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Toen we bij Ivan ( 8 ) en zijn broer Ke-
vin ( 12 ) een blik in het geldkistje
mochten werpen, bleek dat de jon-
gens toch al voor 25 euro hadden ver-
kocht. Kevin: ‘ We willen graag een
playstation kopen, die kost ongeveer
dertig euro, dus hebben we het geld al
bijna binnen. Een eind verderop een

stand met zelf door Julia gemaakte
oorbelletjes en sieraden. ‘Van de op-
brengst koop ik een schoolagenda’, zo
zegt Julia enthousiast. In een andere
stand spaart Laura voor poppen. Van
de eerste 8,50 euro die ze vandaag ver-
diend heeft, heeft ze elders op de bra-
derie al een pop gekocht. 

Zoey spaart voor een playmobiel. ‘ Ik
weet niet wat het kost, maar als ik te-
kort kom, doet mijn vader er geld bij,
zo heeft hij beloofd’. Roos, Maxine en
Julia, respectievelijk. zusjes en nicht-
jes van elkaar worden in de stand bij-
gestaan door oma Ina. ‘We gaan gauw
op vakantie, het geld dat ik hier van-
daag verdien mag ik op de camping
uitgeven. Straks ga ik ook nog even
naar de kermis hoor’, zo zegt Roos. Al
veel geld ontvangen ? Oma schudt la-
chend met haar hoofd van ‘ nee’. ‘De
kinderen zijn tot nu toe best wel tevre-
den’, zo geeft ze aan. Schuin aan de
overkant hoopt Leila van de opbrengst
een intendo spelletje te kopen. ‘ Het
geld dat ik over hou geef ik uit op de
kermis’, zo legt ze uit. 

En dan plotseling een stand waar in
geen velden of wegen kinderen zijn te
bespeuren en waar moeder Dianne tij-
delijk als verkoopster optreedt. ‘Ik
neem even de plaats in van mijn beide
zonen Wouter en Robert. Ze hebben al
wat geld ontvangen en toen wilden ze
maar één ding hups naar de kermis.
De 13 jarige Ellen weet nog niet wat ze
met de opbrengst van haar spullen
gaat doen. ‘ Misschien zet ik het wel
op mijn spaarrekening’,zo zegt ze
mondig. Met nog een klein uurtje te
gaan, breekt plotsklaps geheel onver-
wacht de zon nog een momentje door
en wie weet kunnen de kleine stand-
houders nog een financiële klapper
maken! 

De blaaskapel ‘Hengeler Weend Blao-
zers’ zorgde deze zaterdagmiddag
voor de muzikale noot. De kapel heeft
als motto ‘Waar wij allemaal komen is
het altijd feest’ . En zo te horen een slo-
gan die klopte als een bus.

Kinderbraderie een beetje nat
maar wel tevreden gezichtjes!

Het begon zaterdagmiddag allemaal zo vrolijk. Nijverige handen van pa-
pa en mama hielpen hun kroost met het uitpakken van de spulletjes voor
de kinderbraderie. Een grote braderie, bijna honderd halve en hele
kraampjes, een record. De afgelopen dagen en weken zijn blijkbaar alle
zolders in Vorden afgestruind en kasten leeggemaakt. Speelgoed, boeken
e.d. die thuis toch niet meer gebruikt worden, gingen voor een ‘habbe-
krats’ in de aanbieding. Het was jammer dat het halverwege de middag
begon te regenen. Toch over het algemeen tevreden gezichten. Het gezeg-
de ‘een kinderhand is snel gevuld’, was zeer wel van toepassing op de
jeugd.

Deze kindjes hebben zo te zien veel gekocht

ook kindercircus op de braderie

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

GROTE BOS
LELIES

€2.99

Zomeracties

• Procureur- of gem.
speklapjes 4 stuks € 2.99

• Roerbakmix € 1.00

• Kersen 500 gram  € 2.00

• Plus Huiswijn
nu 4 flessen  € 10.00

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
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wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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SCHOENMODE HERMA S .
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00aliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

M

E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem  voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 juli 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 juli 10.00 uur ds. J. van den Brink uit Eindhoven

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 juli 10.00 uur dhr. R. Baauw

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 juli 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv Vakantiekoor Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 juli 17.00 uur Geen viering
Zondag 26 juli 10.00 uur Woord/communieviering, dames-
koor

Tandarts
25/26 juli G.M. Wolsink, Laren tel 0573 – 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60

vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

�Lichtenvoordse Fietsvier-
daagse van 4 t/m 7 augustus
start bij "'t Zwaantje", Zieu-
wentseweg start tussen 9.00
en 10.30 u. Kaarten in voor-
verkoop bij VVV op Markt
prijzen:7.50 euro, kinderen
t/m 12 jaar 3.00 euro aan de
start: 9.00 euro dagkaarten
4.00 euro.

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
22 t/m 28 juli 2009 

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 22 juli 
Bosuiensoep/Cevapcici met uienmosterdsaus, aardappelen
en groente. 

Donderdag 23 juli 
Varkensfilet Toscane, met ham/kaas/tomaat gegratineerd,
aardappelen en  groente/yoghurtfriss... met slagroom.

Vrijdag 24 juli
Courgettesoep/Tilapiafilet met Oosterse saus en bereid, rijst
en groente.

Zaterdag 25 juli (alleen ophalen/bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en zomerse rauwkost-
salade/ijs met slagroom.

Maandag 27 juli 
Runderbouillon met flensjes/Spies de Rotonde, kruidenboter,
aardappelen en groente.

Dinsdag 28 juli 
Wiener Schnitzel met frieten en frisse zomerse salade/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

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

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

Alleen op afspraak.

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

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Vakantieaanbiedingen

Hanekammen p/st. € 0,75
snacks gevuld met room en kersen

Croissants 4 stuks € 1,95
Aanbiedingen geldig van di. 21 juli t/m za. 1 aug.

SAUERLAND DLD. Zo dichtbij en
toch zo anders. t.h. 10 p. luxe huis
en 18 p. boerderij. Gelegen in
schitterend dorpje in de buurt van
Winterberg. Tel. 0573 - 44 15 65
www.jolinckhoeve.nl

Pure Aloë vera producten. Bel voor
een adres bij u in de buurt Jannie

Nijkamp, tel. 0575-521316.

�Te huur: appartement in
centrum Ruurlo, per direct.
Tel. 06-22961397

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

�

Vol Smaak in de aanbieding:
Nieuwe oogst opperdoezer 
aardappelen  2 kilo 2,49
Miniola’s vol sap 1 kilo 2,49
tweede kilo 1/2 prijs

Weekaanbiedingen:
Hollandse IJsbergsla met 
GRATIS bosui 0,99
Heerlijke knapperige 
Fugi appelen 2 kilo 2,29

Uit eigen keuken:
Laat u deze week verassen!
Elke dag een andere heerlijke maaltijd. 

per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 27 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Wilt u zich in alle rust oriënteren op de
aanschaf of huur van een piano?
Kom dan eens langs deze zomer!

Het Klavier is in juli en augustus geopend op
vrijdag van 9.00 – 21.00

en 
zaterdag van 9.00 -15.00

of 
bel voor een afspraak

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl
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Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

“Hij had het fijn in orde”

In alles onze grote broer en zwager

Eelke Huizinga

is veel te vroeg overleden.

* 28-10-1939 † 14-07-2009

Henk en Dinie
Mien en Ernst †
Truus † en Karel †
Roel en Riet
Henny en René
Cor † en Sylvia

Vorden, 14 juli 2009

Dag lieve Eel
Dag lieve papa
Dag lieve opa

“Ik heb zo ontzettend geluk gehad”

Met vakantie gaan was je lust en je leven, met de
caravan, fietstochten, zeiltripjes, cruisevaarten en
naar het chalet in Zwitserland. Na een lange prach-
tige reis in Noorwegen was je toch nog niet uitge-
reisd en ben je zomaar onverwacht vertrokken.

Eelke Huizinga

* Vorden, 28 oktober 1939 † Zutphen, 14 juli 2009

Vorden Janny Huizinga-Bieren
Amsterdam Elvi Huizinga en Jaap Admiraal

gijs, eva en kwint
Amsterdam Elke Huizinga en Charly Heusschen

jack

De Horsterkamp 15
7251 AZ Vorden

De crematie heeft zaterdag 18 juli plaatsgevonden.

Het Skeelercomité Vorden 

bedankt 

Alle sponsoren, de gemeente Bronckhorst,
de Vordense Kermiscommissie,

de Vordense Ondernemersvereniging,
alle vrijwilligers en iedereen die bijgedragen

heeft om de Holland Inline Cup tot een
onvergetelijk evenement te maken.

Afscheid nemen is
alle mooie herinneringen meedragen.

Hierbij delen wij u mede dat is overleden onze zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Derk Willem Hiddink
– Dick –

weduwnaar van 
Hendrika Maria Hiddink-Harmens

* 15 november 1926 † 13 juli 2009

Vorden: Ed en Dorée
Janneke
Frank

Hengelo (Gld.): André en Henriët
Jeffrey

Correspondentieadres:
De Doeschot 2
7251 VJ Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

MAIS BROOD

HEEL BROOD
NU1.95

HARDE MAIS
BROODJES

3 VOOR 1.00

AARDBEIEN
CAKE

LEKKER ROMIGE CAKE
MET AARDBEI 

NU 3.95 
PER STUK

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 t/m zaterdag 25 juli.

BOSVRUCHTEN
BAVAROISE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



Het was voor het eerst dat de braderie
in de Burgemeester Galleestraat was
uitgebreid met een stuk tot aan de
kruising ’t Jebbink/Molenweg. Onder-
nemer Jack Roosenstein daarover: ‘‘Ik
heb hier jarenlang voor ‘gevochten’
want ik vind dat onze straat ook tot
het winkelgebied van Vorden behoort.
Ik ben erg blij met deze situatie en ik
ben ook tevreden met de omzet. Ik
heb diverse reacties van consumenten
gehad, die blij waren dar er op deze
braderie ook volop kwaliteitsproduc-
ten te koop zijn. Het springkussen dat
hier in de straat is opgesteld, heeft de

publieke belangstelling natuurlijk
ook positief belnvloed’, zo sprak hij.
Overigens voor het publiek op deze
braderie een groot aantal producten
‘in de aanbieding’, zoals kleding, voet-
balshirts, boeken, riemen, schilderij-
en. Zelfs scootmobiels en elektrische
steps, Friese hangklokken, alsmede
een stand met tientallen soorten dro-
ge worst.

Opvallend het grote aantal stands met
sieraden en tassen. Soms op een paar
vierkante meters naast elkaar. Over
concurrentie gesproken! Het publiek

werd op de braderie onder meer ‘ge-
trakteerd’ op een vuurspuwer. Een
muzikant met een buikorgel, terwijl
de kermis uiteraard ook volop ‘draai-
de’. De braderie was nauwelijks ten
einde of in het centrum van het dorp
barstte het feest los. ‘Barista Italiano’
bij bar-bistro De Rotonde, de band ‘Hi-
ke’ in de feesttent bij Bakker, DJ Oliver
bij de Herberg en ‘Bandera Latina’ bij
de Slof. Deze 5 koppige band voerde
het publiek muzikaal mee naar Zuid
Amerika. Opzwepende muziek dat
voor veel bezoekers aanleiding vorm-
de voor het spontaan maken van een
dansje op straat. Toen de plaatselijke
diva’s Marion en Anita de microfoon
pakten en uit volle borst met ‘Bandera
Latina’ meezongen, was het feest hele-
maal compleet. Voor VOV bestuurders
Marcel en Fred was het intussen ‘alle
hens aan dek‘. Zij zorgden er namelijk
als rasechte verkeersbrigadiers voor
dat de standhouders na afloop van de
braderie met auto en attributen tus-
sen ‘de tafeltjes door’ richting de rond-
weg konden worden geloodst!

Vordense Zomerfeesten vol met muziek, sport en
amusement

De Vordense Zomerfeesten begonnen donderdagmiddag met een druk
bezochte braderie. Hieraan namen niet alleen plaatselijke ondernemers
deel, maar ook standhouders uit andere delen van ons land. Ondanks het
warme weer toch veel publiek. De bijna tropische omstandigheden speel-
de het merendeel van de standhouders, vooral in de middaguren toch wel
parten. ‘De mensen slenteren wel op hun dooie gemak langs de stands,
maar verkocht wordt er momenteel niet veel. Wellicht dat u even voor mij
de KNMI wilt bellen met het verzoek ter afkoeling een ‘klein buitje’ te re-
gelen, zodat de verkoop dan wat op gang komt’, zo verzuchtte een verko-
per van cd’s en dvd’s. De Vordense standhouders met hun ‘handel’ voor de
eigen deur, waren over het algemeen wel tevreden.

Hij versloeg in een spannende finale Harry Oosterink. Het kampioenschap dat in het kader van de
Zomerfeesten bij de Herberg werd gehouden, telde zestien deelnemers.

Sven Hendriks dartkampioen van Vorden
Sven Hendriks is zaterdagmiddag dartkampioen van Vorden geworden.



1 1. 1988 Jubileum 8 Kastelentocht.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 3 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

3

2

2. Knupduukskes Boerenbruiloft.
V.l.n.r. Willy Voskamp, Henk Velhorst,

Henk Pardijs, mevr. Weekhout,
Gijs Weekhout en ??.

3. Kinderbraderie.
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Het Orkest
Het ZomerOrkest zoals we dat nu ken-
nen, is in 1987 voor het eerst op tour-
nee gegaan. Door de jaren heen is Zo-
merOrkest Nederland uitgegroeid tot
een begrip binnen de muziekwereld.
Het orkest bestaat ieder jaar uit een
andere bezetting en wordt samenge-
steld uit 50 jonge talentvolle muzikan-
ten uit heel Nederland die in een kor-
te tijd een uitdagend programma in
moeten studeren. Dit gebeurt onder
leiding van twee jonge enthousiaste
dirigenten. Ook de dirigenten wisse-
len jaarlijks: dat wil zeggen, elke diri-
gent wordt in principe voor twee jaar
aangesteld, met elk jaar één nieuwko-
mer. 

Dirigenten en solist
Het ZON staat dit jaar onder de leiding
van dirigenten Dirk van de Weijer en
Martijn Krijnen. Dirk van de Weijer
stond vorig jaar ook al voor dit bijzon-
dere orkest, Martijn Krijnen gaat dit
jaar voor het eerst mee op tournee.
Zoals ieder jaar gebruikelijk is bij het

ZON, is er ook dit jaar een solist aange-
trokken om tijdens de tournee een so-
lowerk ten gehore te brengen. Dit jaar
is dat de 16-jarige hoornist Harry Stens
uit Bennekom. Harry zit in de talen-
tenklas van het Artez conservatorium
in Arnhem en speelt onder andere bij
harmonie OBK Bennekom en bij het
Nationaal Jeugd Harmonie Orkest
(NJHO).

Compositie opdracht
Ook dit jaar heeft het ZON een compo-
sitieopdracht uitgezet welke uitge-
voerd zal worden door het orkest ge-
durende de tournee. Dit jaar is het
werk afkomstig van Matthias van Nis-
pen tot Pannerden. In de zomer van
2002 ging Matthias mee met het ZON
als baritonsaxofonist. Hij kwam naast
Marjanne, de fagottiste, te zitten en
meteen was het raak. Met wiebelende
neusvleugels wisten zij elkaar het hof
te maken. In 2004 schreef hij "Squirrel
Monkey" voor haar als liefdesliedje.
Een squirrel monkey is een doods-
hoofdaapje. Daar deed zij hem aan

denken. Nu, vijf jaar later, heeft het
tweetal een nieuw "aapje" gekregen,
een schitterende dochter genaamd
"Keetje". Een mooie reden voor het
ZON om dit bijzondere werk deze zo-
mer ten gehore te brengen. 

Sponsoring:
Het ZON is naast de bijdrage van de
deelnemers afhankelijk van giften,
subsidies en sponsors. Eén van de vas-
te sponsors welke het ZON een warm
hart toedraagt is Schildersbedrijf
Boerstoel uit Vorden.

Vorden:
Het ZON heeft van begin af aan "een
band met Vorden" gehad: één van de
dirigenten van het eerste uur van het
ZON is Vordenaar Joop Boerstoel. In
1988 en 1989 stond het orkest mede
onder zijn leiding. Ook hebben meer-
dere Vordense muzikanten deelgeno-
men aan dit geweldige gebeuren. Dit
jaar komt het ZON naar Vorden op uit-
nodiging van Schildersbedrijf Boers-
toel i.v.m. haar 90-jarig bestaan en zij
wil dit concert aanbieden aan de Vor-
dense gemeenschap.
Het concert wordt gehouden op zater-
dag 1 augustus. Om 20.00 uur zal het
ZON spelen op het Marktplein. Bij
slechte weersomstandigheden zal
worden uitgeweken naar de Christus
Koningkerk aan het Jebbink 8.
Bezoek voor meer informatie onze
website www.zomerorkest.nl.
Zie ook de advertentie elders.

Het ZomerOrkest Nederland 2009 in Vorden!

Doelstelling: Op 31 juli 2009 is het zo ver: ZomerOrkest Nederland 2009
start haar tournee in het Brabantse Gemert. Tussen 31 juli en 9 augustus
zullen zij zo'n 12 concerten door het hele land gaan geven, van Noord naar
Zuid en van Oost naar West. Er worden concerten gegeven in onder ande-
re Gemert, Vorden (op zaterdag 1 augustus), Arnhem, Zeist, Gorinchem en
Meppel. Doelstelling van ZomerOrkest Nederland (kortweg ZON) is de pro-
motie van de blaasmuziek in Nederland. Op een informele manier laat
het orkest zien hoe veelzijdig de blaasmuziek kan zijn. In korte broek en
T-shirt worden de concerten gegeven op terrassen, in parken, op cam-
pings, braderieën of midden in een winkelcentrum. Het ZON is qua mu-
ziekstijl van alle markten thuis, van Barok tot Rock.

Bouwkeur Groep B.V. richt zich op
Energie Prestatie Adviezen, maar ver-
zorgt ook Asbestinventarisaties, Legio-
nella Risico Inventarisatie & Beheers-
plannen, nen3140 keuringen en Oplei-
dingen tot Adviseurs.
“Het Maatwerkadvies is een uitge-
breid rapport. In één oogopslag kun je
zien: ‘Hoe ziet mijn woning er energie-
technisch gezien uit en op wat voor
manier kunnen we besparen, wat gaat
ons dat kosten en met hoeveel jaar
hebben we dat terugverdiend’,” vertelt
de directeur van Bouwkeur Groep B.V.
Belinda Korenblik. “Het advies wordt
gesubsidieerd. Je krijgt een bedrag van
200 euro van de overheid terug en het
maakt niet uit of je daadwerkelijk die
energiebesparende maatregelen, zo-
als dubbelglas, dak, gevel en vloer iso-
latie, HR CV ketel, kierdichting of zon-
nepanelen, toe gaat passen. Het enige
wat je moet doen is bij een erkend BRL
(beoordelingsrichtlijnen) gecertifi-
ceerd bedrijf, zoals de Bouwkeur
Groep is, een maatadvies aanvragen".
Een Energie Prestatie Advies, EPA, is
niet nieuw, maar wel sterk verbeterd.
“In het begin was de kwaliteit ook ge-
woon slecht en onder de maat. Want
iedereen die er brood in zag, werd ad-
viseur na een halve dag opleiding. On-
ze adviseurs gaan niet eerder op pad
dan na een gedegen opleiding, die
wordt afgesloten met een landelijk CI-
TO-examen. Onze adviseurs zijn kwali-
tatief gewoon goed!”
De mogelijkheid tot het verkrijgen van
subsidie voor een energielabel is
nieuw. Het doel is vooral dat iedereen

zuiniger met energie zal omgaan en
dat de CO2 uitstoot wordt vermin-
derd. De Nederlandse overheid heeft
tenslotte verplichtingen naar de EU.
Het eerdere label werkte niet door het
ontbreken van sancties. Nu is het label
gekoppeld aan het Maatwerkadvies.
Dat is vele malen beter. Na het betalen
van de factuur kan de subsidie wor-
den aangevraagd door het versturen
van een kopie van de factuur en het
bewijs van betaling aan Senter Novem,
samen met een ingevuld aanvraagfor-
mulier. De overheid heeft in beginsel
voor 50.000 woningen een subsidie be-
schikbaar gesteld.
Naast de subsidie voor het energie
maatwerkadvies is de stimulerings-
premie ingesteld, om mensen te sti-
muleren tot het nemen van energiebe-
sparende maatregelen. “Als je energie-
besparende maatregelen hebt uitge-
voerd, komt de adviseur nogmaals
langs,” legt Belinda uit. “De Bouwkeur
Groep moet het label nogmaals afmel-
den zodat wij kunnen aantonen wat
de energiebesparende maatregel heeft
gedaan op de energie-index. De subsi-
die kan oplopen tot 750 euro”.
Neem geheel vrijblijvend contact op
met de Bouwkeur Groep B.V., Telgen-
weg 25a, 8111 CM Heeten, telefoon
(0572) 382609, email info@bouwkeur-
groep.nl, internet www.bouwkeur-
groep.nl. 

Het bedrijf is aangesloten bij Meer Met
Minder Energie. De laatste regelingen
over energiebesparing staan op de site
www.meermetminder.nl.

Subsidie voor energieadvies woning

Bouwkeur Groep B.V.

Veel mensen zijn heel bewust bezig met het besparen van energie en het
verminderen van de CO2 uitstoot. Bouwkeur Groep B.V. uit Heeten is een
bedrijf dat gespecialiseerd is in energiebewust wonen en werken. Zij stel-
len rapporten op met energiebesparende maatregelen voor woningen,
kantoren en bedrijfsgebouwen. Het energielabel wordt gekoppeld aan
een Maatwerkadvies. Na het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen
wordt een nieuw verbeterd energielabel afgegeven. Naast 200 euro subsi-
die voor het advies, is een stimuleringspremie tot 750 euro voor het resul-
taat beschikbaar.

De heer Pladdet en mevrouw Korenblik.

Het totale geheel wordt omlijst met
demonstraties van onder andere hoe-
den en sieraden maken van stro, hand-
gemaakte kaarten, oude huishoudelij-
ke artikelen, stationaire motoren, ou-
de landbouw werktuigen en machi-
nes, boerendansers en een muzikale
noot van het huisvrouwenorkest en
nog veel meer. Het speciaal ouderwet-
se lange gras wordt op vele verschillen-
de manieren verwerkt tot hooi: zowel
met mankrachten als met paarden en
oude trekkers.

Het graangras rogge is een van de oud-
ste in zijn soort en laat zich het beste
herkennen door de lange lengte van
de stengel. Tegenwoordig wordt rogge
niet veel meer verbouwd, omdat het
sneller omwaait mede door de vele be-
mesting. Om die reden wordt meer ge-
kozen voor een korter ras die zich be-
ter leent om te bemesten, zodat de op-
brengst hoger is. Er wordt deze dag ge-

maaid met zicht en met de aflegger
en vervolgens worden met de hand
garven gemaakt. Ook zijn er twee zelf-
binders te zien die deze handeling in
één keer doen, de ene wordt getrok-
ken door een trekker en de ander door
een paard. Komt men iets verder in de
tijd dan breekt het combine tijdperk
aan. Twee varianten zijn deze dag te
zien: een getrokken exemplaar en een
zelfrijdende. Wanneer de rogge is ge-
maaid zijn er twee producten: zaad en
stro. Het zaad wordt uit de rogge ge-
dorst met een dorsmachine en het
stro wordt aan balen gemaakt. Nor-
maal gesproken zijn dit vierkante ba-
len, echter dit jaar is er ook een ande-
re balenpers in bedrijf. Deze ronde ba-
lenpers is één van de eerste exempla-
ren in ons land en niet te verglijken
met de machines van nu. Het stro
wordt gebruikt als strooisel voor de
dieren op de kinderboerderij, maar is
ook geschikt voor hoeden en sierraden

maken en deze dag is er ook een kor-
ven vlechter. Deze korven worden ge-
bruikt in de bijenhouderei.

Het zaad wordt deze dag ook nog ge-
malen om er vervolgens diervoer van
te maken of voor menselijke consump-
tie geschikt te maken. Verder zijn er
nog schilmachines, malskolfmachi-
nes en nog veel meer in bedrijf (leuk
voor de kinderen), oude landbouwma-
chines en gereedschappen, ouderwet-
se boerenwagen getrokken door twee
paarden, hooi schudden met paard,
ploegen met paard enzovoort.

Op het grote terrein van de kinder-
boerderij (met een oppervlakte van on-
geveer 20.000 m2 ) is een grote speel-
weide met verharde skelterbaan,
luchtkussens, een zonnebloem
doolhof voor kleine kinderen en 1
voor grote kinderen en vele terras-
sen zowel binnen als buiten met drin-
ken, ijs en streekgebonden etenswaar.
Al met al is de oogstdag een evene-
ment voor het hele gezin die bol zal
staan van gezelligheid.  Kinderboerde-
rij Feltsigt is gevestigd aan de Bekveld-
seweg 5 te Bekveld, gemeente Bronck-
horst. 
Nadere informatie is te vinden op
www.feltsigt.nl of via telefoonnum-
mer 0575-462828.

Oogstdag in Bekveld
Op zondag 26 juli 2009 organiseert kinderboerderij Feltsigt voor de vier-
de keer een traditionele oogstdag. Deze dag worden aardappelen geoogst
en gesorteerd zoals dat zo’n 50 jaar geleden veel in de Achterhoek gebeur-
de en zal het bijna uitgestorven graanras rogge op maar liefst zes verschil-
lende manieren van het land worden gehaald en daarna traditioneel wor-
den verwerkt. Traditioneel houdt ook in dat volgens goed achterhoeks ge-
bruik de noeste arbeiders op het land worden voorzien van een authen-
tiek natje en droogje en dit alles gebeurd in klederdracht uit vervlogen tij-
den.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerijbusiness cards
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Cadeau-tip

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

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48

WE GAAN DOOR

ALLE
ZOMER
MODE
30TOT65%
AFGEPRIJSD

Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

NU ALLE VLOEREN 

ZEER SCHERP GEPRIJSD

TEVENS RENOVATIE;

Schuren, 

velling frezen, 

restaureren

€ 22,00 incl. p/m
2

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht 
gemeente Bronckhorst
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun 

besluit van 20 juli 2009, nr. 2007-016413, aan Stichting

Golfsport Keppel vergunning verleend voor het 

ontgronden van de percelen, kadastraal bekend 

gemeente Keppel, sectie C, nrs. 110 en 1526, gelegen

ten noordwesten van het dorp Hoog-Keppel, tussen de 

Prinsenweg, de Dubbeltjesweg en de bossen van 

landgoed De Ulenpas.

De vergunning is verleend ten behoeve van het 

uitbreiden van de golfbaan met 9 holes.

De naar aanleiding van het ontwerpbesluit ingebrachte 

zienwijzen hebben niet geleid tot het aanbrengen van 

wijzigingen in de voorschriften van het definitieve

besluit.

Terinzagelegging
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

31 augustus 2009 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van het 

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op 

werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze 

mondelinge toelichting worden verkregen bij de 

afdeling Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen 

en Handhaving, van de provincie Gelderland,

tel. (026) 359 95 83.

Beroep
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

31 augustus 2009 beroep instellen bij de Raad van 

State,Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,

2500 EA ‘s-Gravenhage.

Onder belanghebbenden wordt verstaan degenen die

naar aanleiding van het ontwerpbesluit zienswijzen 

naar voren hebben gebracht en degenen die aan tonen

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig 

zienswijzen naar voren te brengen.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de 

beroepstermijn.Als gedurende die termijn een 

verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van 

kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 

worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel 

verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u,

ter kennisneming, toe te zenden aan ons college,

onder vermelding van datum en nummer van deze 

kennisgeving.

Arnhem, 20 juli 2009

zaaknr. 2007-016413

NU 15% KORTING
OP HERFST &
HELDER LAKVERVEN
VOOR BUITEN.
De ,,Bronkhorst’’ kleuren

zijn bij ons beschikbaar.
In verband met vakantie zijn wij gesloten 
vanaf maandag 3 augustus t/m zaterdag 15 augustus.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:     
8.30-12.00 en 13.00-17.30 uur
Zaterdag:                    
8.30-13.00 uur

Zomerweg 37C, 6996 DP Drempt • tel. (0313) 472 107 • info@antoonsnelder.nl

sinds
1919

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden

Zaterdag 1 augustus 20.00 uur 
Marktplein Vorden

concert door het
ZOMERORKEST NEDERLAND

Aangeboden door Schildersbedrijf Boerstoel t.g.v. haar 90-jarig bestaan.

Te koop gevraagd: 
Stro, los van het land.
Melkgeitenhouderij
Roekevisch Zelhem, 
tel. 0314-623145.
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Zo is Marga de zwemonderwijzer ge-
lukkig niet maar ze dacht dat kunnen
wij ook maar dan op een leuke/speelse
manier. Ze heeft het na vele mailtjes
eindelijk voor elkaar gekregen dat ook
zwembad Elderink in Hengelo een he-
le boel eenhaps ontbijt koekjes kreeg

en voor bij de koffie koffie leutjes.
Voor bij het schoolzwemmen hebben
ze iets leuks bedacht en zie op de foto
het resultaat. De kinderen en de leer-
krachten vonden het helemaal gewel-
dig.

Happen naar Peijnenburg

Iedereen kent de reclame wel kennen waarin een strenge badjuf een kind
achter een koek aan laat zwemmen en zegt: dat kon hij gister nog niet.

Vorig jaar is er voor het eerst een Voet-
balkrant voor de gemeente Bronck-
horst uitgebracht en niet geheel zon-
der succes. Gezien de vele positieve re-
acties die hierop volgden van zowel de
voetbalverenigingen als ook van me-
nig lezer is besloten ook dit jaar, in
week 36, een speciale Voetbalkrant uit
te geven voorafgaande aan de start van
de nieuwe voetbalcompetitie 2009-
2010.
In deze Voetbalkrant krijgen alle 13
amateurvoetbalverenigingen uit de
gemeente Bronckhorst de gelegenheid
om zich te presenteren en te promo-
ten aan iedereen en in het bijzonder
aan de duizenden belangstellenden
van de voetbalsport. Deze verenigin-
gen zijn: V. en A.V. Pax, Sportvereni-
ging Halle, Sportvereniging Ratti,
Sportvereniging Socil, SV Steenderen,
Voetbalvereniging Baakse Boys, Voet-
balvereniging S.V. Veldhoek, Voetbal-
vereniging HC '03, Voetbalvereniging
Keijenburgse Boys, V.V. Vorden, Voet-
balvereniging Wolfersveen, Voetbal-
vereniging Zelhem en  Z.S.V. Zelos.

De Voetbalkrant, die een duidelijk na-
slag functie heeft, wordt verspreid in
een oplage van ruim 25.000 exempla-
ren als bijlage in de weekbladen Con-
tact Bronckhorst Noord, Midden en
Zuid en wordt gedrukt in full colour. 

Natuurlijk mag geen enkele voetbal-
vereniging in de gemeente Bronck-
horst ontbreken in deze krant. Inmid-
dels hebben daarom alle verenigingen
een brief ontvangen met daarin de re-
levante informatie en een formulier
waarop alle informatie van de betref-
fende vereniging ingevuld kan wor-
den. Voor ondernemers in de gemeen-
te is de Voetbalkrant een uitgelezen
mogelijkheid zich te profileren. Voet-
bal is volkssport nummer één en kan
altijd rekenen op veel aandacht. 

Voor meer informatie over de Voet-
balkrant kunt u contact opnemen
met Drukkerij Weevers, 0575-
551010. Ook kunt u een e-mail stu-
ren aan info@contact.nl o.v.v. Voet-
balkrant.

Voetbalkrant
Bronckhorst 2009-2010

Voetbalverenigingen gemeente Bronckhorst stellen zich voor

Bij de wedstrijden schapen drijven leg-
gen de Border Collies voor hun baas
(handler) met behulp van fluitsigna-
len een zogenaamd Engels Parcours
af. De honden moeten de schapen op
de meest gecontroleerde wijze het par-
cours (in rechte lijnen) laten afleggen.
Twee ervaren juryleden: Richard Sey-
mour Turner en Huw Jones Frances,
beiden uit Wales beoordeelden de ver-
richtingen. De 91 combinaties van
handler met hond uit 11 landen na-
men deel aan de twee wedstrijddagen
in Toldijk, waar op twee velden tege-
lijk gestreden wordt. In totaal kunnen
alle deelnemende honden twee par-
coursen per dag afleggen.

UITSLAGEN ZATERDAG 11 JULI
2009
VELD 1
: 1. John Pluta met hond Joe, 93 pun-
ten; 2. Gabriëlla Brinkman met Me-
gan, 93; 3. Marco Plevier met Cass, 92;
4. Piet Heuvelman met Mick, 92; 5.
John Pluta met Jake, 91; 6. Ludwig
Horst met Fiz, 90; 7. John Jansen met
Bess, 89; 8. Wiet van Dongen met Buff,
88; 9. Gunther Breugelmans met Nell,
87; 10. Dorine Verhoef met Glenn, 86
punten. 

VELD 2
: 1. John Pluta met hond Joe, 87 pun-
ten; 2. John Pluta met Jake, 83; 3. Ron
Snoeck met Kate, 82; 4. Rikke Ander-
sen met Daff, 76; 5. Jürg Schumacher
met Mel, 76; 6. Ron Snoeck met Tom,
76; 7. Piet Heuvelman met Mick, 73; 8.
Dorine Verhoef met Glenn, 72; 9. Luca
Fini met Taff, 72; 10. Toon Speirings
met Senna, 67 punten. 
TOTAAL
: 1. John Pluta met hond Joe, 180 pun-
ten; 2. John Pluta met hond Jake, 174;
3. Piet Heuvelman met Mick, 165; 4.
Jürg Schumacher met Mel, 159; 5. Do-
rine Verhoef met Glenn, 158; 6. Wiet
van Dongen met Buff, 152; 7. Gunther
Breugelmans met Nell, 152; 8. Marco
Plevier met Cass, 151; 9. Rikke Ander-
sen met Daff, 148; 10. Ron Snoeck met
Kate, 148 punten.

UITSLAGEN ZONDAG 12 JULI 2009 
VELD 1
: 1. John Pluta met hond Jake, 93 pun-
ten; 2. Ruedi von Niederhausern met
Flack, 92; 3. John Pluta met Joe, 92; 4.
Finn Petersen met Roy, 91; 5. John Jan-
sen met Bess, 91; 6. Annette Melhede
met Roy, 88; 7. Ueli Rohrer met Jade,
87; 8. Jürg Schumacher met Vip, 86; 9.

Rikke Andersen met Daff, 86; 10. Luca
Fini met Taff, 85 punten. 
VELD 2:
1. John Pluta met hond Joe, 90 pun-

ten; 2. Luca Fini met Dan, 89; 3. John
Pluta met Jake, 89; 4. Ron Snoeck met
Kate, 88; 5. Harry Janssens met Bess,
88; 6. Gunther Breugelmans met Nell,
80; 7. Jürg Schumacher met Mel, 78; 8.
Wiet van Dongen met Buff, 78; 9. Filip
Knops met Peg, 77; 10. Conny Høøg
Mikkelsen met Jill, 76 punten. 
TOTAAL
: 1. John Pluta met hond Jake, 182 pun-
ten; 2. John Pluta met Joe, 182; 3. Har-
ry Janssens met Bess, 170; 4. Ron
Snoeck met Kate, 168; 5. Gunther
Breugelmans met Nell, 162; 6. Luca Fi-
ni met Dan, 162; 7. Luca Fini met Taff,
161; 8. Conny Høøg Mikkelsen met Jill,
159; 9. Annette Melhede met Roy, 158;
10. Finn Petersen met Roy, 155 punten.

WINNAARS WEEKEND OVERALL: 
1. Nederland: John Pluta met hond
Joe, 362 punten; 2. Nederland: John
Pluta met hond Jake, 356 punten; 3.
Nederland: Piet Heuvelman met hond
Mick, 318 punten; 4. Nederland: Ron
Snoeck met Kate, 316; 5. België: Gunt-
her Breugelmans met Nell, 314; 6.
Zwitserland: Jürg Schumacher met
Mel, 309; 7. Italië: Luca Fini met Taff,
306; 8. België: Harry Janssens met
Bess, 304; 9. Nederland: Marco Plevier
met Cass, 302; 10. Nederland: Wiet van
Dongen met Blaze, 302 punten.

Uitslagen Internationale wedstrijden schapendrijven, Dutch Open 2009

Nederlander John Pluta winnaar

Zaterdag 11 en zondag 12 juli jl. werd de 10de editie van de Internationa-
le wedstrijden schapen drijven met Border Collies, Dutch Open Sheepdog
Trials 2009 gehouden op het Evenemententerrein Vleesboerderij Garrit-
sen in Toldijk. Grote winnaar van de ‘Dutch Open Trofee’ werd de Neder-
lander John Pluta met zijn hond Joe.

Vanaf half negen kunnen de kunst-
schilders zich opgeven bij de speciale
stand van het Kleurenpalet in het kan-
toor van de Rabobank aan de Zutphen-
seweg 26. Aansluitend gaan ze in de
historische dorpskern of de directe
omgeving opzoek naar doorkijkjes of
aangezichten die kenmerkend zijn

voor Vorden en omgeving. Vanaf drie
uur  's middags kunnen de schilderij-
en worden ingeleverd om te worden
ingelijst voor de expositie en jurering.
De dagwinnaars en de finalisten wor-
den rond half vijf bekendgemaakt. Be-
zoekers van Vorden kunnen de hele
dag de activiteiten van de kunstenaars
en de totstandkoming van hun schil-
derijen volgen.

Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
een initiatief van de Lionsclubs in de
Achterhoek met als doel het culturele
erfgoed van de streek onder de aan-
dacht van een breed publiek te bren-
gen. De afgelopen negen jaar zijn tien-
tallen dorpen door de hele Achter-
hoek door kunstschilders bezocht.  Dit
jaar bezoekt het Kleurenpalet even-

eens Bronkhorst, Lochem, Borculo,
Bredevoort en Zutphen.  De officiële
aftrap voor het Kleurenpalet werd dit
jaar genomen bij De Vremdenberg in
Baak. Daar werd begin juni onder gro-
te publieke belangstelling een jeugd-
schilderdag gehouden waar maar
liefst 83 kunstschilders in spé aan heb-
ben deelgenomen. 

De prijswinnaars van de vijf schilder-
dagen exposeren hun winnende
kunstwerken op zaterdag 8 augustus
op de grote slotmanifestatie in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis in Zut-
phen. Daar wordt uiteindelijk ook de
winnaar van het schilderseizoen 2009
bekend gemaakt. Meer informatie en
opgave www.kleurenpalet.nl

Kleurenpalet komt zaterdag naar Vorden
Tientallen amateurkunstschilders
uit heel Nederland komen zater-
dag 1 augustus naar Vorden. Daar
zullen de schilders naar eigen crea-
tief inzicht de mooiste doorkijkjes
op schildersdoek vastleggen. De
schilderdag is onderdeel van het
grote kunstschilderevenement
Kleurenpalet van de Achterhoek
dat deze zomer voor de negende
keer de Achterhoek doorkruist.

Na de ontvangst wordt een bezoek ge-
bracht aan de prachtige tuinen van De
Wildenborch. Terug in de Kapel volgt
een optreden van het duo "Marianne
en Hendrik". Naast veel aandacht voor
het leven en werk van de dichter Sta-
ring brengen zij sketches en liedjes.
Dit jaar is het voor het zesde (en tevens

laatste) jaar dat het duo tijdens de Sta-
ringavonden zal optreden. Dus wilt u
nog een keer van ze genieten, kom
dan op 30 juli of 6 augustus naar de
Kapel. Kaarten zijn in voorverkoop te
verkrijgen bij het VVV kantoor, Kerk-
straat 1b in Vorden. Aanvang 19.30
uur. De Kapel is open vanaf 19.00 uur.

Staringavonden Wildenborch
De jaarlijkse Staringavonden, in
het teken van dichter A.C.W. Sta-
ring (1767 - 1840), worden gehouden
op donderdagavond 30 juli en 6 au-
gustus in de Wildenborchse Kapel
te Vorden.
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 30 van
20 juli t/m 26 juli 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spaar voor euro’s korting met AH munten
DE PC’S ZIJN NOG TOT 1 AUGUSTUS A.S. TE BESTELLEN!

www.gall.nl



Arjan Mombarg over de beginfase van
de wedstrijd: ‘Het was niet zomaar een
actie van mij, zeer bewust gepland. Na-
tuurlijk wilde ik in Vorden spektakel
bieden, natuurlijk wilde ik mij (vooral
ook in Linde) laten zien en natuurlijk
wilde ik heel graag winnen. In de be-
ginfase van een marathon wordt er ge-
zien de afstand, in dit geval 75 kilome-
ter, meestal afwachtend gereden en
wordt er nauwelijks initiatief geno-
men. Dus dacht ik, proberen maar! Ik
had er op gerekend dat er wel een paar
mannen zouden aanklampen, zodat

we een sterke kopgroep zouden krij-
gen. Helaas gebeurde dat niet en dan
ga je op gegeven moment naar de blik-
sem. Toch prachtig dat ik 17 kilometer
solo op kop heb gereden’, zo sprak hij.

Toen Mombarg zich verderop in de
wedstrijd mede t.b.v. van zijn ploeg-
maats Hekman en van der Wal had
leeg gereden, maakte het hem niets
meer uit, of hij nu zesde, tiende of vijf-
tiende zou worden. Toen Gary Hek-
man nog doof was van het langdurige
applaus van het enthousiaste publiek,

kwam Arjan Mombarg, hoog staande
op de skeelers met de handen in de
lucht over de finish. Arjan: ‘ Erik Hul-
zebosch had in een interview in ‘Con-
tact‘ aangegeven dat hij voorspelde
dat ik alleen solo over de finish zou
gaan. En dat heb ik dan ook maar ge-
daan’, zo zegt hij lachend. Het applaus
van het publiek was er niet minder
om ! Zelf was de Vordenaar tevreden
over de race en vond hij het prachtig
dat ploeggenoot Gary Hekman de vol-
le winst pakte. 

De afgelopen zes jaar organiseerde het
skeelercomité Vorden op het indus-
trieterrein wedstrijden voor de World
on Wheels competitie. En met succes,
zelfs werd in 2004 de NK hier verreden
(winnaar Arjan Smit). Dit jaar dus voor
de eerste keer een wedstrijd om de
Holland Inline Cup met start en finish
in de Dorpsstraat en met een parcours
van 8,3 kilometer lengte richting Lin-
de en weer terug naar het dorp, waar
de A, B en C 1 rijders in totaal negen
keer doorkwamen (75 kilometer) en
de Masters en de dames zeven ronden
reden (58,3 kilometer).

Jaap Hesselink, voorzitter skeelercomi-
té Vorden: ‘Het was voor ons best wel
spannend of het experiment door Vor-
den zou slagen. En kijk eens, alles zat
mee, schitterende weersomstandighe-
den, prachtige wedstrijden en circa
vier tot vijf duizend man publiek. Dan
kun je alleen maar trots zijn dat wij
dit skeelerspektakel met zijn allen , in-
clusief vele vrijwilligers, hebben mo-
gen organiseren’, zo constateerde hij
tevreden. Jaap had gelijk, voorheen
was de vrijdagavond tijdens de Vor-
dense Zomerfeesten, een rustige
avond met weinig vertier. Dit jaar een
gigantische happening. Vele honder-
den toeschouwers bleven na afloop in
het dorp ‘hangen’ waar de bierkranen
‘overuren’ maakten. Een geweldig
sfeertje.

Nog even terug naar de wedstrijd.
Toen Arjan Mombarg na zijn kamika-
ze – act, weer door het peloton was op-
geslokt, ontstond er een interessante
wedstrijd met telkens weer ontsnap-
pingspogingen en dat met een gemid-
delde snelheid van 35 kilometer per
uur. Na vijf ronden leek het erop dat
een op dat moment sterke kopgroep
van drie man (Gary Hekman, Rob Had-
ders en de Belg Frank Fiers) zou weg-
blijven. Het drietal pakte een voor-
sprong van 35 seconden. Gary Hek-
man: ‘Frank en ik merkten al vrij snel
dat Rob Hadders niet wilde overne-
men. Daarvoor is het tempo te hoog’,
zo sprak Rob. Wij hebben toen vervol-

gens even getest of hij de waarheid
sprak. We trokken een sprintje aan en
inderdaad bleek dat Rob het tempo in-
derdaad niet meer kon volgen, dus
gingen we met zijn tweeën verder’, al-
dus Gary Hekman na afloop. 

Nadat de voorsprong van het tweetal
tot 50 seconden was uitgegroeid,
moesten Hekman en Fiers lijdzaam
toezien dat het peloton hen weer inre-
kende. Even later een nieuwe ontsnap-
ping, eerst zeven man weg (zonder Ga-
ry Hekman) en een ronde later tien
man (inclusief Gary Hekman). Voor
het publiek een lust voor het oog, al
die demarrages en nog de apotheose:
de finish. Gary Hekman: ‘ Mompie (Ar-
jan Mombarg, red.) had ons de gehele
week al voorgehouden dat één van on-
ze Nefit ploeg moest winnen. En dat ik
de sprint won voor Mark Horsten
(tweede) en Karlo Timmerman (derde)
is natuurlijk schitterend’, zo zegt hij.
Microfonist Jannes Mulder die samen
met collega Jan van der Meulen voor
‘opzwepend’ commentaar zorgde,
sprak terloops: ‘Ik denk dat de Nefit-
ploeg straks een stevig glas bier zal
drinken. Niet aan dovemans oren ge-
richt. Mombarg was nog maar nauwe-
lijks de finish gepasseerd of hij kreeg

al gelijk wat ‘gerstenat’ aangereikt. Zo
te zien, dronk hij dat onder hevige
protesten op!

Alvorens het zover was, had Erik Hul-
zebosch (met luid applaus verwel-
komd) zijn mening over het skeeler-
spektakel reeds gegeven. ‘ Het is hier
in Vorden vandaag genieten geblazen.
Ze hebben het hier qua organisatie
perfect voor elkaar, een geweldige pro-
paganda voor de skeelersport. Over
mijn eigen ploeg ben ik dik tevreden.
Fantastisch hoe Arjan Mombarg er de
beuk ingooide. Jammer dat Sjoerd
Huisman er niet bij kon zijn. Hij
maakt in Taiwan reclame voor de
skeelersport’, aldus Erik. (In Taiwan
worden momenteel de World Games
gehouden. Wedstrijden voor niet
Olympische sporten, waarbij men
hoopt dat deze sporten, waaronder
dus het skeeleren, tot de echte Olympi-
sche Spelen zullen worden toegelaten.
(Tussen twee haakjes, Sjoerd werd
donderdag tiende tijdens een afval-
koers).

We zouden het bijna vergeten, deze
zaterdag ook een zeer levendige wed-
strijd bij de dames. Niet altijd over-
zichtelijk, aangezien de dames veelal
schuil gingen tussen de Masters die te-
gelijk met hen van start waren gegaan
voor een wedstrijd over bijna 60 kilo-
meter. Of anders geredeneerd, de Mas-
ters vonden het natuurlijk prachtig al
dat vrouwelijk schoon om zich heen

en ‘bewaakten’ zij de dames als een
moederkloek haar eendjes! De wed-
strijd werd overigens gewonnen door
de uit Australië afkomstige Brooke
Lochland. ‘ I am very happy that I won
this game today in Vorden. A very nice
organisation here. Next year I will co-
me back’, aldus de winnares. Zeer op-
zienbarend de deelname van de Belgi-
sche Hilde Goovaerts , voormalig Bel-
gisch, Europees en wereldkampioene. 

Vorig jaar nam Hilde afscheid van de
skeelersport. Zij was in blijde verwach-
ting dus tijd voor andere belangrijke
(moeder)zaken. Wel 28 mei jongstle-
den baarde zij een dochter. Vrijdag 17
juli (zes weken later) keerde Hilde
Goovaerts in Vorden in het skeelerwe-
reldje terug. Een prachtige zesde
plaatst was zaterdag de beloning voor
haar comeback. Arjan Mombarg tot
slot: ‘Ik wil bij deze wat recht zetten.
‘Er wordt heel vaak gesproken en ge-
schreven dat ik in Vorden de organisa-
tor van het skeelerevenement ben. Ik
wil nogmaals benadrukken dat dit
niet klopt. Wij organiseren dit met
zijn allen, ons skeelercomité, samen
met tientallen vrijwilligers en niet te
vergeten met de hulp van talrijke
sponsors’, aldus Arjan. Waarvan acte!

Duizenden bezoekers Holland Inline Cup

Geweldige Kamikaze-act van Arjan Mombarg

‘Gekkenwerk, hij rijdt zich totaal in de vernieling, gigantisch stom wat hij
doet’. Woorden gesproken door insiders langs het parcours in Vorden
toen Arjan Mombarg als door een wesp gestoken er direct na de start als
een speer van door ging. En hoe? In de eerste ronde (8,3 kilometer) pakte
hij zestien seconden voorsprong. Mombarg denderde door en had na
twee ronden nog vrijwel dezelfde voorsprong. Vooraan in het peloton pro-
beerden Geert Jan van der Wal en Gary Hekman (teamgenoten van Arjan,
red.) te temporiseren. Dat was niet naar de zin van onder meer Arjan Smit,
die het tempo juist verhoogde. En met succes want Mombarg werd ingelo-
pen. Doordat hij al direct de knuppel in het hoenderhok gooide, was Ar-
jan Mombarg wel de man die de aanzet gaf tot een geweldig skeelerspek-
takel bij de A-rijders. Voor de talrijke toeschouwers volop genieten gebla-
zen. Veel strijd en uiteindelijk in de persoon van Gary Hekman uit Grams-
bergen een terechte winnaar.

Winnaars heren: (1) Gary Hekman, (2) Mark Horsten, (3) Karlo Timmerman.

Winnaars dames: in het midden Brooke Lockland (1), links Yvonne Spigt (2), rechts Nienke Stenekes. Uiterst links: wethouder Anne van
Kuil.

Arjan Mombarg tijdens zijn Kamikaze-act.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 30, 21 juli 2009

Verspreid over onze gemeente lig-
gen honderden kleine bossen met
een oppervlakte van 1 hectare of
minder. Deze kleine bosjes hebben
een belangrijke functie voor het
landschap en de natuur in de omge-
ving. Tijdig en geregeld onderhoud
is noodzakelijk, maar vaak ont-
breekt het de eigenaar aan tijd of
middelen om het bosje goed te be-
heren. Veel van deze bospercelen
vertonen achterstallig onderhoud
en zijn daardoor vaak éénvormig
van opbouw en hebben alleen een
gesloten kroonlaag met nauwelijks
onderbegroeiing. Ook worden deze
bosjes wel als stortplaats gebruikt.
De gemeente wil samen met ver-
schillende partijen deze bosjes on-
derhouden en duurzaam beheren
om zo de landschaps- en natuur-
waarde hiervan te verhogen. 

Project 'Achterstallig onderhoud
van kleine particuliere bosperce-
len'
In het gebied van de voormalige ge-
meente Zelhem is van 2006 t/m 2008
het project 'Achterstallig onderhoud
van kleine particuliere bospercelen'
als pilot uitgevoerd. Dit was een
groot succes en daarom willen we
het project een vervolg geven voor
de hele gemeente. Er is hiervoor een
voorstel bij de provincie Gelderland
ingediend met het verzoek om een
bijdrage in de kosten. Jammer ge-
noeg kan niet heel Bronckhorst in
één keer aangepakt worden. Er
wordt gestart met de bosjes die in
het Nationaal Landschap De Graaf-
schap liggen. Op het kaartje ziet u

welk gebied in Bronckhorst dat be-
treft. Het project start in 2009 en
loopt door t/m 2011. Hierna volgen
bospercelen in de rest van de ge-
meente. 

Brief aan eigenaren 
Eigenaren van kleine bospercelen in
het gebied Nationaal Landschap De
Graafschap hebben een brief van de
gemeente ontvangen met de vraag
om, tegen een geringe vergoeding,
deel te nemen aan dit project. Land-
goederen met een N.S.W.-status
komen niet in aanmerking. Heeft u
geen brief ontvangen en wilt u als ei-
genaar van een klein bosperceel wel
deelnemen aan dit project, dan kunt
u zich aanmelden via het aanmel-
dingsformulier dat u hier aantreft.
Meer informatie kunt u krijgen bij
mevrouw W. Kempers van de afde-
ling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 77, of
e-mail: w.kempers@bronckhorst.nl. 

Partijen die een bijdrage leveren
Naast de gemeente leveren de pro-
vincie Gelderland, het Streekhuus,
de werkvoorzieningschappen Delta
en Wedeo, agrarische natuurvereni-
ging 't Onderholt en de eigenaren
van de betreffende bospercelen een
bijdrage aan dit project

Deze informatie met plattegrond
vindt u ook op onze website onder
Infobalie � Leefomgeving en milieu
� Beheer openbare ruimte � Be-
heerproject kleine particuliere bos-
percelen.

Gezamenlijke aanpak (achterstallig) onderhoud
kleine bospercelen
Particuliere eigenaren kunnen zich aanmelden 

In 2007 gedund grove den/lariksbosje waarin de onderbegroeiing weer een kans krijgt

Baak

Vorden

Toldijk

Hengelo

Wichmond

Kranenburg

Linde

Delden

Medler

Mossel

Varssel

Noordink

Vierakker

Wildenborch

Project: Aanpak achterstallig onderhoud van kleine particuliere
bossen in Bronckhorst

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

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

Postcode: ............................................................................................................................................

Woonplaats:.......................................................................................................................................

Telefoonnummer overdag:........................................................................................................

N.B.: 
Deze aanmelding verplicht u tot niets. Een deskundige belt u voor het ma-
ken van een afspraak. Na dit bezoek kunt u besluiten of u daadwerkelijk
aan het project zult deelnemen.

U kunt dit formulier zenden naar:
Gemeente Bronckhorst
T.a.v. mevr. W. Kempers
Antwoordnummer 2519
7255 ZX  Hengelo (Gld)

* aankruisen indien van toepassing.

Aanmeldingsformulier

Afgelopen maand hebben de bewo-
ners van de Middenweg in Hengelo
op ons verzoek een enquête inge-
vuld. Deze ging over het aange-
brachte groen tijdens de reconstruc-
tie van de Middenweg in de winter
2007/2008. De meningen over het
resultaat van de reconstructie zijn
erg uiteenlopend. Van mooi en ver-
zorgd tot sober, saai en rommelig.
Over de uitkomsten van de enquête
hebben wij de bewoners van de Mid-
denweg inmiddels geïnformeerd.
Naar aanleiding deze uitkomsten
gaan wij de dode beplanting in de
straat aankomende herfst/winter

vervangen. Ook werken we inmid-
dels aan het verminderen van de
overlast van de nog omhoog komen-
de wortelscheuten. Wij verwachten
dat ook deze overlast spoedig ver-
dwenen is.

Evaluatie reconstructie Hengelose

Middenweg

Kijk dan op:

Voor informatie en tips over hoe je veilig woont in studentenhui-
zen. Veel studentenhuizen zijn namelijk niet brandveilig! Vlucht-
routes worden geblokkeerd door fietsen, meubels en vuilniszak-
ken, of door afgesloten deuren van kamers. En vaak is de elektri-
sche bedrading niet helemaal op orde, zijn er veel losliggende
snoeren en aan elkaar 'geknoopte' stekkerdozen waardoor kort-
sluiting en brand kunnen ontstaan.

Ga je studeren en/of op kamers?

www.brandweerbronckhorst.nl
voor meer dan brand alleen .....



In deze rubriek leest u over de vor-
deringen van het nieuwe gemeen-
tehuis van Bronckhorst. Het voeg-
werk aan de buitenkant is bijna
klaar, zodat de steigers binnenkort
afgebroken kunnen worden. 

Veel disciplines werken samen
Op dit moment wordt met man en
macht gewerkt aan veel verschil-
lende werkzaamheden. Dagelijks
lopen er 75 bouwplaatsmedewer-
kers op de nieuwbouwlocatie: met-
selaars voor de buitenkant, elektri-
ciëns voor de bedrading, werktuig-
bouwkundige installateurs voor de
luchtkanalen, stucadoors voor de
binnenwanden en dakdekkers. Veel
disciplines tegelijk dus, waarbij een
goede planning en afstemming van
de werkzaamheden van groot be-
lang is.  

Entree
Het dak van de entree is geplaatst
en de dakbedekking wordt aange-
bracht. De komende weken volgt de
lichtstraat in het dak en wordt de
betonvloer gestort. 

Luiken en zonnecellen
Ons Bronckhorster gemeentehuis is
straks het meest energiezuinige ge-
meentehuis in Nederland. Om dit te
realiseren passen we een aantal
energiebesparende elementen toe,
zoals goede isolatie, gebruik van
energie uit de aarde, zonnecellen en
luiken aan de buitenkant. Deze lui-
ken, die gesloten kunnen worden
wanneer het gebouw niet in gebruik
is, zijn de meest zichtbare energie-
bespaarders. De luiken worden nu
geprefabriceerd, om in het najaar
aan het gebouw te kunnen beves-
tigen.

Op 26 september viert Nederland
voor de vierde keer Burendag. Deze
feestdag is inmiddels een landelijk
fenomeen. Vorig jaar vierden meer
dan 500.000 mensen Burendag en
kwam Nederland in actie voor de
buurt. Organisatoren Douwe Eg-
berts en het Oranje Fonds beloven
ook dit jaar weer een groot en ge-
zellig feest. En ook nu zullen buren
de handen uit de mouwen steken.
Het Oranje Fonds heeft voor alle
actieve buren met een goed plan
750 euro om met elkaar hun buurt
aan te pakken. Geld aanvragen
kan nu. 

Vorig jaar kwam Nederland op Bu-
rendag in actie voor de buurt. Met
succes. Meer dan 45.000 mensen
staken de handen uit de mouwen
voor hun buurt, bijvoorbeeld door
bloembakken om de buurt op te
fleuren of een bankje om met buren
gezellig bij te praten, te plaatsen.
Honderden actieve buren kregen
een vergoeding voor hun acties.
“Vanwege dit grote succes heeft het
Oranje Fonds ook dit jaar weer één
miljoen euro tot zijn beschikking
voor actieve buurten”, aldus Ronald
van der Giessen, directeur van het
Oranje Fonds. Hij benadrukt dat ie-
dereen met een goed plan maximaal

750 euro kan aanvragen via
www.burendag.nl. “Ieder goed
plan krijgt een bijdrage.”

Waarom Burendag?
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts
willen buren met elkaar in contact
brengen en laten ervaren dat hun
buurt gezelliger is dan men denkt.
Dit jaar zal de gezelligheid die men-
sen binnen heel gewoon vinden naar
buiten gehaald worden op 26 sep-
tember. In de aanloop naar Buren-
dag zullen de organisatoren, Douwe
Egberts en het Oranje Fonds, heel
Nederland inspireren om het op Bu-
rendag in hun buurt nog gezelliger
te maken.

Burendag Nationale feestdag
Op initiatief van Douwe Egberts vier-
den we in 2006 voor het eerst Buren-
dag in Nederland. In 2008 ontstond
de samenwerking tussen Douwe Eg-
berts en het Oranje Fonds. Het
Oranje Fonds is het grootste natio-
nale fonds op sociaal gebied en be-
vordert de samenhang tussen groe-
pen mensen. Prinses Máxima en
de Prins van Oranje zijn bescherm-
paar van het Fonds. Beide organisa-
toren hebben als doel mensen in
Nederland dichter bij elkaar te
brengen.

Voor actieve buurt met goed plan is

750 euro beschikbaar 

Burendag op 26 september a.s

Op 7 juli jl. is in Zutphen de winkel
Spoenk geopend. Het is een kleurrij-
ke en gezellige winkel, vooral ge-
richt op liefhebbers van cartoon-,
animatie en superheldenfiguren.
Het personeel van de winkel bestaat
naast de eigenaar en enkele vrijwil-
ligers uit vier uitkeringsgerechtig-
den van onze gemeente, die hiermee
werkervaring op doen met de be-
doeling om uiteindelijk betaald werk
te vinden. Van werk komt immers
werk.

Succes
Het initiatief is mede totstand geko-
men door de inzet van de afdeling
Werk, inkomen en zorg van de ge-
meente en het heeft succes, want
inmiddels heeft één van de mensen
al een betaalde baan gevonden en is
daarmee uitgestroomd uit de uitke-
ring. De andere drie medewerkers

zijn ook enthousiast en druk aan het
solliciteren. Paul van de Heuvel van
de winkel vertelde ons blij te zijn
met de gemotiveerde medewerkers
van de gemeente. Hij is ook direc-
teur van het museum TV Toys, dat hij
volgend jaar in Zutphen wil realise-
ren. U vindt de winkel op de Laar-
straat 8-10 in Zutphen. Openingstij-
den: ma 13-18, di tot do 9-18, vr 9-21
en za 9-17.

TV Toys en gemeente werken samen

Begin september 2009 gaan in Hen-
gelo en Vorden verschillende cur-
sussen van start, die de sector Edu-
catie & Participatie van het Graaf-
schap College organiseert in sa-
menwerking met de gemeente. Het
gaat om een cursus Uitkomen met
inkomen, twee basiscursussen En-
gels voor 55-plussers en een cur-
sus VCA (veiligheid op de werkvloer).
Voor informatie over de cursussen
kunt u terecht bij: Graafschap Colle-
ge, sector Educatie & Participatie,
Julianaplein 2, 7001 HG Doetinchem,
tel. (0314) 35 38 00

Uitkomen met inkomen
Doe mee aan deze cursus over om-
gaan met geld. U krijgt in de cursus
inzicht in hoe u uw geld besteedt en
waarom het niet altijd lukt om uit te
komen met uw inkomen. Zo kijken
we bijvoorbeeld naar welke invloed
reclame heeft op ons koopgedrag. U
leert een kloppend huishoudboekje
op te stellen en u krijgt tips over hoe
u op bepaalde zaken kunt besparen.
Tenslotte leert u hoe u uw thuisad-
ministratie op orde kunt brengen en
houden.

Startdatum: 1 september 2009 
Einddatum: 10 november 2009 
Cursusduur: ca. 10 weken, 1 les
van 3 uur per week
Lesdag/lestijd: dinsdagmiddag
13.00 - 16.00 uur
Leslocatie: De Kamp, Sarinkkamp
7, Hengelo
Kosten: voor inwoners van Bronck-
horst is deze cursus gratis

Engels beginners 55+
Bij het Graafschap College kunt u op
een leuke, ongedwongen manier
een nieuwe taal leren of uw kennis
van deze taal opfrissen. Misschien
wilt u zich tijdens uw vakanties in het
buitenland beter kunnen redden met
de Engelse taal, of misschien vindt u
het gewoon interessant eens met
een andere taal bezig te zijn. In de
cursussen besteden we onder meer
aandacht aan spreekvaardigheid,
teksten lezen en begrijpen, luister-
vaardigheid, grammatica en ge-
woontes en gebruiken van Engeland.

Startdatum: 3 en 8 september 2009  
Einddatum: respectievelijk 1 juli of
29 juni 2010
Cursusduur: ca. 40 weken, 1 les
van 1,5 uur per week
Lesdag/lestijd: donderdagmorgen
11.15 - 12.45 uur of dinsdagmiddag
12.00 - 13.30 uur 
Leslocatie: Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6, Vorden (do) of De
Kamp, Sarinkkamp 7, Hengelo (di)  
Kosten: € 70,-

VCA I en II
Wilt u meer kans op een (andere)
baan? Doe dan deze cursus over vei-
ligheid op de werkvloer. In 15 lessen
leert u van alles over omgaan met
gereedschappen en machines en
over omgaan met gevaarlijke stof-
fen. Ook zaken als een gezonde li-
chaamshouding, tillen en bukken
komen aan de orde. Aan het eind van
de cursus kunt u een officieel diplo-
ma VCA behalen.

Startdatum: 4 september 2009
Einddatum: 18 december 2009
Cursusduur: ca. 15 weken, 1 les
van 3 uur per week
Lesdag/lestijd: vrijdagmorgen
09.00 - 12.00 uur
Leslocatie: De Kamp, Sarinkkamp
7, Hengelo
Kosten: € 40,-

Nieuwbouwnieuws

Cursusaanbod Graafschap College
voor inwoners van Bronckhorst vanaf
september 2009



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, op diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. toeristische

markt, 5 t/m 17 augustus 2009, Rézi Organisaties BV
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17 (De Hietmaat), samengestelde menwedstrijden, ontheffing art.

35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw 9, 10 en 11 oktober 2009 van
08.00 tot 19.00 uur, afsluiten Zelhemseweg, tussen de Hummeloseweg en de Molenenk, en de
Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Gompertsdijk, instellen parkeerverbod, 10 en 11
oktober 2009, In Stap en Draf

• Hummelo, parkeerplaats Dorpsstraat en gedeelte van de Van Heeckerenweg, kunst-, rommel-
en antiekmarkt, 27 september van 10.00 tot 16.00 uur, afsluiten parkeerplaats Dorpsstraat en
de Van Heeckerenweg, tussen de Dorpsstraat en de Spalderkampweg, van 26 september 18.00
uur tot 27 september 2009 19.00 uur, Hummelo's Gemengd Koor

• Keijenborg, dorpshuis De Horst, verloting, 7 november 2009, vogelvereniging Exokan
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, braderie/snuffelmarkt, 16 augustus 2009 van 11.00 tot 17.00

uur, RéZi Organisaties BV
• Steenderen, J.F.Oltmanstr/Burg.Buddinghplein, live muziek, 10 september van 20.00 tot 24.00

uur, 11 september van 22.00 tot 01.00 uur en 12 september 2009 van 22.00 tot 01.00 uur, café
Heezen

• Vorden, afsluiten parkeerplaats naast NH-kerk aan de Dorpsstraat i.v.m. optreden van Zomer
Orkest Nederland, 1 augustus 2009 van 07.00 tot 24.00 uur, schildersbedrijf Boerstoel BV

• Zelhem, afsluiten Markt i.v.m. kerstmarkt, 13 december 2009 van 09.00 tot 20.00 uur, onderne-
mersvereniging Zelhem

• Zelhem, Brinkweg 23, 25 en 26 september 2009, open dag, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
Koninklijke VIV Buisman BV, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet, C. Hitpass 

• Zelhem, halve marathon op diverse wegen in de buurtschappen Heidenhoek en Slangenburg,
25 oktober 2009 van 11.00 tot 13.30 uur, atletiekvereniging ARGO

• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, straatfeest, van 25 september 16.00 uur tot 27 september
2009 10.00 uur, afsluiten Meindert Hobbemastraat, van 25 september 12.00 uur tot 27 septem-
ber 2009 12.00 uur, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat.

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 
• Hummelo, Loenhorsterweg 1, verbouwen van een schuur tot twee woningen
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, bouwen van een machineberging
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, vergroten van de woning
• Steenderen, Molenkolkweg 4, wijzigen van een schuur
• Vorden, Wildenborchseweg 11, gedeeltelijk veranderen van de woning
• Wichmond, Hackforterweg 27, bouwen van een machineberging/schapenstal

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 14 juli 2009:
• Vorden, marktplein en gedeelte bij N.H. Kerk, 14 augustus 2009, Wim Kuijper straatvoetbal-

toernooi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 17.30 tot 23.00 uur, afsluiten markt-
plein en gedeelte Kerkstraat, van 12.00 tot 23.00 uur, stichting Vrienden van Vorden

Verzonden op 16 juli 2009:
• Zelhem, Aaltenseweg 18, buurtfeest met kermisattracties en vogelschieten, 6 en 7 augus-

tus van 19.00 tot 00.30 uur en 8 augustus van 10.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, 6 t/m 8 augustus 2009, buurt- en toneelvereniging De Meene,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 6 augustus van 18.00 tot 24.00 uur,
7 augustus van 18.00 tot 01.00 uur en 8 augustus 2009 van 09.00 tot 01.00 uur,
mevrouw B.M.M. Janssen-Willemsen

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 juli 2009: 
• Halle, Heurneweg 1A t/m 1F, bouwen van zes woningen, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Beekstraat 1, bouwen van een bedrijfsgebouw 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 16 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 2A, veranderen berging

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 14 juli 2009:
• Halle, Nijmansedijk 20A, voor verbranding van snoeihout i.v.m. landschappelijk onderhoud
• Zelhem, Venderinkweg 1, voor verbranding van snoeihout i.v.m. vreugdevuur

Sloopvergunningen 
Verzonden op 16 juli 2009:
• Hummelo, Broekstraat 2, geheel slopen van twee varkensschuren en een werktuigenberging,

komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Brunsveldweg 1, gedeeltelijk slopen van een schuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de jaarlijkse kermis zijn de Zomerweg, tussen de Roomstraat en de Veenweg,

en de Hulsevoortseweg van 19 september 12.00 uur t/m 21 september 2009 afgesloten voor al-
le verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt
een omleidingsroute ingesteld via de Zomerweg, Roomstraat, Tellingstraat, Veenweg en de
Zomerweg. Tijdens de optocht op 20 september van 12.00 tot 15.00 uur is ook de Dubbeltjesweg
in Hoog-Keppel, tussen de Kerkstraat en de 'Ulenpas', afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer en geldt een omleidingsroute voor het doorgaande ver-
keer via de Zomerweg, Hoefkensestraat, Nieuwe Eekstraat, Eekstraat en de Zomerweg

• Vorden, tijdens het Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi zijn de parkeerplaats naast de N.H.
Kerk, tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat, en de Kerkstraat, tussen huisnummers 15 en

Verleende vergunningen

19, op 14 augustus 2009 van 12.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

Straatnaamgeving Hortensiastraat en Lupinestraat in Zelhem
B en w maken bekend dat zij op 14 juli 2009 hebben besloten om op grond van art. 8
Gemeentewet, art. 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving
en nummering gemeente Bronckhorst per 1 augustus 2009 aan twee straten in Zelhem, in het
plan De Orchideetuin, tussen de Orchideestraat en Hummeloseweg, de namen Hortensiastraat
en Lupinestraat toe te kennen

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. In het bezwaarschrift moeten staan: de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.22 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 16 juli 2009:
• Vorden, Zutphenseweg 32U 01, tijdelijk plaatsen van verblijfsunits (tot uiterlijk 1 september

2011)

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2009;
Hengelosestraat/Kruisbergseweg'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2009;
Hengelosestraat/Kruisbergseweg' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 juli
t/m 2 september 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen voor Aannemersbedrijf
Hendriks b.v. en Boschland Accountants & Adviseurs aan de Hengelosestraat/Kruisbergseweg in
Hengelo (Gld).

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

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34
Vorden'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 Vorden' en de daarop be-
trekking hebbende stukken liggen van 23 juli t/m 2 september 2009 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van een agrarische functie in wonen voor het perceel
Wildenborchseweg 34 in Vorden. De agrarische bebouwing wordt gesloopt en er vindt vervangen-
de nieuwbouw plaats in de vorm van een nieuwe woning.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpwijzi-
gingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w.

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

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
• Vorden, Spoorpad 1, bouwen woning, ontheffing voor het wijzigen van de situering van het

hoofdgebouw, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
• Waterkering IJssel, tussen Spaensweert en het stadje Bronkhorst, voor het realiseren van een

fietspad op de dijk, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Keijenborg, Remmelinkdijk 7, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De voorgenomen ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 juli t/m
2 september 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (Waterkering IJssel), overige plannen bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
de aangegeven afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de plan-
nen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden 8 juli 2009:
• Zelhem, Ruurloseweg 30 Z 97, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Verzonden op 9 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit,

geldend bestemmingsplan 'Hengelo Evenemententerrein'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 juli t/m 2 september
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

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

Een besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeis-
ende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlo-
pige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

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

Artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, naast Zutphenseweg 71, voor het realiseren van een dubbele woning, geldend bestem-

mingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

De voorgenomen vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 juli t/m
2 september 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl�
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde woongebouw
Zutphenseweg, Vorden  
Een vrijstellingsprocedure zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 WRO op het bestemmingsplan 'Vorden
West en Zuid 1992' voorziet in nieuwbouw van een woongebouw met daarin twee woningen ten
noordwesten van de huidige woning Zutphenseweg 71 en Addinkhof 1 aan de Zutphenseweg in
Vorden. Om dit mogelijk te maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een hogere ge-
luidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.  

Van 23 juli t/m 2 september 2009 liggen voor eenieder op het gemeentekantoor gedurende de
openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van 
artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een woongebouw met daarin
twee woningen ten noordwesten van de huidige woning Zutphenseweg 71 en Addinkhof 1 aan de
Zutphenseweg in Vorden
• het ontwerpbesluit van 21 juli 2009

Gedurende bovengenoemde termijn kunt u uw opmerkingen over het ontwerpbesluit schriftelijk
kenbaar te maken. Schriftelijke reacties kunt u richten b en w van Bronckhorst, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo (Gld).

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde  woning
Wildenborchseweg 34, Vorden
Een wijziging van het bestemmingsplan ‘Bronckhorst Buitengebied 2005, Hengelo/Vorden’ zoals
bedoeld in artikel 3.6 sub a Wro voorziet in de bouw van een woning aan de Wildenborchseweg 34
in Vorden. Om dit mogelijk te maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een hogere
geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.  

Van 23 juli t/m 2 september 2009 liggen voor eenieder op het gemeentekantoor gedurende de
openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de bouw van een woning aan de Wildenborchseweg 34 in Vorden
• het ontwerpbesluit van 14 juli 2009

Gedurende bovengenoemde termijn kunt u opmerkingen over het ontwerpbesluit schriftelijk
kenbaar te maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo (Gld).

Wet geluidhinder

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
23 juli t/m 2 september 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Nijmansedijk 4, voor het oprichten van een inrichting voor het houden van honden,

schapen en kippen 

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 september 2009.

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.

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: 
• Steenderen, Toldijkseweg 39, aangaande het niet bouwen van een gedeelte van de geplande

ligboxenstal 
Deze verklaring is op 16 juli 2009 verzonden.

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

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

Wet milieubeheer

Rioolwerkzaamheden
Steintjesweide, Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), in verband met riool-

werkzaamheden is de Steintjesweide,
tussen de Beukenlaan en de Oude
Varsselseweg, op 22 juli a.s. afgesloten
voor het verkeer. Zorgcentrum De
Bleijke is bereikbaar via de Haarweg.
Helaas kunnen wij de periode van
afsluiting niet exact aangeven omdat
er omstandigheden kunnen zijn die de
uitvoering van de werkzaamheden
kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Rectificatie parkeerverbod Hummelo zoals vorige week gepubliceerd,
het gaat om de Van Heeckerenweg en niet het Molenaarserf   
Parkeerverbod Van Heeckerenweg Hummelo
Op de Van Heeckerenweg in Hummelo wordt regelmatig op de rijbaan geparkeerd. B en w
hebben besloten een parkeerverbod in te stellen langs beide zijden van de Van Heeckerenweg,
om zo de doorgang voor het verkeer te verbeteren en de instandhouding van de weg en erfaf-
scheidingen te garanderen. 

Het parkeerverbod wordt zichtbaar door bebording aan beide zijden van de weg. Daarnaast wordt
een gele doorgetrokken streep aangebracht aan het begin van de Van Heeckerenweg. De maat-
regel ligt ter inzage van 13 juli t/m 21 augustus 2009. Indien er geen bezwaren worden ingediend,
voeren we de maatregel zes weken na de terinzagelegging uit. 

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Dorst van de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 78.

Verkeer en vervoer

De DVD ‘Bronckhorst, beleef het!’ is te koop bij de VVV Bronckhorst.
De vastgestelde verkoopprijs is € 7,50. 

Een leuke manier om kennis te maken met de gemeente Bronck-
horst!
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Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering
gemeente Bronckhorst
B en w van Bronckhorst hebben op 14 juli jl. de Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamge-
ving en nummering gemeente Bronckhorst vastgesteld. In deze voorschriften zijn de uitgangs-
punten geformuleerd die de gemeente hanteert bij het toekennen, wijzigen of intrekken van
straatnamen en huisnummers. Door het vaststellen van de uitvoeringsvoorschriften wordt voor
de gehele gemeente Bronckhorst dezelfde methodiek gehanteerd.

De Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst lig-
gen gedurende zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking ter inzage in het gemeentekan-
toor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving en zijn tegen betaling van kosten
verkrijgbaar. Tevens zijn de uitvoeringsvoorschriften te raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Snel naar/Verordeningenregister � Volkshuisvesting en woningbouw.

Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging 2009
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 14 juli 2009 hebben besloten: het besluit
mandaat, volmacht en machtiging 2008 en de bij het besluit behorende mandateringslijst, vast-
gesteld bij besluit van 1 april 2008, te wijzigen en vast te stellen het wijzigingsbesluit mandaat,
volmacht en machtiging 2009.

Met dit besluit hebben b en w en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die
namens hen door medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Het wijzigingsbe-
sluit mandaat, volmacht en machtiging treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt voor
een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie in het gemeentekan-
toor. De stukken zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Saneringsregeling asbestwegen derde fase: laatste mogelijkheid om een aan-
vraag in te dienen 
Bewoners uit met name de regio Harderwijk en Hof van Twente, die zich in de periode 15 mei 2006 tot en met 1 juli

2006 hebben gemeld, kunnen gebruikmaken van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase. Men moet daartoe

wel vóór 1 september 2009 een officiële aanvraag indienen bij het Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen

derde fase. Haast is dus geboden, want aanvragen die te laat bij het projectbureau binnenkomen, worden niet meer in

behandeling genomen. 

Het projectbureau, ondergebracht bij Dienst Landelijk Gebied (DLG), is belast met de uitvoering van deze saneringsrege-

ling. Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet de te saneren locatie zijn aangemeld in de periode 15 mei 2006

tot en met 1 juli 2006. Vervolgens moeten de eigenaren van de gemelde locaties vóór 1 september 2009 een officiële

aanvraag indienen bij het projectbureau, om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze saneringsregeling.

Melden alleen is niet voldoende. 

Het projectbureau heeft de afgelopen maanden alle bij het bureau geregistreerde melders een aanvraagformulier toe-

gezonden. Een gedeelte is inmiddels ingevuld terugontvangen. Maar van een ander deel is nog niets vernomen. Vandaar

een laatste oproep aan alle melders om vóór 1 september a.s. te reageren. Daarna kunt u geen aanspraak meer maken

op deze saneringsregeling. Laat deze laatste mogelijkheid van sanering op kosten van de overheid niet verloren gaan. 

Heeft u zich in de periode 15 mei 2006 tot en met 1 juli 2006 gemeld en nog niets van het projectbureau ontvangen, neem

dan direct contact op met het projectbureau. Bent u melder maar geen eigenaar, geef het ontvangen aanvraagformulier

zo spoedig mogelijk aan de eigenaar. Of laat ons weten wie de eigenaar is, zodat wij deze alsnog een aanvraagformulier

kunnen toesturen. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de regeling, is iets niet duidelijk of heeft u anderszins vragen,

neem dan eveneens zo spoedig mogelijk contact op met het projectbureau. 

Dienst Landelijk Gebied 

Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen derde fase 

Telefoon: 0800 - 272 37 89 

E-mail: asbestwegen@minlnv.nl 

Website: www.saneringasbestwegen.nl

Let op: Onderstaande saneringsregeling kan ook van toepassing zijn op
inwoners van Bronckhorst!

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

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

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.klussenbedrijf-kappert.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net
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We’j nog van too?

Wat is: A. Prutjen.

B. Anslöppen.

C. Versmakken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Een evenement dat niet meer is weg te
denken van de Nationale Pulling ka-
lender van de N.T.T.O. (Nederlandse
Truck en Tractor Pulling Organisatie).
Natuurlijk komt in Lochem op baan
één de elite uit de Nationale Pulling
scene aan de start. Daarnaast op baan
twee (2) natuurlijk de tractoren van
het boerenerf waarmee de organisatie
in Lochem 26 jaar geleden mee begon.

Voorman André Wesselink denkt nog
even terug aan afgelopen jaar toen het
25-jarig jubileum gevierd werd: "Het
was een prachtig dag, zo vertelt het
opperhoofd. De wedstrijden verliepen

volgens plan tot dat Pluvius zich
mengde in het verloop van de strijd.
De ruim 8500 toeschouwers verdeeld
over de provincies Gelderland, Overijs-
sel en Brabant trotseerden de regen en
bleven doodleuk op de tribunes zitten
om maar niets te missen van het spek-
takel.
Aan de grond waren het de tractoren
die voor spektakel zorgden, in de
lucht deden de piloten van vliegveld
Teuge met de twee Red Sensations
hun kunststukjes. Een merkwaardig,
maar schitterend schouwspel waarop
de bezoekers massaal reageerden. Als
je iets te vieren hebt moet je dat na-

tuurlijk doen. We hebben lang nage-
dacht over hoe de jubileum-editie
eruit moest zien. Gezien de reacties
van het publiek hadden we de juiste
snaar gevonden. De sfeer op de tribu-
nes was echt geweldig. Er werd gezon-
gen en gejuicht zodat het weer een ou-
derwets avondje TP Lochem was.
Om het succes van vorig jaar te evena-
ren vormt komende zaterdag 8 augus-
tus voor ons een uitdaging om nog
een ''tandje'' bij te zetten. We zijn druk
bezig een juiste invulling aan ons eve-
nement te geven. Hoe het er precies
gaat uitzien blijft nog een verrassing".

Duidelijk is wel dat zaterdag 8 augus-
tus een spannend en spectaculair dag-
je wordt!

26e Editie tractorpulling Lochem
lijkt weer succes te worden

Organisatie druk in de weer met voorbereidingen. Het is bijna weer zover.
Tractor Pulling Lochem.

Op donderdag 23 juli a.s. zal de twee-
de koffieochtend plaatsvinden in Ho-
tel Bakker te Vorden.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte wel-
kom.
De eerste koffieochtend is geslaagd en

konden we heerlijk buiten zitten.
De laatste koffieochtend van dit sei-
zoen is op donderdag 27 augustus a.s.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom!

Tweede koffieochtend
PCOB afdeling Vorden

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

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

Revolutionaire behandelmethode
Met de OriGENE-behandelmethode
zijn de professionals van Fysius Rugex-
perts in staat om de wervelkolom te
corrigeren. Voor de meeste cliënten
zorgt de verbeterde stand van de wer-
velkolom ervoor dat de pijn verdwijnt.
De meeste mensen die bij Fysius Rug-
experts onder behandeling komen,
hebben al jaren lang van alles gepro-
beerd. Zij hebben gemiddeld al 13 jaar
rugklachten. 

De resultaten zijn opzienbarend: voor
meer dan 75% van deze cliënten die el-
ders uitbehandeld zijn, is de behande-
ling succesvol. 
Voor degenen die nog niet zo lang ge-
plaagd worden door rugpijn, is het Fy-
sius behandelconcept zo mogelijk nog
opzienbarender: het is succesvol voor
minimaal 90% van degenen die korter
dan een jaar rugklachten hebben.

Samenwerking Achmea Zorg
Achmea Zorg heeft per 1 juli 2009 ook
een samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten met Fysius Rugexperts. Fysius
Rugexperts is een Achmea plusprak-
tijk. Dit zijn praktijken, slechts zestig
in Nederland, die duidelijk inzicht ge-
ven in hun kwaliteit. Ook door vrijwel
elke andere zorgverzekeraar worden
de behandelingen van Fysius Rugex-
perts (deels) vergoed. 

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

Meer weten?
Mocht u vragen hebben of u wilt zich
aanmelden voor een intake en onder-
zoek met GRATIS rugscan, dan bent u
natuurlijk altijd welkom in onze vesti-
ging in Doetinchem aan de Terborgse-
weg 24-02. Voor meer informatie zie
de advertentie elders.

Fysius rekent af met rugpijn 
Fysius Rugexperts nu ook pluspraktijk van Achmea

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

Op zaterdag 25 en donderdag 30 ju-
li en zaterdag 1 augustus kunt u 's
avonds mee met een reeënbronstex-
cursie van Natuurmonumenten op
landgoed Hackfort.  De excursies du-
ren ongeveer 2 uur. In verband met
de te verwachten grote belangstel-
ling is reservering verplicht. Dit kan
bij de ledenservice van Natuurmo-
numenten, tel. (035) 6 55 99 55.

DE BESTE PLEKJES
De excursieleider van Natuurmonu-
menten neemt u mee op een wande-
ling over landgoed Hackfort en weet
op boeiende wijze te vertellen over
de reeën die er leven. Het zijn schu-
we dieren, die vaak pas tegen de
avond tevoorschijn komen.
Hoewel geen garantie gegeven kan
worden dat deze dieren zich tijdens

de wandeling laten zien, weet de ex-
cursieleider wel de beste plekken
om op zoek te gaan naar sporen.
Aan een pootafdruk is al veel af te le-
zen: liep het dier rustig of was het
op de vlucht, was het misschien een
moeder met jong? Maar ook aan an-
dere sporen is de aanwezigheid van
reeën te herkennen.

ANDERE SCHEMERGASTEN
Niet alleen reeën voelen zich thuis
op landgoed Hackfort. Ook voor an-
dere schemergasten is Hackfort een
prima leefgebied. Tijdens deze ex-
cursie kan het dan ook maar zo ge-
beuren dat u kunt genieten van
fladderende vleermuizen of een
overvliegende uil. Geef u snel op
voor deze mooie avondwandeling!

Reeënbronstexcursie
op Hackfort

Donderdag 23 juli wordt er in de
hervormde dorpskerk te Vorden
voor toeristen en andere belang-
stellenden een orgelconcert ge-
houden. Het concert wordt ver-
zorgd door Mirjam Berendsen,

de vaste organist van deze kerk.

Het programma bestaat uit muziek
van D. Buxtehude, J.N. Hanff, J.P.
Sweelinck en Fr. Couperin. Muziek
waarvoor het Lohmanorgel, vanwe-

ge zijn fijnmazige klankkleur, uiter-
mate geschikt is. Aanvang 15.30
uur. De toegang is gratis. 
Wel wordt er, om de onkosten te be-
strijden, bij de uitgang een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd.

Orgelconcert in dorpskerk te Vorden

Het visioen van grootvader Berend van Hackfort geeft Joost plot-

selinge moed. Verwilderd kijkt hij om zich heen. Dan ziet hij in

een flits Willem staan. Die gooit hem juist op tijd een brandende

fakkel toe. Met gevaar voor verbranden vangt Joost hem handig

op. Hij krabbelt overeind en schreeuwt: 

-- wie mij wil, zal het vuur voelen. De fakkel doet de woeste wol-

ven terugdeinzen. Onmiddellijk worden ze van alle kanten getrof-

fen door pijlen. Een aantal boogschieters is hun kasteelheer te

hulp geschoten. Joost is gered.

Zo gaan de gevechten uren door. Berndt de Duker lijkt verdwenen

in de nacht, maar de wolven vallen in roedels onophoudelijk uit

naar de mannen. 

Niemand weet hoe lang er uiteindelijk is gevochten. De Kattenbelt

ligt bezaaid met gesneuvelde beesten, als de paar overgebleven

wolven zich kermend terugtrekken. De Roderloërs juichen. 

-- We hebben ons dorp gered! Naast Joost zijn een paar mannen

gewond geraakt, maar niemand is in de strijd verloren gegaan.

Jonker Joost wordt voorzichtig op de schouders geheven. 

-- Victorie aan onze leider!, klinkt het van alle kanten.

Richter Willem slaat het schouwspel glimlachend gade. Uitgelaten

en vrolijk zingend loopt de menigte diep in de nacht terug naar

Roderlo. Niemand maakt zich nu nog zorgen om de Duker der

Wrake… 

Niemand?

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

45

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Wijnhoeve Elanova ligt tussen Ruurlo
en Hengelo en grenst aan landgoed 't
Zelle. Officieel bevindt de locatie zich
op het grondgebied van Vorden. Rob
en José hebben in mei op 1,8 hectare
grond 6000 druivenplanten aange-
plant. Het gaat om 500 Cabernet Cor-
tes, 2500 Johanniter en 3000 Solaris.
"De planten staan er goed bij", zegt
Rob Roth. "Iedere plant moet volgend
jaar één tros druiven dragen." De nieu-
we wijnbouwers zijn liefhebbers van
wijn, maar zeggen zelf nog wat kennis
te moeten opbouwen. Ze zijn goed ge-
holpen door leden van de coöperatie
en met name door Henk Takken van
Wijngoed Kranenburg. "Dat was een
geweldige steun in de rug." Bij Wijn-
hoeve Elanova, de naam is een combi-
natie van geestdrift (elan) en nieuw
(nova), wordt vanaf volgend seizoen
een minicamping met dertig plaatsen

geopend. "De gasten daarvan, maar
ook andere toeristen bieden we verder
de mogelijkheid mee te helpen in de
wijngaard. Dat kunnen van allerlei
klusjes zijn. De mensen willen naast
het fietsen en wandelen toch vaak iets
te doen hebben. Daar spelen wij op in."

Van de elf andere wijngaarden staan
de planten er eveneens prima bij. Het
noodweer, soms met hagel, heeft de
Achterhoekse Wijnbouwers geen scha-
de berokkend. "Daar zijn we heel blij
mee. Daarnaast profiteren we van het
mooie, warme weer. Dat is goed voor
de druiven en voor de smaak van de
wijnen. Zoals het er nu naar uitziet,
kan het wel eens een prima oogst wor-
den", aldus Clemens Weenink van de
Coöperatief Verenigde Achterhoekse
Wijnbouwers.

Wijnhoeve Elanova sluit zich aan

Uitbreiding Achterhoekse
Wijnbouwers

De nieuwe Wijnhoeve Elanova heeft zich aangesloten bij de Verenigde
Achterhoekse Wijnbouwers. De eigenaren Rob Roth en José de Hoog gelo-
ven in het concept van de coöperatie, waarbij samenwerking en krachten-
bundeling centraal staan. Met de uitbreiding telt de Verenigde Achter-
hoekse Wijnbouwers nu 12 leden/deelnemers.

Een gezellige en gemoedelijke sfeer tij-
dens het toernooi is de meest belang-
rijke factor voor de organisatoren.
Wanneer dat bovendien, zoals de erva-
ring leert, gecombineerd kan worden
met tennis van een goed niveau wordt
het enthousiasme alleen maar groter.
Traditioneel komen de deelnemers
vooral uit Oost-Gelderland, maar het
komt ook voor dat spelers uit Duits-
land zich voor dit toernooi inschrij-

ven. De categorieën waarin wordt ge-
speeld zijn 3,4,5,6,7 en 8 voor zowel
enkel als dubbelpartijen. Het evene-
ment vindt plaats in week 33 (van zon-
dag 9 t/m zondag 16 augustus) op het
VTP-tenniscomplex aan de Overweg
en maakt deel uit van het OGTC (Oost
Gelders Tennis Circuit). Het is de actie-
ve sponsorcommissie opnieuw gelukt
naast hoofdsponsor Dijkman Bouw
het toernooi mede mogelijk te maken

door een 15-tal nevensponsoren te vin-
den.

Op de avond van de donderdag (13 au-
gustus) is er een sponsoravond met
het legendarische 'bankstelconcert'. Ie-
dereen is die avond welkom om te ge-
nieten van toptennis en gezellige live
muziek. Inschrijving voor dit toernooi
kan via het inschrijvingsformulier of
via de internetsite: www.toernooi.nl
Inschrijven kan nog t/m zondag 26 ju-
li, dus heb je belangstelling schrijf je
dan snel in. Voor inlichtingen kun je
terecht bij Rogier Oonk, tel 06-
10674340.

Veel interesse 6e Dijkman Bouw Open
Tennistoernooi
De Vordense tennisclub VTP organiseert dit jaar voor de zesde maal het
Dijkman Bouw Open Tennistoernooi. Afgaande op het tot nu toe geregi-
streerde aantal inschrijvingen kan de organisatie opnieuw rekenen op
een flinke belangstelling. De verwachting is dat er zo'n 200 wedstrijden in
de planning zullen worden opgenomen.

PV De IJsselbode Steenderen
Op 18 juli 2009 werd er door de PV De
IJsselbode Steenderen gevlogen vanaf
CHATEAUROUX (666 km). 49 duiven
werden gelost om 7.45 uur bij de
WZW-wind kracht 2. De weersomstan-
digheden waren niet optimaal: er viel
motregen en het was bewolkt. H.
Dieks presteerde het weer om met
slechts 5 duiven in de strijd, 4 prijzen
te pakken, waaronder de 1e en 2e! Zijn
eerste duif maakte een snelheid van
1464 mpm en werd geklokt om 15.21
uur. Uitslag: 1., 2., 8. en 12. H. Dieks, 3.,
6., 9. en 10 P. Hendriks, 4. en 7. H. Bui-
ting, 5. en 11. Ria Luesink.
Ook de 155 jonge duiven kregen te ma-
ken met de slechte weersomstandig-
heden. Zij werden gelost in GEEL om
14.30 uur bij een WZW-wind kracht 3.
De eerste duif maakte een snelheid
van 1402 mpm en werd geklokt door
de heer H. Wiggerink om 16.03 uur.
Uitslag: 1., 3., 6., 7., 9. en 10 H. Wigge-
rink, 4. P. Hendriks, 5. G. Kelderman, 8.
H. Hulshof. Het boeket bloemen viel
op de 28ste plaats en was voor P. Hen-
driks. 

PV Vorden
De duiven van de PV Vorden vlogen op
zaterdag 18 juli jl. vanaf CHATEAU-
ROUX. Met een zuidwestenwind wer-
den de 67 duiven om 07.45 uur gelost.
De eerste duif vloog een snelheid van

1503 mpm en viel binnen bij H.B.M.
Hoksbergen om 15.11 uur. Uitslag: 1.,
3., 4., 7. en 13. H.B.M. Hoksbergen, 2.,
11. en 12. C. Bruinsma, 5., 6. en 16.
Comb. J. Meijer&Zoon, 8. en 14. Marc
Tiemessen, 9. T.J. Berentsen, 10. Comb.
A.&A. Winkels, 15. C. Bruinsma, 17. M.
Schuerink.
Bij de wedvlucht van zondag 19 juli
werden om 10.10 uur, met een westen-
wind kracht 2, 170 duiven gelost in
LOMMEL. De duif van Marc Tiemessen
haalde een snelheid van 1484 mpm en
werd als snelste geklokt om 11.33 uur.
Uitslag: 1., 2., 6. en 13. Marc Tiemes-
sen, 3., 5., 7., 9. en 10. T.J. Berentsen, 4.
C. Bruinsma, 8. R. de Beus, 11., 12. en
19. D.J. Gotink, 14., 15. en 20. Comb.
A.&A. Winkels, 16., 17. en 18. F.T. Hum-
melink.

PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdag 18 juli vloog PV Steeds Snel-
ler Hengelo Gld. vanaf CHATEAU-
ROUX (670 km).De duiven werden ge-
lost om 07.45 uur. Het weer was regen-
achtig. De eerste duif was van Comb.
Borneman en Zn, Hengelo Gld. en
werd geconstateerd om 15.22 uur
(snelheid 1466 mpm). Uitslag: 1. Comb.
Borneman en Zn., 2. R. Koers, 3. E.
Koers, 4. G. Duitshof, 5. Chr. te Stroet.
Zondag de 19de werd er gevlogen van-
af LOMMEL (112 km). Dit was de eerste
jonge duivenvlucht. De duiven wer-
den gelost om 10.10 uur met ZW 2. Er
waren 178 duiven in concours, waar-
van de snelste duif van A. Kamperman

geconstateerd werd om 11.21 uur, snel-
heid 1577 mpm. Uitslag: 1. A. Kamper-
man, 2. R. Koers, 3. Comb. Borneman
en Zn., 4. G. Duitshof, 5. G. Kempers.
Uitslag jeugd: 1. Kelly Bergervoet, 2. El-
len van Melis.
Bij PV Steeds Sneller zijn de afgelopen
weken eveneens twee overnachtvluch-
ten -dit houd in: grote afstand, met
een overnachting, vervlogen. Bij de
eerste overnachtvlucht, zondag 28 op
maandag 29 juni jl., stonden 42 dui-
ven aan de startlijn in het plaatsje PE-
RIQUEUX. Drie deelnemers namen
deel aan deze vlucht. Gemiddelde af-
stand tot de hokken in Hengelo Gld.
was 866 km. 's Middags om 13.00 uur
werden de duiven gelost bij een
Noordwestenwind, om de volgende
dag thuis te komen. De duif van R.
Koers deed dit het snelst: om kwart
voor 12 werd de duif gemeld. Dit was
goed voor een snelheid van 878 mpm.
Uitslag: 1: R. Koers, 2: A.H.J. Peters.
De tweede overnachtvlucht werd 3 ju-
li vervlogen vanuit het plaatsje MON-
TAUBAN. Gemiddelde afstand tot de
hokken bedroeg 945 km. Drie deelne-
mers hadden totaal 14 duiven voor de-
ze wedstrijd gezet. Om 13.00 uur werd
het startschot gegeven en de volgende
middag, 5 minuten over 12, werd de
eerste duif geconstateerd op de hok-
ken van R. Koers. Gemiddelde snel-
heid: 940 mpm. Uitslag: 1: R. Koers, 2:
A.H.J. Peters.

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

Dit mega spektakel vind dit jaar plaats op
zondag 23 augustus in het Hart van Hen-
gelo Gld., rond om de grote kerk. In het
Bruisende hart van Hengelo Gld. vindt ook
dit jaar weer een braderie plaats met meer
dan 100 kramen.  Ook dit jaar is de organi-
satie er weer in geslaagd om rond om de
braderie verschillende attracties te organi-
seren zoals: een mini kermis voor de klein-
tjes,  diverse oude ambachten  . Na het suc-
ces van vorig jaar zijn de oude tractoren en
bromfietsen weer van de partij. Liefheb-
bers  die in het bezit zijn van een oldtimer
kunnen zich ook aanmelden voor een
plaats. Deze oldtimers zijn een geweldige
bezienswaardigheid en de organisatie is
blij ze te kunnen verwelkomen. 
Nieuw dit jaar is het Hengels kampioen-
schap Brommer & Scooter burnout .Wie
maakt de mooiste burn out met in de pau-
ze een knallende verrassingsact..Er zijn
prijzen te winnen voor de mooiste en de
origineelste uitvoering.  Bij voldoende ani-
mo wordt er ook een beach voetbal toer-
nooi georganiseerd voor de jeugd.

De horeca in Hengelo heeft weer volop de
terrassen buiten gezet, vergezeld van ge-
zellige muziek met medewerking van ver-
schillende dweilorkesten en trekzakken.
De braderie zal starten om 11.00 en ook de
winkels zijn geopend. Tevens is er een kin-
dervrijmarkt. Voor een gratis plekje kun-
nen kinderen tot 14 jaar zich opgeven 
Opgave : Kindervrijmarkt   Brommer bur-
nout  (Alleen met geldig brommercertifi-
caat) Pitspoezen Beach voetbal  Opgave
F.U.N.23  telefoonnummer 0575-4110 in
Hengelo gld.

Braderie
Veel pk's met unieke brommer &
scooter burn out wedstrijden  en
spectaculaire verrassingsact. 
De braderie in Hengelo Gld. staat
al bijna weer voor de deur.

Zo kwam er onder andere een ex-Du-
chenne rijder om ons te sponsoren en
uit Warnsveld kwam Bart Gremmer ,
een Duchenne patiënt, om met ons te
praten. Van Dutch PC mochten we een
tv lenen om een film over de tocht van
2008 te laten zien.  Ook kregen we ve-
le complimenten over de wafels die ge-
bakken en verkocht werden door de
supportersvereniging van Muziekver.
Crescendo uit Hengelo G. 
Van de vele gokken om te raden wat de
fiets en krentenbrood samen wogen
kon er maar één de winnaar zijn.  Jo-

chem Besselink was de gelukkige en
na de braderie kon hij meteen het
brood in ontvangst nemen, ook al
moest hij er voor uit bed gehaald wor-
den. Frans en Peter Nijenhuis
www.atbteamnijenhuis.nl

Jochem Besselink wint
"Duchenne" krentenbrood
Tijdens de braderie hadden we op
onze stand veel belangstelling van
diverse mensen.

Stelt u zich eens voor al die bloeiende
zonnebloemen op een perceel van on-
geveer 3.000 m2  met daar doorheen
een gangenstelsel met instinkers. Er
zijn 2 routes te lopen respectievelijk
de kleine route en de grote route. De

klein route is kort van lengte met een
lage moeilijkheidsgraad bedoeld voor
kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar. De
grote route is langer en er zitten meer
instinkers in en is bedoeld voor kinde-
ren van ongeveer 6 tot 14 jaar. 
Het zonnebloemdoolhof is vanaf he-
den geopend en is te bezoeken op het
terrein van kinderboerderij Feltsigt
aan de Bekveldseweg 5 in Bekveld.
(gem. Bronckhorst). Voor meer info
kijk op www.feltsigt.nl of bel naar
0575-462828. Kom allen kijken en ge-
nieten want de zonnebloemen begin-
nen nu te bloeien.

Nieuw in de Achterhoek,
zonnebloemdoolhof
Het fenomeen  doolhof is al vele ja-
ren bekend in het land. Vele soor-
ten en maten zijn er door de tijd
heen ontworpen, naast de vaste
doolhoven is het malsdoolhof zeer
bekend en ook enorm geliefd op
het platteland, echter een zonne-
bloemdoolhof is een unieke vari-
ant in zijn soort.

Daar wordt ook een heel grote luifel
geplaatst. Deze luifel is bedoeld als
zonnescherm, en om het middenter-
rein gezellig aan te kleden, maar als
het nodig is kunnen er behoorlijk wat
mensen onder schuilen. Voor de men-
sen die tijdens het festival van het ter-
rein af willen gaan zijn er polsbandjes
beschikbaar. Op het terrein staan twee

kramen waar een barbequemaaltijd te
koop is. De Griekse band Ano Kato
brengt de zangeres Jannie Schermer
mee. Zij zingt niet alleen maar be-
speelt ook de kaval en de baglamas.

Tenslotte: Bela Horvath de klarinetist
van het zigeunerorkest Sastipen is he-
laas ziek geworden. Sándor Kecskés
gaat hem vervangen. Deze musicus
staat al 45 jaar op de planken en is in
Hongarije zeer bekend. Tenslotte nog
een tip! Het is al gauw 22 juli. De da-
tum waarop de voorverkoop sluit. Ver-
geet niet om op tijd kaartjes te kopen.
www.kunstkringruurlo.nl

Het laatste nieuws over
het kasteeltuinconcert
Het bekende fado duo uit Zutphen,
Marcel Verheugd en Carla Koe-
horst, komt optreden in het park
in het voorprogramma. Vanaf 14.30
uur spelen zij op het middenter-
rein.



Met uw aankoop steunt u de gezinnen
en families die daardoor een eigen in-
komen kunnen verdienen, waardoor
hun kinderen naar school kunnen en
zij een betere kans maken op een be-
ter bestaan en dat allemaal omdat u
een uniek (Afrikaans)product bij de
Wereldwinkel in Vorden koopt!

De etalage is omgetoverd in Afrikaan-
se sferen en in de winkel wordt u ver-
welkomd door Afrikaanse klanken. Bij
iedere aankoop ontvangt u gratis een
Afrikaans recept, heerlijk te combine-
ren met Afrikaanse sauzen, een (h)eer-
lijk Afrikaans wijntje. Ook de Afri-
kaanse kunstnijverheid kunt u uitge-
breid bewonderen, leuk om cadeau te
geven maar ook om te krijgen. Tot
eind augustus is het Afrikatijd!
Namens onze Afrikaanse producen-
ten: hartlik welkom in ons skoon wê-
reldsaak!

Ses week aandag vir produk
uit Afrika in Wereldwinkel
Zes weken lang richt Wereldwinkel
Vorden de schijnwerper op Afrika,
het continent waar veel van onze
producenten voordeel hebben van
eerlijke handel.

JULI
22 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
23 Koffieochtend PCOB, hotel Bakker
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
29 Handwerkmiddag-Inlaswedstrijd

Welfare Rode Kruis in de Wehme
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten 26 juni t/m 31 aug.
Galerie Amare tentoonstelling cursis-

ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Toen hij acht jaar oud was stond hij in
zijn geboorteplaats Gramsbergen voor
het eerst op de skeelers. Gary: ‘Op ge-
geven moment werd bij ons op school
een wedstrijd gehouden en won ik een
shirtje die door Erik Hulzebosch be-
schikbaar was gesteld. Wat was ik
trots. Een shirt van mijn grote idool ,
te gek man’. Dat Hulzebosch (teamma-
nager van de Nefit- ploeg) zijn ‘pap-
penheimer’ ook heel goed kent, be-
wees Erik toen er zaterdagavond met
nog twee ronden te gaan, een kop-
groep was ontstaan van tien man. Op
de vraag van speaker Jan van der Meu-
len wie gaat de wedstrijd winnen, ant-
woordde Erik Hulzebosch ‘Ik denk Ga-
ry Hekman’.

Gary Hekman glundert bij het horen
van deze voorspelling van zijn ploeg-
baas: ‘Toen wij een paar weken gele-
den vernamen dat Sjoerd Huisman
(ploeggenoot) in Taiwan verbleef,
dacht ik wel kans te maken op een po-
diumplek. Ook Arjan Mombarg reken-
de ik tot de kanshebbers. Prachtig toch
hoe Arjan er meteen als een raket van
door ging. Dat was goed voor de wed-
strijd. In de slotfase met de kopgroep
van tien man heb ik heel veel steun ge-
had van Geert Jan van der Wal (ook
ploeggenoot van Gary, red.) In die fase
van de wedstrijd was de Habovo-ploeg
ook met twee man in de kopgroep ver-
tegenwoordigd. (Jan van Loon en Karlo
Timmerman) Geert Jan was denk ik al
wel tien keer in de aanval gegaan en

telkens moesten of Jan van Loon of
Karlo Timmerman, het gat dicht rij-
den. Ze raakten daardoor zichtbaar
vermoeid.

Zelf heb ik niet geprobeerd om te ont-
snappen. Ik voelde mij goed om de
eindsprint aan te gaan. Dat ik in de
slotfase, ondanks kramp in mijn been
de snelste bleek, gaf dat natuurlijk een
lekker gevoel. 2008 was mijn beste
jaar, toen won ik van de twintig wed-
strijden, negen keer. Dat is tot dusver
dit seizoen, vanwege blessures bedui-
dend minder. Misschien is de overwin-
ning hier een Vorden een mooi begin
voor de rest van het jaar’, zo zegt Gary
Hekman die door de speaker regelma-
tig ‘het beest van Gramsbergen’ werd
genoemd. ‘Ooit heeft iemand mij na
een gewonnen wedstrijd zo omschre-
ven. Ik vind het wel mooi dat ze mij zo
noemen‘. Aan zijn vak automonteur,
komt hij niet of nauwelijks meer toe.
Gary is fulltime met zijn sport bezig,
in de zomer skeeleren en 's winters
schaatsen. In beide disciplines wordt
hij door zijn concurrenten gevreesd
vanwege zijn enorme kracht en wed-
strijdmentaliteit.

Winnaar Gary Hekman: 'Ik kreeg
vlak voor de finish geweldige kramp!’

Zo’n paar honderd meter voor de finish kreeg ik geweldige kramp in mijn
rechter bovenbeen. Ik heb mij toen zelf continu voorgehouden ‘ik heb
geen kramp, Gary je hebt geen kramp’. Ik durfde ook niet achterom te kij-
ken, vol gas doorgaan, zo hield ik mij voor’, aldus een gelukkige Gary Hek-
man, zaterdagavond na afloop van de strijd om de Holland Inline Cup.
Onder het genot van eerst een biertje en later op de avond een cola, sprak
Gary volop nagenietend met ondermeer de leden van het skeelercomité
Vorden. Op de dag dat deze editie van ‘ Contact’ uitkomt, wordt Gary Hek-
man 21 jaar en dan op deze leeftijd al twee keer kampioen van Nederland
(2006 en 2008). Een grandioze prestatie!

Gary tijdens de wedstrijd.

Gary Hekman in gesprek met speaker Jannes Mulder.

Heren (75 kilometer): 1 Gary Hekman
Gramsbergen; 2 Mark Horsten Hauler-
wijk ; 3 Karlo Timmerman Groningen
; 4 Geert Plender Kampen ; 5 Gerwin
Smit Staphorst ; 6 Geert- Jan van der
Wal Groningen; 7 Erwin Mesu Middel-
burg; 8 Chrispijn Ariëns Heerenveen ;
9 Jan van Loon Lelystad ; 10 Hermen
van der Wal Urk 

Dames (58,3 kilometer) : 1 Brooke
Lochland Australië; 2 Yvonne Spigt
Wervershoof; 3 Nienke Stenekes Dok-
kum; 4 Jessica Gaudesaboos België; 5
Jannita Spigt Apeldoorn; 6 Hilde Goov-
aerts België; 7 Carla Zielman Steenwij-
kerwold ; 8 Bouke Haarlink, Gronin-
gen; 9 Hilde- Marije Dijkstra Oldetrijn-
je; 10 Sabrina Gaudesaboos België.

B- rijders (Beloften) 75 kilometer: 1 Ni-
les Mesu Middelburg; 2 Klaas van der

Wal Kootstertille; 3 Hans v.d. Wetering
Noordeinde; 4 Thies Frankema Velp; 5
Erik Valent Amstelveen. 

C1 rijders (75 kilometer): 1 Henry Par-
dijs Vierakker; 2 Brian Hachmang Am-
sterdam; 3 Hassan van der Hoof Zeist;
4 Roelof Koops Eexterveen; 5 Arjan
Averink Rijssen.

Masters (40) 58,3 kilometer: 1 Jan
Grauss Brakel; 2 Henk Lankhof Aalten;
3 Rob Jager Utrecht; 4 Peter Schurink
Houten; 5 Klaas Brandwijk Hardinx-
veld- Giessendam.

Masters (50 ) 58,3 kilometer: 1 Henk
Smit Bredevoort; 2 Niek Bravenboer
Oud Beyerland; 3 Jan de Groot Han-
tumhuizen; 4 Egbert Post Groningen ;
5 Cor Varenkamp Bunschoten.

Uitslagen skeeleren

1Daardoor lieten velen het afweten.
Toen het weer was opgeklaard was de
inschrijvingstermijn bijna verstreken.
In totaal gingen er circa 60 personen

van start, terwijl het aantal fietsers in
voorgaande jaren een paar honderd
bedroeg. De 40 kilometer lange tocht
voerde deelnemers richting Ruurlo,
Beekvliet, Lochem, Wildenborch weer
terug naar de finish bij De Herberg. De
Zomertocht is een gezinsfietstocht die
is bedoeld voor de recreatiefietser en
voor de in Vorden verblijvende vakan-
tiegangers.

Weer speelde Zomertocht
parten
De VRTC De Achtkastelenrijders
die jaarlijks een Zomertocht orga-
niseert, had zondagmorgen alle
pech van de wereld dat juist bij de
inschrijving de regen met bakken
uit de lucht kwam vallen.

Ondanks de regenachtige omstandig-
heden was het Delden- circuit goed be-
rijdbaar en maakten de jonge cou-
reurs er in de verschillende klassen
een spannende strijd van. 

De uitslagen waren als volgt:
Klasse 50 CC: 1 Maricq Tuininga, 2
Niels Koolen.
Klasse 65 CC: 1 Jordy Boswerger , 2 Tim
Tuitert, 3 Bjorn Wisman, 4 Chris
Scholten, 5 Ties Hellegers.
Klasse 85 CC: 1 Jan Willem Arendsen,
2 Bjorn v.d. Tol, 3 Ismo Wolsink, 4 Thijs
Bulten, 5 Kevin Hendriksen.

Crosswedstrijd 
VAMC De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub De
Graafschaprijders organiseerde za-
terdagmiddag crosswedstrijden
voor de jeugd.
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Twee dagen later, maandag 31 augus-
tus, vindt in Zutphen de start plaats
van de tweede etappe. De renners ver-
trekken dan om 13.00 uur richting Lo-
chem, Barchem en Ruurlo. Via Kra-
nenburg en Vorden doen ze dan Zut-
phen weer aan, waarna ze via Baak,
Toldijk, Hummelo en Laag-Keppel
koers zetten naar finishplaats Venlo.
De derde etappe gaat van Venlo naar
Luik, van waar uit ze per vliegtuig ver-
trekken naar Spanje waar de Vuelta
wordt voortgezet. Diverse doorkomst
dorpen zullen in dit weekend in
Spaanse sferen verkeren. Op zondag
30 augustus is er vanuit Zutphen een

fietstocht welke over een groot gedeel-
te van de tweede etappe is uitgezet. 

SPAANSE ZONDAG 
In Hummelo is zondag bij de Gouden
Leeuw een groot podium met Spaanse
muziek en dans. In Vorden worden
Spaanse terrassen gecreëerd, waar de
Vordense horeca Spaanse hapjes en
drankjes serveert.

Bij de VVV's in de gemeente Bronck-
horst liggen fietsroutes welke via de
knooppuntenroute zijn uitgezet over
de etapperoute. 

De Vuelta in 
Bronckhorst

De Ronde van Spanje, of te wel de Vuelta, start dit jaar op zaterdag 29 au-
gustus in Nederland en wel in Assen. Op deze dag wordt op het TT circuit
de proloog gereden.

Via weekblad Contact wordt men de komende tijd op de hoogte ge-
houden van de activiteiten rondom de Vuelta. Voor aanmelding van
berichten of toevoegingen aan de programma’s etc. info@contact.nl

We kregen de foto van Loek Kemming
uit Laag-Keppel. Samen met Jaap van
den Broek maakte hij onlangs een
tocht langs Vordens monumenten.
Van den Broek is jarenlang hoofd van
de dienst Gemeentewerken bij de
voormalige gemeente Vorden geweest
en heeft in de loop der jaren een meer
dan gemiddelde interesse voor het his-
torisch erfgoed in zijn omgeving ont-
wikkeld. Zijn speciale aandacht gaat
daarbij uit naar de kleine monumen-
ten: hooibergen, putten, pompen, bak-
huisjes. Maar ook landschappelijke
elementen die iets vertellen over het
verleden, zoals monumentale bomen
en vijvers. Een lijst die hij in 1996 van
al deze kleine monumenten opstelde,
telt meer dan tweehonderd items.
Toen hij enige tijd geleden een briefje
aan de redactie van Den Schaorpaol
schreef en vroeg of er misschien inte-
resse was voor de ‘kleine’ monumen-
ten van Vorden, kwam redacteur Loek
Kemming op het idee om te proberen
een dergelijke inventarisatie voor de
gehele gemeente Bronckhorst van de
grond te krijgen. Want kleine monu-
menten vallen niet onder de zorg van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (Monumentenzorg) en ook op de
monumentenlijst van de gemeente
Bronckhorst zijn de kleine monumen-
ten niet opgenomen. De voormalige
gemeente Zelhem kende echter wel
een dergelijke lijst van ‘beeld bepalen-
de objecten’. Loek Kemming wil dat er
meer kleine monumenten gedocu-
menteerd worden. “Monumenten ko-

men alleen tot hun recht als ze in een
passende omgeving staan”, zegt hij.
“Als het decor klopt, zogezegd. Zo zien
monumentenbeschermers het ten-
minste graag; het hele plaatje moet
kloppen, de verschillende onderdelen
moeten het geheel versterken. Want
wat betekent een oude boerderij nu
nog als er geen schuren meer bij
staan, of een
hooiberg en al
die andere ele-
menten die van
een boerderij een
boerderij maken,
zoals een pomp,
een put of een
bakhuisje? En bij
een landgoed
verwacht men
bij het huis ook
de nodige aan-
kleding om het
historische as-
pect te verster-
ken. Bruggetjes,
een watermolen,
een put of een
mooie handwij-
zer waarop in
uren de loopaf-
stand tot een volgende plaats kan wor-
den afgelezen” De redactie van Den
Schaorpaol gaat dan ook de komende
periode nog meer kleine monumen-
ten beschrijven en doet daarvoor een
beroep op uw kennis. Dus weet u nog
wat te vertellen over grenspalen, pom-
pen, bakhuizen, handwijzers enz.

neem dan rechtstreeks contact op met
Loek Kemming via e-mail: kem-
ming@hetnet.nl of per telefoon via
nummer: 0314-384362.

Wilt u reageren op deze rubriek Rond-
om de Hessenweg of wilt u een oude
foto of een verhaal uit de gemeente
Bronckhorst beschikbaar stellen?
Stuur of mail uw reactie dan naar Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te Zel-
hem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (98)
Deze fraaie gietijzeren handwijzer staat op het kruispunt van de Baakse-
weg-Hackfortselaan en de Kruisdijk even buiten Vorden. De houten hand-
jes geven in tijd de loopafstand tot de omliggende plaatsen aan.

Dit is van maandag 3 augustus tot en
met vrijdag 14 augustus 2009. Natuur-

lijk is het mogelijk om voor de vakan-
tieperiode extra boeken te lenen! De
medewerkers van de bibliobus wensen
u een fijne vakantie.

Bibliobus gesloten wegens
vakantie!
In de zomervakantie komt de bibli-
obus niet in de weken 32 en 33.

De tochten zijn ongeveer 30 kilometer
lang en voeren u door het mooie land-
schap van het groene hart van de Ach-
terhoek. Tijdens deze tochten kunnen
er bezoeken worden gebracht aan boe-
ren- en andere bedrijven. Tijdens de
laatste stop is er gelegenheid om iets

te eten van de barbecue. Ook is daar
extra gezelligheid in de vorm van di-
verse standjes en muziek.  De kosten
zijn 3.50 euro per persoon, kinderen
tot en met 12 jaar gratis. Dit is inclu-
sief koffie, een glaasje fris met iets lek-
kers en één consumptie van de barbe-
cue. 

Op zaterdag 25 juli is de start van
10.00 tot 12.00 uur bij de muziekkoe-
pel op het Stationsplein in Zelhem en
op woensdag 5 augustus van 10.00 tot
12.00 uur bij cafetaria de Woage,
Dorpsstraat 21 in Halle. Voor inlichtin-
gen: tel. 0314-621705 of 0314-625536.

'Fiets met ons mee naar
boerderij en stee'
Op zaterdag 25 juli en woensdag 5
augustus zijn er weer de jaarlijkse
fietstochten ‘Fiets met ons mee
naar Boerderij en Stee’, georgani-
seerd door VVV Zelhem, NBvP-Vrou-
wen van Nu, afdeling Halle en de
activiteiten commissie Zelhem van
LTO Bronckhorst.

De eerstvolgende drives worden ge-
speeld op de donderdagen 23 en
30 juli 2009 in Zaal Herfkens, Zut-
phen Emmerikseweg 64, Baak. En-

tree 2,00 euro per persoon. Er zijn
per lijn prijzen te winnen. 

Inlichtingen bij Theo van Aalst tel.
0575-451558, e-mail: theovan-
aalst@gmail.com. Inschrijven tot
19.15 uur, aanvang bridge 19.30
uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije zo-
merdrives gehouden.

Onder leiding van het regisseursduo
Ben te Dorshost en Gerrit Garritsen
nemen de -ondertussen gerenomeer-
de Hummelose- toneelspelers u mee
terug naar de tweede wereldoorlog,
waarin diverse Hummelose verhalen
uit die tijd tot leven worden gebracht
in 2009. Dit openluchtspel, groten-
deels in dialect gesproken, laat zien
hoe het er in Hummelo en omgeving
aan toeging gedurende de tweede we-
reldoorlog. De schrijver van het stuk
heeft zich, samen met de spelers,
daarbij rijkelijk laten bedienen van fei-
telijke gebeurtenissen, zodat het stuk
ook een flinke portie historische waar-
de heeft. Er wordt veel gebruik ge-
maakt van authentieke namen van
mensen en boerderijen, straten, etc.

De gebeurtenissen in het stuk zijn niet
allemaal werkelijk gebeurd, maar veel
zal herkenbaar zijn. De feiten zijn ver-
pakt in een verhaallijn om het stuk
voor het publiek interessant te maken,
om te vermijden dat het een opsom-
ming van feitelijke gebeurtenissen
zou zijn. Het stuk speelt zich af op het
gezamenlijke achtererf van de boerde-
rijen ‘De Spalle’ van de familie Vrieze
en ‘De Vossenplaats’ van de familie De
Vries. De bewoners Carel en Anna Vrie-
ze en Herman en Riek de Vries met
hun kinderen zijn de hoofdpersonen
in het stuk. Op hun achtererf vinden
gebeurtenissen plaats die het publiek
van nabij mag meemaken. Zo zien we
legaal en illegaal slachten, komt er al-
lerlei pluimage voorbij zoals veld-

wachter Piet van Daalen, controleurs
van de goede kant maar ook contro-
leurs en mensen van de WA (Weer-
baarheids afdeling, pro Duits) en na-
tuurlijk ontbreken de soldaten van
Duitse en geallieerde kant niet. Het
stuk wordt verder aangekleed met een
Jodenfamilie, moffenmeiden, kinde-
ren, onderduikers en mensen van het
verzet. Het stuk begint op 10 mei 1940
om 4.00 uur in de ochtend met over-
trekkende vliegtuigen van de Duitse
Luftwaffe en doorloopt de jaren ’40-
’45 in chronologische volgorde. Er zul-
len onderduikers, vluchtelingen uit
het westen, soldaten en het verzet
langskomen in originele kledij. Ook
zullen er natuurlijk voertuigen en ge-
bruiksvoorwerpen uit die tijd te zien
zijn. Ondanks de oorlog zal getoond
worden dat in de oorlog sommige din-
gen 'gewoon' door gingen zoals een
borreltje op z’n tijd, dansen met accor-
deonbegeleiding en natuurlijk het
boerenwerk op en rond de boerderij.
Dat WA mensen en NSB-ers dit af en
toe ruw konden verstoren is een feit.
Maar nimmer was dit voor lange duur,
men vond altijd wel weer iets om deze
mindere tijd in onze geschiedenis
enigszins op te vrolijken. Het spel ein-
digt in het voorjaar van 1945 toen de
bevrijding daar was. Natuurlijk ont-
breken de nodige licht-en geluidseffec-
ten niet. Het publiek zal zich midden
in de oorlog wanen! De opstelling van
de tribune is met opzet zo gekozen dat
de legervoertuigen het publiek bijna
over de tenen rijdt. Het stuk zal jong
en oud boeien, van binnen en buiten
Hummelo. Het Hummelose open-
luchtgezelschap heeft ondertussen
door de jaren heen bekendheid opge-
bouwd, mede vanwege de professione-
le manier waarop telkens in Humme-
lo het openluchtspel door de spelers
en de organisatie vorm wordt gegeven.
En daar is de organisatie maar wat
trots op. Toegangskaarten zijn vanaf 1
augustus te verkrijgen op de navolgen-
de voorverkoopadressen: Spar Janssen,
Dorpsstraat te Hummelo; Slagerij de
Worstepinne te Doesburg; Peppelman
te Zelhem en de Welkoop in Toldijk.

Hummelo in oorlogstijd

Op donderdag- 27, vrijdag- 28 en zaterdagavond 29 augustus presenteert
de Stichting Evenementencommissie uit Hummelo het openluchtspel
‘Hummelo in oorlogstijd’. De opvoering van het spel begint alle avonden
om 19.30 uur in de Greffelinkallee te Hummelo. Op de internetsite
www.openluchtspelhummelo.nl zijn op dit moment de voorbereidingen
te volgen.

Een Canadese bevrijder van het Black Watch bataljon regelt het verkeer bij De Gouden Kar-
per in Hummelo.

Lees het ook op www.contact.nl!
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Wat is: A. Prutjen: 
1. Knoeien, knutselen. 'Wat bunt dee jongens door an 't prut-

jen?'
2. Koken. 'A'j met ow beiden an taofel gaot, he'j neet zo völle

te prutjen.'
B. Anslöppen:

Bijeenbrengen, bevoorraden. "De jongens waren de boesken
an 't anslöppen veur 't paosveur.' 

C. Versmakken:
1. Verkwanselen, versjacheren. 'Alles versmakken.'
2. 'De kop versieren en 't gat versmakken.' (Gezegd van een

meisje) Zich mooi opmaken en als gevolg daarvan door een
man versierd worden.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Zaterdag 15 augustus, de slotavond, is
de beurt aan de RGV. De RGV is erin ge-
slaagd een gevarieerd programma sa-
men te stellen waarin activiteiten, mu-
ziek en dans te bewonderen zijn. Voor
een volledig programma overzicht
kijk op: www.reurlsepompdagen.nl.
Het programma van de RGV begint
om 17.00 uur met een demonstratie
van een demogroep onder leiding van
Mandy Stegeman. Aansluitend geven
een aantal leden een demonstratie op
de tumblingbaan. Na afloop van dit
optreden mag iedereen een spronge-
tje wagen, uiteraard op aanwijzingen
van de leiding en voor eigen risico. Het
eerste optreden van de artiesten die
zich hebben ingeschreven voor de
jeugdplaybackshow wordt rond 17.30
uur verwacht. De dansgroep van de
RGV laat het hele plein swingen; het
eerste optreden staat gepland om
18.15 uur. Gedurende de avond zal de
groep Don't shoot the piano player op-
treden.

DEMOTEAM
Mandy Stegeman is erin geslaagd een
team te trainen die zorgt voor spekta-
kel! Met dit team heeft ze al vele optre-
dens verzorgd in de regio en het team
was daarbij bijzonder succesvol. Dit
najaar wil zij een nieuwe groep opstar-
ten met acrobatiek. Kom en geniet.

PLAYBACKSHOW
Rond de klok van 17.30 uur wordt het
podium op het Kerkplein vrij gegeven
voor de jeugd van de basisschool. De
jeugd krijgt de gelegenheid zich te
presenteren door te playbacken. In
voorgaande edities van de pompdagen
was dit een van de hoogte punten. Er
is een beker voor de winnaar en de

nummer 2 en 3 ontvangen een prijs.
Na de jeugd is het de beurt aan de ou-
dere jeugd en de jong volwassenen.
Dit belooft wederom een daverend
spektakel te worden. In totaal 6 minu-
ten krijgt de playbacker de tijd zijn of
haar prestatie neer te zetten. Wie gaat
hier met de prijs naar huis? Inschrij-
ven kan via de website van de RGV,
www.rgv-ruurlo.nl of bij installatiebe-
drijf Stegeman aan de dorpsstraat te
Ruurlo.

STREETDANCEGROEP
De streetdance groep van de RGV zal
deze avond tweemaal optreden. De
groep staat onder leiding van Joanne
Jansen en beleeft veel plezier aan hun
optredens. Ook dit jaar wil de groep
weer deelnemen aan de voorrondes
van het Nationaal Kampioenschap
Streetdance. Het is een groep met ac-
tie. Kijk en geniet of nog beter …doe
mee!

SOUNDMIXSHOW
Alle zangtalenten worden uitgedaagd
hieraan mee te doen. Het is dé manier
om je kunnen te tonen. Doen dus!
Soundmix is live zingen met een num-
mer van je favoriete groep of
zanger(es). Wat is er mooier! Stem is
belangrijk, maar ook het totale optre-
den wordt meegenomen in de beoor-
deling. In totaal zijn er voor de jeugd 3
prijzen te verdienen. De eerste prijs is
een beker! Voor volwassenen worden
andere prijzen beschikbaar gesteld.
Wel zelf je eigen nummer meenemen
op cd. Inschrijven kan via de website
van de RGV, www.rgv-ruurlo.nl of bij
installatiebedrijf Stegeman aan de
Dorpsstraat te Ruurlo.

DON'T SHOOT
THE PIANO PLAYER
Deze jonge achtmansformatie is hard
op weg één van de meest gevraagde
bands te worden. Zij zullen het plu-
bliek trakteren op een fantastische
show. De acht zeer enthousiaste en ge-
motiveerde musici komen uit de re-
gio. Zij spelen een zeer breed reper-
toire. Kortom dit mag u niet missen.

Pompdagen in Ruurlo 
8 t/m 15 augustus
Inschrijving Playback- en Soundmixshow mogelijk

Pompdagen in Ruurlo. Van 8 tot en
met 15 augustus. Een week lang
"gein op het plein". Een week lang
activiteiten van verschillende ver-
enigingen op het Kerkplein. Na-
tuurlijk is de RGV van de partij met
activiteiten. De Reurlse Pompda-
gen van RGV staan borg voor veel
kijk- en luisterplezier! En….de toe-
gang is gratis!

Nadat Irjan Luttenberg, Michiel van
der Heijden en Sanne van Paassen
de weg hadden geëffend, maakte
slotrijder Rudi van Houts het vak-
kundig af. 
Hij haalde de laatste rijders van Po-
len, Italië en tenslotte ook Frankrijk
in.
''Dit is fantastisch. Ik wist dat ik kan-
sen had toen ik van start ging. Mooi

dat ik het ook kon afmaken'', aldus
een dolgelukkige Van Houts, die de
nieuwe bondscoach Jan Weevers bij
zijn debuut op een internationaal
toernooi dus meteen een medaille
bezorgde.
Het goud kwam terecht bij de ploeg
uit Zweden. Emil Lindgren, Tobias
Ludvigsson, Alexandra Engen en
Matthias Wengelin klokten een tijd
van 52.05. Daarmee waren ze 54 tel-
len sneller dan Zwitserland dat
Ralph Näf, Roger Walder, Nathalie
Schneitter en Thomas Litscher in de
strijd bracht. Nederland finishte op
1.08.

Succes nieuwe bondscoach
Jan Weevers
De Nederlandse mountainbike-
equipe heeft op de Europese
Kampioenschappen in Zoeter-
meer de bronzen medaille ver-
overd tijdens de teamestafette.

Of nu Bronkhorst, Sint Anna ter Mui-
den of Staverden het kleinste stadje
van Nederland is, Bronkhorst heeft
veel te bieden en bruist van de activi-
teiten. Het schilderachtige stadje trekt
jaarlijks vele toeristen, die kennelijk
de rust zoeken van vroeger tijden.
Hoewel het kasteel er niet meer is, ver-
dient ook de roemruchte historie van
Bronkhorst, het kasteel en haar bewo-
ners aandacht van de toerist. Ook de
restauratie van ‘de Stad’ is een verhaal
op zich. Aanleiding voor de Histori-
sche Vereniging Steenderen in Bronk-
horst een permanente tentoonstelling
in te richten, geheel gewijd aan de ge-
schiedenis van Bronkhorst. Terug in
de historie van de stad, dat mag eigen-

lijk niet ontbreken in het toeristisch
aanbod van Bronkhorst vindt de ver-
eniging. Deze zou daarbij graag meer
ondersteuning van de Gemeente
Bronckhorst willen, maar misschien
komt dat nog. Voorlopig krijgt de ver-
eniging de medewerking van Ton van
Lith en mag zij gebruik maken van
zijn expositieruimte aan de Boter-
straat 1a. 

Een groep enthousiaste vrijwilligers
heeft de expositie ingericht. Het the-
ma is: Bronkhorst in Beeld. De belang-
rijkste stukken zijn afkomstig van de
tentoonstelling die in 1982 is gehou-
den ter gelegenheid van ‘500 jaar stad
Bronkhorst’. Verder is er veel fotoma-

teriaal over de restauratie van de Stad
en van de Kapel te zien. Op de tentoon-
stelling zijn ook enkele stenen kogels
te zien waarmee de Spanjaarden in de
middeleeuwen de kasteelmuren heb-
ben beschoten. De stenen zijn opge-
graven uit de kasteelgracht en wegen
maar liefst 50 kg per stuk. Ook enkele
originele verpachtingboeken uit de
17e eeuw liggen uitgestald.

Boterstraat 1a is open van donderdag
t/m zondag van 13.00-16.30 uur. Entree
2,50 euro pp. Kinderen hoeven geen
entree te betalen. De expositie duurt
in elk geval tot 24 augustus. Het is ze-
ker de moeite waard om de expositie
te bekijken. Meer informatie bij de se-
cretaris Gerard Wesselink, telefoon
(0575) 441489 of email g.wesselink@
hetnet.nl.

Nieuwe toeristische trekpleister in Bronkhorst

Historische expositie: Bronkhorst
in Beeld

De Historische Vereniging Steenderen richtte onlangs een tentoonstel-
ling in op Boterstraat 1a in Bronkhorst, gewijd aan de geschiedenis van
Bronkhorst. De expositieruimte is open tot 24 augustus 2009, elke donder-
dag t/m zondag van 13.00-16.30 uur.

Er is veel bewaard gebleven over de historie van de stad Bronkhorst.

De uitgezette route gaf leuke doorkijk-
jes en doorkruiste gebieden waar men
niet snel komt. Het Bosmanlaantje
van de familie Bosgunst bijvoorbeeld,
met het schitterende ‘schilderij’. Bij de
Hackforter watermolen werd graan
gemalen van biologische zorgboerde-
rij De Achtsprong. Daarnaast stonden
bedrijven deze dag open voor bezoek:
het biologisch varkensbedrijf van de
familie Harmsen, wijnboerderij ’t
Bruil van de familie Harmsen, melk-
veebedrijf ’t Spittaal van de familie
Groot Roessink, melkveebedrijf ’t Rief-
fel van de familie Wissels en kinder-
boerderij Feltsigt van de familie Jans-
sen.
Onderweg werd door de heer en me-
vrouw Gosselink een lekkere appel en
door FrieslandCampina kaas uitge-
deeld. Bij De Vrendenberg van de fami-
lie Schiphorst bakten medewerkers
van Fiets De Boer Op heerlijke pannen-
koeken als lunch. Een muzikale groet
werd gebracht door de ‘Zompenkearls’

uit Borculo, The River Linedancers uit
Borculo dansten –ook toen het regen-
de en op de diverse kramen werden
creatieve artikelen aangeboden, werd
fruit gedeeld door PLUS supermarkt
en konden belangstellenden kennis-
maken met de activiteiten van De
Vrendenberg zelf.

Er werd op twee plaatsen gestart. Bij
Partycentrum Langeler in Hengelo
Gld. meldden zich zo’n 400 deelne-
mers aan. Bij het St. Ludgerusgebouw
in Vierakker nog eens 200. Een goede
opkomst.

Fiets 'De Boer op' in Hengelo

Veel fietsers trotseerden wind en regen
Afgelopen zaterdag 18 juli werd de
jaarlijkse Fiets De Boer Op gehou-
den in Hengelo Gld. De weersvoor-
spellingen waren beter dan het in
werkelijkheid uitpakte: veel tegen-
wind en motregenbuien kregen de
fietsers te verduren. Toch waren de
reacties van de deelnemers posi-
tief: “Als je eenmaal op weg bent,
gaat het best. En dan is er al weer
snel een pauzepunt om uit te rus-
ten!”

Regen en wind werden getrotseerd tijdens de Fiets De Boer Op in Hengelo Gld. maar heer-
lijke pannenkoeken stonden klaar bij De Vrendenberg.
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur

Fyto Dog, het premium hondenvoer van Garvo,
geeft gezondheid van binnenuit! 4422,,2255/15kg.

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

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

profess ionele  voeding voor  d ieren

Een actieve alerte hond 
zonder conditieproblemen? 

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

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50
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00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

NU EXTRA 

VAKANTIEVOORDEEL!

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

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

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Voor meer info: 
Renate Boode      0573  471447 
Wim Slotboom  0573 453919 

Opgeven bij: 

www.rgv-ruurlo.nl

of 

M E U B E L -  E N  T A P I J T E N H U I S

SHOWROOM HENGELO
OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN
Bankstellen • Eethoeken • Kasten • Salontafels • Fauteuils

50% KORTING
SHOWROOM

HENGELO • RUURLO • GROENLO

10% KORTING
op tapijten • gordijnen • inbetweens • vitrage

PVC vloeren al vanaf € 49,95 m2

incl. leggen en egaliseren
Acties geldig t/m 29 augustus 2009

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

DE HELE ZOMERCOLLECTIE VAN 

SANDWICH • MAC • NTS • BC

CARBONE • GROTE MATEN

NU BIJ:

1 STUKS 50%
2 STUKS 60%

3 STUKS 70%
KORTING

Iedere zaterdag gratis schetsservice
(op afspraak)

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

• Sierbestrating 
• Tuinhuisjes
• Natuursteen 
• Tuinverlichting
• Grind Split en Zand

• Tuinhout
• Natuurlijke Materialen Landpoorten
• Terrasoverkappingen 

• Tuindecoratie

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.

Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl
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exclusief partner



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRR SSSTTT    NNN OOO OOO RRR DDD

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRRR SSSTTT    MMM III DDD DDD EEE NNN

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRR SSSTTT    ZZZ UUU III DDD

RRR UUU UUU RRR LLL OOO

WWW AAA RRR NNN SSS VVV EEE LLL DDD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Jouw job ligt 

op de deurmat!

Jouw job ligt 

op de deurmat!

Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Bocholt

Varsseveld

Aalten

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Diepenheim

Eefde

Gorssel

Harfsen

Laren

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Twello

Wilp

Voorst

Empe

Oeken

Bussloo

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

's Heerenberg

Werk vind je

in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SANEERDER ASBEST M/V
Omgeving Doetinchem – full time– vacaturenummer; VVN0004

Onze opdrachtgever is een gerenommeerd sloop- en grond-
verzetbedrijf. Het bedrijf kenmerkt zich door continue proces-
en productverbeteringen.

Werkzaamheden
Samen met je collega’s verwijder je op deskundige wijze het
aangetroffen asbest. Verder draag je zorg voor een correcte 
afvoering van de asbestdelen zodat niemand ermee in aan-
raking komt.

Functie eisen
- Certificaat asbest verwijderen;
- LBO/MBO werk- en denkniveau. 

METAAL SPUITER M/V
Omgeving Doetinchem- full time- vacaturenummer; VVN00610

Onze opdrachtgever behoord tot één van de grootste staal-
bouwconcerns van Europa. Het bedrijf verricht met name 
werkzaamheden voor de Nederlandse en Belgische markt. Als
nevenactiviteit bouwt men automatische magazijninstallaties.

Werkzaamheden
Als spuiter ben je in staat om diverse constructies te schuren,
te plamuren en te spuiten. Tevens ben je verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het product. Het kan voorkomen dat je ook in-
gezet wordt op de afdeling voorbewerking. Binnen het bedrijf
wordt er gewerkt met een nat-lak systeem.
Functie eisen
• Opleiding tot (industrieel- of auto-) spuiter en/of ruime

werkervaring; 
• bereidheid om te werken in 2-ploegen; 
• 8 weken aanééngesloten beschikbaar in de zomerperiode.

CONSTRUCTIEBANKWERKERS/LASSERS
MIG/MAG M/V
Achterhoek – full time – vacaturenummer; VVN00562

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij
op zoek naar ervaren constructiebankwerkers/lassers. Je bent
in staat om nauwkeurig te werken. Wij zoeken mensen die een
opleiding hebben afgerond in een (VMBO)metaal richting, of
deze binnenkort verwachtten af te ronden.

Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. Tevens
kunt u ingezet worden bij de afmontage van de producten. Het
betreft een veelzijdige baan!

Functie eisen
• Boren, tappen, zagen, slijpen; 
• MIG/MAG lassen; 
• werkervaring in de metaal is een pré; 
• geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

TEKENAAR / CONSTRUCTEUR
Diverse plaatsen / full time

Voor verschillende opdrachtgevers in de regio zijn we op zoek
naar Tekenaars / Constructeurs. Heb je een afgeronde opleiding
MTS/niveau 4 - of HTS WTB en/of ervaring met AutoCad- of 3D
pakketten als ME10, Solid Works of Inventor, maak dan een af-
spraak met één van onze consultants, zij nemen graag alle 
mogelijkheden met u door.

Functie eisen
• MTS- HTS WTB;
• ervaring met ME10, Solid Works of Inventor.

MACHINE OPERATOR M/V 
Omgeving Zutphen – full time– vacaturenummer; VIW200900598 

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen, om-
bouwen en instellen van diverse machines. Het verhelpen van
storingen aan de machines en het meten en testen van de 
producten behoren ook tot je werkzaamheden. Tevens zorg je
ervoor dat het productieproces zo vloeiend mogelijk verloopt
met zo weinig mogelijk uitval.
Je verricht werkzaamheden in een 3 ploegendienst.

Functie eisen
• LTS/VMBO Metaal bij voorkeur aangevuld met VAPRO; 
• je hebt proces- en technisch inzicht;  
• je beschikt een ruim over verantwoordelijkheidsgevoel en je

wilt je verder ontwikkelen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCHE VAKKRACHTEN 
GEZOCHT VANAF WEEK 36…

(ervaren) SAMENSTELLERS M/V

ACHTERHOEK
full time - vacaturenummer; VJK0005

Onze opdrachtgever is een toonaangevende produ-
cent van machines ten behoeve van de proces-
industrie. Het bedrijf levert wereldwijd unieke instal-
laties. Door toenemende orderdruk zijn per direct
vacatures ontstaan voor meerdere vakkrachten.

Werkzaamheden;
In deze functie werkt u op de constructie afdeling
waar u geheel zelfstandig van tekening (complexe)
machines samenstelt.

Functie eisen;
• Aantoonbare ervaring in het Tig lasproces, 

minimaal niveau 2;
• U kunt zelfstandig van tekening werken;
• De werkzaamheden starten vanaf week 36.

Groenloseweg 47 
7151 HH Eibergen. 

Gevraagd:

* serveerster - full-time v.a 17 jr.

* vakantiewerker in de 
bediening

Heeft u interesse? 
Bel 0545 - 47 14 05

Met spoed gezocht
EEN CAFETARIA MEDEWERKER(STER)

voor 20 uur per week

U werkt volgens een vast rooster 3 avonden per
week. Solliciteren of inlichtingen mail naar

info@desevensteenen.nl of tel.nr. 0575-452996.

Cafe-Zaal-IJssalon-Cafetaria De Seven Steenen
J.F. Oltmansstraat 6

7221 NA Steenderen




