietweken
in Ygrande
Even weg uit het ritme van alledag
en verwelkomd worden in een ou-
de Franse pastorie vol historie en
sfeer met een fantastische tuin in
een schitterende omgeving.  Een
unieke plek, die uitnodigt om met
veel mensen van te genieten. Sinds
vier jaar organiseert Truus Wigger
workshops zoals: "BuitenGewoon
Genieten", "Ont-Moeten & Her-Ken-
nen", Beeldhouwen en Schilderen
in Ygrande, een dorp in hartje
Frankrijk, 850 kilometer van
Warnsveld.

Ratti 1 - SHE 1 (dames)
Tweede Pinksterdag stond de laatste
competitiewedstrijd van de Ratti da-
mes op het programma, tegen de
nummer twee SHE. Ratti liet zich niet
intimideren door de stand van de
ranglijst en begon scherp aan de wed-
strijd. SHE had moeite met het goede
combinatiespel van Ratti. Ratti begon
aanvallend en na twintig minuten
spelen schreef Rianne Meijerink  met
een geplaatst schot het openingsdoel-
punt op haar naam. 1-0. Als team werd
hierna nog meer druk gezet en SHE
kwam niet in de wedstrijd. Een corner
van Gerrie Brummelman werd niet re-
soluut weggewerkt en een miscom-
municatie in de verdediging zorgde
voor een eigen doelpunt, zodat de
voorsprong verder werd uitgebreid. 2-
0. Keepster Milou Wolsing bleef gecon-
centreerd, ondanks de geringe druk
van SHE, en verrichte nog een belang-
rijke redding. Met een 2-0 voorsprong
gingen de dames de kleedkamer in.
Na de rust was het wederom Ratti dat
het spel maakte. Marielle Peters kreeg

ruimte in het zestien meter gebied en
schoot binnen in de korte hoek. 3-0.
De wedstrijd leek gelopen. De spits
van SHE wist echter met een mooi af-
standsschot de schade iets kleiner te
maken. 3-1. Dit voorval werd vrij vlot
hierna weer rechtgezet. Kelly Peters en
Els Berenpas leidde met een mooie
combinatie de 4-1 in. Gerrie Brummel-
man maakte het klusje af door te sco-
ren. Het hele team bleef goed voetbal-
len ondanks de ruime voorsprong. Ra-
chel Oosterlaken speelde een dijk van
een wedstrijd en stond haar mannetje
als verdedigster, waardoor achterin de
deur op slot bleef. Marielle Peters wist
de keepster nog te verrassen met een
afstandsschot. 5-1. Vijf minuten voor
tijd  kwam Els Berenpas oog in oog te
staan met de keepster en scoorde be-
heerst. 6-1. SHE werd verlost met het
laatste fluitsignaal. Een ontzettend
leuke afsluiter voor de dames waarbij
als collectief team goed geknokt werd.
Nog niet alle wedstrijden in de compe-
titie zijn gespeeld, maar een mooie
middenmoot plaats zit er zeker in!

Vo e t b a l

RIJVER. EN PONYCLUB DE
GRAAFSCHAP
Wedstrijduitslagen Rijver. en Pony
club De Graafschap te Vorden.
CH te Varsseveld paarden 6 mei jl.
B dressuur: Anke Woerts een 3e prijs
met 186 pnt. met  haar paard Spetter.

CH Voorst:
B dressuur: Karin Groot Jebbink een 3e
prijs met 186 pnt met haar paard Voi-
la.

CH Geesteren 10 mei jl.:
B dressuur: Anke Woerts een 2e prijs

met 195 pnt met haar paard Spetter.
Karin Groot Jebbink een 2e prijs met
195 pnt. met haar paard Voila.

CH Zelhem 12 mei jl.:
B dressuur: Anke Woerts een 2e prijs
met 207 pnt. met haar paard Spetter.
Anke Woerts een 3e prijs met 199 pnt
ook met Spetter.

CH Loenen 11 mei pony’s:
B dressuur: Dian Lenselink een 2e prijs
met 188 pnt met haar pony Tania.
Dian lenselink een 3e prijs met 183
pnt. ook met Tania.

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

Men vertrekt om 9.30 uur uit Wich-
mond. In Appeltern wacht dan eerst
een aangekleed kopje koffie.  Daarna
gaat men onder begeleiding van een
gids de uitgestrekte tuinen in en zul-

len zo een indruk krijgen van wat er
op tuingebied zoal mogelijk is. 
Vroeg in de middag  gaat men lun-
chen en als de tijd het toelaat kan
men voor de terugtocht nog op eigen

gelegenheid het park bezichtigen.
Samen met u wordt het ongetwijfeld
een Zonnedag! Voor verdere informa-
tie en opgave kunt u terecht bij  Oda
Nijenhuis. Tel. (0575) 441863

Zonnedag Zonnebloem Wichmond-Vierakker
Op 26 juni gaat de Zonnebloem Wichmond-Vierakker per touringcar
naar  De Tuinen van Appeltern. 

Men heeft gekozen voor een rolstoeltoegankelijke bus en in Appeltern
kan men gebruik maken van de daar aanwezige rolstoelen.



Het is dan ook niet zomaar een toer-
nooi. Er wordt door meerdere landen
ingeschreven, en iedereen kampeert 3
dagen op het terrein van het (buiten)
zwembad. Trouwens, het terrein heeft
wel wat te bieden. Naast het 50 meter
lange wedstrijdbad is er een geweldig
golfslagbad en er zijn uitdagende
springtorens, waarbij vooral de 10 me-
ter toren als het klapstuk van de dag
wordt gezien. Hier mogen de zwem-
mers tussen hun wedstrijden door, on-
beperkt gebruik van maken.

Misschien aardig  om te weten dat er
bijna duizend zwemmers mee doen
en dat er ruim 3000 starts gemaakt
worden in zo'n weekeind. Het gaat er

bij de Berkelduikers intussen wat het
kamperen betreft behoorlijk professio-
neel aan toe. Door de vele sponsors
worden de zwemmers voorzien van
een T-shirt via firma Reiger Suspensi-
on,  handdoeken worden verstrekt
door drukkerij Lammerdink, Bakkerij
Broeke sponsort het Brood, Pikeur ma-
kelaars en adviesbureau Bakker-Terp-
stra dragen bij aan de algehele kosten
terwijl Brummelman uit Laren zorgt
voor een grote partytent op het ter-
rein. Er wordt voor gezond ontbijt,
vers fruit en heerlijk warm eten ge-
zorgd, kortom, alle ingrediënten aan-
wezig om er een succesvolle happe-
ning van te maken. En natuurlijk
maakte het prachtige zomerweer het

hele pinksterweekeind tot een kom-
pleet feest. De zwemmers hebben het
dan ook uitstekend gedaan. Luuk Nij-
land stal de show door naast 4 gouden
medailles ook twee bekers te winnen
voor de totaal beste op de 100 vlinder
en de 100 vrij. 
1e plaatsen waren er voor: 
Torben Lammerdink (100 vrij) Niels
Tjoonk (100 school), Milou Tjoonk (100
school), Luuk Nijland(100 vrij, 100 vlin-
der, 200 rug, 200 vrij)
2e plaatsen waren er voor: 
Daan Nijland (100 school), Torben
Lammerdink (100 rug), Niels Tjoonk
(200 rug en 200 school), Nick Bongers.
3e plaatsen waren er voor: 
Sanne ten Have (400 vrij), Nick Bon-
gers (200 school), Torben Lammerdink
(100 school), Carmen Seesing (100
school), Niels Tjoonk (200 vrij).
Er zijn veel tijden verbeterd, te veel om
op te noemen, maar die kunt u nale-
zen op www.berkelduikers.nl 

De Berkelduikers zwemmen 
fantastisch toernooi

Voor de derde keer hebben De Berkelduikers mee gedaan aan het interna-
tionale zwemtoernooi in Nordhorn, vlak over de grens in Duitsland. 
Wat 3 jaar geleden  begon als"laten we  het eens proberen" met een klein
clubje Berkelduikers, is intussen uitgegroeid naar een evenement met
zo'n 40 zwemmers en 30 ouders.

De prijswinnaars, behalve Carmen Seesing die wat eerder weg moest.

Eén van de 258 teams die dit jaar mee-
deden is TeamSpirit deze stond inge-
schreven onder nr. 199.
Dit team bestond uit 25 personen ko-
mende uit heel Nederland. Alle lopers
zijn lid van atletiek vereniging Hanze-
sport. Het TeamSpirit was een team
het bevatte 8 lopers,8 fietsers, 6 chauf-
feurs, 2 masseurs en1 persoon voor de
catering, deze werd bijgestaan door de
masseurs. Het was een echt team ge-
beuren.

De afstand 530 km van Parijs naar Rot-
terdam. Een nonstop estafette. Dus
vanaf Parijs werd zonder onderbre-
king doorgelopen naar Rotterdam. Tij-
dens het lopen van de lopers moest de-
ze begeleid worden door 2 fietsers, één
voor en één achter de loper. De beide
fietsers moesten ook kaart lezen. Het
was  's nachts  pikdonkere op de Fran-
se binnenwegen. Er was door TeamSpi-
rit gekozen om de lopers en fietsers op
te splitsen in groepjes van 2 personen.
Vooraf had het team aangegeven ge-
middeld 11.7 km per uur te lopen. De
afstand tot 300 km werd gekozen voor
loopblokken van 50 km. Dus team 1
vertrok en na 50 km naam team 2 het
over. In de 4 uur rust moest er 50 km
verplaatst worden, gegeten, blessure
behandeling en nog gerust ook.

Zaterdag morgen om 5 uur 's morgens
vertrok het team naar Parijs. 's Mid-
dags om 16:57 is het team gestart om
2e Pinksterdag om 16:05 op de Cool-
singel in Rotterdam te finishen. Het
was team werk, De catering moest
overal op tijd zijn, de fietsen moesten
startklaar, bij het volgende wissel-
punt. Dus tijdens het lopen van het
ene team was het ander team bezig
net eten, verplaatsen van de fietsen,
gemasseerd worden, banden plakken,
slaap plekjes creëren enz. Dit alles om
de lopers met hun begeleiders maar
zoveel mogelijk ten dienste te zijn. Het
was stressen. Sommige team leden
hadden elkaar nog nooit eerder ge-
zien. Nu moest er ineens samen ge-

werkt worden, onder vreemde om-
standigheden, continue onder tijds-
druk. Hoe langer men onderweg was
hoe emotioneler men werd. Onder de
vermoeidheid, moest men elkaar steu-
nen. Als er even iets verkeerd werd ge-
zegd of het zat tegen kon men spon-
taan gaan huilen. Het team was er
voor elkaar en met elkaar deden ze
het. Ook tijdens de loop waren er stuk-
ken waar geen bus begeleiding aanwe-
zig mocht zijn. Dan moest de fietser
de taak van de loper maar overnemen.
Dit betekende fietser 2km loper 2km
en maar om en om.

De laatste 72km mocht er geen busje
meer op het traject. Daar hadden ze
het volgende op gevonden. Zoveel (8)
fietsers, waarvan 2 kaartlezers en 1 lo-
per. Nu er niet meer om de 2km gewis-
seld kon worden werd het spontaan 10
minuten. Dus de fitste lopers gingen
ook op de fiets. De één maakte er een
wedstrijdje van om zoveel mogelijk
ploegen in te halen, terwijl een ander
zijn 10 minuten vol liep. 

Ook op het laatst had het team weer
een tegenslag. Met nog circa 30km te
gaan, reed er weer een band lek. Opge-
pompt was het binnen 3 meter weer
leeg. De begeleidende bus mocht niet
op het parkoer, de organisatie was
druk bezig met de activiteiten op de
Coolsingel. Met 2 lopers tegelijk lopen
is reglementair verboden. Dus de
teamleiding gebeld, Ieder teamlid wil-
de immers de Coolsingel halen. Dus
weer een persoon die de tranen liet lo-
pen en met hem nog een paar.

Eindelijk na een vertraging van ca 45
minuten werd er groen licht gegeven
om verder te gaan met 2 lopers. Inmid-
dels had één teamlid al familie gebeld,
met het resultaat dat na ca 15 km een
fiets van die familielid ter plekke kon
zijn. Zo heeft TeamSpirit de Coolsingel
gehaald. Toen op de Coolsingel kwam
de ontlading, iederéén vloog elkaar in
de armen, menig traantje werd door
een ander weggepoetst. Dood op was
iederéén. Maar wat krijg je een vol-
daan gevoel. 

DOEL BEREIKT! 
De totale opbrengst van TeamSpirit
naar de Stichting Roparun is op dit
moment nog niet bekent. Wel heeft
Vordenaar Ton ten Have als loper deel-
genomen in TeamSpirit. Hij heeft in
totaal zover nu bekend € 3432.40 bij
elkaar gebracht.

Ton ten Have liep mee met Ropa Run

Opbrengst ruim 3400 Euro !
Vordenaar Ton ten Have heeft sa-
men met het ‘Team Spirit’ onlangs
meegedaan aan de Ropa Run. Dit is
de afkorting van de Rotterdam-
Parijs Run. Het is de langste non-
stop estafetteloop ter wereld (530
km). De bedoeling is om gelden bij-
een te brengen voor de Stichting
Roparun Pallitatieve Zorg (het ver-
beteren van de kwaliteit van het le-
ven van kankerpatiënten).

Optredens bijwonen van groepen kin-
deren op twee podia, een marktje be-
zoeken, lekker eten en drinken, of ge-
woon genieten van alle mensen en
muziek om je heen. 

Alle ingrediënten voor een onvergete-
lijk popfestival zijn aanwezig op het
Highland festival van de Vordense ba-
sisschool Het Hoge. De kinderen leren
in de week voor het festival over mu-
ziekstromingen en de toepassing van
muziek in bijvoorbeeld musicals. 

Er wordt ook veel gezongen en geluis-
terd naar muziek, maar natuurlijk
ook samen muziek gemaakt. De kin-
deren kunnen kijken naar (en mee-
doen met) workshops van eigen do-
centen en gastlessen van mensen die
speciaal iets weten over een instru-
ment, maar vooral ook kijken naar el-
kaar. De school wordt veranderd in
het grootste muziekmuseum van het
land! 

Dit hele festival is in het kader van de
internationale samenwerking van Het
Hoge met scholen in landen als Enge-
land, Italië, Hongarije en Noorwegen.

Ook in deze landen wordt aandacht
besteed aan muziek. Ervaringen tus-
sen leerkrachten en kinderen worden
levendig uitgewisseld. Het hoogte-
punt van het Muziekproject is natuur-
lijk het Highlandsfestival op donder-
dag 29 mei, dé plek om alle geleerde
muziekkunsten aan elkaar te laten
zien. 
Van 17.00 - 20.00 uur is iedereen wel-
kom om te mee te genieten van alles
wat bij een muziekfestival hoort. De
toegang is gratis en vooraf hoef je
thuis niet te eten, want er is voor ie-
dereen genoeg lekkers in de aanbie-
ding. De opbrengst van de verkoop
van de heerlijke versnaperingen en de
marktwaar zal worden besteed aan
nieuwe instrumenten voor de kinde-
ren! 

Als afsluiting van de avond is er een
speciaal optreden van beroemde ou-
ders van leerlingen van Het Hoge. Zal
Kas Bendjen zich speciaal om laten do-
pen tot Klas Bendjen? Laat je verrassen
en wees vooral van harte welkom in de
openlucht festival van basisschool 
Het Hoge op dit spetterende High-
landsfestival.

Het Hoge organiseert Highlands Muziekfestival
Iedereen kent natuurlijk het Lowlands- festival. Drie dagen muziek en al-
le gezelligheid daaromheen. Dit jaar organiseert basisschool Het Hoge op
donderdag 29 mei als afsluiting van hun muziekproject het Highlands-
festival. Een muziekavond vol verrassingen, optredens en alles wat bij een
echt popfestival hoort.



DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

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

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE
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VRIJDAG 30 MEI

MXLMXL

Live in de Balustrade Zaal:

Vrijdag 30 mei * 21:00 uur - 02:00 uur
Legitimatie verplicht

Entree : VRIJ !!

FEEST OP VRIJDAG ......

DJ

MANAGER

NIJMAN
MANAGER

NIJMAN

CAFE:
HOLLANDSE
AVOND MET
DJ NIJMAN

Terras open tot 1 uur... 
Vrije doorloop van terras, cafe en zaal.

M.M.V: DJ ROB WIBBELINK



Het theoriegedeelte vond reeds op 17
april plaats, waarna acht leerlingen de
theorie ( overigens succesvol ) moesten
over doen. Groep 7 van school de
Kraanvogel was deze morgen niet van
de partij. Deze leerlingen leggen het
verkeersexamen in 2009, samen met
groep 8 af. Namens Veilig Verkeer Ne-
derland werden de examens afgeno-
men door Herman Jimmink en Wim
Klein Kranenbarg. Behalve het afleg-
gen van een examen moesten de leer-

lingen deze morgen ook hun fietsen
laten inspecteren. Namens rijwielhan-
delaar Klein Brinke werd deze inspec-
tie verricht door Eddy Klein Brinke en
Han Radstake.

Wim Klein Kranenbarg: ‘ Tot dusver
hielden wij in de maand oktober ook
een aparte fietsencontrole.Het was
voor de eerste keer dat dit vandaag te-
gelijk met het verkeersexamen plaats
vond. Overigens zijn wij flink ge-

schrokken, want aan circa 30 procent
van de fietsen mankeerde wat. Een
verlichting die niet deugde, versleten
remblokjes, gladde trappers ( waar-
door de jeugd tijdens het fietsen van
de trapper kan glijden, met alle gevol-
gen van dien ). Gezien de tijd van het
jaar, waardoor het buiten lang licht
blijft, geeft een slechte verlichting op
zich thans geen problemen, maar
toch! De kinderen hebben vandaag al-
lemaal voor thuis een formulier mee-
gekregen zodat de ouders kunnen
zien wat er aan de fiets mankeert en
hoe de mankementen verholpen kun-
nen worden.’, aldus Wim Klein Kra-
nenbarg.

Tijdens verkeersexamen basisscholen blijkt:

30% van de fietsen vertoont mankementen!

Circa 80 leerlingen van groep 7 van de openbare dorpsschool, bijzondere
school Het Hoge, school de Vordering uit Vorden en school de Garve uit
Wichmond hebben woensdagmorgen met goed gevolg een verkeersexa-
men afgelegd.

Zou deze fiets mankementen vertonen?

Uitermate gemotiveerd reisde Erwin
af naar Portugal om daar deel te ne-
men aan de tweede wedstrijd om het
Europees Kampioenschap Enduro. Er-
win nam deze wedstrijd erg serieus en
liep op de dagen voorafgaande aan de
wedstrijd meerdere malen de proeven.
Met een vertrouwd gevoel begon Er-
win op zaterdag aan de wedstrijd.

ZATERDAG
Op zaterdag begon de dag voor Erwin
omstreeks half tien en ging hij op pad
om vier ronden van vijftig kilometer
af te leggen. De eerste enduro test was
uitgezet op half harde en half zachte
ondergrond waarop veel rare knip-
pen, wortels en stenen lagen. In de eer-
ste ronde verliep deze test gelijk al
goed en zette Erwin een tijd neer die
goed was voor de top drie. De Extreme
Test telde in de eerste ronde niet mee.
Deze test was werkelijk een trialpar-
cours met veel grote stenen, op- en af-
stappen, en een zeer lastige stenen
klim. Net voor de finish had de organi-
satie de crosstest uitgezet waarin veel
afhangende bochten en enkele spron-
gen lagen. Deze verliep echt goed voor
Plekkenpol en vlak achter voormalig
Grand Prix-rijder Alex Zanni, zette Er-
win een tweede tijd op de klokken.
Erwin begon met veel zelfvertrouwen
aan de tweede ronde en werkte hierin
een goede Enduro Test af. Plekkenpol
was wederom net iets langzamer dan
Zanni en om zijn kansen op een over-
winning te behouden, moest Erwin er
in de overige proeven een tandje bij
opgooien. In de Extreme Test ging het
mis met Erwin want bij het oprijden
van een steile klim koos hij het ver-
keerde spoor en moest hierdoor terug
naar beneden. Hierbij verloor hij veel
tijd op zijn naaste concurrenten maar
Erwin liet het hoofd niet hangen en
herstelde zich goed na deze tegenslag.
Nadat ook de crosstest goed was verlo-

pen begon Erwin op een derde plaats
aan de derde ronde. In de Extreme
Test bleven Zanni en Svitko al in een
vroeg stadium steken tegen een steile
helling en hier kon Erwin van profite-
ren. De Extreme Test verliep voor Plek-
kenpol uitermate goed en hij maakte
in deze proef maar liefst tweeëndertig
seconden goed. Na deze test nam Plek-
kenpol de leiding in de wedstrijd in
handen maar het verschil met Zanni
was slechts 0.5 seconde. Met alleen de
crosstest nog te gaan werd het span-
nend voor Erwin. Zanni was namelijk
in de vorige twee ronden sneller ge-
weest op deze proef en hierdoor moest
Erwin alles op alles zetten om de eer-
ste dag winnend af te kunnen sluiten.
Erwin reed een foutloze proef en zette
een tijd neer die drie seconden sneller
was als die van Zanni. Met een verschil
van 3.5 seconde op Zanni won Erwin
de eerste dag in Portugal.

ZONDAG
Op de 2e dag merkte Erwin al snel dat
hij met meer druk van start ging dan
op de eerste dag. De eerste endurotest
verliep goed en met een klein verschil
op Zanni en Svitko werd deze test op
een derde plaats afgesloten. Ook de Ex-
treme Test, die Erwin op zaterdag-
avond nogmaals had verkend, ging
erg goed en hier zette hij ruim de snel-
ste tijd op de klokken. Tevens nam hij
in deze proef de koppositie in handen
en deze positie gaf hij in het resteren-
de deel van de enduro niet meer uit
handen. Plekkenpol maakte het ver-
schil met Zanni en Svitko op de moei-
lijke Extreme Test. Hierin zette hij ie-
dere ronde de snelste tijd neer en won
uiteindelijk de tweede dag met een
verschil van 40 seconden op de tweede
man. Ook in de scratch zat Plekkenpol
er goed bij en hierin werd hij vierde in
Portugal. Tijdens de huldiging moest
Erwin drie keer naar voren komen
want met HM-Honda NL eindigde hij
op een derde plaats en ook werd hij
derde met het landenteam.

Erwin Plekkenpol 
wint EK Enduro in Portugal
De HM-Zanardo Booking.com-rij-
der Erwin Plekkenpol heeft afgelo-
pen weekend de tweede wedstrijd
om het Europees Kampioenschap
Enduro in het Portugese Oliveira
d'Hospital weten te winnen. Erwin
reed op beide dagen erg sterk en
maakte het verschil met de concur-
rentie op de moeilijke Extreme
Test. Naast zijn individuele over-
winning werd Erwin ook nog eens
derde met het HM-Honda NL en het
landenteam.

Ook veel kaarten werden getekend om
de relatie tussen duurzaamheid en
fair trade handel te ondersteunen. De-

ze kaarten worden gestuurd naar mi-
nister Cramer van milieu. Al met al
een dag waar de wereldwinkel in Vor-

den met veel plezier op terugkijkt,
mede omdat er veel is verkocht. 

Daardoor wordt de doelstelling van de
wereldwinkel, mensen in de derde we-
reld een eigen bron van inkomsten
bieden, weer eens nadrukkelijk onder-
steund.

Wereldwinkeldag groot succes

De Wereldwinkeldag in Vorden is een groot succes geworden. De hele dag
door liepen bezoekers en kopers de winkel binnen. Vanwege het mooie
weer waren er ook artikelen buiten uitgestald en dat trok extra aandacht
van het winkelende publiek en de toeristen in Vorden.

Rijver en ponycl . de Graafschap Wed-
strijduitslagen Rijver. en Pony club De
Graafschap te Vorden. 

CH te Varsseveld paarden 6 mei jl.
B dressuur: Anke Woerts een 3e prijs
met 186 pnt. met haar paard Spetter.

CH Voorst:
B dressuur: Karin Groot Jebbink een 3e
prijs met 186 pnt met haar paard Voi-
la.

CH Geesteren 10 mei jl.:
B dressuur: Anke Woerts een 2e prijs
met 195 pnt met haar paard Spetter.
Karin Groot Jebbink een 2e prijs met
195 pnt. met haar paard Voila.

CH Zelhem 12 mei jl.:
B dressuur: 
Anke Woerts een 2e prijs met 207 pnt.
met haar paard Spetter. Anke Woerts
een 3e prijs met 199 pnt ook met Spet-
ter.

CH Loenen 11 mei pony s:
B dressuur: Dian Lenselink een 2e prijs
met 188 pnt met haar pony Tania.
Dian lenselink een 3e prijs met 183
pnt. ook met Tania.

CH Markelo 16 mei pony s:
L2 dressuur: Linda Berenpas 2 x een 1e
prijs met de pony Raspoetin met resp.
199 en 205 pnt.

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

Deze middag is voor de doelgroepen
van de Zonnebloem, echter ook an-
dere belangstellenden zijn welkom. 

In de pauze wordt een verloting ge-
houden. De aanwezigen wordt kof-

fie/thee alsmede een hapje en
drankje aangeboden. Toegangsbe-
wijzen, met naamstrookje voor de
verloting, zijn verkrijgbaar bij de
medewerkers van de Zonnebloem.
Dat is voor Wichmond mevrouw
O. Nijenhuis, Baron v.d. Heijdenlaan
4 (tel. 0575-441863) en voor de afde-
ling Vorden bij mevrouw T. Klein
Kranenbarg, Molenweg 4 (tel. 0575-
551347). De middag in het dorpscen-
trum begint om 14.00 uur en duurt
tot 17.00 uur. De zaal is vanaf 13.00
uur geopend.

Feestmiddag Zonnebloem
De Zonnebloemafdelingen in
Vorden en in Wichmond organi-
seren op zaterdag 31 mei in het
dorpscentrum een ontspan-
ningsmiddag waaraan zal wor-
den medegewerkt door ‘De Bouw-
meisters’ uit Halle.



De 83 jarige Antje Pelgrum zat het ge-
hele weekend achter het spinnewiel.
‘Het vak heb ik van mijn moeder Han-
na geleerd. Ik heb met name in de oor-
log heel veel truien, sokken en wanten
voor mijn kinderen gemaakt’, zo
sprak moeder Antje. Er was tijdens het
‘weekend’ nog een familielid present.
Schoonzus Ans Pelgrum hield in de
voormalige koeienstal van haar vader
een expositie van door haar gemaakte
schilderijen en u raadt het al, schilde-
rijen van (wel zeer bijzondere houten
koeien), waarbij Ans werd gelnspi-
reerd door de Russische schilder Staël.
Rikie Besseling uit Vierakker had een

collectie portretten in de ‘aanbieding’,
waaronder een fraai portret van Ko-
ningin Beatrix. Dit door haar gemaak-
te portret werd onlangs in het dames-
blad Margriet afgebeeld. ‘Ik weet niet
of Beatrix dit blad leest, ik hoop van
wel’, aldus een lachende Rikie Besse-
ling. Gerard Hoskamp was uit Coevor-
den naar Vorden gekomen om hier de-
monstraties mandenvlechten te ge-
ven. Vordenaar Gosse Terpstra demon-
streerde het stoelenmatten. ‘Iedereen
die langs komt geef ik mijn visite-
kaartje, waarbij ik dan hoop er klandi-
zie aan over te houden’, aldus Gosse.
Wim Leussink uit Lochem was met

een collectie beeldjes present. ‘Deze
Afrikaanse beeldjes zijn gemaakt van
serpentijn’, zo lichtte hij toe. Gerrie
Bargeman uit Markelo houdt zich al
30 jaar bezig met het kantklossen. ‘Ik
geef daar ook les in, deze hobby is een
verslaving voor mij geworden’, zo zegt
ze. Willy Braakhekke uit Ruurlo ge-
niet eveneens van haar hobby. Zij
maakt prachtige houten voorwerpen.
Kortom een weekend bij de ‘Pelgrums’
waar veel te zien en te genieten viel.

'Goedgemutst weekend' in buurtschap Delden

Terwijl echtgenote Rinus de bezoekers naar de parkeerplaats verwees, de
ganzen nieuwsgierig hun kop opstaken om naar al die vreemde bezoe-
kers te kijken, heerste er in- en rondom de boerderij bij Frida Pelgrum een
gezellig sfeertje. Frida zelf gaf in haar atelier tekst en uitleg en vooral ad-
vies aan dames die wel ‘in’ waren voor een hoedje.

Ook jam in de aanbieding

Op 60 jarige leeftijd behaalde hij in
Schoonhoven het diploma goudsmid.
Afgelopen zaterdag vertrok Teun en
zijn vrouw Mies al heel vroeg vanuit
het Groningse Nieuw Scheemda naar
Vorden om daar met een stand deel te
nemen aan het ‘goedgemutste week-
end’ van Frida Pelgrum. Terwijl de
vaardige handen van Teun zich ter
plekke bezig hielden met het maken
van allerlei sieraden, vertelde echtge-
note Mies (dit weekend in de rol van

verkoopster) ‘honderd- uit’ over het
voormalige beroep van haar ‘brand-
weer- man’. 

Mies: ‘ In mijn ogen over het algemeen
geen gevaarlijk beroep. In het verkeer
gebeuren meer ongelukken. Wel na-
tuurlijk vorige week niet ver bij ons
vandaan in Tynaarlo, waar toen drie
brandweerlieden het leven lieten. Ver-
schrikkelijk, maar gelukkig zijn dit
uitzonderingen. Ik ben nog nooit

bang geweest dat mijn man iets zou
overkomen. Een zoon van mij is als mi-
litair naar Afghanistan geweest en
moet er binnenkort weer naar toe. Na-
tuurlijk kan daar wat gebeuren, maar
daar moet je niet bij stil staan. Hij
heeft voor zijn vak als militair geko-
zen, hij leeft ervoor om daar in Afgha-
nistan de bevolking te helpen. Dat be-
tekent dat wij, zijn naaste familie, zich
gewoon ‘normaal’moet opstellen en
vooral niets van bezorgdheid laten
merken. Daar is mijn zoon zeer zeker
niet bij gebaat. Hij wil gewoon zijn
werk doen’, aldus de vrolijk ogende en
optimistische moeder Mies Nijkamp.

Van brandweerman tot goudsmid

Teun Nijkamp was zijn gehele leven in onder meer Arnhem en Helmond
beroepsbrandweerman. Toen het einde van zijn carrière naderde en om
‘later’ iets te doen te hebben ging Teun een cursus volgen en met succes.

Links Mies Nijkamp

Het toernooi is min of meer bij toeval
ontstaan. Brommapojkarna uit Zwe-
den was tijdens het afgelopen Wim
Kuijpertoernooi een revelatie. Met
mooi en technisch sterk voetbal wist
de club uit Stockholm de derde plaats
te bereiken. 

De organisatie was tevreden en heeft
het team al tijdens dat lopende toer-
nooi uitgenodigd voor dit jaar. 

De Zweden waren ook heel tevreden.
Zo veel zelfs, dat de club het verzoek
indiende om in het voorjaar een trai-
ningsweekend in Vorden te mogen
doorbrengen. 

Dat kon uiteraard geregeld worden en
op de wedervraag tegen welk team
Brommapojkarna dan wel wilde oefe-
nen was het antwoord vanuit Stock-
holm: Bayer 04 Leverkusen. 

TOERNOOI VOOR VIJF TEAMS
Bayer 04 Leverkusen stelde voor om de
Zweden op de vrijdag in Leverkusen
uit te nodigen en de Duitsers wilden
zelf op zondag 25 mei naar Vorden ko-
men. Daarmee was het idee van een
toernooi in minivorm geboren. 

Binnen een week waren de bevestigin-
gen binnen van PSV, FC Twente en
Willem II om met het D1-team van het
lopende seizoen naar Vorden te ko-
men. Dat zijn dus de D-spelers die vol-
gend seizoen naar de C-jeugd gaan. 

STARBALM TOERNOOI
Om een goed toernooi te organiseren
worden er kosten gemaakt, dus heeft
de Kuijperorganisatie Novum Pharma
benaderd om het evenement te spon-
soren. 
Novum Pharma brengt sinds kort een
nieuw product genaamd Star Balm op
de markt. Daarmee kreeg het toernooi
op 25 mei een sprekende naam: Star
Balmtoernooi. 

Voor liefhebbers van jeugdvoetbal op
hoog niveau valt er dus op 25 mei veel
te genieten in Vorden.

Bayer 04 Leverkusen, Brommapojkarna, PSV, FC Twente en Willem II

StarBalm internationaal
voetbaltoernooi D-teams
Bij de voetbalvereniging Vorden is
zondag 25 mei opnieuw jeugdvoet-
bal van hoog niveau te bewonde-
ren. Tussen 10.00 en 16.30 uur
speelt de D1-jeugd van betaald
voetbalclubs op de Vorden velden.

Leiding en personeel van het bad zijn
uiteraard geweldig blij met deze vroe-
ge mijlpaal. Mocht het weer de ko-
mende dagen minder mooi zijn, geen
nood, het water is het bassin is nog
steeds meer dan 24 graden!

10.000ste bezoeker zwembad
'In de Dennen'
Vanwege het prachtige weer rond-
om de Pinksterdagen heeft het
zwembad ‘In de Dennen’ inmiddels
de 10.000ste bezoeker kunnen be-
groeten.

Een evenement dat jaarlijks ongeveer
700 tot 800 deelnemers trekt. Het wan-
delgebeuren start niet zoals voorgaan-
de jaren bij één van de scholen maar is
de start dit keer bij sporthal ’t Jebbink. 

De organisatie heeft door de fraaie
omgeving van Vorden routes van 5 en
10 kilometer uitgezet. De eerste avond
wordt richting het buurtschap Delden
gelopen. Dinsdag staat Linde op het
programma, woensdag Hackfort, ter-

wijl op donderdag richting Galgen-
goor zal worden gewandeld.

Deelnemers kunnen zich al op woens-
dag 5 juni tussen 18.00 en 20.00 uur
inschrijven bij Jolande Loman aan het
’t Jebbink 22 in Vorden. Men kan zich
uiteraard ook voor de start op maan-
dag 9 juni bij sporthal ’t Jebbink opge-
ven. De mogelijkheid bestaat om ook
één avond te wandelen. Dan ontvangt
men de dagspeld. 

De intocht vindt plaats op donderdag-
avond 12 juni, waarbij het vertrek is
bepaald om 20.15 uur vanaf sporthal
’t Jebbink.

Avondwandelvierdaagse
gymvereniging Sparta
De gymvereniging Sparta organi-
seert van maandag 9 juni toto en
met donderdag 12 juni voor de 41e
keer een avondwandelvierdaagse.

In de zomermaanden wordt er 1 keer
in de maand op maandagavond ge-
fietst. De tochten zijn ongeveer 20 km.
Men hoeft zich er niet voor op te ge-
ven. De data voor de fietstochten zijn:
16 juni, 21 juli, en 18 augustus. We ver-
zamelen om 19.00 uur op het markt-

plein. Op 22 mei kan er een 50 km
tocht gefietst worden. Deze tocht is
door de afdeling provincie Gelderland
in samenwerking met de afdelingen
van Heerde en Hattum georganiseerd. 

In juni willen we weer mee doen met
de wandelvierdaagse en in juli hopen
we weer met een grote groep aan de
avondfietsvierdaagse mee te doen. 

Op 2 augustus werken we mee door
middel van pannenkoeken bakken bij
Fiets de boer op en tijdens de Castle
Fair zijn we weer present in de tent
van de GLTO. 
U ziet wel, ook al zijn er geen maande-
lijkse bijeenkomsten meer, we blijven
wel actief.

NBvP Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden
Woensdagavond 21 mei om 19.45
uur houden wij onze laatste maan-
delijkse bijeenkomst van dit sei-
zoen in de Herberg te Vorden. Deze
avond wordt verzorgd door me-
vrouw G. Officier uit Groenlo. Door
middel van geheugentraining legt
zij ons het verschil uit tussen ver-
geetachtigheid en dementie. Ook
geeft zij enkele tips om de vergeet-
achtigheid de baas te blijven.



‘Het zijn momenteel inderdaad hecti-
sche weekenden, op diverse plaatsen
in Nederland vinden de provinciale
toernooien plaats met uiteindelijk de
landelijke finale’, zo zegt Jan Borgon-
jen die vorig jaar door Danone is aan-
gesteld als landelijk toernooi direc-
teur. ‘Een contract op basis van 400
uur’, zo verduidelijkt Jan.

Hoe komt een internationaal bekend
concern als Danone (zuivelproducten)
in Vorden bij Jan Borgonjen terecht?
Jan daarover: ‘ Er ligt al ruim zeven
jaar ‘een lijntje’ met Danone. Het be-
drijf stelt al jarenlang als sponsor pro-
ducten, zoals bijvoorbeeld Actimel e.d.
beschikbaar voor ons jaarlijks Wim
Kuijpertoernooi. Wij sturen onze rela-
ties regelmatig een nieuwsbrief over
dit toernooi, zo ook de directie van Da-
none. Het toernooi zoals dat vandaag
(zaterdag) in Vorden wordt gehouden,
had tot voor enkele jaren een andere
opzet. Toen nam Danone contact op

met een willekeurige vereniging met
het verzoek of ze Nederland tijdens
een internationaal Danone toernooi
in Parijs wilden vertegenwoordigen.
Zo werd Ajax in 2003 uitgenodigd.
Echter de Amsterdammers trokken
zich op het allerlaatste moment terug.

Karin v.d. Akker de PR medewerkster
van Danone, kreeg toevallig op haar
kantoor onze nieuwsbrief over het
Kuijpertoernooi onder ogen. Zij heeft
mij toen gelijk gebeld met de vraag of
ik geen pupillenteam kon regelen. Dat
leek ‘ Vorden’ natuurlijk wel wat, dat
begrijp je’, zo zegt Jan Borgonjen la-
chend. De voorwaarde was wel dat al-
les binnen veertien dagen geregeld
moest zijn. Jan: ‘Aangezien het toer-
nooi in Parijs in september zou wor-
den gehouden en onze D-pupillen dan
schoolverplichtingen hadden, heb ik
zowel de basisscholen in Vorden als-
mede de scholen voor voortgezet on-
derwijs in Zutphen benaderd, plus de

ambtenaar leerplicht van de gemeen-
te Bronckhorst. Iedereen verleende
medewerking voor dit ‘schoolver-
zuim’ en zo vertrokken de voetballer-
tjes van Vorden destijds voor een on-
vergetelijk weekend naar Parijs’, zo
kijkt Jan Borgonjen terug.

Vervolgens besloot Danone Nederland
in 2004 om in vier plaatsen (Vorden,
Tiel, Lisse en Melick) een toernooi te
houden met ook weer als einddoel dat
de landelijk winnaar naar Parijs
mocht. In 2005 kwamen er zes toer-
nooien. Inmiddels werd Jan Borgon-
jen aangezocht om als landelijk direc-
teur op te treden met thans in 2008
dus 12 toernooien. Jan: ‘De functie
noemt men inderdaad toernooidirec-
teur, maar dat vind ik nogal een bela-
den woord. Noem mij maar ‘sportief
eindverantwoordelijke’ zo zegt hij be-
scheiden. ‘Mijn taak is onder meer om
mede te bepalen waar de toernooien
in Nederland zullen plaats vinden.
Daarnaast de contacten met de diver-
se toernooicommissies te onderhou-
den en de coördinatie met de deelne-
mende clubs, kortom hartstikke leuk
werk’, zo zegt Jan Borgonjen.

De Vordenaar is eigenlijk al een ‘leven
lang’ bij het organiseren van sporteve-
nementen betrokken. Jan: ‘ Ik ben op-
gegroeid bij Socii in Wichmond. Daar
ben ik jeugdleider geweest en betrok-
ken geraakt bij de organisatie van
voetbaltoernooien. Toen mijn zoons
later lid werden van de voetbalclub
Vorden en ik stond bij wedstrijden
langs de lijn te kijken dan valt dat al
gauw op. Voor je het weet word je ge-
vraagd om wat voor de club te gaan
doen. Daar zei ik geen ‘nee’ tegen en
zo raakte ik bij deze club betrokken bij
jeugdvoetbaltoernooien. Toen begin
negentiger jaren in Vorden het inter-
nationale Sorbo toernooi voor C-
teams verdween (mede door het over-
lijden van Jac. H. de Jong, red.) ont-
stond het Wim Kuijpertoernooi’. Jan
Borgonjen fungeerde circa tien jaar
als voorzitter en maakt tot op heden
nog steeds deel uit van de toernooi-
commissie. ‘De voetbalsport heeft
mijn hart gestolen, maar de organisa-
tie rondom een toernooi, vind ik het
allermooiste’, zo zegt de man die zich
ook bij zijn dagelijkse werkgever Del-
ta, bezig houdt met het opzetten van
nieuwe activiteiten.

Jan Borgonjen geniet van zijn functie
als landelijk toernooidirecteur

Vordenaar Jan Borgonjen was zaterdagmorgen al bijtijds in Oldenzaal om
daar de opening van het Danone- voetbaltoernooi voor D- pupillen in de
provincie Overijssel bij te wonen. Vervolgens met spoed weer terug naar
Vorden, om daar aanwezig te zijn bij het Danone toernooi dat door de
voetbalclub Vorden wordt georganiseerd. Met als inzet het kampioen-
schap van Gelderland.

Luuk Nijland zwemt met een persoon-
lijk record naar een mooie tweede
plaats op 50m vlinderslag. Luuk ligt
meteen goed op tempo en houd dit de
hele 50m prima vol. Hij verbetert zelfs
zijn pr uit het 25m-bad. Het is niet ge-
noeg om de nummer 1 te kloppen
maar wel een uitstekende prestatie.
Niels Tjoonk wint in een goed opge-
bouwde race de bronzen medaille op
100m rugslag. Niels ligt lekker in de
race maar blijft tot de laatste 25m op
de 4e plek liggen. Met een sterke twee-
de helft weet hij de 3e plaats binnen te
halen en blijft slecht 1 seconde boven
zijn pr uit het 25m-bad. In een 50m

bad mag je reken op een tijd die 3 se-
conden langzamer is per 100m, dan
de tijd in een 25m bad omdat je min-
der keerpunten zwemt. Op de 2e dag
van het kampioenschap verrast Berjan
Ebbekink door op de 100m vrije slag
de limiet voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen te halen! Hiermee komt
het aantal Berkelduikers dat naar het
Nederlandse Kampioenschap junio-
ren mag in Drachten op 14 en 15 juni
op vier zwemmers. Op de 200m vlin-
derslag wordt Berjan net als op de
110m rug, 4e. 
Voor meer uitslagen kunt u kijken op
www.Berkelduikers.nl

Gelderse Kampioenschappen zwemmen

Al op de eerste dag van de Gelderse zwemkampioenschappen pakt Milou
Tjoonk van de Berkelduikers het goud op de 100m schoolslag en is hier-
mee dus Gelders Kampioen 2008 op deze slag in haar leeftijd.  Milou
neemt direct de kop en hoewel ze bij het keerpunt vaak wat inlevert
zwemt ze nu ook na 50m nog steeds voorop. De laatste 25m loopt ze nog
wat verder uit zodat ze ruim als eerste aantikt.

Op de wedstrijddag zelf, werden de
vrijwilligers nog een handje geholpen,
want de deelnemende ploegen werk-
ten hun wedstrijdjes ( 20 minuten ) de
gehele dag in ‘gezapige’ regen af. Dat

deed niets af aan het enthousiasme
waarmee de teams de strijd met el-
kaar aangingen. Het ging natuurlijk
wel om ‘iets’! 

Behalve in Drenthe en Zeeland wordt
er dit jaar in elke provincie een Dano-
ne- toernooi gehouden. 
De verschillende kampioenen komen
dan weer uit in een landelijke finale,
waarna de kampioen van Nederland
wordt afgevaardigd naar Parijs waar
in het Stade de France in september de
internationale finale zal plaats vin-
den. Daar zal Zinedine Zidane na af-
loop aan de winnaar de Danone- cup
overhandigen.

In Vorden ging het zaterdag dus om
het kampioenschap van Gelderland.
Het toernooi voortreffelijk georgani-
seerd door een speciale commissie, be-
staande uit Johan Barink, Jan Borgon-
jen, Eddy Hiddink, Marc Rouwen en
Rutger Wullink, werd gespeeld op zo-
genaamde mini- veldjes. 

De ploegen waren in twee poules van
zes verdeeld. Opvallend het goede spel
en de geweldige inzet van de speler-
tjes (in de leeftijd van omstreeks 12
jaar) In poule A eindigde Quick 1888
uit Nijmegen op de eerste plaats, met
Longa Lichtenvoorde als tweede.. 

In poule B werd AZSV uit Aalten win-
naar met Union Malden op de tweede

plaats. In de halve finale won Quick
1888 na strafschoppen ( de wedstrijd
eindigde in 0-0 ) van Union. AZSV bleef
Longa met 4-0 de baas.

Niet in de finale, maar in de strijd om
de derde plaats tussen Longa Lichten-
voorde en Union uit Malden werd het
beste voetbal gespeeld. 

Een technisch beter Union, waar Lon-
ga zijn ‘hele ziel en zaligheid’ tegen-
over stelde. Eindstand 0-0, dus moes-
ten strafschoppen de beslissing bren-
gen, met absolute hoofdrollen voor de
beide keepers. 

Uiteindelijk bleek Union Malden na
pakweg 20 strafschoppen de gelukkig-
ste. De finale tussen AZSV uit Aalten
en Quick 1888 uit Nijmegen was welis-
waar kwalitatief minder maar de gele-
verde strijd vergoedde veel, zo niet al-
les. 

Op de hoofdtribune zorgden de pupil-
len van Vorden voor een unieke cup-
sfeer! Twee omstreden penalties (elke
ploeg één ) betekende een gelijkspel (1-
1). Ook hier een gelukkige winnaar. 

De aanvoerder van Quick 1888 mocht
uit handen van Marc van der Linden,
(vice- voorzitter van de voetbalvereni-
ging Vorden) de grote bokaal mee naar
Nijmegen nemen.

Quick 1888 uit Nijmegen winnaar

Strafschoppen beslissen in Vorden het Danone-toernooi

Afgelopen week was de ‘vrijwilligersclub’ die bij de voetbalvereniging Vor-
den de accommodatie onderhoudt, nog druk in de weer om de velden te
besproeien. Niet alleen goed voor de droge grasmat maar bovenal moest
het Danone voetbaltoernooi voor D- pupillen zaterdag op ‘piekfijne’ vel-
den gespeeld worden.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

VOOR VAKKUNDIG ADVIES EN KWALITEIT

Bij Deco Home Harmsen kunt u terecht voor vele verschillende soorten horren. 

Naast de standaard horren zijn er ook vele speciale uitvoeringen, zoals de dubbele 

plisséhordeur voor schuifpuien en inklemhorren voor kiepramen. Voor de schuifpui 

kunt u nu ook kiezen voor een plisséhordeur van maar liefst 2 meter uit één stuk. 

PRIKKELENDE AANBIEDINGEN BIJ DECO HOME HARMSEN

UW HORRENSPECIALIST

dubbele plisséhordeur

DE STERKE PUNTEN VAN 
DECO HOME HARMSEN:
• hoge kwaliteit voor een scherpe prijs

• advies van echte vakspecialisten

• eigen vakkundige montagedienst

• gratis inmeten en advies thuis

inklemhorrolhor

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!
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Op vrijdag 30 mei, zaterdag 31 mei en
zondag 1 juni wordt door Cafe Heezen
in Steenderen voor de tweede maal de
Voorjaarskermis georganiseerd. De
organisatie is geheel in handen van
de uitbaters van Heezen. Locatie is het
terrein voor dit horecabedrijf, te we-
ten het terras en het Marktplein. Er
komt een tent te staan waar een deel
van de festiviteiten zich afspeelt. Op
en rond het Marktplein zullen tevens
diverse kermisattracties staan, voor
jong en oud. Op vrijdagavond wordt ´s
avonds het startschot gegeven; vanaf 21
uur kan een ieder, dus ook deelnemers
van buiten Steenderen, zich opgeven voor
een competitie 'laser-kleiduivenschieten'.
Deze heeft plaats op de zaterdagmiddag
vanaf 15 uur. Met speciaal omgebouwde
jachtgeweren wordt groepsgewijs op klei-
duiven geschoten. Het is een activiteit
waar iedereen aan kan deelnemen, onge-

acht de leeftijd. De muzikale omlijsting
wordt vrijdagavond vanaf 21.30 uur ver-
zorgd door De Daltons. Zaterdag start het
programma met om 15 uur het laser-klei-
duivenschieten. Tot een half uur voor
aanvang kan men zich nog opgeven. Voor
de allerkleinste bezoekers van de kermis
is er vanaf 14 uur een springkussen. 's
Avonds zal vanaf 21.30 uur de band Boon-
ekamp optreden. Voor de zondag wordt
op dit moment gewerkt aan de invulling
van een middagprogramma. De kermis
sluit daarna af met een spetterend optre-
den van Lady & de Vageband. Aanvang 16
uur. Het wordt weer een gezellig weekend
bij Heezen! Voor alle dagen is de entree
vrij. In verband met deze Voorjaarskermis
wordt de weekmarkt op vrijdag 30 mei
verplaatst naar het terrein rondom de
Rabobank Steenderen. Info: Cafe Heezen,
Steenderen, tel. (0575) 45 12 04 of 
www.hotelheezen.nl

Voorjaarskermis bij Heezen Steenderen

De kerk biedt plaats aan ongeveer zes-
tig mensen en heeft daardoor een in-
tieme sfeer. De ruimte is uitermate ge-
schikt voor het optreden van kleine
ensembles. Alle koren die een concert
gaven waren zeer te spreken over sfeer
én akoestiek. Vocal Group Flaus is een
klein, eigenzinnig vocaal ensemble,
verrassend in zang en spel. Met lef en
liefde boeit ze haar publiek. De erva-
ren zangers en zangeressendoen dit
met bekende en minder bekende
nummers, van pop via jazz en origi-
neel klassiek naar cabaretesk in een
theatrale zetting. De teksten bevatten

levenslessen waar ieder zich in her-
kent maar waar niemand wat aan
heeft. In het Frans, Engels, Portugees
en Nederlands behandelen zij de die-
pere zaken des levens zoals vaders,
prietpraat, stierenballen, verlaten pa-
den en naakte mannen met maskers.
Zes nummers werden opgenomen op
een demo cd en er werden verschillen-
de succesvolle optredens gerealiseerd
in verschillende gelegenheden en op
festivals.

De eigenzinnigheid van Flaus! die tot
uiting komt in de sound, repertoire-
keuze en podiumuitstraling maakt de
groep boeiend om naar te kijken en te
luisteren. De huidige vijf zangeressen
en vier zangers staan onder leiding
van dirigente Josette Brinkhof. Ieder-
een is van harte uitgenodigd dit con-
cert bij te wonen.

Optreden Vocal Group Flaus
in Hengelo
Maandag 26 mei verzorgt Vocal
Group Flaus een optreden in de
kleine kerk van de Vereniging van
Vrijzinnig Gelovenden aan de Ban-
ninkstraat in Hengelo Gld. De aan-
vang is om 20.00 uur.

Jacob de Haan zat ooit tijdens een be-
zoek aan Amerika gezellig in een restau-
rant te eten. De sfeer was goed en boven-
dien een voortreffelijk diner. Voor Jacob
Haan aanleiding om daar ter plekken
als eerbetoon aan de chef- kok van het
restaurant de mars Everest te compone-
ren’, zo vertelde lady- speaker Agnes
Kiefskamp tijdens het voorjaarconcert
van de muziekvereniging Concordia.
Wel Concordia, o.l.v. Berjan Morsink
voegde er zaterdagavond in het dorps-
centrum een smakelijk muzikaal toetje
aan toe! Het harmonieorkest bleef nog
een even in de States door het spelen
van het nummer Lone Star Celebration,
een muziekstuk dat ter gelegenheid van
het 150 jarig bestaan van de staat Texas
door James Curnow werd gecompo-
neerd. De opkomst van de zon (A Sunri-
se Impression) en het vlot gespeelde
Centuria van componist James Swearin-
gen (een veel gevraagd gast- dirigent en
leider van een jazz- ensemble) besloten
het eerste deel van het optreden van het

harmonieorkest. De drumband onder
leiding van Mike de Geest trad zowel
net voor als net na de pauze op. De jon-
ge tamboers werden in nummers zoals
bijvoorbeeld Walk On, Monkey Dance
en Bongomania ondersteund door en-
kele ervaren ‘oude rotten in het vak’! In
het 2e gedeelte van hun optreden legde
de drumband de nadruk op verschillen-
de marsen zoals in The Excelsior Drum-
mers, om vervolgens te besluiten met de
klassieker onder de tamboers, Margos
in jumping five. Het harmonieorkest
mocht deze avond menig open doekje
in ontvangst nemen. Wie kent niet de
wereldberoemde speelfilm van Spiel-
berg getiteld Schindler’s List dat zich in
de 2e Wereldoorlog in Polen afspeelde,
waar Schindler 1200 joden van de dood
redde. Concordia maakte er in Theme
from Schindler’ s List een indrukwek-
kend muzikaal optreden van. Dirigent
Berjan Morsink was zelf ook onder de
indruk en wees op zijn orkestleden,
waarmee hij aangaf ‘ze mogen nog

best een extra applaus’. En dat liet het
publiek zich geen twee keer zeggen!
Ook een nummer dat er als ‘koek’ in
ging: The Magic of Andrew Lloyd Web-
ber met onder meer het gepassioneerde
Don’t Cry for me Argentina. Ook een
muziekstuk dat bij het publiek in de
smaak viel: Crazy Little Thing Called
Love, een compositie van de legendari-
sche zanger Freddy Mercury. De bandle-
den van Queen hebben dit lied als eer-
betoon aan de overleden zanger, nadien
meermalen gespeeld. Ter afsluiting van
het voorjaarsconcert de mars Astra, die
Concordia jaren geleden door zuster-
vereniging Sursum Corda uit Vorden,
kreeg aangeboden. Paul Bunkers, secre-
taris van Concordia overhandigde Mike
de Geest en Berjan Morsink na afloop
de gebruikelijke bloemen. 
De bloemstukken die speciaal voor dit
voorjaarsconcert ter versiering in het
dorpscentrum waren geplaatst, worden
geschonken aan de Beekdelle, Villa
Nuova en het dorpscentrum zelf .

Muzikaal voorjaar bij concert Concordia

De Bouwkeur Groep beoordeelt on-
der meer hoe energiezuinig een
pand is dat verhuurd of verkocht
wordt. Zo'n energielabel is sinds de
jaarwisseling verplicht. Het label is
tien jaar geldig en loopt uiteen van
A (zeer energiezuinig) tot G (zeer
energieverbruikend). "Een energie-
zuinig, goed gelsoleerd pand be-

spaart veel geld, verhoogt het woon-
comfort, is goed voor het milieu en
is bovendien meer waard", vertelt di-
recteur Belinda Korenblik. 
"Wij verzorgen dit hele traject. Een
adviseur komt langs en beoordeelt
verwarming, ventilatie en water-
voorzieningen. Omgezet naar het
energielabel wordt het vergelijken

met andere panden makkelijker.
Maatwerkadvies is ook mogelijk.
Hierbij krijgt de opdrachtgever
naast een energielabel ook een rap-
port waarin precies staat wat er ge-
daan moet worden om het pand nog
energiezuiniger te maken". Bouw-
keur Groep verzorgt ook asbest-
inventarisatie, legionellabacterie- en
NEN 3140-keuringen.

VOOR MEER INFO ZIE 
www.bouwkeurgroep.nl

Bouwkeur Groep BV 
15 mei officieel geopend

De Bouwkeur Groep heeft vorige week samen met Agro Bouw, onder
grote belangstelling, haar nieuwe bedrijf aan de Telgenweg 25a in
Heeten officieel geopend.

Wij ‘ werkgroep jeugd en cultuur‘,
zijn bezig om alle blokfluiters en
blokfluitsters van ongeveer 7 tot en
met 13 jaar bij elkaar te krijgen voor
een prachtig blokfluit evenement.
We mogen ons verheugen op de vol-

ledige medewerking van muziekver-
eniging Concordia en ook de plaatse-
lijke scholen laten zich niet onbe-
tuigd! Tevens proberen we met dit
evenement het Guinness Book of Re-
cords te halen. Onder begeleiding

van enkele lokale muzikanten zullen
we met zoveel mogelijk kinderen,
het ‘Hengels volkslied’ in een nieuw
jasje gaan steken. De uitvoering zal
plaatsvinden op 13 september als
openingsact, tijdens de ‘Night of de
klomps’. Van dit unieke evenement
zullen ook geluid en video opnames
worden gemaakt. Jullie kunnen je op-
geven via de site www.dbhengelo.nl
of telefonisch (0575) 46 50 72.

Dorpsbelang Hengelo zoekt blokfluit(st)ers
Het Dorpsbelang Hengelo heeft zich onder andere tot doel gesteld om
Hengelo weer op de kaart te zetten en probeert dit op vele manieren
te realiseren. We zijn momenteel met diverse werkgroepen bezig om
Hengelo te promoten.

Seizoen Toppers

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Laat u 
verwennen

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met
het meeste 

gemak en het
minste geluid

559,-

Turbo 50S Combi 
Combi maaier, met 6,5 pk motor. Maai-

breedte 48 cm met centrale maaihoogte-
instelling. Uitgerust met achterwiel-

aandrijving, aluminium chassis met 20 jaar 
garantie, kogelgelagerde wielen, 

grasopvangbak 55 liter en 
Multiclip plug.

2.890,-

Villa 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor 
en hydrostatische aandrijving. Het 85 cm brede 
combi maaidek maakt dat u in alle hoeken, onder 
                           struiken en gemakkelijk 
                         langs grasranden kunt maaien.

inclusief 85 cm 
combi maaidek.

vanaf

659,-

Fa. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON L A N D B O U W M E C H A N I S AT I E B E D R I J F

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo • Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

www.pelgrom.nl
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Motorraces Hengelo Gld.
24 en 25 mei

• International Classic Grand Prix

• 3 landen cup

• Super sport en Dutch Superbike

• 250cc en zijspannen

• gratis activiteiten voor de jongste bezoekers

• videowall tegenover de hoofdtribune

• vrij toegankelijk rennerskwartier

• de hele dag motorraces

Zaterdag 24 mei Zondag 25 mei
8.30 uur Start trainingen 8.30 uur Start warm-up
20.00 uur Hamove party m.m.v. de bands 10.30 uur Start wedstrijden

‘7 op de schaal van Richter’
en ‘Alan Cascoigne Trio’ Zie ook www.hamove.nl

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus.

100cm. Eiken antraciet 
Incl.: designspiegel met verwarming, 

2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN: 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juni 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):

OA E R B I CS
BINNENKORT STARTEN DE 
VOLGENDE CURSUSSEN:

• HARDLOOP EN NORDIC WALKING 
CURSUSSEN VOOR BEGINNERS / 
GEVORDERDEN 

• STREETDANCE V.A. 17 JAAR EN STREETDANCE 
V.A. 4 JAAR

• JAZZDANCE TECHNIEKLES V.A. 11 JAAR

INFO: TEL. 0573 453354

gerlandegude@hetnet.nl
www.aerobicdancecentreruurlo.nl

GEWO 
AMBACHTELIJK TIMMERBEDRIJF

Gewo is een timmerbedrijf waar met een team van 5
enthousiaste mensen diverse timmerwerkzaamheden wor-
den uitgevoerd. Het betreft zowel het maken als plaatsen
van timmerwerk bij zowel particuliere als bij zakelijke klan-
ten. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

TIMMERMAN (fulltime)

Wij vragen voor deze functie:
• relevante opleiding
• praktijkervaring in zowel bouw- als machinaal timmer-

werk
• enthousiasme voor het timmervak
• in bezit zijn van rijbewijs B en E. 

Wij bieden:
• een fijne groep collega’s en een prettige werksfeer in

een sterk ontwikkelend bedrijf
• salaris conform CAO bouw

Voor verder informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Irene Wolbrink, tel.nr.: (0575) 44 29 52.
De brief met CV kan binnen 10 dagen verzonden worden
naar Gewo Ambachtelijk Timmerbedrijf, t.a.v. Irene
Wolbrink, Broekweg 1, 7234 SW  Wichmond.
Kijk ook eens op onze website: www.gewotimmerbedrijf.nl

Bedrijfsomschrijving Mombarg Betonbouw uit Doetinchem is leverancier en
producent van prefab betonkelders, prefab betonproducten als trappen, wan-
den, kolommen en bordessen. Daarnaast zijn wij onderaannemer in de bouw van
huiskelders en parkeerkelders. Mombarg maakt veel extreem grote en zware
objecten tot 4,5 x 12m1 en 60 ton zwaar en heeft veel te maken met speciaal
transport en zwaar hijswerk. Door de vele disciplines is werken bij Mombarg zeer
afwisselend en uitdagend.

Mombarg Betonbouw is op zoek naar:

Calculator / Werkvoorbereider
Functieomschrijving
Tot uw werkzaamheden behoren de volgende taken:
- Calculeren van prefab betonkelders en prefab betonelementen.
- Werkvoorbereiding, inkoop en planning.
- Uittekenen van kleinere projecten.
- Offertes opstellen en verkoop.

Functie-eisen
- Opleiding MTS of HTS Bouwkunde.
- Ervaring met Autocad, Word en Excel.
- Communicatief vaardig.
- Commerciële kwaliteiten
- Affiniteit met prefab beton.
- Woonachtig in de omgeving Doetinchem.

Mallenbouwer / Productiemedewerker
Functieomschrijving
Het maken van mallen voor de productie van prefab betonelementen is een vak
apart. U dient uit te groeien tot zelfstandig mallenbouwer, waarbij u een tekening
van een complexe balkonplaat om kan zetten in een houten mal, zodat er een per-
fect element uitkomt.
Tot uw werkzaamheden behoren de volgende taken:
- Uitdagend timmeren van mallen t.b.v. prefab betonelementen
- Inbouwen van instortvoorzieningen en wapeningskorven
- Storten, afwerken en ontkisten van het betonelement

Functie-eisen
- VMBO-niveau afdeling bouwtechniek met als specialisatie timmeren
- Ervaring met houtbewerkingsmachines
- Communicatief vaardig
- Afiniteit met prefab beton
- Woonachtig in de omgeving Doetinchem  

Zo kun je reageren
Voor meer informatie kun je bellen met Frank van der Drift, telefoon 0314-354844.
Je sollicitatie met CV kun je sturen naar Mombarg Betonbouw B.V. t.a.v. Bob van
Goethem, Edisonstraat 55, 7006 RA  Doetinchem.
Of per email naar: bvg@mombargbeton.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

(
(

*
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Fitness is niet langer aan een fysieke
sportschool gebonden. Virtufit is
naast een webwinkel voor fitness ap-
paraten nu ook een online sport-
school. Met video on demand wordt
de traditionele sportschool ineens vir-
tueel. Via internet kan de consument
kiezen uit diverse lessen (Cycle, Steps,
Body&mind, etc.) van verschillend ni-
veau. 

De klant doet thuis mee aan een echte
les die is opgenomen in een sportzaal,
studio of andere passende omgeving.
Het is alsof de deelnemer zelf bij de
groep en les wordt betrokken. Het les-
aanbod wordt periodiek vernieuwd en
de online sportschool is 24 uur per
dag open. 

De belangrijkste oorzaken van het ver-
loop in sportcentra zoals reistijd,
wachtrijen, en voor de dames erg be-
langrijk: het bekeken worden, worden

door de online sportschool opgehe-
ven. Fitness is niet langer meer aan
een fysieke sportschool gebonden.

Virtufit behaalde met zijn inbreng
een 37ste plaats ,,Een plek in de MKB
Innovatie Top 100 is iets om als bedrijf
trots op te zijn. Een topklassering bete-
kent dat je als ondernemer echt iets
bijzonder hebt gepresenteerd", aldus
voorzitter en VVD-tweede kamerlid
Charlie Aptroot.
Omdat minister Maria van der Hoeven
(EZ) voor ingelast overleg in de Tweede
Kamer moest optreden, maakte secre-
taris-generaal Chris Buijink namens
de bewindsvrouw woensdag  23 april
jl. de winnaar bekend op het wildwa-
terbaancomplex Dutch Water Dreams
in Zoetermeer. 

Een deskundige onafhankelijke jury
heeft alle genomineerden beoordeeld
op basis van originaliteit, impact, om-

zetpotentie en mate van bescherming
van de innovatie. Deze jury bestaat uit
kamerlid Charlie Aptroot (VVD), Bart
Stomphorst (CEO Sandd, het op een na
grootste postbedrijf), Joris Craandijk
(bedenker van de beertender) en Arjan
Kors (hoofdredacteur bizz). 

De MKB Innovatie Top 100 wordt voor
het derde achtereenvolgende jaar ge-
organiseerd door bizz, het vakblad
van ondernemers, Octrooicentrum
Nederland en Syntens, innovatienet-
werk voor ondernemers.

Aan de MKB innovatie top 100 is be-
wust geen prijs verbonden. De kracht
van het initiatief is te laten zien waar-
toe het MKB toe in staat is.  De ambitie
is innovatie en de ondernemer daarbij
op de (Google Earth) kaart te zetten.
Dit is te zien via http://syntens.globeas-
sistant.com

Alle 100 bedrijven en innovaties zijn
vanaf 24 april te vinden op www.syn-
tens.nl/innovatietoppers. Ook vindt u
daar reportages over aansprekende in-
novaties.

Virtufit bij 100 meest innovatieve MKB-ers
Jaap Hesselink van Virtufit bv. uit Vorden mag zich rekenen tot 100 meest
innovatieve MKB-er van ons land.  De onderneming, voorgedragen uit het
klantenbestand van Syntens, dat op jaarbasis 20.000 innovatieadviezen
verstrekt, imponeerde de jury met zijn inbreng.

Om 15.15 uur starten de jeugd van
Wichmond en omstreken voor de Ra-
bo Dikkebanden race. Bij de 7 en 8 ja-
rigen werd Samuel Rutten eerste, San-
ne Wit tweede en Wout Engels derde.
Daarna starte de 9 en 10 jarigen. Hier
was het Luuk van Zeist die als eerste
over de streep kwam, voor Stan Krom-
kamp en Dirk Borgman.

Als laatsten stonden de 11 en 12 jari-
gen aan het vertrek. Hier ging de over-
winning naar Bas ten Have, tweede
werd Sebas Hennink en derde Jonatan
Kramer.

Na het geweld van de Rabo dikkeban-
denrace stonden de Veteranen 60+ aan
het vertrek. Door de natte weersom-
standigheden viel het peleton al snel
uit elkaar. Enkele ronden voor het ein-
de sprongen enkele renners weg uit
het peleton. Uiteindelijk was het Pim

Gruteke uit Rotterdam die als eerste
over de streep kwam. Tweede werd
Tim Krabbe uit Amsterdam en derde
Willem van Koetsveld uit Zeist. Wich-
monder en renner van RTV Vierakker
Wichmond Jan Pieterse eindige knap
als 19e. Na de veteranen stonden de
amateurs A en B aan het vertrek. Ook
hier viel het peleton door de slechte
weersomstandigheden al snel uit el-
kaar in 4 groepen. Na enkele ronden
ontstond al een kopgroep van vijf ren-
ners. Deze bleven tot het eind van de
wedstrijd weg en gingen strijden om
de overwinning. Het was Marco
Schenk uit Aalten die als eerste zijn
wiel over de streep drukte. Tweede
werd Dennis Hendriksen uit Didam,
voor Ronny Essink uit Ruurlo die der-
de werd. RTV-er Raymond van Hal
werd 11e en organisator Rudi Peters
21e. 

Een dag later stond Raymond van Hal
aan het vertrek bij een criterium in Di-
dam. Hier behaalde hij een 17e plek.
Thijs van Amerongen reed op zondag
een wedstrijd in Voerendaal voor de
Beloftencompetitie. Hier werd hij zeer
verdienstelijk derde. De overwinning
ging naar Robin Chaigneau, tweede
werd Yvo Kusters. Rens te Stroet viel
hier net buiten de prijzen. Hij werd
22e.

Natte Rabo-ronde van
Wichmond
Afgelopen zaterdag werd voor de
33e maal de Rabo-ronde van Wich-
mond verreden. Na enkele weken
met mooi weer, waren de weergo-
den nu de organisatie minder goed
gestemd. De wedstrijden werden
veelal onder natte omstandighe-
den verreden. Enkel aan het eind
van de laatste wedstrijd werd het
droog.

De organisatie heeft de afgelopen tijd
weer veel spullen (kinderspeelgoed,

potten, pannen, glaswerk, elektrische
apparatuur e.d.) bij elkaar vergaard. 

De markt begint om 9.00 uur en duurt
tot 15.00 uur. 

De opbrengst is bestemd voor de res-
tauratie van de hervormde dorpskerk.

Zaterdag 24 mei Pleinmarkt
in Vorden
Zaterdag 24 mei organiseert de
stichting Veilingcommissie Vorden
in het Havo gebouw aan de Burge-
meester Galleestraat de jaarlijkse
pleinmarkt.

Deze "message in a bottle" hangt plots
in de kantine, maar ook zien leerlin-
gen blauwe teksten op de muur blau-
we stippen en blauwe handen op ra-
men en deuren. Er zijn geruchten dat
niet alleen in de school deze blauwe

sporen te zien zijn maar op meerdere
plekken in de gemeente Bronckhorst.
Wie is deze figuur D., waar komt hij
vandaan en wat wil hij? Voor de leer-
lingen en leerkrachten van de school
is het allemaal nog een groot raadsel.

Message in a bottle

Het Ulenhofcollege locatie 't Beeckland wordt al een aantal weken be-
zocht door een geheimzinnig figuur die zich D. noemt. D. laat bij bezoek
blauwe sporen na in het gebouw.

Op het nieuwe gebouw is tevens 260
vierkante meter aan zonnepanelen
aangebracht. 75 vierkante meter dun-
ne film zonnepanelen aan de zuidge-
vel en 185 vierkante meter Solarmat-
ten vlak op de dakbedekking.
Vooral deze Solarmatten zijn heel bij-
zonder en worden door de fabrikant,
voor het eerst in Nederland, bij Wee-
vers toegepast. De Solarmatten liggen
vlak op de dakbedekking, belemme-
ren geen uitzicht en hebben geen zwa-
re dakconstructie nodig. Ook bij het
vervangen van bestaande dakbedek-
king is dit een prima oplossing.

Een ondernemer wil graag goed kun-
nen berekenen hoe snel een investe-
ring weer terugverdiend kan worden.
Bij zonnepanelen is dit helaas wat las-
tiger, het blijft een risico wat de werke-
lijke opbrengsten zullen zijn, hoelang
de apparatuur meegaat en wat de kos-
ten worden voor onderhoud. 
Duurzaam ondernemen staat bij Wee-
vers echter hoog in het vaandel. Zo
had het bedrijf in 1995 al het eerste
milieucertificaat en was het als één
van de eersten in Nederland FSC-gecer-
tificeerd en ook nu wil het bedrijf
weer voorop lopen met de laatste tech-

nieken op het gebied van het opwek-
ken van zonne-energie. Voor kleinere
installaties voor zowel particulieren
als ook bedrijfsmatig, geldt sinds 1
april jl. een interessante subsidierege-
ling.

Zodra de installatie in gebruik is geno-
men, wordt de informatie over de op-
brengst van het systeem gepubliceerd
op de websites van Weevers.

Dit project is gezamenlijk uitgevoerd
door de Achterhoekse bedrijven PFIXX
Solar Systems B.V. uit 's Heerenberg en
Werova dakbedekking uit Varsseveld
en de Vordense bedrijven Bargeman
aannemersbedrijf en Wentink electra.

Directeur Gerhard Weevers is graag
bereid om collega-ondernemers te
voorzien van informatie over de moge-
lijkheden om op verschillende manie-
ren duurzame energie op te wekken
en wil graag de installatie in de prak-
tijk tonen.

Weevers investeert in opslagcapaciteit en productie van groene stroom

Nieuw magazijn 
voorzien van zonnepanelen

Begin mei is het nieuwe papiermagazijn van Drukkerij Weevers opgeleverd.
Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 450 vierkante meter en ruim
1200 posities/palletplaatsen wordt niet alleen gebruikt voor voorraad
papier, maar ook als opslag van drukwerk voor de klanten die graag het
voordeel willen hebben van het bestellen van grotere oplagen, maar niet
beschikken over de opslagruimte hiervoor. Ook wordt hiervan gebruik
gemaakt door bedrijven met meerdere vestigingen. Het magazijn van
Weevers is dan de centrale plek van waaruit de distributie plaats vindt. De
klant kan straks zijn of haar voorraad via Internet inzien en afroeporders
plaatsen.

Om voor veel ouderen de vaak stille
periode tot september te overbruggen,
stellen wij u in de gelegenheid  de ko-

mende maanden een koffieochtend te
bezoeken. Wij nodigen leden en be-
langstellenden uit op onderstaande
data in Hotel Bakker te Vorden voor
een kopje koffie/thee.
De koffieochtenden worden gehou-
den op: donderdag 26 juni; donderdag

24 juli; donderdag 28 augustus
Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
bent u welkom. U hoeft zich niet van
tevoren aan te melden. Het bestuur zal
u welkom heten. Belangstellenden
zijn van harte welkom deze ochten-
den te bezoeken!

PCOB afdeling Vorden koffieochtenden vakantieperiode
Met het reisje op 23  mei as. komt
er voorlopig een einde aan de bij-
eenkomsten van dit seizoen.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 21, 20 mei 2008

Het Wmo(zorg)-loket van de
gemeente ontvangt (nog steeds)
veel vragen over de eigen bijdrage
voor bepaalde Wmo-voorzieningen,
zoals hulp bij het huishouden. Graag
informeren wij u nader over de
eigen bijdrage in de Wmo.

Eigen bijdrage Wmo hoe en wat?
Per 1 januari 2008 geldt het eigen
bijdragebeleid van de gemeente voor
iedere inwoner in Bronckhorst die
een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld
hulp bij het huishouden) ontvangt. 
Het wettelijk overgangsrecht is per 
1 januari 2008 namelijk beëindigd.

Uitgangspunten eigen bijdragebeleid:

• een eigen bijdrage is verschuldigd
voor individuele voorzieningen,
waarbij de gemeente de lijn van
het kabinet volgt (zie hoofdstuk 
4 Wmo-besluit)

• de eigen bijdrage bij hulp bij het
huishouden wordt berekend over
de kostprijs en zolang de hulp bij
het huishouden duurt

• de eigen bijdrage in de kosten voor
woon- en vervoersvoorzieningen
wordt per vier weken gedurende
maximaal drie jaar in rekening
gebracht

• een eigen aandeel bij een financiële
tegemoetkoming voor woon- of
vervoersvoorzieningen wordt een-
malig gevraagd

• de eigen bijdrage van mensen met
een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum (bijstandsnormen)
worden, zo mogelijk, gecompen-
seerd via het minimabeleid (bijzon-
dere bijstand) van de gemeente

Belangrijkste wijzigingen 
voor burgers die onder het 
overgangsrecht vielen
Het wettelijke overgangsrecht is per
1 januari 2008 beëindigd. Dit betekent
voor een groot aantal inwoners de
volgende wijzigingen:
1. minimale inkomensonafhankelijke

eigen bijdrage is € 16,80 per vier
weken

2. Onder de Wmo kan 100% van de
zorgkosten als eigen bijdrage van
u gevraagd worden (onder de
AWBZ was dat maximaal 60%)

Kortom houdt u rekening met het
feit dat de eigen bijdrage onder de
Wmo hoger is dan de eigen bijdrage
die u gewend was te betalen onder
de AWBZ!

Persoonsgebonden 
budgethouders
Met ingang van 1 januari 2008 zorgt
de gemeente ook voor de afhandeling
van alle persoonsgebonden budget-
ten voor hulp bij het huishouden. 

Alle bestaande en ons bekend zijnde
budgethouders hebben in 2007 een
nieuwe beschikking Wmo ontvangen.
Budgethouders die in 2007 nog te
maken hadden met het zorgkantoor
(Menzis) hoeven alleen nog 2007 aan
hen te verantwoorden. Een verande-
ring door de Wmo is de eigen bijdrage
voor cliënten met een persoons-
gebonden budget. Onder de AWBZ
was de eigen bijdrage al op het bud-
get ingehouden; de budgethouders
hoefden geen eigen bijdrage meer
te betalen. Onder de Wmo wordt de
eigen bijdrage niet op het persoons-
gebonden budget ingehouden. Dat
betekent dat de budgethouder de
eigen bijdrage achteraf moet betalen.

Het Centraal Administratiekantoor
(CAK) int de eigen bijdragen, dat is
wettelijk bepaald. De eigen bijdrage
wordt altijd achteraf geïnd. Op de
website van het CAK www.cak-bz.nl
kunt u zelf de eigen bijdrage berekenen.

Waar vind ik het Wmo-beleid?
Het Wmo-beleid is te downloaden
van de gemeentelijke website
www.bronckhorst.nl. Kijk onder
'Alles over de Wmo', helemaal
onderaan de pagina staan alle
beleidsstukken. Ook liggen de
beleidsstukken ter inzage bij de
afdeling Werk, inkomen en zorg
(Wmo-loket).

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedereen heeft regelmatig te maken
met allerlei regelingen en de daarbij
horende formulieren. Verzekeringen,
huur- en zorgtoeslag, leningen;
voor al dit soort zaken is het be-
langrijk dat u weet waar u recht op
hebt en hoe u het kunt aanvragen.
Wilt u hier meer over weten, volg dan
de cursus Wegwijs in Regelland,
georganiseerd door het Graafschap
College, in samenwerking met de
gemeente Bronckhorst. In tien
bijeenkomsten krijgt u inzicht in
regelingen op het gebied van per-
soonlijke (budget)ondersteuning
en de organisaties die zich hiermee
bezighouden. Samen bekijken we
aan welke ondersteuning u behoefte
heeft en welke instanties u hiervoor
kunt benaderen. U gaat direct met
de opgedane kennis aan de slag. 
U gaat zelf formulieren aanvragen
en oefenen met het invullen ervan.
Zo kunt u een toeslag aanvragen 
of een bezwaarschrift indienen.
U krijgt inzicht in hoe u uw geld
besteedt. Tenslotte leert u hoe u

thuis uw administratie op orde
kunt brengen en houden. Om deze
cursus te kunnen volgen, moet u
de Nederlandse taal beheersen.

Cursusduur:
10 weken, 1 les van 3 uur per week
Startdatum:
september 2008
Leslocaties:
• Dorpscentrum Vorden, 

Raadhuisstraat 6 in Vorden
• Ons Huis, 

Beukenlaan 30 in Hengelo (Gld)
Lesdag en lestijd:
wordt in overleg vastgesteld
Kosten:
€ 40,- 
Informatie en aanmelding:
Graafschap College, 
sector Educatie & Scholing
Julianaplein 2, 
7001 HG Doetinchem, 
tel. (0314) 35 38 00
Contactpersoon:
Annemarie Lenting 
via ltg@graafschapcollege.nl

Iets voor u? 
Cursus: Wegwijs in Regelland

De provincie Gelderland heeft een
nieuwe zwemwaterfolder uitgegeven.
Hierin staat informatie over de
belangrijkste Gelderse dagrecreatie-
gebieden, natuurzwembaden en
over veilig zwemmen. De folder is
onder andere verkrijgbaar bij
gemeentehuizen, bibliotheken,
VVV's, campings en hotels. 

In de folder vindt de recreant infor-
matie over de voorzieningen, zoals
verblijfsfaciliteiten, de bereikbaarheid
per openbaar vervoer en de grootte
van de zwemplas. Daarnaast zijn in
deze folder tips voor veilig zwemmen
opgenomen, informatie over de
meest voorkomende gezondheids-
klachten die door het zwemmen in
zwemplassen kunnen optreden en
informatie over het melden van
klachten over het zwemwater. De in-
formatie uit de folder is ook te vinden
op de site van de provincie Gelderland
(www.gelderland.nl/zwemwater).

Actuele informatie
Het zwemseizoen loopt van 1 mei
t/m 30 september. In deze periode
houdt de provincie Gelderland de
kwaliteit van de zwemplassen goed
in de gaten. Als blijkt dat er iets met
de waterkwaliteit aan de hand is,
maakt de provincie dit ter plaatse
bekend en informeert zij de media.

Klachten over zwemwater?
Klachten over zwemwater kunt u
melden bij het provinciale Milieu-
klachten- en Informatiecentrum
(MKIC) via tel. (026) 359 99 99. 
Naast de tweewekelijkse controles
van de provincie zijn veel klachten
over dezelfde zwemplas ook aan-
leiding voor de provincie om actie 
te ondernemen.

Blauwalgen en botulisme
Blauwalgen en botulisme in zwem-
water kunnen huidirritatie of maag-
en darmstoornissen veroorzaken.
Problemen doen zich vooral voor bij
ophoping van de algen. Dan ontstaat
een groene of groenblauwe olie-
achtige laag die op het water drijft.
Het is sterk af te raden daar doorheen
te zwemmen of er kinderen in te
laten spelen. De kans op botulisme
is het grootst in warme zomers. 
De meeste vormen zijn ongevaarlijk
voor de mens, maar dodelijk voor
watervogels en vissen. Als besmette
(dode) dieren te lang blijven liggen,
kunnen soorten botulisme ontstaan
die wel gevaarlijk voor mensen zijn.
Daarom moeten besmette en/of
dode dieren zo snel mogelijk worden
gemeld bij de beheerder van de
zwemplas of de gemeente, zodat ze
kunnen worden verwijderd.

Nieuwe zwemwaterfolder Gelderland

In de gemeente Bronckhorst is een
subsidieregeling voor het onderhoud
van gemeentelijke monumenten
van kracht. Is dit aan uw aandacht
ontsnapt? Wellicht kan de gemeente
u subsidie verlenen als bijdrage 
in de kosten voor de onderhouds-

werkzaamheden! Gaat u onderhoud
aan een gemeentelijk monument
uitvoeren, neemt u dan contact op
met de heren W. Hagens of C. Hofs
van de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling (monumenten),
tel. (0575) 75 03 53/52.

Gemeente heeft nog subsidie voor 
onderhoud gemeentelijke monumenten



Openbare bekendmakingen

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

B en w hebben besloten om, in afwij-
king van het oorspronkelijke voorstel,
geen tien maar vijf extra parkeer-
plaatsen aan te leggen bij verzor-
gingshuis De Bongerd in Steenderen.
De plannen zijn naar aanleiding van
de inspraak gewijzigd. Naar ver-

wachting kan nog deze zomer met
de aanleg worden begonnen.

In het oorspronkelijke voorstel zou-
den tien extra parkeerplaatsen aan-
gelegd worden. Dit om de parkeer-
druk in de directe omgeving van

De Bongerd en de Joannesschool te
verminderen. Tijdens de inspraak-
periode hebben drie belanghebbende
partijen ingesproken en afwijzend
gereageerd op de voorliggende
plannen. Enkele bewoners van 
De Bongerd gaven aan de parkeer-
vakken liever dichter bij De Bongerd
te zien. Daarnaast hebben twee
bewoners van de Burg. Smitstraat
afwijzend gereageerd op de aanleg
van tien parkeerplaatsen in het
groen en verzocht om uit te kijken
naar een andere locatie. 

Naar aanleiding van de ingekomen
reacties hebben b en w nu besloten
om vijf parkeerplaatsen aan te
leggen op een locatie dichter bij de
entree van de Bongerd. Hiermee
wordt de parkeerdruk in de directe
omgeving van De Bongerd en de
Joannesschool ook verminderd. 
De parkeervakken zijn openbaar 
en door iedereen te gebruiken.

Vijf extra parkeerplaatsen in Steenderen 
in plaats van voorgestelde tien

Verzorgingshuis De Bongerd.

De monumentencommissie
vergadert op 21 mei 2008 om 
10.00 uur (afwijkende tijd!)
in het gemeentekantoor. 

De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Het monument Dorpsstraat 17 in Halle staat op de agenda.

Uit de raad
Raadsvergadering 22 mei 2008
Op 22 mei a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:
• Bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening
Bronksestraat 2 in Drempt'
De raad neemt een besluit over
dit bestemmingsplan, wat de
uitbreiding van de woning
Bronksestraat 2 in Drempt met
een landschappelijk ingepaste
minicamping mogelijk maakt. 

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Beekstraat 8A
in Toldijk 
De raad beslist of zij medewerking
wil verlenen aan een vrijstellings-
procedure voor het omzetten van
een tweede bedrijfswoning naar
een burgerwoning op dit perceel

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Ruurloseweg
72A in Hengelo (Gld)
De raad wordt gevraagd het college
de mogelijkheid te bieden een
verklaring van geen bezwaar aan
te vragen bij de provincie om de
bouwvergunning voor de herbouw
van een schuur en hooiberg tot
woning op het perceel Ruyurlose-
weg 72A in Hengelo mogelijk te
maken 

• Vrijwilligerswerkbeleidsplan
2008-2010 'Sterk vrijwilligers-
werk in Bronckhorst'
Het college vraagt de raad het
vrijwilligerswerkbeleidsplan

2008-2010 vast te stellen. De ge-
meente vindt vrijwilligerswerk
erg belangrijk en wil hiermee vrij-
willigers, vrijwilligersorganisaties
en organisaties die met vrijwilli-
gers werken beter ondersteunen.
Het gaat om vrijwilligers op het
gebied van sport, cultuur en wel-
zijn. B en w geven in het beleid
aan onder meer een vrijwilligers-
steunpunt te willen realiseren
en een vrijwilligerswerkwebsite.
Ook wil b en w de verkiezing Vrij-
williger van het jaar continueren.
Het vrijwilligerswerkbeleid is
onderdeel van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). 

• Burgerparticipatie en evaluatie
van beleid in de beleidscyclus
De raad legt met dit agendapunt
de uitgangspunten uit de werk-
conferentie van 24 januari jl. 
ten aanzien van bugerparticipatie
en evaluatie van beleid vast en
maakt hierover afspraken. 

• Archiefverordening
Door veranderingen in de wet is de
gemeenteraad niet langer bevoegd
om een archivaris te benoemen en
de archiefbewaarplaats van de ge-
meente aan te wijzen, maar is deze
bevoegdheid gedelegeerd aan b en
w. Dit is vastgelegd in een archief-
verordening, waarover de raad een
besluit neemt.

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

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

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

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

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

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij 
de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel

• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in

Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave

Zelhem

Ja, ik wil........ trouwen in Bronckhorst!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, afsluiten Molenweg i.v.m. besloten buurtfeest, 5 juli vanaf 12.00 uur tot 6 juli 2008

12.00 uur, buurtfeest Molenweg
• Drempt, dorpshuis, verkoop loten, 8 juni 2008 van 10.00 tot 16.00 uur, Ned. Rode Kruis/Welfare-

werk afd. Hummelo/Keppel
• Drempt, Tellingstraat 7, aanvraag drank- en horecavergunning, mevr. N.W. Huisman-Garretsen
• Hengelo (Gld), 1 juni 2008 van 09.30 tot 16.30 uur, minibike wedstrijd, afsluiten gedeelte Venneweg

ter hoogte van de chicane, Slick '96

Aanvragen

• Hengelo (Gld), afsluiten gedeelte Vloed tussen de huisnummers 1 t/m 27 i.v.m. besloten buurt-
feest, 4 juli vanaf 18.00 uur tot 6 juli 2008 12.00 uur, buurtcomité Vloed

• Hengelo (Gld), 17 augustus 2008 van 08.00 tot 22.00 uur, touwtrektoernooi, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, stopverbod Wichmondseweg vanaf huisnummer 37 tot de kruising met
de Koningsweg, TTV Bekveld

• Keijenborg, afsluiten Ottenkampweg, 28 juni 2008 van 14.00 tot 01.00 uur, i.v.m. besloten
buurtfeest, buurtvereniging Ottenkamp

• Keijenborg, afsluiten Teubenweg, tussen de Nyssinckkampstraat en de Poelsweg, i.v.m. besloten
buurtfeest, 5 juli 2008, buurtvereniging Teubenweg

• Steenderen en omgeving, toertocht met diverse afstanden, 15 juni 2008 van 08.00 tot 17.00 uur,
toerclub Steenderen

• Vorden, afsluiten gedeelte De Bongerd ter hoogte van huisnummers 6 t/m 12, 28 juni vanaf
14.00 uur tot 29 juni 2008 11.00 uur, buurtvereniging De Bongerd

• Vorden, 23 juli 2008, camping Goldberg, circus van 19.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiks-
vergunning circustent, circus Bongo



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, kasteelweide, lifestyle fair, 20 t/m 24 augustus 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing
Winkeltijdenwet op 24 augustus 2008, tijdelijke gebruiksvergunning, stopverbod Ruurloseweg,
vanaf de Dorpsstraat tot de spoorbaan, en Schuttestraat, vanaf de Ruurloseweg, tot Vordense-
bosweg, castle Events

• Vorden, Wildenborchseweg 19, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest,
11 juli 2008, J.P. van Ark

• Zelhem, Markt, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor het pand met nummer 4 tijdens
de Zelhemse zomerfeesten, 19 juli en 2 augustus 2008 van 14.00 tot 01.00 uur, R. Kelekci

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Bronksestraat 2, tijdelijk plaatsen sanitaire-unit
• Drempt, Zomerweg 55, bouw schuur met overdekt terras
• Halle, Halle-Nijmanweg ong., bouw drie woningen gewijzigde situatie  
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 15, vergroten clubgebouw 
• Vorden, Biesterveld 94, plaatsen dakkapel
• Vorden, Biesterveld 96, plaatsen dakkapel
• Vorden, Komvonderlaan 3, vernieuwen garage/berging
• Zelhem, Westerhofskamp 34, bouwen erker
• Zelhem, Westerhofskamp 36, bouwen erker en plaatsen kap op garage

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 40, uitbreiden woning, wegens overschrijden bestemmingsplan-

bepaling van de maximaal toegestane goothoogte (artikel 26, lid 1, sub a van de planvoorschriften),
geldend bestemmingsplan 'Keppel 2000'

• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 35, plaatsen garage, wegens overschrijden bestemmings-
planbepaling over het maximaal toegestane gezamenlijke oppervlak aan bijgebouwen 
(artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften), geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' 

De bouwplannen liggen vanaf 22 mei t/m 4 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Rijksweg 101, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 mei t/m 2 juli 2008
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling.

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 7 mei 2008:
• Wichmond, nabij Lankhorsterstraat 3B, voor groepskamperen op 14 en 15 juni 2008 tijdens een

24-uurs wandelevenement 'Samenloop voor Hoop Bronckhorst', geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Verzonden op 8 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

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

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. 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.

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Voor al deze vrijstellingen geldt dat het gaat om planologisch een aantal kampeermiddelen
mogelijk te maken op al bestaande (mini)campings:
Verzonden op 20 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, minicamping De Veldhoek, 15 mobiele kampeermiddelen/

campers, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 6, minicamping De Kloostertuin, 15 mobiele kampeer-

middelen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 5, seniorencamping De Lindenhof, vijf mobiele kampeermiddelen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), Antinkweg 12, minicamping 't Meesterhuus, elf mobiele kampeermiddelen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 21, minicamping De Nachtegaal, 15 mobiele kampeer-

middelen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Verleende vrijstellingen 
(niet in samenhang met bouwvergunning)

• Hengelo (Gld), Beekstraat 3, minicamping De Achterhoek, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 1, minicamping Wiemelinkhof, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vierakker, Boshuisweg 8, minicamping Het Boshuis, 15 mobiele kampeermiddelen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Lindese Enkweg 1, minicamping 't Lebbink, 15 mobiele kampeermiddelen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Gazoorweg 4, minicamping 't Gazoor, vijf mobiele kampeermiddelen, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Wilmerinkweg 7, minicamping De Elzenbos, 15 mobiele kampeermiddelen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Van Lennepweg 6, minicamping 't Daske, 15 mobiele kampeermiddelen/kleine campers,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Lindeseweg 18 a, minicamping De Bijvanck, 15 mobiele kampeermiddelen/campers,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Beunkstege 4, camping 't Haller, 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Ruurloseweg 46, minicamping De Grasplas, 15 mobiele kampeermiddelen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Kamphuizerweg 1, minicamping Hoeve Kroep An, 15 mobiele kampeermiddelen/campers,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Lieferinkweg 4, minicamping De Boomgaard, 15 mobiele kampeermiddelen/campers,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Spiekerweg 2, minicamping Stilte Centrum 't Spieker, 15 mobiele kampeermiddelen,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van een van deze besluiten aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen
bij b en w. 

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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 op 8 mei 2008:
• Bronckhorst, venten met Italiaans schepijs, 15 april t/m 31 oktober 2008, T. Kürkcu
• Gebied Vorden, collecteren van 20 tot 25 oktober 2008, Bartiméus Sonneheerdt Vereniging
• Halle, Potronsdijk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 18 mei 2008 van 11.00 tot 16.00 uur,

H.H. Reinders
• Halle, rondom zaal Nijhof, school- en volksfeest met vogelschieten, optocht etc., 2 juli vanaf

18.30 uur, 3 juli vanaf 18.30 uur, 4 juli vanaf 14.00 uur en 5 juli 2008 vanaf 10.00 uur, stichting
School- en Volksfeest Halle

• Hengelo (Gld), Slotsteeg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 7 juni 2008, 
A. Demers en E.J. Hendriksen

• Keijenborg, gymzaal, 30 mei vanaf 19.00 uur t/m 31 mei 2008 16.00 uur, overnachting pupillen,
seizoensafsluiting en slaapweekend pupillen, S.V. Keijenburgse Boys

• Steenderen, Landlustweg, seizoensafsluiting en beachvolleybaltoernooi, 7 juni van 20.00 uur
tot 01.30 uur en 8 juni van 10.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
8 juni 2008 van 10.00 tot 20.00 uur, volleybalvereniging W.I.K.

• Toldijk, Wolfsstraat, 12 juli van 07.00 tot 24.00 uur en 13 juli 2008 van 07.00 tot 20.00 uur, 
internationale wedstrijden schapendrijven, Dutch Open Sheep Dog Trials, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning 12 en 13 juli 2008, Dutch Open Sheep Dog
Trials

• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, 30 mei van 20.30 tot 01.30 uur en 31 mei 2008 van 09.00 tot
01.30 uur, Wikee de Viking voetbaltoernooi en feestavond met live-muziek, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, voetbalvereniging Vorden

Verzonden op 15 mei 2008:
• Baak, Martinuskerk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, darttoernooi, 6 september 2008

van 10.00 tot 22.00 uur, P.B.J. Leferink
• Drempt, Hulsevoortseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. besloten bruiloftsfeest, 

6 juni 2008, S. Hoppenreijs
• Hengelo (Gld), Antinkweg, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. bruiloftsfeest, 12 juni 2008,

H.G.A. Scheffer
• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Bekveld, 5 september

van 18.00 tot 01.00 uur en 6 september 2008 van 09.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink
• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest Varssel, 10 oktober

van 10.00 tot 01.00 uur en 11 oktober 2008 van 09.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink
• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. wegraces, 24 mei 2008 van

18.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink
• Hengelo (Gld), Spalstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 9 juli van

10.00 tot 24.00 uur, 11 en 12 juli van 20.00 tot 24.00 uur en 13 juli 2008 van 10.00 tot 24.00 uur,
R.B.W. Visser

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, 13 juli 2008 van 08.30 tot 19.00 uur, provinciale BC wedstrijd
met Duitse herdershonden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, kringgroep De Noordink

• Toldijk, Flophouse, Høken in Toldiek, 27 juni van 19.00 tot 01.30 uur, koffieconcert op 29 juni
van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning
op 27 en 29 juni 2008, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vierakker, Kapelweg 14, streekproductenmarkt met culturele activiteiten, 1 juni 2008 van 
11.00 tot 17.00 uur, boerderijwinkel Den4Akker

• Vorden, avondvierdaagse, 9 t/m 12 juni 2008 van 18.30 tot 21.00 uur, gymnastiekvereniging Sparta
• Vorden, kasteel Wildenborch, 20 juni van 20.00 tot 24.00 uur en 21 juni 2008 van 13.00 tot 18.00 uur,

oranjefeest met volksspelen, vogelschieten en barbecue, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
oranjevereniging Wildenborch

• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest Linde, 25 september van
17.00 tot 24.00 uur, 26 en 27 september 2008 van 12.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink

• Wichmond, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. feestweek, 26 augustus van 
18.00 tot 24.00 uur, 29 augustus van 12.00 tot 01.00 uur, 30 augustus van 10.00 tot 01.00 uur, 
31 augustus 2008 van 10.00 tot 22.00 uur, P.B.J. Leferink

• Zelhem, Frans Halsstraat 21, fancyfair met diverse activiteiten, 14 juni 2008 van 09.00 tot 15.00 uur,
O.B.S. Schildersoord

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 9 mei 2008:
• Drempt, Biermanshof 7, vergroten woning
• Zelhem, de Breide 1, vergroten woning
• Zelhem, Plantsoenstraat 6, gedeeltelijk vernieuwen carport
Verzonden op 14 mei 2008:
• Vorden, Het Hoge 86, veranderen woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 9 mei 2008:
• Hummelo, De Zuylenkamp 22, vergroten garage/berging
• Zelhem, Berkendijk 4A, vernieuwen dak van een schuur
Verzonden op 13 mei 2008: 
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 35, gedeeltelijk vergroten van een woonoppervlakte en garage,

verleend met vrijstellling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brinkweg 11, gedeeltelijk vergroten, vernieuwen en veranderen van een bedrijfsruimte/

verkoop/opslag magazijnen, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening/vrijstellingsbesluit van 31 januari 2008 

• Zelhem, Stikkenweg 70, vergroten van een bedrijfsruimte
Verzonden op 14 mei 2008: 
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 5-5A, vergroten rundveestal
• Vorden, Baakseweg 4-6, plaatsen berging/garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden 15 mei 2008:
• Vorden, Dienstenweg 23, plaatsen opslagcontainer, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Komvonderlaan 3, inpandig verbouwen woning
• Zelhem, Stikkenweg 56, uitbreiden bedrijfshal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 9 mei 2008:
• Halle, Tarwestraat, veranderen 18 woningen 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 14 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, slopen drie schuren, een kapschuur en mestopslagplaats, komt

asbesthoudend afval vrij
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 12, slopen dakbeschot berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Waarlerweg 4, slopen woning, twee schuren en een aanbouw, komt asbesthoudend

afval vrij 
Verzonden op 15 mei 2008: 
• Halle, Dorpsstraat 102, gedeeltelijk slopen bedrijfsruimte, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 21, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Eikenlaan 16, geheel slopen schuur en loods, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Schuttestraat 14, slopen kippenhok
• Zelhem, Banninkstraat 9, gedeeltelijk slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Berkendijk 4, slopen dakplaten van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, gedeeltelijk slopen ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 16 mei 2008:
• Vorden, Strodijk 25, voor de verbouw en restauratie van de woning
• Drempt, Veldweg 24, voor de verbouw en restauratie van de boerderij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens diverse motocrosswedstrijden is de Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk

en de Kuiperstraat, op 21 en 22 juni van 08.00 tot 18.00 uur en op 13 en 14 juli van 08.00 tot
18.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Datzelfde geldt voor 
de Aaltenseweg, tussen de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat, op 22 juni van 08.00 tot 18.00 uur
en op 13 juli 2008 van 08.00 en 18.00 uur

• Toldijk, tijdens Høken in Toldiek geldt een stopverbod op de Hoogstraat, tussen de Zutphen-
Emmerikseweg en huisnummer 25, van 27 t/m 30 juni 2008

• Zelhem, tijdens het plaatsen van de demobus voor vrij reizen voor Wmo'ers is een deel van het
Stationsplein op 24 mei 2008 van 08.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een fancyfair op 14 juni 2008 is de Frans Halsstraat ter hoogte van O.B.S.
Schildersoord van 09.00 tot 15.00 uur afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest van buurtvereniging Heidenhoek, is de Heidenhoekweg, 
tussen de Lageweg en de Boeyinkweg op 28 juni 2008 van 12.00 tot 17.00 uur afgesloten voor
alle verkeer behalve bestemmingsverkeer

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

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

In verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer zijn de volgende zandwegen van 
14 mei tot eind september 2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is tijdelijk afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 
• Halle, de zandweg die uitkomt op de N330 tegenover de Marssestraat (ter hoogte van Varsse-

veldseweg nr. 10) 

Verkeer en vervoer

Inspraak bestemmingsplannen
De volgende voorontwerpbestemmingsplannen liggen van 22 mei t/m 2 juli 2008 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling:
• 'Landgoed Wolfsdael te Zelhem'. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw

landgoed aan de Oude Ruurloseweg in Zelhem
• 'Bronckhorst 2008 Beekstraat 1 Toldijk'. Het plan heeft betrekking op het vestigen van een

bedrijf dat handelt in tweedehands tractoren en landbouwwerktuigen alsmede in onderdelen
voor auto's, tractoren en landbouwwerktuigen op het perceel Beekstraat 1 in Toldijk.

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.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op deze voorontwerpbestemmingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voor-
keur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong in Halle'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong te Halle' en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 22 mei t/m 2 juli 2008 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. Het plan heeft betrekking op
het realiseren van een nieuw landgoed aan de Kuiperstraat in Halle.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-bestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'De Kwekerij'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 9 mei 2008 het bestemmingsplan 'De Kwekerij'
goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de realisering van een nieuwe woonwijk voor circa
200 woningen in Hengelo (Gld), gelegen aan de Heurne en de Vordenseweg.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 22 mei t/m 2 juli 2008
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.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden is onherroepelijk geworden. Het plan
heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige gemeenten Hengelo en
Vorden. 

Door de uitspraak van de Raad van State d.d. 7 mei 2008 is, naast de onderdelen waar
Gedeputeerde Staten eerder goedkeuring aan onthielden, goedkeuring onthouden aan:
• de plandelen met bestemmingen 'Bos en Natuur' en 'Agrarisch gebied met hoge natuur- en

landschapswaarden' en de nadere aanduiding 'recreatiewoning' ter plaatse van de percelen 
1e Berkendijk 2 en 2e Berkendijk 2

• het plandeel met de bestemming 'Niet-agrarisch bedrijf' voor het perceel Wichmondseweg 49,
met uitzondering van de gronden waarop zich de reeds bestaande bebouwing bevindt

• het plandeel met de bestemming 'Bos- en natuurgebied' ter plaatse van het op het landgoed 
't Vossebosch gelegen gebouw het Vossehol

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt 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.

Omdat het plan onherroepelijk is, er bestaat geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie op het plan.

Bestemmingsplannen

• Halle, de Bielemansdijk (vanaf de Aaltenseweg tot aan de Meeneweg) 

In verband met asfalteerwerkzaamheden is vanaf 22 mei 2008 afgesloten voor alle verkeer:
• Steenderen, de J.F. Oltmansstraat ter hoogte van de Kerkhofweg 
• Vorden, de Hackfoortselaan tussen de Koekoekstraat en de Baakseweg 
Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandigheden zijn
die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoor-
beeld aan de weersomstandigheden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
22 mei t/m 2 juli 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Keijenborg, Kroezerijweg 2, een veranderingsvergunning voor een varkenshouderij

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.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan
wel zijn bevoegdheid betreft in de vergadering van 1 april 2008 het besluit mandaat, volmacht 
en machtiging van 27 februari 2007 hebben ingetrokken en het besluit mandaat, volmacht en
machtiging 2008 hebben vastgesteld. 
Met dit besluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester een reeks bevoegdheden
aangewezen die namens hen door medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd.
Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondermandaatbesluiten
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat de gemeentesecretaris bij
besluit van 1 april 2008 het ondermandaatbesluit gemeentesecretaris 2008 heeft vastgesteld.
Met dit besluit heeft de gemeentesecretaris aan hem gemandateerde bevoegdheden onder-
gemandateerd aan de afdelingshoofden. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag
na bekendmaking.

B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat ondermandaat is verleend aan
de afdelingshoofden van de volgende afdelingen: 
• Belastingen en organisatieondersteuning, bij besluit van 16 mei 2008
• Maatschappij en organisatie, bij besluit van 28 april 2008
• Openbare werken, bij besluit van 21 april 2008
• Ruimtelijke en economische ontwikkeling, bij besluit van 22 april 2008
• Veiligheid, vergunningen en handhaving, bij besluit van 16 mei 2008
• Werk, inkomen en zorg, bij besluit 6 mei 2008
• Publiekszaken, bij besluit van 15 april 2008
Met deze besluiten heeft het afdelingshoofd aan hem gemandateerde bevoegdheden onder-
gemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. De onder-
mandaatbesluiten treden in werking op de dag na bekendmaking.

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 en de ondermandaatbesluiten liggen voor een
ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Maatschappij en Organisatie in het gemeentekantoor 
en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten 
bij ons worden ingediend vóór 3 juli 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 02 87.

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
22 mei t/m 2 juli 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Olburgen, Olburgseweg 36, voor het uitbreiden/wijzigen van een melkrundveehouderij, 

waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Maalderinkweg 4, voor het uitbreiden/wijzigen van een melkrundveehouderij, 

waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Toldijk, Beekstraat 3, voor de herbouw en inrichting van de stal, waarin de melk- en kalfkoeien en

het vrouwelijk jongvee worden gehouden. Tevens wordt de aanwezige melkinstallatie verwijderd.
Deze verklaring is op 20 mei 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 22 mei
t/m 2 juli 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van

de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het 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 3 juli 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de 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 het 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.

Deze tijd is ideaal om het buitenschilderwerk 

aan te pakken. Bij Deco Home vindt u een 

uitgebreid assortiment professionele verf voor 

een perfect resultaat. 

PROFESSIONEEL 
buitenschilderwerk

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

Waar de meubelen
nog betaalbaar zijn!

Kom, Kijk en Vergelijk

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

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

Tel.: 0575-463153 / 06-54317355

Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl
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Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Ook uw adres voor
BUITENKEUKENS

nu vanaf € 499,00

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukker i j

ADVERTEREN IN DE 
Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007NUMMER 4 - 2007

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Vakantiekrant

Gelderland Cultuurland

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeer

A ht h k S kt k l Tavk@weevers.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767
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www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor mei is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Albert Broens

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

ALBERT C. BROENS,
Albert C. Broens, geb. 24 juni 1942 te
Utrecht (Holland). Autodidact schil-
der. Begint in 1964 met deze stijl van

schilderen - lak op papier - na een ei-
gen procédé te hebben ontwikkeld.
Tentoonstellingen in binnen- en bui-
tenland, woont en werkt op Corsica.

De schilder zelf zegt over zijn werk
dat ieder schilderij ook voor hem een
cadeau is. 

Als door de verbinding met het onge-
kende iets gekend mag worden, ver-
telt het kunstwerk zelf zijn verhaal.

Het is dan ook niet belangrijk altijd
titels en verklaringen te geven; een
ieder kan met zijn gevoel dit werk er-
varen en er van genieten. 
Zie ook www.acbroens.com

STICHTING KINDEREN VAN
RANGALA
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar de Stichting Kin-
deren van Rangala. Deze stichting
steunt een kleinschalig project in Ke-
nya, waarbij kinderen die tijdelijk of
gedurende langere tijd huisvesting
nodig hebben worden opgevangen. 

In het Baby Home verblijven moeder-
loze babies en peuters tot een leeftijd
van ongeveer 4 jaar. Zij hebben dan
de meest kwetsbare periode achter

de rug en keren terug naar hun fami-
lie.

In het Small Home verblijven gehan-
dicapte kinderen gedurende de tijd
dat ze naar school gaan. 

In 1988 is de Stichting Kinderen van
Rangala opgericht, om de acties be-
ter te kunnen structureren. 

Prioriteit is het vergaren van regel-
matige inkomsten, zodat de kinde-
ren verzorgd kunnen worden en er
af en toe extra giften gedaan kunnen
worden voor noodzakelijke uitgaven. 

Het Baby Home wordt gerund door
Kenyaanse zusters van de orde van
Franciscanessen.

Het Small Home wordt zowel door
de parochie als door de plaatselijke
bevolking gerund.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk wordt vanaf 12 mei geboden.

Een prachtig bronzen beeldje, ge-
maakt door Anne Brouwer uit Baak is
terechtgekomen bij de hoogste bieder,
de heer B. Braakhekke.

Inmiddels hebben kinderen van een
aantal lagere scholen in Vorden en
Hengelo de gelegenheid gehad zelf
prachtige kunstwerken te vervaardi-
gen. Op de Bleek in Hengelo zijn een
groot aantal van deze werken 'aan een
waslijn' tentoongesteld. Het project
'Bronckhorst, Kunst en Cultuur, na-
tuurlijk!' werd feestelijk geopend door

de wethouder Kunst en Cultuur van
de gemeente Bronkhorst de heer P.
Glasbergen. 

De kinderen konden luisteren naar
Troubadour-verhalenverteller Gery
Groot Zwaaftink die een sage over 'de
Bleek' in Hengelo vertelde. 
Met de ter beschikking gestelde bedra-
gen kunnen nog meer projecten wor-
den bekostigd zodat een groot aantal
leerlingen een bredere kijk zullen krij-
gen op onze rijke Bronckhorster cul-
tuur. 

Namens de organisatie van 'Bronck-
horst, Kunst & Cultuur, natuurlijk!'
nam Rick Hulshof symbolisch het be-
drag in ontvangst van Anne Brouwer
in de beeldentuin van haar atelier in
Baak. 

'Mede door deze bijdrage is het gelukt
om voor deze basisschool leerlingen
een geslaagde middag en avond te or-
ganiseren en dank hiervoor aan Beeld-
houwatelier Baak, drukkerij Weevers
en de hoogste bieder.' Aldus de heer
Hulshof.

Opbrengst vierde kunstveiling voor educatie op basisscholen

Vorig jaar vond in onze gemeente
de eerste kunst10daagse plaats. Eén
van de onderdelen was een kunst-
veiling waarvan de opbrengst be-
stemd was voor de educatie van
Kunst en Cultuur op de hoogste
klassen van de basisscholen in de
gemeente Bronckhorst. Dit jaar, tij-

dens de tweede kunst 10daagse,
heeft er wederom een veiling
plaatsgevonden ten bate van het-
zelfde doel. Het kunstwerk dat ge-
veild werd via www.kunstindruk.nl
in de maand april heeft hierdoor
nog eens gezorgd voor een extraatje
van € 210,00
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Arjan Mombarg, mede- organisator
van de wedstrijden in Vorden, vindt
het prachtig dat al die buitenlandse
skeeleraars hier aan de start komen.
‘Het heeft toch iets speciaals, een paar
jaar geleden hadden we bij de heren
zelfs een compleet internationaal po-
dium. Weten ze in ieder geval waar
Vorden ligt’, zo zegt Arjan lachend.
Het skeelerfestijn wordt dit jaar voor
de 7e keer in het achtkastelen dorp ge-
organiseerd. ‘Het gaat nog steeds
goed, met dank aan de sponsoren en
hoofdsponsor Thoma naar wie deze
wedstrijd ook is vernoemd (Thoma
Makelaars’s Skeelermarathon, red.)
Daardoor kunnen we het financiële
plaatje rond krijgen. 

We zijn al eens door de Bond beloond
toen ze ons destijds de organisatie van
het kampioenschap van Nederland
toevertrouwde. Wij hopen binnen een
paar jaar weer een dergelijk kampi-
oenschap te mogen organiseren. Een
worldcup wedstrijd in Vorden zou
trouwens ook heel mooi zijn’, zo op-
pert Arjan Mombarg.

De Vordenaar is zelf al tien jaar op het
hoogste niveau actief. Niet alleen A-rij-
der (tegenwoordig wordt gesproken
over ‘heren‘) bij het skeeleren, ook is
hij A-rijder bij het marathonschaat-
sen, met binnen de Nefit-ploeg voor
hem het accent op het schaatsen op
natuurijs. Mombarg, inmiddels 36
jaar, hoopt nog één of twee jaar in bei-
de disciplines op het hoogste niveau te

acteren. De Skatebond heeft onlangs
een lijst gepubliceerd met de meeste
succesvolle skeeleraars in de afgelo-
pen vijf jaar. Arjan Smit stond daarbij
op de eerste plaats, 2 Cédric Michaud.,
3 Arjan Mombarg. 2007 was voor Ar-
jan een merkwaardig jaar. Ondanks
‘zilver’ tijdens het NK in Nijverdal, was
het voor het eerst in tien jaar tijd dat
Arjan Mombarg geen overwinning be-
haalde. Wel tweede en derde plaatsen.
Arjan: ‘Ik moet ook eerlijk zeggen dat
winnen steeds moeilijker wordt, ge-
zien het aantal ‘jonkies’ dat de afgelo-
pen jaren is doorgebroken.

Een van deze jonge talenten is Geert-
Jan van der Wal, de man die Arjan
Mombarg vorig jaar dus tijdens het
Nederlands kampioenschap met een
paar centimeter verschil klopte. Deze
Geert-Jan is inmiddels ploeggenoot
van Arjan. Beiden kunnen het goed
met elkaar vinden en zijn echte maat-
jes geworden. Nog onlangs was Geert-
Jan van der Wal met Cédric Michaud
in Vorden om samen met Arjan Mom-
barg te trainen. De Vordenaar kan zich
verheugen op de strijd in zijn geboor-
teplaats. Zelf heeft hij hier nog nooit
kunnen winnen, wel twee jaar gele-
den een fraaie tweede plek.

Arjan: Ik reken mij ook dit jaar niet tot
de favorieten. Wij hebben hier een su-
persnel parcours, het tempo ligt altijd
zeer hoog zodat het moeilijk wordt
om te ontsnappen. Ik mag hier trou-
wens wel voor eigen kansen rijden,

maar je weet hoe dat gaat. De wed-
strijd kan zich zodanig ontwikkelen
(bijvoorbeeld een ploeggenoot in een
kopgroep) dat het strijdplan wordt ge-
wijzigd. Ons doel is nog steeds, wie
wint maakt niet uit, als er maar een
Nefit- man op het podium staat en dat
het liefst op de hoogste trede, ha, ha.
Ik moet voor mij zelf nog een ‘strijd-
plannetje’ bedenken. Ik ben altijd ge-
wend om ‘volle bak’ van start te gaan.
Misschien is het beter dat ik mij zo-
lang mogelijk ‘koest’ hou. Er zijn vele
kanshebbers, persoonlijk gok ik op
Sjoerd Huisman. Hij is met Gary Hek-
man op dit moment toch wel de man
in vorm’, zo zegt Arjan.

Eigenlijk komt de wedstrijd in Vorden
voor Mombarg te vroeg in het seizoen.
Zegt hij: ‘Ik heb elk jaar altijd enkele
weken ‘aanloop’ nodig om in vorm te
komen. Momenteel gaat het met mijn
rug aardig goed en kan ik inmiddels
weer lekker trainen, hoewel de absolu-
te vorm er nog niet is’, zo zegt Arjan
Mombarg die naast zijn sport, als vee-
houder en mede- eigenaar van Free
Wheel, dus nog andere belangrijke
maatschappelijke taken heeft te ver-
vullen.. Dit in tegenstelling tot man-
nen als bijvoorbeeld Ingma Berga,
Sjoerd Huisman, Arjan Smit, Cédric
Michaud e.d.die vrijwel uitsluitend
voor een skeeler- en schaatscarrière
hebben gekozen. ‘Maar dat wil niet
zeggen dat zij altijd winnen hoor’, zo
zegt Arjan met een big- smile. 

Zijn doelen voor 2008: ‘Goed presteren
tijdens de wedstrijd voor de Holland-
Inline Cup in Hallum. ‘Dit is de zwaar-
ste en mooiste skeelermarathon (100
kilometer) van de wereld en staat in
hoog aanzien. Erik Hulzebosch won
deze marathon al een aantal keren. 

In 2006 werd ik winnaar, prachtig,
mijn mooiste overwinning ooit. Ver-
der is het seizoen voor mij geslaagd
wanneer een Nefit-rijder kampioen
van Nederland wordt’.

Zaterdag 24 mei skeelerspektakel in Vorden

Arjan Mombarg: 'Ik verwacht bij de heren
een open strijd met veel kanshebbers'

De skeelermarathon die zaterdag 24 mei in Vorden wordt verreden be-
looft een spannende aangelegenheid te worden. Niet alleen bij de heren,
maar ook bij de dames een internationaal veld. Bij de heren verschijnen
naast de Nederlandse toppers ‘ internationaal gelouterde’ mannen als de
Spanjaard Sanches, de Zwitser Alex Contin, de Fransman Cédric Michaud
en de Belg Stijn van Hove aan de start, om er enkele te noemen. Wat de da-
mes betreft de bijna niet te kloppen Belgische Hilde Goovaerts, ook aan
de start Brooke Lockland uit Australië. Inmiddels zijn een aantal Colum-
biaanse dames de Nederlandse competities komen opluisteren en hoe! Zo
reden de Columbiaanse Light C. Guzman, Maria Salazar en Diana Guzman
zich vorige week achter Hilda Goovaerts in Emmeloord naar een respec-
tievelijk tweede, derde en vierde plek!

Links de huidige Nederlandse Kampioen Geert-Jan van der Wal en Arjan Mombarg.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Smakkerd (uutspr. smakkad).

B. Traenn.

C. Vot.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

HAMOVE rijder Jerry v.d.Bunt reed
zich naar een keurige vijfde plek in de
125-cc klasse. Winnaar werd Michael
v.d.Mark met een grote voorsprong.In
de klasse 250-cc werd Performance Ra-
cing Achterhoek rijder Frank Bakker
derde achter Ferry Stoffer en Ronald
Beitler.

In de supersport klasse ging het tus-
sen streekrijder Swen Ahnendorp en
Joan Veijer. Ahnendorp pakte de kop,
maar Veijer liet niet los. Na ongeveer
de helft van de race kwam Veijer
langszij en pakte daarmee de eerste
plaats over van Ahnendorp. Ahnen-

dorp pikte meteen weer aan en Veijer
moest alle zeilen bijzetten om eerste
te blijven. Veijer maakte een foutje
met grote gevolgen. Hij kwam naast
de baan en viel er behoorlijk hard af.
Hij moest naar het ziekenhuis en werd
daar meteen aan zijn knie geopereerd.
Helaas is hij daarmee zes weken uitge-
schakeld en kan hij de titel voor het
ONK op zijn buik schrijven. 
Winnaar van de race werd daarmee
Ahnendorp met als goede tweede Ron
van Steenbergen. Hartelman rijder
Jurjen Uitterdijk pakte het laatste po-
dium plekje. Mile Pajic behaalde een
mooie vijfde plek in deze race. Fabian
Heusinkveld moest zwaar teleurge-
steld de race staken met een kapotte
versnellingsbak. Arie Vos was onge-
naakbaar in de superbike klasse. Hij
wist deze race met een grote voor-
sprong te winnen voor HAMOVE rijder
Bob Withag. De Belgische rijder Sepp
Vermonden werd derde na het ge-
vecht om de tweede plaats met Wi-
thag. Bas Winkel werd tiende en pakte
daarmee belangrijke punten voor het
kampioenschap.

De wedstrijd in de classics werd verras-
send gewonnen door Jan Jan Kampen.
Jarno Onstenk reed zich verdienstelijk
naar de vijfde plaats. Ondanks de
tweede plaats op de grid wist het duo
Bevers en Vermeer de zijspanrace te
winnen.

Joey Den Besten en Swen
Ahnendorp winnen in Oss

Tijdens het pinksterweekend werd
er in Oss de traditionele wegraces
gehouden om het Nederlands kam-
pioenschap wegrace. Joey Den Be-
sten (zie foto) trainde zich zondag
naar de eerste start plaats voor de
race.Hij kwam bij de start op 2e
pinksterdag niet zo goed weg. Bij
de eerste doorkomst kwam hij als
tweede door om vervolgens een
ronde later de kop over te nemen
en die niet meer af te staan.Met een
grote voorsprong pakte hij zo zijn
tweede zege van het seizoen. Twee-
de werd Joshua Das en een verras-
sende derde plaats was er voor Ta-
sia Rodink. Deze jonge dame
moest alles uit de kast rijden om
op het podium te komen.

In verband met het 60-jarig bestaan
van de rijvereniging is de organisatie
een selectie-wedstrijd van de Kring De
Oude IJssel toegewezen.  Er zullen dan
ook een groot aantal deelnemers in
Hengelo aan de start verschijnen.
Vooral de M en Z klasse dressuur is
goed bezet. Het programma ziet er als
volgt uit:  Om 9.00 uur begint de dres-

suur met de klassen B, L1 en Z2-dres-
suur. En om 9.00 uur begint het B-
springen in de hoofdring en aanslui-
tend het L-springen. In het middag-
programma komen het M- en Z-sprin-
gen aan bod. Het middagprogramma
dressuur begint om 13.00 uur: hier-
voor komen de klassen L2- M1-M2- Z1
in de ring. De deelnemers strijden
voor een plaats op de Regiokampioen-
schappen die op 15 en 16 augustus in
Ruurlo zullen worden gehouden. 

Het terrein 'De Hietmaat' is gelegen
aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld.
De toegang is gratis.

Concours hippique hengelo
De jubilerende rijvereniging de
Bosruiters uit Keijenborg organi-
seert op zondag 25 mei a.s. een con-
cours hippique op het evenemen-
tenterrein "De Hietmaat' te Henge-
lo Gld.

Het is een tocht van 25 km, het is een
tocht door de prachtige omgeving van

de gemeente Bronckhorst. De tocht
gaat over verharde wegen en onverhar-
de wegen, door bossen en langs hout-
wallen en singels. Dus een tocht voor
echte natuurliefhebbers. Deelname is
geheel gratis voor zowel leden als niet

leden. Men kan zich inschrijven vanaf
13.30 uur. De Start is bij de familie
Hissink aan de Memelinkdijk 6a te
Hengelo G. 
Voor inlichtingen kan men bellen met
W. Harmsen, tel. (06) 53 89 31 53.

Fietstocht Noabers
Op zondag 1 juni a.s. houdt buurt-
vereniging de Noabers uit Hengelo
G hun jaarlijks fietstocht. 
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Op ons verzoek heeft de Stichting Con-
sument en Veiligheid een onderzoek
ingesteld naar onder meer ongevallen
bij watersporten ( wakeboarden, kite-
surfen e.d. )Wat gebeurt er wanneer je
een smak op het water maakt? Uit dit
onderzoek bleek dat 21 procent van
het totaal aantal letsels, hoofdletsels
zijn, waartoe ook b.v. ‘trommelvlies-
perforatie’ gerekend moet worden! Uit
een test met onze Smartcap Two bij
het TUV in Duitsland, kwam naar vo-
ren dat de cap hoogst waarschijnlijk
zal voldoen aan de normen die gelden
voor watersporthelmen. Een cap met
diverse voordelen. De Smartcap Two is
namelijk gemakkelijk draagbaar, bo-
vendien licht van gewicht, slechts 125
gram. Het is gemaakt van vijf lagen
kunststof met daarin een harde kern
van 9 mm. ( Wordt onder meer ook ge-
bruikt in motorsportpakken). Een cap
speciaal voor kinderen en een cap
voor volwassenen, in drie maten en
acht kleuren. Bovendien is deze
Smartcap uitermate geschikt voor het
skiën en snowboarden. 
Een derde toepassingsgebied is uiter-
aard het schaatsen. Je ziet tegenwoor-
dig meer en meer dat de ijsbanen in
Nederland schaatsen verhuren. Een
school wil een dagje schaatsen en niet
iedereen heeft schaatsen. Er zijn wel
ijsbanen die duizend paar schaatsen
in de verhuur hebben. Daar past ook
duidelijk de verhuur van de nieuwe
Smartcap Two bij. Die signalen heb-
ben ons inmiddels al wel bereikt. Als
hoofdbeschermer is de cap ideaal. 
Ik heb afgelopen winter op de Weis-
sensee de 200 kilometer lange mara-
thon gereden. Ik voelde niet dat ik de
cap op had’, zo zegt een (uiteraard) en-
thousiaste Martien Pater. Hij wijst in
dit verband op het multifunctionele

gebruik van een dergelijke cap. Petr
Czech, doelman bij de voetbalclub
Chelsea, keept al het gehele seizoen
met een soortgelijke hoofdbescher-
ming.
Ook is de Smartcap Two volgens Mar-
tien Pater geschikt in de gezondheids-
sector. Zegt hij: ‘Ik heb inmiddels en-
kele instituten benaderd waar men-
sen met een handicap verblijven. Een
voorbeeld: mensen die last hebben
van epilepsieaanvallen kunnen zo-
maar pardoes op hun hoofd vallen.
Juist bij deze mensen kan het dragen
van een Smartcap hoofdletsel voorko-
men’. Ik verwacht dat wij binnenkort
definitief het sein op groen krijgen.
Dan beschikken wij over ons eigen
keurmerk. De bedoeling is om het pro-
duct tijdens de ISPO beurs in Mün-
chen (januari 2009) op de markt te
brengen. De ISPO is de grootste winter-
sportbeurs van Europa. Daar staan in
totaal ruim 2000 standhouders uit de
gehele wereld met allerlei producten
op het gebied van skiën, langlaufen,
snowboarden e.d. Een beurs hoofdza-
kelijk voor de industrie- en detailhan-
del’, zo zegt Martien Pater.
De Smartcap Two is overigens het
tweede product uit ‘de koker’ van va-
der Martien en zoon Martijn Pater. Het
tweetal begon een paar jaar geleden
met de ontwikkeling van de Smartcap
speciaal bedoelt voor schaatsers. Een
cap met een schaal van flexibel
schuim en daar omheen een dekje van
ademende en vochtregulerend stof.
Dit dekje kan eenvoudig verwijderd
worden. 
Martien Pater: ‘De KNSB had afgelo-
pen winter een actie voor scholieren
en voor alle bezoekers van kunstijs-
banen. Dit onder het motto ‘Veilig
schaatsen met veel plezier’. Wij heb-

Speciaal voor winter- en watersporters

Martien Pater brengt Smartcap Two op de markt

‘Ondernemen is durven, bereid zijn om je nek uit te steken en bovenal ge-
loven in je eigen product. De ultieme uitdaging daarbij is om dingen te
maken die er nog niet zijn en deze te ‘vermarkten’. Zo ben ik ooit vroeger
met Free Wheel begonnen en daarop aansluitend met de ontwikkeling
van de free- skate’, zo zegt de Vordense ondernemer Martien Pater die mo-
menteel samen met zijn zoon Martijn bezig is met de voorbereiding ( lees
de ontwikkeling c.q. introductie van de Smartcap Two ( SC 2) die vooral is
bedoeld voor de winter- en watersporters. Pater: ‘Het is een compleet
nieuw product waarmee Martijn en ik een jaar geleden zijn begonnen.

Op het erf aan de Schooldijk is een de-
cor gebouwd dat ons meeneemt naar
1840, naar scholteboerderij Het Wan-
tink. De "scholte" en de "scholtinne"
hebben zorgen, want er zijn niet zo-
veel pachters te krijgen die kunnen
helpen om de oogst binnen te halen.
Er emigreren in die tijd namelijk veel
dorpelingen naar Amerika, het beloof-
de land. Voor velen is armoede de drijf-
veer, maar ook speelt geloofsovertui-
ging soms een grote rol. 

Maar nog meer zorgen zijn er om hun
enige zoon, Derk Jan. Derk Jan heeft
nog geen verkering, en zijn ouders
proberen hem te koppelen aan Geer-
truida. Zij is de dochter van een ande-
re scholteboer, dus een goede partij
voor Derk Jan. Ze doet ook erg haar

best om indruk te maken bij Derk Jan.
Derk Jan moet echter niets van haar
weten, hij wordt verliefd op Johanna,
de vrouw van buurman en pachter Jan
van Vonderman.  Het is een onmogelij-
ke liefde. 

De Vondermannen hebben zich aan-
gesloten bij "De Afgescheidenen", een
strenggelovige groepering. Johanna
heeft het daar erg moeilijk mee, en
vooral met haar bazige schoonmoe-
der, "môder Miene." Johanna trekt
zich het lot aan van de zwakbegaafde
Diekske, een "aangenomen" weeskind,
dat ook in de ogen van "môder Miene"
geen genade kan vinden. Na een
brand bij de Vondermannen, beslui-
ten dezen om ook te emigreren. Derk
Jan moet Johanna uit zijn hoofd zet-

ten. Of dat ook lukt zien we in het laat-
ste bedrijf, als een vreemdeling na 25
jaar op "Het Wantink" komt kijken. 
Het stuk wordt gespeeld in het Achter-
hoekse dialect. Er zijn aangrijpende
scènes , maar ook zal de kijker regel-
matig in lachen uitbarsten om hilari-
sche momenten en woordgrappen. 

De Schooldijk ligt ten zuidoosten van
Baak, tussen de Beukenlaan en de Dol-
lemansweg. Er zijn borden die de rou-
te aangeven. De uitvoering begint tel-
kens om half 9. Kaarten zijn in de voor-
verkoop te koop bij café-restaurant
Herfkens, café De Bierkaai, fam. Kus-
ters, allen te Baak, de Welkoopwinkels
in Hengelo, Toldijk en Vorden. Ook
zijn ze te reserveren via  www.open-
luchtspelbaak.nl , waar eveneens ver-
dere informatie te vinden is. Tevens in-
formatie op nr. 06-10492650 (vanaf  12
mei).  

Eigen stoelen kunnen niet meegeno-
men worden! Mensen, voor wie dat
een groot probleem is, i.v.m. een han-
dicap of gezondheidsklachten, kun-
nen contact opnemen met de organi-
satie.

Openluchtspel Baak 2008 
"Het beloofde Land"

Voor de 7e keer zal op 6, 7, 13 en 14 juni 2008 een openluchtspel opgevoerd
worden in Baak. Even zag het ernaar uit dat het niet door kon gaan, om-
dat er niet meer achter Huize Baak gespeeld kan worden. Maar de familie
Hebben aan de Schooldijk bood haar boerderij aan als nieuwe locatie.
Voor wie niet weet wat een openluchtspel is: Het is een groot toneelstuk
dat in de openlucht gespeeld wordt en waarbij niet alleen spelers en figu-
ranten een rol spelen, maar ook levende have zoals vee en huisdieren. Ook
wordt er rijdend materieel, authentiek gereedschap en huishoudelijk ge-
rei gebruikt.

Bekende voetklachten bij sporters zijn:
likdoorns, traumanagels, blaren, eelt-
vorming en kloven.

De pedicure behandelt deze proble-
men. En dat is geen overbodige luxe.
Voetproblemen kunnen zorgen voor
klachten in andere delen van het li-
chaam. Een gevoelige eeltplek of lik-
doorn kan bijvoorbeeld leiden tot een
pijnlijke knie, heup of rug. De pedicu-
re kan ook advies geven over de pas-
vorm van sportschoenen ter preventie
van voetklachten. Een goed begin is

het halve werk. Begin daarom zelf al
met een goede voetverzorging. Door
bijvoorbeeld uw nagels goed te knip-
pen, uw voeten dagelijks te wassen en
geen knellende sokken en schoenen te
dragen. Beperking van de bloedtoe-
voer werkt namelijk voetproblemen in
de hand. Maak in de Week van de Pedi-
cure kennis met de pedicurepraktijk
bij u in de buurt. Breng uw voeten
weer in topconditie!

Wilt u een voetencheck ? Maak vooraf
dan even een afspraak.
Onderstaande pedicures zijn erkend
lid van Provoet met aantekening voor
diabetici en reumapatiënten.

19-05-'08 Birgitta Roelofs
Vloed 33, Hengelo (Gld)
Tel. 0575-461668

20-05-'08 Marian Sesink
Waarleskamp 32, Hengelo (Gld)
Tel. 0575-463902

21-05-'08 Hennie Offenberg
Branderhorstweg 3, Keijenborg
Tel. 0575-463435

22-05-'08 Gerry Wisselink
Sarinkdijk 4 B, Hengelo (Gld)
Tel. 0575-467338

23-05-'08 Lida Evers
Hengelosestraat 67, Keijenborg
Tel. 0575-462515

Week van de pedicure 19 tot 24 mei
In de week van de pedicure kan de
consument kennismaken met het
werk en de deskundigheid van de
pedicure. Het belang van een goe-
de voetverzorging word nogal eens
onderschat.Tijdens de actieweek
organiseren deelnemende ProVoet-
leden activiteiten die specifiek ge-
richt zijn op sporters en hun voe-
ten. Ook geven zij advies over de
preventie van voetklachten. Het
motto van deze bijzondere week is
dan ook 'Het loopt lekker dankzij
de pedicure'.  Wanneer u sport,
hebben uw voeten het extra zwaar
te verduren. Uw gewrichten wor-
den zwaarder belast. De huid
warmt flink op en is dan extra
gevoelig voor druk en wrijving.
Om blessures en voetproblemen te
voorkomen, is een goed passende
sportschoen belangrijk.

ben toen voor dit doel een aantal
Smartcaps beschikbaar gesteld. 

En met succes, wij ontvingen veel po-
sitieve reacties’, aldus Martien Pater,
die goede hoop heeft dat straks ook de
Smartcap Two zal aanslaan.

Voor deze inloopspreekuren moet
men zich vooraf aanmelden (tel. 088-
443 3333). Helaas gaan veel mensen
nog onbeschermd op reis. Naar Tur-
kije bijvoorbeeld vertrekt ongeveer de
helft van de vakantiegangers onbe-
schermd. Zij kunnen daardoor infec-
tieziekten oplopen, die met vaccina-
ties en andere voorzorgsmaatregelen

voorkomen kunnen worden.  Tijdens
een bezoek aan het spreekuur van
GGD Gelre-IJssel krijgen mensen de
vaccinaties toegediend die zijn aanbe-
volen voor hun reisbestemming. De
GGD-verpleegkundige geeft daarnaast
persoonlijk gezondheidsadvies, afge-
stemd op de eigen situatie en de reis-
bestemming. 
Voor overige bestemmingen en de re-
guliere reizigersspreekuren kunt u on-
line een afspraak maken met het reizi-
gersadvies- en vaccinatiebureau van
de GGD: www.ggdgelre-ijssel.nl 
Het Middellandse Zee inloopspreek-
uur vindt plaats: Doetinchem, woens-
dag 4 juni 16.00 tot 20.00 uur, GGD
Gelre-IJssel, Gezellenlaan 10

Gereduceerd tarief tijdens
Middellandse Zee inloopspreekuur
GGD Gelre-IJssel organiseert speci-
ale Middellandse Zee inloop-
spreekuren voor reizigers naar
Turkije, Egypte, Tunesië en Marok-
ko. Een consult tijdens dit spreek-
uur kost 5 in plaats van 18 euro. De
kosten voor de vaccinaties komen
daarbij.
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Een beslissing die niet over één nacht
ijs is gegaan en die is uitgemond in
het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman
(timmeren, schilderen en tegelwerk-
zaamheden) met op dit moment drie
man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-
ri Langwerden en Laurens Bleumink).
Het werkzame leven van Theo Schots-
man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-
chem was geslaagd voor het diploma
timmeren. 

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

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

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

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

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

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zelf te beginnen.

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

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

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

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

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

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

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

*

*excl. opties en afleveringkosten

OP = OP

ZOLANG DEVOORRAADSTREKT!

€ 7.995,-

Nú uw discountvoordeelprijs

SPEKLAPPEN
kilo

€ 2.49
GROTEBLOEMKOOL

€ 0.79
Deze weekspeciaal voor u!

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

OPEN DAG

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

Mitra SlijterijSander PardijsDorpsstraat 16 • 7251 BB VordenTel. 0575 554264

De vereniging Oud Vorden krijgt
woensdag 26 september in zaal
De Herberg bezoek van Jean
Kreunen uit Hengelo.

Hij zal een lezing houden over het
onderwerp ‘Een kist vol bijzondere
oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is
als jochie van 12 jaar gelnteres-
seerd geraakt in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Hij
zal tijdens de lezing vertellen over
zijn eerste kennismaking met oor-
logsspullen. 

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

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

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

Prinses BeatrixFonds

De deelnemers verzamelden in de
winkel, waar de koffie en thee al klaar
stond. Een aantal had eigen stokken
meegenomen en waren voorzien van

de speciale schoenen. Annie Reintjes
heette iedereen van harte welkom en
stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-
sen en Gerrie Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-
lende lengtes en het was een hele toer
om voor iedereen een (ongeveer) goe-
de maat te vinden, maar toch lukte
het. Na een korte inleiding over het
ontstaan van Nordic Walking - de Fin-
se Langlaufers bereidden zich zo voor
op het nieuwe seizoen, en een instruc-
tie over het vasthouden van de poles,
kon de wandeling beginnen.De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek
stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-
fect van een goede Nordic Walking-
techniek is dat veel spieren gebruikt
worden. Daardoor wordt de conditie
en het uithoudingsvermogen van het
lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-
ten van de poles, ontspannen mee-
draaiende schouders, de rechte rug,
het goed dicht en openzwaaien van de
handen - het zogenaamde ‘koeien mel-
ken’, het afrollen van de voeten, alles
kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen
doppen, die dienen om op een verhar-
de weg grip te houden. Op een onver-
harde laan konden deze doppen eraf
en werd met de stok in de grond ge-
prikt. Zo werd goede grip verkregen.
Op het stuk onverhard pad werden
ook speciale technieken getoond, zo-
als het huppelen en zweefsprongen,
maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.
Ook spieroefeningen konden met
steun van de poles worden gedaan.
Het gaf een goed inzicht, in hoe deze
wandelsport kon worden verdiept.
Voor het laatste stuk verharde weg
werden de doppen teruggeplaatst en
na ongeveer vier kilometer wandelen
werd de Welkoop weer bereikt. Daar
werd met een cooling down de clinic
afgesloten en een drankje stond klaar
voor alle toch wel vochtbehoevende
wandelaars.De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij
veel werd geleerd over deze sport. Sebi-
ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte
werden dan ook bedankt voor deze
motiverende Nordic Walking clinic. 
Tijdens een clinic kan niet de gehele
techniek zijn aangeleerd en het advies
om met een cursus te beginnen werd
wel gegeven. Dan wordt geen foute
manier van lopen aangeleerd en het
beste resultaat bereikt. Na deze wan-
deling werden wel duidelijke beslissin-
gen genomen, want stokken, sokken,
schoenen en bidonhouders gingen di-
rect over de toonbank. De dames had-
den hun enthousiasme duidelijk aan
de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop ToldijkEnorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers letten goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gegeven.

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

Schoonheid op zich is voor Wilma Hommenga nooit een reden geweest om zich te specialise-

ren als schoonheidsspecialiste. Ze beoefent het vak veel meer vanuit de gedachte om huidpro-

blemen te verhelpen. Logisch gezien haar achtergrond, want voor ze schoonheidsspecialiste

werd was ze afgestudeerd verpleegkundige en jarenlang werkzaam in de gezondheidzorg. 

Schoonheidsinstituut‘de Keizer’

Na omzwervingen door binnen-
en buitenland kwam het gezinHommenga drie jaar geleden opboerderij ‘de Keizer’ aan de

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

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

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

lijf zit, vindt Wilma het belang-
rijk dat de cliënt zich bij haar opzijn of haar gemak voelt. “De

sfeer tijdens de behandeling is
erg belangrijk, want naast huid-
verbeterend moet het ook ont-
spannend zijn. Bij de behande-
ling wordt dan ook gebruikgemaakt van massages. Dat is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uw bestelling plaatsen. Dit kan telefo-
nisch, tussen woensdag 3 oktober  9.00
uur en vrijdag 5 oktober 12.00 uur, bij
mevr. Wil Bieleman tel. 0314-621411. U
kunt, eventueel duidelijk ingesproken
op het antwoordapparaat, het aantal
slaatjes opgeven en het adres waar ze
op zaterdag 6 oktober tegen contante
betaling kunnen worden afgeleverd.
De opbrengst van deze actie gaat
Prinses Juliana gebruiken om de vere-
niging in stand te kunnen houden en
vooral voor de leerlingenopleiding, het
instrumentarium, de aanschaf van
bladmuziek, enz.Nadere informatie over de vereniging
kunt u vinden op de website
www.prinsesjuliana.nl. Daar vindt u
ook de agenda met optredens. Zo kunt
u harmonieorkest en opleidingsorkest
beluisteren tijdens een bijzonder con-
cert op zaterdag 10 november in ‘De
Brink’ in Zelhem.

OPEN DAG

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

Onderhoud zwembadafgerond
Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.
DiscozwemmenHet discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn OuderenOuderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

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

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

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

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

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

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

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

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen
Gemeentecentrum De Sprankel
uitgebreid en vernieuwd

Tijdens de jaarlijkse gemeenteavonden van de Protestantse Gemeente

Ruurlo/Barchem i.w. presenteert de federatieraad van de kerkelijke ge-

meente maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober een aantal beleidsplan-

nen en ontwikkelingen. Zo zal onder meer de toekomst van kerkelijk ge-

meentecentrum De Sprankel ter sprake worden gebracht, zullen gemeente-

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

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

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

vernieuwen.

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

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

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

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

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

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

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

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

naars (professionals en goede amateurs) mee.

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

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

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

Bibliotheek:
Een verleidingvoor ouderenBibliotheek Oost-Achterhoek, met

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

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel
ver weg, de bevolking wordt onder-
drukt door de Oost- Duitse geheime
politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-
zien als een van de meest effectieve in-
lichtingendiensten ter wereld. Het
doel van de Stasi: alles te weten ko-
men. De succesvolle toneelschrijver
Georg Dreyman (Sebastian Koch) en
zijn geliefde, de actrice Christa-Maria
Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren
in de DDR. Maar hun acties en vooral
gedachten zijn niet altijd in lijn met
de ideologie van de socialistische heil-
staat. De minister van Cultuur is érg
gelnteresseerd in Christa-Maria en
geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-
he), alias HGW XX/7, opdracht de twee
af te luisteren. Boven hun apparte-
ment, op zolder, luistert hij dag en
nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt
gezogen, des te meer moeite heeft hij
zijn loyaliteit aan de staat te behou-
den. Regisseur van de film is F. Henc-
kel Von Donnersmarck. De film duurt
137 minuten. De voorstelling begint
vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 
in bibliotheek‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen
vijf bibliotheken in de Achterhoek
in de wintermaanden maandelijks
hun films. Op vrijdag 28 september
is in Ruurlo de film Das Leben der
Anderen te zien.
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Martin Velthoen van Gall & Gall en
Paul Bombeld van Boek & Co hebben
de actie gezamenlijk bedacht. 
Velthoen: "Verenigingen hebben te
maken met bezuinigingen van de
overheid en gaan daarom opzoek naar
andere inkomstenbronnen. We wor-
den dan ook bijna dagelijks benaderd
om als sponsor op te treden. We willen
graag iets doen, maar moesten nog
even denken over welke manier de be-
ste was. 

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

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

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

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

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

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

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

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

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

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

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

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

fors sponsorbedrag.

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

sponsorbedrag gaan verdienen.

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

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

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

Kledingbeurs voor volwassenen en tieners

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

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

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

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

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

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

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

Vele honderden inwoners van Leesten
gaven gehoor aan deze uitnodiging,
waardoor het op diverse plaatsen in de
wijk behoorlijk roze en groen kleurde.
Velen maakten er veel werk van om ex-
tra op te vallen en op die wijze moge-
lijk sneller in de prijzen te vallen. Een
logisch gevolg gezien de zeer aantrek-
kelijke prijzen die in het vooruitzicht
waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:
•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen
(26 x € 50.- per week)•5 x een boodschappenpakket t.w.v.
€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-
derden deelnemers waren geselec-
teerd, werden op donderdag 20 sep-
tember via een brief geïnformeerd dat
ze tot deze groep behoorden. Op zater-
dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking RaamposteraktieSuper de BoerLeesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00
uur heeft de feestelijke prijsuitrei-
king plaatsgevonden van de Raam-
posteraktie, welke georganiseerd
werd door Super de Boer Leesten.
Vanwege de opening van de nieuwe
supermarkt in Leesten, werden de
inwoners uitgenodigd een A3-
poster voor hun ramen te hangen,
met de tekst: "Vanaf heden doen
wij onze boodschappen bij Super
de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,
bekendgemaakt wie welke prijs had
gewonnen.
De hoofdprijs was voor de bewoners
van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen
waren voor de bewoners van De Beek-
oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.
€ 100.- werden verdeeld over:De Varentuin 4, Goethesingel 94,

Loverendale 19, De Bosrand 106 en
Ien Dalessingel 271.
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VOOR ELKE KLANTDE BESTE BAND

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

Nijhof Banden
V.O.F.
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Woning-update

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aatsmarathon Elfstedentocht niet
nger mogelijk lijkt te zijn. 

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

e onder aanvoering van tourna-
entdirector Frank Adema gekozen

mdat het sportevenement in een
rte termijn moest worden georgani-

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

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

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

Zomerse variant biatlon heeftgeen gebrek aan zonRussen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finaleDe finale werd spannend doordat de
Rus Vasily Cheranev voordat hij de
laatste runronde inging één doel van
de drie miste. Hij kreeg een strafronde
van 140 meter sprinten voor zijn kie-
zen. De man in zijn  kielzog, Kirill
Maltsev schoot alle drie doelen in een
rap tempo om en lag met het ingaan
van die ronde op een 25 meter voor-
sprong. Bij de binnenkomst in het sta-
dion waar een twee weken geleden
nog de bloemencorso wagens stonden
opgesteld, bleek Cheranev de beste
benen te hebben. Hij bereikte overtuigend de gouden

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

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

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

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

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars

MakelaarsTaxateurs
Lichtenvoorde:Broekboomstraat 10Telefoon  (0544) 37 22 20Internet: www.steentjes.nlE-mail: info@steentjes.nl

LICHTENVOORDEWatersnipstraat 26

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

Aanvaarding in overleg.Prijs op aanvraag.

SPECIALE PRIJS!
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Vrijdag 5 oktober in binnenstad van GroenloBokbierfestival wordt muzikaal 
opgeluisterd door acht bands

Doen we!

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00
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Eén van de vaste en tevens meest tradi-
tionele onderdelen op de jaarkalen-
der van de Groenlose Horeca-vereni-
ging is zonder enige twijfel het bok-
bierfestival. Dit altijd sfeervolle gebeu-
ren vindt dit jaar plaats op vrijdag 5
oktober a.s. in de binnenstad van
Groenlo.
Volgens de horecaondernemers Tom
Rooks en Jan Bekken betreft het hier
een altijd erg gezellig festival met een
geheel eigentijds karakter.

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

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

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

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

Er komt steeds meer nadruk te liggen
op het streven oudere mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
En als dat wonen wat moeilijker
wordt dan zijn er tal van organisaties
die de helpende hand bieden om dat
zelfstandig wonen zo aangenaam
mogelijk te maken. Dat is een nieuw
systeem dat steeds meer wordt inge-
voerd en toegepast.In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in
d’Orangie het Compleet Wonen Team
officieel geïnstalleerd dat is bedoel
voor de oudere bewoners van
d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,
Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat
uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-
ter van de Woonplaats, en Ilse
Smeenk, wijkverpleegkundige van
Sensire, zal dat doel in de praktijk
gaan uitvoeren.Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de
mensen kunnen dan bij het Compleet
Wonen Team met al hun vragen
terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-
komst werd nog eens goed de nadruk
gelegd op datgene wat het team voor
de mensen kan betekenen.De actie is gezamenlijk ingezet door
Sensire, de Woonplaats en het
Zorgloket. Inmiddels zijn al een aan-
tal zaken gerealiseerd en zullen er nog
heel wat zaken verwezenlijkt moeten
worden. Mensen worden ook uitgeno-
digd zelf met ideeën te komen die hen
in staat stellen langer thuis te kunnen
blijven wonen.

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

Compleet Wonen Team officieel geïnstalleerdAandacht voor zelfstandig blijven
wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente
ingediend voor de bouw van een nieu-
we recreatieruimte die als het ware
een wig vormt tussen twee apparte-
mentenblokken in d’ Orangie.
Als alles volgens plan verloopt dan zal
zo rond augustus volgend jaar die
ruimte in gebruik worden genomen.
En die ruimte is van wezenlijk belang,
zo zette Joke Bults van de woningcor-
poratie vorige week nog eens uiteen.
Er zijn daarnaast ook heel veel kleine-
re zaken die de aandacht vragen en
een aantal wensen is inmiddels ook al
ingelost.
In d’Orangie zijn reflectiestrepen aan-
gebracht op de eerste en laatste trap-
treden en diverse deuren zijn voor-
zien van automatische deuropeners.
Bij het Bagijn, het andere grote com-
plex in de Kloostertuin, was de boven-
ste verdieping niet helemaal overdekt
waardoor het bij regen en sneeuw
glad kon worden. Daarom is er een
antisliplaag aangebracht en de over-
kapping vergroot. Ook is er een
beschutte fietsenstalling gerealiseerd
en daar zijn ook de laatste traptreden

voorzien van reflectiestrepen.
In het complex aan de Lepelstraat -
Batenburghof - zijn eveneens reflectie-
strepen aangebracht en aan de
Nieuwstad is de oprijlaan naar de
algemene toegang ruimer gemaakt.
Daar zijn ook reflectiestrepen aange-
bracht en is er ook gezorgd voor een
betere verlichting.De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat kunnen hun wensen nu
ook elke week kenbaar maken.
Er werd tijdens de feestelijke bijeen-
komst nog eens gewezen op de nood-
zaak goed thuis te kunnen wonen.
Sociaal isolement moet worden ver-
meden, zo werd sterk benadrukt.
Daarom is een op maat gesneden
nieuwe recreatieruimte ook zo
belangrijk, of je nu actief meedoet, of
je alleen een praatje maakt of wat dan
ook, goed sociaal contact is van
wezenlijk belang en door allerlei prak-
tische aanpassingen en dergelijke kan
het leven ook nog eens worden ver-
aangenaamd.
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A C T I V I T E I T E N
2 MAAL EEN SPEKTACULAIRE MODESHOWINCLUSIEF HAIR EN BEAUTYSHOW

TERRASSEN OPEN
DEMONSTRATIE FIETSCROSS
JUMPEN OP HET KUSSENVOOR DE KLEINTJES

VERRASSENDE ACTIES VAN WINKELIERS
WIJNGENOT (ZIE DE PAGINA OVER WIJN) 
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Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
Vakantiekrant

Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

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

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

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

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

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

Informatie?

avk@weevers.nl

InFarming BV is een jong, actief bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van melkwinning,

automatiseringstechniek en stalinrichting voor de melkveehouderij.

Wij zijn o.a. dealer van de topmerken DeLaval, Manus en Spinder. Voor uitbreiding van ons team zijn 

wij op zoek naar een:

Servicemonteur melk- en veevoedingsinstallaties en 
VMS (melkrobot)

Ben jij die enthousiaste man of vrouw die zelfstandig werken kan en veel interesse in de 

melkveehouderij heeft, dan kun jij ons team versterken. 

Ervaring in een soortgelijke functie wordt op prijs gesteld.

Wij bieden:

jong en enthousiast team.

Voor nadere informatie kunt u bellen met:
InFarming BV

Tel.: 0314 621 906

Geïnteresseerd?

InFarming BV

Gildenweg 9

www.infarming.nl, info@infarming.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Al vanaf € 16.690*
 rijdt u in uw ideale auto.

  M k k nn s m t d n w

C tr n B rl ng
 b R s nk

* Prijzen zijn incl. btw en bpm excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs Citroën Berlingo v.a. €399 p/mnd o.b.v. Full Service Operational Lease 
excl. brandstof, via Citroën Leasing & Financiering, o.b.v. 48 maanden, 20.000 km per jaar. Gemiddeld brandstofverbruik 5,6l/100km (17,9 km/l) tot 8,2l/100km 
(12,2km/l). CO2-uitstoot 140-195gr/km. Afgebeelde model kan in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

De nieuwe is niets te gek.

VANAF 23 MEI A.S.
IN DE SHOWROOM!

Weulen Kranenbarg in Vorden
Dè bestratingsspecialist van de achterhoek

Gebakken waaltjes 
vanaf € 34,95/m2

Ruurloseweg 45a

Vorden Tel: 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

getrommelde stenen div. afmetingen en kleuren
vanaf € 13,95/m2

Ongetrommeld wildverband div. kleuren
vanaf € 16,50/m2

Chinees hardsteen div. afmetingen
vanaf € 29,95/m2

SHOWTUIN ALTIJD GEOPEND!

Vanuit haar vestiging in Ruurlo ontwerpt, produceert en installeert Metos groot-
keukenapparatuur en vaatwerkspoelmachines, zowel voor de verzorgingssector
als voor bedrijfsrestaurants en horeca.
Kitchen Intelligence geeft aan dat Metos actief met haar klanten meedenkt en
daardoor oplossingen creëert met het doel meer tijd vrij te maken voor de maal-
tijdenbereiding.
Metos is marktleider in Nederland en heeft ca. 140 enthousiaste medewerkers
om haar klanten dagelijks van dienst te zijn.

Wij zoeken een enthousiaste

Allround lasser/monteur m/v
Functiebeschrijving
Voor onze afdeling productie zoeken wij een allround lasser/monteur, die aan de
hand van tekeningen en in overleg met de productiechef onze producten, zoals
bakwanden, uitgifte meubels en spoelkeukenapparatuur, in een zelfstandig wer-
kend team produceert en afmonteert. 
Het betreft hier zowel laswerk, afmontagewerk als ook elektra afmontage.

Wij vragen
• LTS +/MTS- opleiding WTB / E of gelijkwaardig door ervaring
• Inzet en teamgeest
• Ervaring met TIG lassen en werken in een roestvrijstaal verwerkende omgeving

is een pré
• Woonachtig binnen een afstand 25 km rondom Ruurlo.

Geboden wordt:
• Goede werksfeer in een prettig team
• Passend salaris 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Voldoe je aan bovenstaand profiel of ken je mensen die hieraan voldoen, reageer
dan snel door een CV met krachtige motivatie naar ons toe te sturen vóór 28 mei
2008.

Sollicitaties richten aan:
Schriftelijk: Metos BV, t.a.v. personeelszaken,
postbus 25, 7261 AA te Ruurlo.
Bij voorkeur per e-mail: pz@metos.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw R. klein Selle, telefoonnummer
0573-458530.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken

een nieuwe uitstraling!



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

Door het verwachte warme weer, dien-
den zich de eerste fietsers al vroeg
aan. De deelnemers kwamen uit alle
uithoeken van het land om te genie-
ten van een prachtige fietsdag. Tegen
tienen waren er 280 racefietsers ver-
trokken voor een mooie tocht door de
verschillende buurtschappen rond
Hengelo en Ruurlo. 

Vervolgens ging het door het glooien-
de, bosrijke buitengebied van Lochem,
naar de eerste pauzeplek in Exel. Ge-
lijk hierna was er een routesplitsing
waarbij de fietsers van de 115 km. rou-
te de IJssel over gezet werden door het
fietsveer bij Gorssel. Het was een druk-
te van belang bij de fietspont, zodat de
boot dikwijls overvol de overkant be-
reikte. Hier ging het door de uiter-

waarden van de Ijsselvallei naar de Ve-
luwezoom, waar er vanwege de hitte,
een extra pauze was ingelast. Samen
met de 85 km. deelnemers kreeg men
tenslotte nog onze mooie Graafschap
te zien in de nabijheid van Zutphen en
Vorden.

Ondertussen waren ook de fietsers op
de gezinstochten vertrokken. Deze 600
deelnemers kregen een heel ander ge-
deelte van de Achterhoek te zien. Er
was bewust gekozen voor een vroege
routesplitsing op het Hengelose Zand,
zodat het niet te druk op de verschil-
lende terrassen zou worden. De 45 en
60 kilometer rijders gingen eerst via
de bossen naar het Wolfersveen voor
een pauze, en de kortere afstanden
fietsten eerst naar Halle. Vooral de lan-

ge afstand rijders waren aangenaam
verrast door de voor hen, onbekende
kerkepaden op de route. Deze rond Zi-
euwent en Mariënvelde aangelegde
Kerkepaden, lopen dwars door de wei-
landen en zijn zeker een bezoek
waard als u eens in de gelegenheid
bent. Na dit netwerk bezocht te heb-
ben, kreeg de fietsroute een vervolg
door het Halse buitengebied. In Halle,
waar ook honderd fietsers waren ge-
start, was het weer tijd om de dorst te
lessen op een terras. Hier hadden ook
de deelnemers aan de korte routes
hun pauze erop zitten, zodat er geza-
menlijk vertrokken kon worden naar
Keijenborg, om daar het laatste terras
aan te doen.

Onderweg kon men deelnemen aan
een fietspuzzel opdracht en enkele
fietsers werden zelf op de foto gezet,
die te zien zijn op www.keiaosers.nl

Halle en Keijenborg op de fiets
Onder zomerse omstandigheden werd er op 2e Pinksterdag de Omloop
van de Graafschap gefietst.

Dat hij dat met goed gevolg heeft ge-
daan blijkt wel uit de vele prijzen
die het koor heeft gewonnen waar-
onder 2 x een eerste prijs bij landelij-
ke concoursen van het  Koninklijk
Nederlands Zangers verbond. Het
laatst in oktober 2006. 

Het repertoire is heel breed en vari-
eert van klassiek tot populair 'en al-

les wat daar tussen ligt'. Zo in de
sfeer van Yesterday tot 'Moon Ri-
ver"maar ook mooie Schubert liede-
ren, stukken uit de Barock en nog
veel meer.

Laat u verrassen op 25 mei door de
prachtige 'sound' van dit koor. Bij
mooi weer is er een gezellig terras
naast de kerk wat gelegenheid biedt
voor een gezellige afsluiting. 
De IJsselzangers uit Zutphen zien u
graag tegemoet op 25 Mei in Vier-
akker!!

Wilt u meer weten over de IJssel-
zangers? Kijk dan op 
www.ijsselzangers.nl of 
www.ijsselzangerszutphen-web-log.nl

Koffieconcert in Vierakker
25 mei 2008
De IJsselzangers uit Zutphen ge-
ven op Zondagmorgen 25 mei a.s.
een Koffieconcert in de St.Wil-
librorduskerk in Vierakker. Na-
tuurlijk onder leiding van Bert
Nijhof die al meer dan 40 jaar
niet de scepter, maar het dirig-
eerstokje zwaait!

De internationale Classic Grand Prix
staat evenals vorig jaar ook dit jaar
weer op het menu. Deze klasse is een
Europese cup waarbij oud Grand Prix
coureurs het tegen elkaar opnemen
met motoren van weleer. Dat betekent
dat op 24 en 25 mei de oude 250-cc en
350-cc tweetakt machines weer te ho-
ren zullen zijn. Oude tijden herleven
op de "Varsselring " met coureurs zo-
als:Bruno Kneubuhler, Eric Saul, John
en Ian Simpson om er een paar te noe-
men. Kneubuhler en Simpson wisten
in hun goede jaren ook races te win-
nen in Hengelo. De 3 landen cup is de
andere internationale race die op het
programma staat. Sinds 2002 is de HA-
MOVE een samenwerking aangegaan
met Oostende (Belgie) en Frohburg
(Duitsland). Samen hebben de drie
clubs de '3 landencup' opgezet waarbij
tien Nederlandse coureurs rijden te-
gen tien coureurs uit Belgie en tien uit
Duitsland. Hierdoor is een vol start-
veld en een spannende competitie ge-
garandeerd. Deze wedstrijd zal in twee
manche's verreden worden. Dat de '3
landencup steeds meer naam krijgt,
blijkt uit de reacties van de renners en
het publiek. Voor de HAMOVE is dat
een stimulans om met deze competi-
tie door te gaan. Bas Winkel, Gert van
de Bosch en Olaf Romijn komen uit
voor de HAMOVE in deze klasse. Kans-
hebbers voor de overwinning zijn in
deze klasse Bas Winkel en Robert Men-
zen uit Nederland. Danny Lannoo en
Alex Verleye zullen proberen om de
zege mee te nemen naar Belgie. Didier
Grams en Bernd Scheeder zullen het
zelfde voor Duitsland willen doen.
Daarnaast komen de 250-cc, super-

sport, superbikes en de zijspannen uit
voor het Open Nederlands Kampioen-
schap. In de 250-cc hoopt het Perfor-
mance Racing Achterhoek, afkomstig
uit Hengelo, de overwinning mee naar
huis te kunnen nemen. Frank Bakker
de Friese coureur zal het moeten gaan
doen omdat bestuurslid en rijder Ton-
nie Wassink door een valpartij in
Duitsland voor langere tijd is uitge-
schakeld. Frank van den Dragt zal
Wassink vervangen op de PRA Honda.
Tevens wordt deze klasse aangevuld
met enkele 125-cc rijders zoals Joop
Timmer, Kevin valk en Henk de Ruiter.
In de supersport zijn veel regionale
teams en rijders vertegenwoordigd.
Grote favoriet is streekgenoot Swen
Ahnendorp die met pinksteren de
races in Oss wist te winnen. De lokale
helden Fabian Heusinkveld en Mile Pa-
jic zijn ook goed voor top tien klasse-
ringen. Daarnaast komen Jurjen Uit-
terdijk en Kevin van Leuven uit op een
door Hartelman getunde motor. Grote
afwezige is Joan Veijer die in Oss hard
van zijn machine viel en een knie ope-
ratie moest ondergaan. Ahnendorp
kan op felle tegenstand rekenen van
Raymond Schouten. Iris Ten Katen is
de enige vrouwelijke deelneemster in
Hengelo en zij komt ook uit in de su-
persport klasse. Arie Vos is de grote fa-
voriet in de superbike klasse en wist
de afgelopen twee ONK races winnend
af te sluiten. De HAMOVE leden Bob
Withag en Bas Winkel zullen er alles
aan doen om dit te verhinderen. Ron
van Steenbergen en zijn Belgische
teamgenoot Sepp Vermonden zullen
ook alles in het werk stellen om de
overwinning naar zich toe te trekken.

Zij komen uit voor het team:Stichting
Racen Tegen Kanker. Het is zeer de
moeite waard om een kijkje te nemen
bij dit toch wel bijzondere team. Bob
Withag liet tijdens de persconferentie
weten dat hij er alles aan zou doen om
Vos van de overwinning af te houden.
Evenals vorig jaar staan de zijspannen
ook weer aan de start in Hengelo. Jan
Bevers en Ron Vermeer kunnen op te-
genstand rekenen van het Belgische
duo Bertrand Hughes en Jean Louwet-
te. De naam Streuer is ook weer terug
op het circuit. Bennie Streuer zoon
van 3 voudig wereldkampioen zijspan-
racen Egbert Streuer zal aan de start
staan in deze klasse. Wim Verweijme-
ren heeft ook zijn rentree na twee jaar
afwezigheid. Bij Wim begon het toch
weer te kriebelen, hij rijdt dit jaar sa-
men met bakkenist Joost Bos. Verweij-
meren pakte jaren geleden titels met
ex bakkenist Koen Kruip uit Vorden. 
Nieuw dit jaar is een supersport race
met Belgische deelnemers die zullen

strijden voor het Belgisch kampioen-
schap. De altijd spectaculaire rijder Se-
bastien Le Grelle die in de haakse hoe-
ken vaak helemaal dwars staat komt
uit op een Triumph. 
Vorig jaar was er voor het eerst een vi-
deowall aanwezig tijdens de races. Dat
smaakte naar meer!Vandaar dat ook
dit jaar de videowall weer aanwezig is.
Rond het circuit komen extra came-
ra's zodat het publiek bijna alles kan
volgen vanaf de VIP-tent en hoofdtri-
bune. De HAMOVE werkt sinds drie
jaar met twee commentatoren langs
het circuit, zo ook dit jaar weer. Een
bij start/finish en de andere achterop
het circuit bij de chicane. Het publiek
wordt hierdoor goed op de hoogte ge-
houden tijdens de races. De commen-
tatoren zijn Eurosport verslaggever
Diederick de Vries en Wim de Ruiter. 
Ook dit jaar staan de rijders uit dezelf-
de klasse bij elkaar op het rennerskwa-
tierDat maakt het overzichtelijk en
met behulp van het gratis program-
maboekje kan men de rijders en
teams gauw vinden. 
Op zaterdagavond wordt in de tent op
het rennerskwartier weer de befaam-
de HAMOVE party georganiseerd. Van-
af 20. 00 uur zal het feest losbarsten
met de band 'Alan Cascoigne Trio',
met oud-Normaal gitarist Alan Cas-
coigne. Als hoofdband staat '7 op de
schaal van Richter'geprogrammeerd.
Het repertoire wordt 100% live ge-
speeld en bestaat uit de beste
pop/rockklassiekers, de mooiste hits
uit de top 40, de lekkerste muziek uit
de Nederpop en om de feeststemming
te vergroten een aantal Hollandse
meezingers. Reden genoeg om zater-
dagavond een bezoek te brengen aan
de feesttent. 
Naast de baan is er op zondag ook van
alles te beleven en ook de kleintjes
worden niet vergeten. Zo is er een mi-
ni crossbaan, springkussen en een
draaimolen en dit alles is gratis. 
In de pauze zullen een aantal Ferrari's
op de baan komen en een aantal be-
zoekers mogen meerijden. Tevens zal
Bruno Kneubuhler op een oude Hon-
da driepitter het circuit onveilig ma-
ken. Kinderen tot twaalf jaar hebben
zowel op zaterdag als zondag gratis

entree onder begeleiding. Zaterdag
zijn de kosten 8 euro ( vanaf 12 jaar)
De kosten op zondag zijn 8 euro voor
kinderen vanaf twaalf tot en met zes-
tien en 17 euro vanaf  16 jaar. Wie lek-
ker en comfortabel op de tribune bij
start en finish wil zitten betaalt een
toeslag van slechts 5 euro. Daarbij in-
begrepen een prachtig programma-
boekje met namen van alle coureurs
en teams. Voor iedereen die een heel
weekend wil komen, is naast het ren-
nerskwartier een gratis camping inge-
richt. Deze camping geld ook voor de
mensen uit de regio. Zo kunnen zij de
trainingen en het feest op zaterdag-
avond onder het genot van een drank-
je meemaken en hoeft men niet terug
naar huis te rijden. 

TRAINING- EN WEDSTRIJDSCHEMA 
Zaterdag 24 mei.

Eerste training 20 minuten
8.30 supersport 600 Belgie
8.50 Dutch supersport 600
9.10 250/125cc
9.30 Dutch superbikes
9.50 ICGP
10.10 zijspan

Tweede training 30 minuten
10.45 supersport 600 Belgie
11.15 Dutch supersport 600
11.45 250/125cc
12.15 Dutch superbikes

12.45 ICGP
13.15 3 landencup
14.15 zijspan

Derde training 30 minuten  
14.30 supersport 600 Belgie 
15.00 Dutch supersport 600
16.00 Dutch superbikes
16.30 ICGP
17.00 3 landencup
17.30 zijspan

Warming-up zondag 25 mei.
8.30 supersport 600 Belgie                    
8.45 3 landencup                                    
9.00 250/125cc                                        
9.15 Dutch supersport 600                    
9.30 ICGP                                                
9.45 Dutch superbikes                           
10.00 zijspan                                           

WEDSTRIJDEN 
Zondag 25 mei.
10.30 supersport 600 Belgie + runner-up
11.15 3 landencup 1e manche
12.00 250/125cc
12.45 Dutch supersport 600
13.30 pauze   
14.00 3 landencup    2e manche
14.45 ICGP
15.30 Dutch superbikes
16.15 zijspan

Internationale motorraces Hengelo Gld

Het is al een dikke veertig jaar geleden dat er voor het eerst een motorrace
gehouden werd in Hengelo op het circuit "Varsselring". Net als voorgaan-
de jaren is het de HAMOVE gelukt om een interessant programma samen
te stellen. Naast de races om het Nederlands kampioenschap wordt er ook
weer gestreden om een Europese cup.



Mantelzorger ben je wanneer je zorgt
voor iemand uit je directe omgeving.
Het kan gaan om zorg voor een demen-
terende ouder, een kind met een beper-
king, of een partner met een chroni-
sche ziekte of een psychische aandoe-
ning. Om deze zorg goed vol te houden
is het belangrijk om regelmatig te ont-
spannen. Daarom biedt de VIT Oost-
Gelderland de mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst een middagje uit
aan. Het uitstapje gaat naar het oudste
stadje van Nederland, namelijk het

plaatsje Bronkhorst. Hier bevindt zich
het Dickens Museum. Scrooge, Dickens
beroemdste romanfiguur, neemt de
mantelzorgers mee op een rondwande-
ling door het stadje, waarbij hij hen
laat beleven hoe er vroeger in dit stad-
je werd gewoond. Na de wandeling
wordt er uitgerust bij Herberg de
Gouden Leeuw in Bronkhorst. 
Wilt u mee op dit uitstapje dan wordt
u om 13.30 uur bij Partycentrum Lan-
geler (Mantelzorgsalon), Spalstraat 5
in Hengelo verwacht. Na koffie en
thee vertrekt  men naar Bronkhorst.
Om 16.00 uur is de middag afgelopen. 
Deelname aan deze activiteit is gratis.
Wel dient u zich even op te geven vóór
2 juni 2008 bij de VIT Oost-Gelderland
(0573) 43 84 00, of 
k.hogevonder@vitoost-gelderland.nl

Uitstapje voor mantelzorgers
Op dinsdag 10 juni a.s. wordt voor
alle mantelzorgers in de gemeente
Bronckhorst een uitstapje geor-
ganiseerd door het Steunpunt
MantelZorg van de VIT Oost-Gelder-
land.

Op zondag 10 mei reed Thijs van Ame-
rongen de ronde van Midden Brabant.
In deze klassieker over bijna 200 kilo-
meter werd hij uiteindelijk 18e. De
overwinning ging naar zijn ploegge-
noot Johnny Hoogerland uit Yerseke.
Op tweede Pinksterdag werd in Groot
Agelo de districtskampioenschappen
regio Oost verreden. Bij de Amateurs A
behaalde miste Jan Weevers net het
podium en werd tweede. De overwin-
ning ging naar Ben Van Egmond uit

Nijverdal. Derde werd Arjan Huis-
kamp uit Heerde. Bij de beloften werd
Rens te Stroet elfde en bij de Amateurs
B Ralf Vos 14e. Bij de Masters 40+ werd
Peter Makkink 21e en bij de 50+ werd
Rudi Peters 8e.
Op zaterdag 17 mei organiseert RTV
Vierakker Wichmond de Rabo-ronde
van Wichmond. Op het mooie par-
cours in en rond Wichmond zullen
om 15.15 uur de jeugd van Wichmond
het omstreken het spits afbijten voor
de Rabo Dikke Bandenrace. Om 16.00
uur zal het startschot klinken voor de
Masters 60+. Als laatste zal de wed-
strijd voor amateurs A en B verreden
worden. Deze starten om 17.30 uur.
Er zullen diverse leden van de RTV
Vierakker Wichmond aan het vertrek
staan in deze wedstrijd en proberen
met de overwinning aan de haal te
gaan.

Podiumplaatsen RTV-er Jan Weevers
Op zondag 4 mei werd in Stokkum
de jaarlijkse wielerronde verreden.
Bij de Amateurs A stond o.a. moun-
tainbiker en RTV-er Jan Weevers
aan het vertrek. Na een goed gere-
den koers eindigde hij uiteindelijk
op een derde plek. De overwinning
ging naar Arjan Ribbers uit Groen-
lo, voor Patrick Somsen uit Aalten.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD
Duiven werden gelost op zaterdag 10
mei om 07.15 uur in Pommeroeul (250
km). Aankomst eerste duif 10.36 uur.

Uitslag:
1. L. te Stroet; 2. A. Kamperman
3. B. te Stroet; 4. W. Jansen
5. G. Duitshof

Uitslag jeugd:
1. R. Sesink; 2. K. Bergervoet 

En duiven werden gelost op zaterdag
10 mei om 06.30 uur in Pithiviers (517

km). Aankomst eerste duif 14.21 uur.

Uitslag: 
1. R. Koers; 2. L te Stroet
3. G. Duitshof; 4. Chr. te Stroet; 
5. A. Peters

Duiven werden gelost op zondag 18
mei om 08.00 uur in Reims (348 km)
Aankomst eerste duif 13.18 uur

Uitslag:
1. B. te Stroet; 2. A. Kamperman
3. W. Jansen; 4. A. Luesink
5. A. Peters

D u i v e n s p o r t

In de tuinen staan vele beelden en
eeuwenoude bomen, waaronder rond
1800 de door dichter A.C.W. Staring ge-
plante libanon ceder. De tuin wordt
begrensd door vijvers en grachten. 
Op het voorplein van het kasteel vindt
die dagen een kleine regionale markt
plaats, met naast een planten- en een

rozenkweker, ook Achterhoekse wijn,
asperges, honing, jams, biologische
kaas etc. Tevens is er in het koetshuis
koffie, thee, limonade, krentenwegge
en kruidkoek verkrijgbaar. Kasteel de
Wildenborch, oorspronkelijk stam-
mend uit de 14e eeuw, wordt sinds
1780 bewoond door de familie Staring.
Ook nu nog wordt het huis als particu-
lier bewoond door een nazaat van de
dichter Staring, de kinderboekenau-
teur Jennine Staring en haar man
Evert- Kees van de Plassche.  Kinderen
tot 12 jaar gratis. Honden zijn niet
toegestaan. 
Kasteel de Wildenborch is gelegen aan
de Wildenborchseweg 20, de verbin-
dingsweg tussen Vorden en Lochem.
Voor meer informatie www.wilden-
borch.nl

Open tuindagen kasteel Wildenborch
Op zaterdag 24 en zondag 25 mei
zullen tussen 10.00 en 17.00 uur de
tuinen van kasteel de Wildenborch
voor het publiek geopend zijn. Dan
kan op eigen gelegenheid een kijk-
je worden genomen in de schitte-
rende tuinen in Engelse land-
schapsstijl, dat wil zeggen: grote
grasvelden, schitterende bloeiende
borders en prachtige doorkijkjes
naar het Achterhoekse landschap.

Annegreet is opgeleid als kunstzinnig
therapeut en verzorgt sinds vier jaar
in haar atelier diverse kunstzinnige
cursussen zoals schilderen met aqua-
relverf, werken met pastelkrijt en ver-
schillende tekentechnieken. Daar-

naast kan men ook voor het portrette-
kenen kan men in het atelier terecht.
Op de open dag  worden werken van
cursisten tentoongesteld, die in de af-
gelopen periode zijn gemaakt. Daar-
naast toont Annegreet schilderijen

van haar eigen collectie. Het nieuwe
KUNSTzin - programma voor het sei-
zoen 2008/2009 ligt op die dag ook
klaar. 
Het nieuwe programma is inspirerend
en afwisselend en biedt voor een ieder,
die zich kunstzinnig (verder) wil ont-
wikkelen boeiende mogelijkheden.
Cursisten kunnen voor de verschillen-
de activiteiten zowel overdag als in de
avond terecht.

U bent voor deze open dag van harte
uitgenodigd en de koffie staat klaar.
Alle bezoekers dingen mee naar een
schilderij van Annegreet. De verloting
vindt om 15.30uur plaats en de win-
naar wordt, wanneer niet aanwezig,
gelnformeerd. Bent u niet in staat om
op die dag te komen kijken dan kunt
u ook telefonisch het programma aan-
vragen: 0575 452585. 

In de week van 7 tot 13 juni exposeert
Annegreet in de kapel te Bronckhorst
schilderijen uit haar collectie. Tijdens
deze expositie is ook het werk van
kunstenares Joke Lourier te zien. Zij is
beeldhouwster en stelt haar beelden
van steen en brons ten toon. Ook hier-
voor bent u natuurlijk van harte uitge-
nodigd!

Open dag atelier Kunstzin én 
expositie in de kapel te Bronckhorst

Op 14 juni aanstaande houdt atelier KUNSTzin een open dag. Atelier
KUNSTzin is het atelier van Annegreet Berenbak en is gevestigd aan de
Kastanjelaan 11 te Steenderen. De open dag begint om 10.00 uur en duurt
tot circa 16.00 uur.

De combinatie van onder andere bier,
zweet en tranen oftewel bloed, zweet
en tranen moeten er voor zorgen dat
dit weer een 1000% geslaagd feestje
wordt. 

De organisatoren wilden geen jaar
wachten op de Hanska Tribute 2009.
Daarom werd gekozen om een Super
feestavond te hebben met de andere
volksheld ‘André Hazes’. 

Tijdens deze avond ‘Live on stage’ komt
Hazes imitator Anne Rodenburg. Hij is
de Hazes imitator op dit moment. 

In het voorprogramma en als suppor-
ting act staat de huisband van Herf-
kens, het nu al legendarische duo Ed
& Fred.Dit duo is het wel toevertrouwd
om flink de boel op te zwepen en eens
ouderwets te gaan feesten.

Al met al beloofd het weer geweldig
te gaan worden. Voor wie nog geen
kaarten heeft, wees er snel bij want op
is op. 

Toegangsbewijzen zijn tot donderdag-
verkrijgbaar bij de volgende verkoop-
adressen: Café Herfkens in Baak,
Sportcentre Aerofitt in Hengelo gld.
en Café de Groes in Zelhem. Daarna
zijn alleen nog kaarten aan de deur
verkrijgbaar. 

Zaal Herfkens gaat vrijdag 23 mei
open om 20.00 uur.

Primeur in de Achterhoek

‘HAZES’ concert begint in Baak!
Café Herfkens en de organisatoren
van de Tribute to Hanska hebben
bedacht om de Hazes imitator van
dit moment, Anne Rodenburg uit
Friesland te halen. Vrijdagavond 23
mei zal dit Hazes feest in Baak wor-
den gevierd.

Diverse gasten van de camping staken
vervolgens de koppen bij elkaar en zie:
twee teams hebben zich ingeschreven
voor de SamenLoop voor Hoop met de
namen Kom-es-an 1 en Kom-es-an 2.
Jong en oud gaan straks in juni hun
beste beentje voor zetten. Daarnaast is
het ook de bedoeling dat er geld inge-
zameld wordt. Hiervoor zijn een aan-

tal activiteiten op touw gezet. Aller-
eerst was er de grote aftrap op Hemel-
vaartsdag met een muzikale blues-
avond met de Bensdorp Bluesband. De
hele avond lekker genieten van prach-
tige muziek en velen dansten er heer-
lijk op los. Op deze avond werd tevens
een loterij gehouden met prachtige
prijzen. Op zondag 11 mei werd er een

gezellige middag georganiseerd met
voor elk wat wils, een rommelmarkt,
het rad van fortuin, een veiling en ook
vele leuke kinderspelletjes. Ook dit
werd een fantastische middag. Ook de
kinderen doen mee met geld inzame-
len en wel op zaterdag 31 mei. Dan
rennen zij tijdens een sponsorloop ve-
le rondjes om maar zoveel mogelijk
geld bij elkaar te krijgen. Zoals elke
ingeschreven groep proberen Kom-es-
an 1 en Kom-es-an 2 straks in juni bij te
dragen aan twee succesvolle dagen bij
de SamenLoop voor Hoop.

Campinggasten zetten zich in voor SamenLoop voor Hoop
Wat een informatiefoldertje al niet kan doen. Twee vrouwen vertellen
elkaar wat zij in een folder gelezen hebben en zie: het idee was al geboren.
Beide dames hebben een stacaravan op ‘de camping’ en na een avondje bij
elkaar te hebben gezeten, waren er al meerdere enthousiastelingen.

Voor dit toernooi kunnen alle jeugd-
leden zich aanmelden t/m 17 jaar. Het
is ieder jaar weer een erg gezellig toer-
nooi en er zijn mooie prijzen te win-

nen. Iedereen speelt in ieder geval 2
partijen en als je het leuk vindt kun je
ook nog met een vriend of vriendin
gaan dubbelen. 
De sluitingsdatum is t/m woensdag
21 mei, geef je dus nog snel op via in-
ternet: www.toernooi.nl of telefonisch
op (06) 23 92 51 19. Tot ziens bij VTP.

Rabo-Harbach open 
jeugdtoernooi 2 t/m 8 juni
Op het Vordens Tennis Park wordt
van 2 juni t/m 8 juni het open
jeugdtoernooi gespeeld.



KINDERMIDDAG
We starten traditioneel om 14.00 uur
met de kindermiddag die voor een
groot deel gesponsord is door de Vor-
dense middenstand. Er is o.a. een op-
treden van Huub's kindershow jong-
leer en diabolo act. Er staan weer di-
verse springkussens, een draaimolen
en zelfs een gratis ijscobar. De kinder-
middag is zoals gebruikelijk gratis toe-
gankelijk! 

ZATERDAGAVOND
Op de zaterdagavond zal de feestweide
om 20.00 uur haar deuren openen en
zal de Vordense band Super Sleazy als
eerste act op het door Wolbrink Vor-
den gesponsorde podium verschijnen.
De Vordense band Super Sleazy is in
het voorjaar van 2007 ontstaan als ge-
legenheidsband voor de Grote Prijs
van Vorden. Dat dit ene optreden nog
lang niet genoeg was, werd al snel dui-
delijk en Super Sleazy denderde ver-
der. Vette rock & roll-covers, die in een
enkel geval nauwelijks meer als cover
herkenbaar zijn, dat is het resultaat
van de samenwerking tussen de vijf.
Dit afgewisseld met akoestische num-
mers voor de gevoelige snaren. Met
nummers van Black Crowes, Hives, en
Jet, maar ook scherp werk van Sass Jor-
dan en Beth Hart bestijgt Super Sleazy
het podium. Een basis van pompende
ritmes, klinkende pianoriedels en gi-
taar die het begrip Sleazy een nieuwe
betekenis geeft, worden bekroond met
de karakteristieke stem van zanger
Wouter Mullink.
Als hoofdact hebben we dit jaar The
Groove Company weten vast te leggen.
The Groove Company is stevig groov-
ende, funky band, veertien-koppig,
met een prominente plaats voor vier
zangeressen en een unieke vijf-koppi-
ge blazerssectie. Uniek, niet alleen
door de omvang van The Groove Com-

pany, maar uniek ook door de gewaag-
de, niet alledaagse repertoire keuze.
Uiteraard staat The Groove Company
borg voor de bekende dance classics
om zijn publiek op stoom te krijgen:
nummers als I wish, It's raining men,
le freak, het staat allemaal op het re-
pertoire . Uiteraard is DJ Oliver ook
weer van de partij om het midzomer-
feest naar een kokend hoogtepunt te
brengen!

ZONDAGMIDDAG
Op zondagmiddag 22 juni zal de feest-
weide om 13.00 uur haar poorten ope-
nen en zal eerst DJ Oliver de bezoekers
opwarmen om daarna door te gaan
met De Richards, een band gefor-
meerd rondom de gitarist Richard
"Gorro" Jansen die van 1993 tot 2005
gezichtsbepalend was voor de band Jo-
vink en de Voederbietels en bassist Ri-
chard van der Zee, hij schreef begin ja-
ren negentig zo'n driekwart van het
boerenvolksliederen oeuvre van het
sympathieke Mannenkoor Karrespoor,
waaronder krakers als Lekker op de
Trekker, Koekalverij, Strorace en het
welbekende Mooi Man. Verder bestaan
De Richards uit Jovinkdrummer Hans
"Mongo" Bouman en zanger Robert
Busscher (ex-Boulevar). De voertaal
binnen de band, met bandleden uit
verschillende windstreken is Neder-
saksisch. En daarmee de songteksten
ook. Dat wil zeggen: Twents, Achter-
hoeks, Gronings, Drents, Kop van
Overijssels, Sallands, Nederdietsch en
Stellingerwerfs zo hoppakee door el-
kaar heen. En de muziek? Die laat zich
omschrijven als authentieke Twent-
sche negermuziek... Oftewel Rock &
Roll met de grote R! Rollende drums,
Ronkende bas, Rossende gitaar, Rauwe
zang met Retepakkende meerstemmi-
ge refreinen. Maar niet alles wordt ge-
zocht in het harde, ook de gezellige

feestliederen en meezingers worden
geenszins geschuwd. Als tweede band
zal De Normaalcoverband opdraven.
De Normaalcoverband speelt de oude-
re klassiekers van Normaal. Onlangs
kreeg de dialectrock weer een gevoeli-
ge klap te verwerken. Nadat eerder in
andere provincies al De Kast en Skik de
pijp aan Maarten gaven, hangt nu Jo-
vink & de Voederbietels de instrumen-
ten aan de wilgen in de Achterhoek.
De muzikanten zullen elk hun eigen
weg zoeken, waarbij gitarist Hendrik
Jan Bökkers een bijzondere terugkeer
naar de roots van de dialectrock heeft
ingezet.  Hendrik Jan en zijn jongere
broer Bastiaan kregen vroeger aan de
eettafel in Heino de liedjes van Nor-
maal met de paplepel ingegoten. Hun
favoriete albums stammen uit eind ja-
ren'70, met illustere namen als 'Oe-
rend Hard', 'Ojadasawa', 'D'en achter-
hoek tsjoek' en 'Springleavend'. In deze
tijd was Normaal dé trendsetter door
in plat Achterhoeks te zingen over de
beleveniswereld van de boer en platte-
lander. Muzikaal trok de band ook be-
hoorlijk van leer; het gaspedaal van de
rock& roll werd regelmatig door de bo-
dem getrapt! Dat gaat nu ook weer ge-
beuren; de Bökkers-breurs bint d'er
kloar veur um d'er allejenes op te bat-
sen! Met Erik Neimeijer op gitaar en
Pieter Holkenborg als het onverstoor-
bare evenbeeld van Jan Manschot, zul-
len ze over het podium daveren. Het
repertoire bestaat voornamelijk uit de
klassiekers van de eerste albums, zoals
'Oerend Hard', 'Ik mos pissen', 'Alie',
'Oh Deerne', 'D'en poot op t gas', 'Dal-
deejen', 'Ojadasawa', 'Ik bun moar een
eenvoudige boerenlul' en vele ande-
ren! Op onze website staan de web-
adressen van deze bands. Als extra toe-
voeging hebben weten te regelen dat
Gorro (ex Jovink), Mongo (drummer Jo-
vink) en Bökkers (gitarist Jovink) sa-
men met onze eigen local hero Ard
Schouten (bassist bij Kas Bendjen) tus-
sen de optredens door enkele bekende
Jovink nummers gaan spelen. Deze
zondagmiddag zal er tevens net als vo-
rig jaar weer genoeg te doen zijn voor
de kinderen zo zal er weer een spring-
kussen en een gratis draaimolen aan-
wezig zijn. 

VOORVERKOOP
De voorverkoop voor de zaterdag-
avond is reeds gestart, voor de zondag-
middag zijn er alleen kaarten aan de
kassa te koop! De voorverkoop adres-
sen zijn Tankstation Weulen-Kranen-
barg, Fashion Corner en Mitra Sander
Pardijs allen te Vorden.

PRIJZEN :
Kindermiddag: gratis
Zaterdagavond: VVK € 10, aan de kassa
€ 12,50
Zondagmiddag: Aan de kassa € 7,50
Voor de zondagmiddag hebben kinde-
ren onder begeleiding gratis toegang.
Voor meer info zie www.stevo.nu

Midzomerfeest 2008
ook dit jaar 2 dagen

Over een aantal weken is het weer zover, op zaterdag 21 en zondag 22 juni
barst het Midzomerfeest op de feestweide bij Kasteel Vorden weer los.
Net zoals afgelopen jaar heeft de STEVO (Stichting Evenementen Vorden)
gekozen voor een 2-daags evenement.

Als verkeersdeelnemer mag u dit na-
tuurlijk niet missen. Dus komen alle-

maal. Op dinsdag 3 juni a.s. is om
14.30 uur in de kantine van Camping
de Kleine Steege het jaarlijkse "uitje",
een gevarieerde spelmiddag, daarna
de borrel en aansluitend een heerlijk
driegangendiner geserveerd. 

HEBT U ZICH AL OPGEGEVEN??? 
Doen hoor!!! Het Bestuur van de Senio-
rensoos Wichmond/Vierakker begroet
u graag op deze activiteiten, tot ziens.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Op woensdag 28 mei a.s. om 14.30
uur organiseert de Seniorensoos
Wichmond/Vierakker in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker speciaal
voor senioren de luchtige en leven-
dige "Opfriscursus" van het Veilig
Verkeer Nederland, verzorgd door
de seniorenvoorlichter de heer
Sjaak van Meijgaarden.

In de Oude Yssel bij Doetinchem werd

9550 gram vis gevangen. De uitslag
was: 1 Jan Groot Jebbink 4600 gram, 2
Rob Golstein 4260, 3Ab Vruggink 540.
Zie voor foto’s www.desnoekbaarsvor-
den.nl. De volgende wedstrijd is zater-
dag 24 mei in de Berkel bij Lochem.

Viswedstrijd
De hengelaarsvereniging De
Snoekbaars heeft afgelopen zater-
dag de eerste viswedstrijd van het
seizoen gehouden.

Uitslag: Rick Wuestenenk 1, 2, 17,
Comb. A en A Winkels 3, 6, 7, 8, 19, 20;
Marc Tiemessen 4, 9, 11, 12; H.A. Eykel-
kamp 5; T.J. Berentsen 10, 16; D.J. Go-
tink 13, 15; E. Bruinsma 14; C. Bruins-
ma 18.

Wedvlucht vanaf Pithiviers over een
afstand van 525 kilometer. Uitslag: T.J.

Berentsen 1, 10, 11; H.A. Eykelkamp 2,
3, 12, 15, 17; Comb. J. Meijer en Zoon 4,
5, 7, 8, 16, 20; Marc Tiemessen 6, 14; C.
Bruinsma 9, 13.

Wedvlucht vanaf Reims over een af-
stand van 360 kilometer. 
Uitslag: Marc Tiemessen 1, 2, 3, 8;
Comb. A en A Winkels 4, 12, 14, 17; E.
Bruinsma 5; H.A. Eykelkamp 6, 7, 10,
15, 19, 20; T.J. Berentsen 9, 18; C.
Bruinsma 11, 13, 16.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Pommeroeul over
een afstand van circa 260 km.

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

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

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

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

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

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

MEI
21 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 L.V.G. Linde Reisje naar Drenthe

23 PCOB Middaguitstapje vertrek v.a.
Dorpscentrum, info via 55 25 65

28 Contactmiddag Welfare Rode
Kruis

28 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+,

info tel. 55 2003

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11april  t/m 15 juni april a.s.
Beeldende kunst, Galerie Bibliotheek
Vorden ‘Alledaagse Gelaagdheid’.

25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen

18 mei 11.00 - 17.00 uur KunstZondag-
Vorden Beeldende kunst/fotografie en
video in Vordense galeries en ateliers

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukker i j

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

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

Het FSC logo staat voor producten

die hout bevatten dat afkomstig 

is uit goed beheerde bossen die

onafhankelijk zijn gecertificeerd

volgens de regels van FSC.

©1996

Forest Stewardship Council A.C.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

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

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

 

 

Bedrijfsleidster Juanita Esteban van
Studio Costa: ,,Over enkele weken is
ook de beschutte tuin van studio klaar
om in gebruik te worden genomen.
Tijdens de saunabezoeken kan men
dan ook naar buiten lopen om in de
lig- en zitstoelen te relaxen en de hec-
tiek van alle dag te vergeten.” Een be-
zoek aan de sauna werkt hetzelfde als
bij een echte koorts. De ziektekiemen,
die het beste functioneren bij normale
lichaamstemperatuur en bij een ver-
hoogde temperatuur in hun ziekma-
kende werking worden gestoord, wor-
den op deze manier bevochten. 

Juanita Esteban: ,,Bij de sauna is het
dus een preventieve maatregel, wat
helpt om gezond te blijven. Als gevolg
van de warmte met aansluitend het
koude bad, ontspannen de spieren en
wordt gezorgd voor verlaging van de
bloeddruk, verbetering van de bloed-
circulatie, de stofwisseling en de
ademhaling. Sauna is goed voor de
huid en verlangzaamt de veroudering
van de huid. In een sauna worden de
bloedvaten vergroot: de doorbloeding
van de huid neemt toe. Bij de afkoelfa-
se verkleinen zich de bloedvaten,
waardoor ze getraind worden. Het li-
chaam wordt zeer grondig gereinigd.
Oude en dode huidcellen worden
makkelijker verwijderd. Bij een zeer
droge huid wordt de structuur door
het opnemen van water en het active-
ren van de zweetcellen daardoor ver-

beterd.” Voor een bezoek aan de zon-
netunnels worden door Juanita Este-
ban en haar medewerkster Carla Eg-
bers eerst huidanalyses gemaakt om
een persoonlijk op de eigen huid toe-
gespitst zonneadvies te verkrijgen en
advies gegeven over gebruik van speci-
ale zonnecosmetica die in de zonne-
tunnels geschikt zijn. De eerste klan-
ten dienden zich zondag 4 mei al aan
en oordeelden zeer positief over het
advies, de sfeer, de luxe tunnels in de
ruime cabines en de mogelijkheid om
te douchen. 

BEWUST
Studio Costa wil mensen meer bewust
maken van verantwoord zonnen in
het algemeen. ,,Velen weten niet dat
de huid op een goede zomerdag
slechts 25 minuten per lichaamskant
in de zon mag. In de praktijk gaat men
op een lekkere zomerdag de hele mid-
dag, hele dag of misschien wel een he-
le week in het zonnetje liggen. De
bruiningslampen in de zonnetunnels
zijn machinaal gefabriceerd. Het grote
voordeel hiervan is dat precies duide-
lijk is hoeveel ultraviolet licht deze af-
geven. In tegenstelling tot de zon is dit
erg betrouwbaar. Van de zon kan dat
niet gezegd worden. De UV output is
namelijk afhankelijk van jaargetijde.
In de zomer is de zon krachtiger dan
in de winter. En boven op een hoge
berg zal men eerder verbranden en tot
slot de plaats op aarde:ter hoogte van

de evenaar is de zon krachtiger dan el-
ders. Om buiten op een verstandige
manier te kunnen bruinen moet men
dus weten hoe 'sterk' de zon op dat
moment schijnt terwijl een zonne-
bank altijd een vastgestelde hoeveel-
heid ultraviolet licht afgeeft”, zo zegt
Estaban. 

CADEAU
Dit is de hoofdreden waarom ‘bewus-
te’ mensen juist in de zomer gebruik
maken van een zonnetunnel. Esteban:
,,Men gaat gebruind op vakantie en
hoeft niet meer zo nodig van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat te 'bakken'
want bruin is men dan al. Men gaat
dan dingen doen die leuker zijn. Het
land verkennen, de stad, het dorp, de
markt of op een terras nippen aan iets
koels. Men geniet dan in de koele scha-
duw. Dit is vaak veel aangenamer en
beslist beter voor de huid.” Een bruine
tint zorgt voor verdikking van de huid
en dat is weer een natuurlijke bescher-
ming van de huid tegen UV-licht. Als
men op vakantie gaat is de kans ook
nog eens kleiner op verbranding,
want aan de zonnestralen ontkomen
kun je haast niet. Studio Costa is dé
plek om er, met een gezond kleurtje,
goed uit te zien en je goed te voelen!
Studio Costa is ook af te huren voor be-
sloten gezelschap. Denk maar aan een
bedrijfsuitje, vrijgezellenuitje, familie-
dag en andere partijtjes of gewoon zo
als cadeautje voor jezelf of een ander! 

,,Kom daarom nu naar onze Studio
en ervaar de luxe!”, zo verklaart
bedrijfsleidster Juanita Esteban.
Studio Costa is dagelijks behou-
dens op maandag geopend. 

Studio Costa, Spoorstraat 46-B, 
7261 AG Ruurlo, tel. (0573) 453871.

Zaterdag 3 mei opende Studio Costa feestelijk haar nieuwe sauna- en zon-
nedeuren. Costa, hetgeen doet denken aan Spaanse kusten, verschaft bin-
nen deze Studio een veiliger plekje onder de zon. De nieuwe en luxe zon-
netunnels van Studio Costa, in een deel van een bedrijfspand aan de
Spoorstraat, biedt voor elk huidtype een uitkomst en voldoen aan de
nieuwste eisen die aan zonneapparaten gesteld zijn. De sauna en luxe
dompelbad maken een bezoek aan Studio Costa de moeite meer dan
waard.

Sauna biedt voor elk huidtype uitkomst

Nieuw in Ruurlo: Studio Costa

Wat is: A. Smakkerd (uutspr. Smakkad):
1. Deugniet. "Den smakkerd hef mi'j te pakken." 

"Ne smakkerd van ne jongen." 
2. "Ne lilleken smakkers maken." Lelijk vallen. 
3. Innige kus. "Hee gaf mi'j toch ne smakkerd." 

B. Traenn:
(Gezegd van vogels, i.h.b. kippen) paren (met). 
"Den hane treadt de henne."

C. Vot: 
1. Weg. "Al zien geld is vot." "Vot der met." 
2. "Maak da'j vot komt." Hoepel op.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Niet alleen het aantal liederen is uit-
gebreid, maar ook de kwaliteit. Het
toenemende aantal 5-stemmige liede-
ren, die we met steeds meer gemak
zingen, zowel met als zonder orkest-
band, is daarvan het bewijs. 
Met ruim 35 leden uit de regio Zut-
phen, Gorssel, Vorden, Ruurlo en het
niet aflatende enthousiasme van onze
dirigent Piet Piersma mogen we ge-
rust stellen dat het goede tijden zijn
voor Gospelkoor Inspiration Vorden. 
Op zondag 25 mei zijn wij weer te be-
luisteren tijdens de jubileumviering
van de Evangelische gemeente Zut-

phen om 10.00 uur in de Emanuel-
kerk, hoek Gerard Doustraat - Jan Ver-
meerstraat te Zutphen. Of kom eens
luisteren tijdens een repetitie op
woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur
in basisschool Het Hoge, Het Hoge 36
in Vorden. En wanneer 1 avond niet
voldoende is, tot aan de zomervakan-
tie is het lidmaatschap gratis. We zijn
erg blij wanneer we enkele nieuwe
bassen zouden kunnen verwelkomen.
Voor meer informatie kijk eens op on-
ze website: www.inspirationvorden.nl
of neem contact op met Jeanette
Braat, tel. (0648) 38 83 90.

Goede tijden voor 
Gospelkoor Inspiration

'Oh, wat een tijd, dat is de titel van één de nieuwe liederen die we als
Gospelkoor Inspiration Vorden onlangs instudeerden. Samen met enkele
andere swingende nummers hebben we ons repertoire dit seizoen weer
een prachtige impuls gegeven.

De fracties waren nogal verrast
door het besluit van het bestuur
van de Stichting IJsselgraaf om af
te zien van de fusie van de basis-
scholen de Woordhof in Hummelo
en de Bongerd in Hoog Keppel en
alleen de Woordhof in de nieuw-
bouw te willen huisvesten. Een
besluit dat reeds in de voormalige
gemeente Hummelo en Keppel is
genomen en dat door de nieuwe
gemeente Bronckhorst gerespec-
teerd wordt.

Alle partijen hebben nauw samenge-
werkt om de nieuwe school te realise-
ren. Bij het recent door onze gemeen-
teraad unaniem vastgestelde Onder-
wijs Huisvesting Plan, waarin het
meerjarenbeleid voor nieuwbouw en
onderhoud van onze scholen is vastge-
legd, is geen enkele indicatie gegeven
die zou kunnen duiden op verande-
rende inzichten. Het bestuur van de
Stichting IJsselgraaf heeft toen weder-

om en zonder bezwaar ingestemd met
het totale plan. De eerste werkzaam-
heden voor de bouw zijn gestart, het
grondwerk. 

Niettemin hebben wij ons nogmaals
verdiept in de achtergronden van het
gewijzigde standpunt van het bestuur
van IJsselgraaf. We zijn tot de conclu-
sie gekomen dat er geen nieuwe,
zwaarwegende argumenten worden
aangedragen.

Het feit dat de leerlingenprognoses
voor beide scholen wat positiever zijn
dan bij het besluit tot fusie is al langer
bekend en voor ons geen aanleiding
om nu opeens af te zien van de nieuw-
bouw voor beide scholen. Te meer
daar het afzien van één nieuwe huis-
vesting op dit moment de gemeen-
schap veel geld gaat kosten zonder dat
er aantoonbare voordelen tegenover
staan. 

Raadsfracties CDA en PvdA

CDA en PvdA voor doorgaan met
bouw nieuwe school Hummelo

Om 20.00 uur trapt 'Alan Cascoigne
Trio' af. Begin jaren 80 heeft Alan eni-
ge jaren bij de achterhoekse rockfor-
matie ' normaal' gespeeld als gitarist. 
De hoofdact wordt verzorgd door '7 op
de schaal van Richter'. Deze formatie
kun je op alle podia in Nederland te-
genkomen. Het wordt 100% live ge-
speeld en bestaat uit de beste
pop/rockklassiekers, de mooiste hits
uit de top 40, de lekkerste muziek uit
de Nederpop en om de feeststemming
te vergroten een aantal Hollandse
meezingers. Voor alle bezoekers die
zowel naar het feest op zaterdagavond
als naar de motorraces op zondag wil-
len is een camping ingericht. Aan het
slapen op de camping zijn geen extra
kosten verbonden.

Hamove party 2008
Op zaterdagavond 24 mei barst om
20.00 uur weer de HAMOVE party
los. Dit gezellige tentfeest wordt ge-
organiseerd op het rennerskwar-
tier van de motorraces aan de Vars-
selseweg te Hengelo Gld. Er staan
maarliefst twee live bands op het
programma.

In het interkerkelijke programma "De
Muzikale Ontmoeting" bij Radio Ide-
aal zijn voor de komende uitzendin-
gen weer studiogasten uitgenodigd.
Op maandag 26 mei zullen een aantal
jongeren van de Jongeren-Werkgroep-
Roemenië uit Hengelo aan het pro-
gramma meewerken. Zij komen ver-

tellen over hun opgedane ervaringen
tijdens de Roemenië reis van enkele
weken terug. Ds. Job. Stein van de pro-
testantse gemeente Zelhem zal in de
uitzending van 02 juni  een overden-
king houden. Voor de uitzending van
maandag 9 juni heeft mevr. Helma Lu-
esink-Momberg uit Hengelo haar me-

dewerking toegezegd. Het programma
'De Muzikale Ontmoeting' wordt iede-
re maandagavond tussen 19.00 en
20.00 uur uitgezonden via Radio Ide-
aal. Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
muzikale verzoekjes voor het pro-
gramma worden aangevraagd via het
tel. (0314) 62 40 02.

Kerk en Radio
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LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

DE PARTNER 

IS GEGROEID!

LAADVOLUME TOT 3.7 m3

LAADVERMOGEN TOT 830 kg

AL VANAF € 10.990,-

De Peugeot Partner is er vanaf € 10.990,-, excl. btw, bpm, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Getoond model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl. 

De nieuwe Peugeot Partner.
NU IN ONZE SHOWROOM.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Diverse kleuren
FLEXA en

HISTOR verf

nu 50% korting

OP=OP
DECO HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo Gld.

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

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

JOKERS PLAKKEN, KORTING PAKKEN! GEWOON AH HENGELO

DUJARDIN VIEUX
fles 1 liter

van 12.49
voor9.99

AH MAGER RUNDERGEHAKT
voord. verp.

kg van 5.99
voor 3.99

MET JOKER 3.39

DE SENSEO
KOFFIE-PADS
alle var. zak 36 stuks van 3.20

voor 2.84

MET JOKER 2.52

AH GEKRUIDE KIPVLEUGELS
kg

van 4.89
voor 3.99

MET JOKER 3.50

AH PANGASIUS-
FILET
voord. verp. kg van 10.98

voor 8.49

MET JOKER 7.39

AH LUIERS
alle var.

pak van 8.04
voor 6.43

MET JOKER 5.62

SUN VAATWAS-
MIDDEL
div. varianten o.a. all-in-one

pak 60 stuks van 12.18
voor 6.09

MET JOKER 4.87

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) 58 55 85

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

LLaat uw krantendrukwerk

onze zorg zijn Informeer ook naar de gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!
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DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

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

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

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

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

Tel.: 06-54317355

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Openingstijden
dinsdag 9-12 en 13-18 uur

donderdag 9-12 en 13-18 uur
vrijdag 9-12 en 13-18 uur

zaterdag 9-12 en 13-16 uur

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel
Voor al uw groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers.

Boerderijwinkel
Nu gehele
jaar open!

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Zelhemseweg 22a, 7255 PT  Hengelo (Gld.). Telefoon 0575-441688 Eerbeekseweg 19, 6971 LB  Brummen. Telefoon 0575-561498

Eindeloos

Eindeloos combineren! 1103 verschillende soorten tegels. Van ultra modern, handgemaakt, hip, rustiek.
In 227 verschillende kleuren. Dus oneindig! veel verschillende combinaties. Bij BinnenHuisCenter HCI vindt u niet 

alleen een ruim assortiment. Voor professioneel advies, kennis en service bent u ons aan het juiste adres.

Hengelo: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl 
Showroom geopend: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uur, vrijdag 8.30 - 21.00 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. 

Zevenaar: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl 
Showroom geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

AUTO RIDDERHOF

Molenenk 2, 7255 AX Hengelo Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT

Introductie Peugeot 308 SW

VOORJAARSSHOW 29, 30 en 31 mei en 1 juni

Heel veel actievoordeel op 

diverse Peugeot modellen !

Tijdens de show kunt u een
deelnameformulier invullen en 
maakt u kans op fantastische prijzen!


