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Bij het vogelgooien voor dames werd Hermien Rietman koningin. Bij de

jeugd werd Jordy van Til koning. Zo-
wel vrijdag- als zaterdagmiddag veel
deelnemers bij de spelen.
De uitslagen waren als volgt: 
Vogelschieten: ( alles na loting) 1 Paul
Rietman en schutterskoning, 2 Jan
Krijt ( staart), 3 Andre Hissink ( r.vleu-

gel ); 4 Ellen Valk ( l.vleugel); 5 Eelco
Pierik ( kop).
Vogelgooien dames 1 Hermien Riet-
man en koningin, 2 Nel Nijenhuis (
staart), 3 Marlot Wolbrink ( r.vleugel),
4 Alie Groot Tjooitink ( l.vleugel), 5
Zwennie Langwerden ( kop). 
Vogelgooien jeugd: 1 Jordy van Til ko-
ning; 2 Bob Holtslag ( staart) , 3 Robin
Benard ( r.vleugel), 4 Richard Arends (
l.vleugel); 5 Daan Loman ( kop).

Dogcarrijden 1 Renske Langwerden, 2
Annet Heuvelink, 3 Andre Derksen.Ke-
gelen dames ( vrijdag) 1 Rolfine On-
stenk, 2 Renske Langwerden, 3 Marina
Steenblik Idem ( zaterdag) 1 Ria His-
sink, 2 Trees Wolbrink, 3 Marian
Weenk. Kegelen heren ( vrijdag) 1 Erik
Rukkers, 2 Andre Derksen, 3 Wim
Rietman. Idem (zaterdag) 1 Dennis
Spiegelenberg, 2 Jan Garritsen, 3
Steven Pennekamp. Schieten vrije
baan ( vrijdag) 1 Frans Nijenhuis, 2 Ma-
rianne Benard, 3 Dik Tjootink. Idem (
zaterdag) 1 Bart Schoenaker., 2 Frans
Nijenhuis, 3 Maaike Vaartjes.
Hooivorkdarten ( dames) 1 Marga Leer-
kes, 2 Sylvia Groot Tjooitink. Idem ( he-
ren) 1 Rob Golstein, 2 Jan Garritsen, 3
Rik Vaartjes. Spijkerbroek hangen
jeugd t/m 12 jaar: 1 Teun Engels en
Bob Holtslag. Sponsgooien jeugd t/m
12 jaar 1 Marielle Geel.

Kinderspelen Groep 1: Jurgen Bremer,
Kikian ter Linden en Mandy Rouwen-
horst, 2 Alysia Pierik en Niels Roelofs,
3 Lucas Hissink; groep 2 A 1 Daan En-
gels en Stefan Keppels, 2 Teun Engels,

3 Jorne Jochems en Britt Groot Tjooi-
tink; groep 2 B 1 Noa Schuppers, 2 Fri-
so Wester, 3 Harmen Wuestman;
Groep 3A 1 Wessel Garritsen, 2 Jari Eg-
gink en Twan Jochems, 3 Tara Pierik;
groep 3 B 1 Luc Rouwenhorst, 2 Verena
Schieven, 3 Sander Rietman.groep 4 1
Anne Sarink, 2 Meta Kamphuis en Ca-
rolien Hiddink, 3 Linet Rozendaal en
Jesse Taken; groep 5A 1 Joanne Steen-
blik, 2 Rosan Schieven, 3 Luna Bouw-
huis; groep 5 B 1 Thijs Eggink, 2 Sanne
Wit en Wout Engels, 3 Eline Brummel-
man; groep 6 1 Wendy Rietman, 2
Claudet Jansen, 3 Esther Rietman;
groep 7 1 Bas Ten Have, 2 Lieke Ten Ha-
ve en Sander Brummelman, 3 Lars Me-
gens.groep 8 1 Jasper Rietman, 2 Mar-
re Bouwhuis, 3 Annerieke Wuestman
en Agnes Kamphuis; schoolverlaters 1
Maaike Megens, 2 Linda Weenk en Ste-
phany Besselink, 3 Annewil Klein Len-
derink.

Paul Rietman schutterskoning Vierakker/ Wichmond

Zonder geluk vaart niemand wel. Zeer wel van toepassing tijdens het tra-
ditionele vogelschieten dat zaterdag in het kader van de Oranjefeestweek
in Vierakker/ Wichmond werd gehouden.De vogel bleef ondanks het wa-
pengekletter fier op de paal zitten, dus moest er geloot worden. Paul Riet-
man was de gelukkige, hij werd de nieuwe schutterskoning.
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Kom genieten van "Het Sprookje op de Berkel"! Dit mag u niet missen! 

Lokatie: weiland van de heer E.J. Kapper alwaar een tribune met 1500 zitplaat-

sen. Hoofdkassa aan Kerkpad open om 19.00 uur.

Aanvang voorprogramma met optreden "Back Corner" om

20.00 uur. Gondelvaart om 21.15 uur.

Tribuneplaatsen € 5,= Staanplaatsen € 4,=

Kinderen tot 12 jaar gratis toegang mits onder 

begeleiding van een volwassene.

hoofdsponsor gondelvaart 2007.

Gondelvaart op 

vrijdag 31 augustus 

en zaterdag 1 september

Belangrijkste doel van de Stichting is

om de jaarlijkse feestweek van Warns-

veld nog beter op de kaart te zetten en

de activiteiten goed op elkaar af te

stemmen. Consumentendag, GGnet,

Gondelvaart, verenigingendag, kunst,

cultuur en nog veel meer, U kunt het

allemaal in deze krant lezen. De nieu-

we opzet is vooral ook bedoeld om de

burgers nauw bij de festiviteiten te be-

trekken en er samen een prachtige

feestweek van te maken.

De feestweek van 29 - 8 tot en met 2 - 9

biedt een breed programma met vele

activiteiten die u niet mag missen. 

Wij rekenen op U

Stichting Berkelfeest Warnsveld

De ondernemersvereniging en de Dorpsraad van Warnsveld hebben de

handen ineen geslagen en de Stichting Berkelfeest opgericht.

Zij die de kar trekken stellen zich aan u voor.

PROGRAMMA

14.00 uur Opening 

14:00 - 17:00 Linedancegroep

Sport- en spel: o.a. schiettent,

ringsteken, klompschieten etc.

Paardentram

Braderie

Eetkraampjes 

(ijs, loempia's, snackkraam, etc.)

Circus Fantasia (3 optredens)

15.30-17.00 uur 

Optreden van de band pEter

17.00-19.30 uur Berkelschippers 

Boerenkool maaltijd

19.30-22.30 uur 

Optreden van The Buffoons

Om 22.30 uur wordt gestopt met

schenken.

Circus Fantasia: 

een feest voor jong & oud!

Welkom in de wereld van zand en

zaagsel! Laat u verrassen door het

mooiste kleine Circus van Nederland,

bijzonder entertainment, origineel

Circus en spraakmakende acts. Er wor-

den drie gratis voorstellingen gegeven,

om 15:00 uur, 16:00 uur en om 17:00

uur. Vol is vol.

Boerenkool in de zomer?

Zoals elk jaar, is er ook nu weer een

boerenkoolmaaltijd. Heeft u na een

middag lekker rondwandelen op het

feestterrein trek gekregen? Dan kunt

u een lekker bord boerenkool op-

scheppen. 

U kunt gezellig samen met anderen

heerlijk eten en genieten van wat en-

tertainment. Dat wordt lekker eten

voor weinig geld.

Spetterende show van 

The Buffoons

De feestdag wordt spetterend afgeslo-

ten met een optreden van The Buf-

foons. The Buffoons brengen met hun

roemruchte sixties-geluid hun eigen

glorietijd opnieuw tot leven. De vijf

bandleden spelen de opvallende close-

harmony zang waarmee in de jaren

zestig en zeventig de hitlijsten werden

bestormd. 

Kijk eens op www.thebuffoons.nl. 

Meer informatie?

Er is informatie over het feest op onze

website www.ggnet.nl te vinden (kijk

bij actueel/ evenementen). Ook zullen

wij posters en flyers in de buurt ver-

spreiden. 

Voor specifieke vragen of suggesties

kunt u contact opnemen met Carolie

van der Zant (0575 580728).

G G N e t  n o d i g t  u  v a n  h a r t e  u i t  v o o r  T u i n f e e s t !  

Een feest voor iedereen. Komt u ook?

GGNet organiseert op woensdag 29 augustus 2007 weer een 'Tuinfeest' aan

de Vordenseweg 12 te Warnsveld. Ook dit jaar is er weer van alles te doen.

Er zijn verschillende lekkernijen, er is muziek en er zijn allerlei activitei-

ten. Zo is Circus Fantasia weer van de partij, is er een braderie, kunt u weer

spotgoedkoop boerenkool eten en treden The Buffoons op.

Dartvereniging De Tamboertjes

organiseert op Zaterdag 1 Sep-

tember a.s. het Berkelfeest Dart

toernooi in Café De Tamboer

aan de Rijksstraatweg te Warns-

veld.

Het toernooi wordt gespeeld vol-

gens het speltype 501 met een win-

naars- en verliezers ronde en de

aanvangstijd is 13.00 uur. 

De inschrijving sluit om 12.30 uur.

Inschrijven kan via de bar in de

Tamboer of via 

www.tamboer-warnsveld.nl

Noteer het in uw agenda zodat u

het Berkelfeest Darttoernooi van

Warnsveld e.o. niet hoeft te mis-

sen!

Dartvereniging 

De Tamboertjes organiseren

Toernooi

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

Tuinfeest GGnet

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Officiele opening en Sport en Spel

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

Verenigingendag en 's avonds

Gondelvaart

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Wielerronde E.T.P.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Consumentendag, 

Kunstroute en 's avonds Gondelvaart

ZONDAG 2 SEPTEMBER

Kunstroute, Workshops en

Tentoonstelling

DONDERDAG 30 EN VRIJDAG 31 AUG. EN ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Muziek en gezelligheid bij 'de Pauw'

DINSDAG 28 EN DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Biljartoernooi

Programma Berkelfeesten 2007

Het programma voor de Berkelfeesten ziet er in grote lijnen als volgt

uit:

V.l.n.r. Dick Zwiers (secretaris) Christel Leferink op Reinink (lid), Janny de Ruiter (lid), Peter van der Hoeven (penningmeester) en Gertie

Hissink (voorzitter).

Deze week 
verschijnt
Deze week 
verschijnt

Alvorens al dat moois door de straten
trok, werd het talrijke publiek 'opge-

warmd' door het dweilorkest van de
plaatselijke muziekvereniging Jubal.

De buurtschappen, de straten, fami-
lies, vrienden hebben zich de afgelo-
pen dagen behoorlijk uit 'de naad'
moeten werken om het publiek van al
dat fraais te kunnen laten genieten.
De praalwagen die de afgelopen dagen
met heel veel 'manuren' door de
buurtbewoners uit Delden is gemaakt,

was in de ogen van de jury de mooiste.
Het motief 'Flowerpower' was goed
voor 225,5 punt, op afstand gevolgd (
met 193,5 punt) door de wagen van
Pierendiek met als motief 'Het samu-
rai theehuis'; 3 De Kempe 191 punten
met 'Recycling is geen sprookje'; 4 Vo-
gelzang 184, 5 punt met als thema
'Fantasie'; 5 Jong Vierakker 184 punten
met 'De Fabeltjeskrant'; 6 Lankhorster-
straat achter met 183,5 punt met als
motief 'De avonturen van Kuifje'. De
publieksprijs was voor de wagen van
Jong Vierakker. Kinderoptocht: 1 Yuri
Wit met 24 punten; 2 Fleur Hissink en
Stijn Franken 22,5; 3 Denise Helmink
22 punten.

'Delden' heeft met 'Flowerpower' mooiste praalwagen
P u b l i e k s p r i j s  v o o r  J o n g  V i e r a k k e r  m e t  ' D e  F a b e l t j e s k r a n t '

De Oranje feestweek in de kernen Vierakker en Wichmond werd zondag-
middag afgesloten met een kinderoptocht en een optocht voor praalwa-
gens. Hieraan werd medewerking verleend door de muziekverenigingen
Concordia uit Vorden, E.M.M. uit Hengelo  en de Schutterij Sint Jan met
vendeliers uit de Keyenborg.
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Wildenborch

Bronckhors t  Noord

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
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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 117255 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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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
Internet
Naast 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 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwst ad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374LidAanlever en adverten ties/beric hten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegest aan
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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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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 ContactWeekblad 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 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 Kruis
De 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 de
Achterhoek

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 scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



Rampen vallen 
niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

� Afslanken, meer ener-
gie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.

� Hallo lieve mensen kom
lekker tekenen of schilde-
ren. Vraag folder aan tel.
0575-542937 of kijk op
www.tekenpraktijkhetkleine
veld.nl
� Cursus Mandala tekenen
begint in de derde week van
september. Rian Drok 0575 -
542937.

� Gevraagd: rubberen
matten van ongeveer 1,5 m
x 10 -25 meter. Aangeboden:
ongeveer 800 m2 grond voor
b.v. volkstuin of verbouw van
gewassen van april tot juli.
Tel. 0575-462828.

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

� Leren, elektrisch verstel-
bare Opstastoel te koop. 2
jaar oud. Van 1200.- euro voor
300.- euro tel. 0575-556815.

� Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19
september; opfriscursus start
20 september; afspeelcursus
20 september. Nicolette Loven
en Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten. Aan-
melden (0575) 52 22 75.
� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

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

� Te koop: gasfornuis Atag
wit € 45,-. Afzuigkap € 15,-.
Twinny Load voor 2 fietsen
€ 45,-. Tel. 0573 - 45 13 85.

� Te koop: eethoek, Grenen
tafel 80x150 mm, 4 stoelen Ph
riet, 2 staande lampen mes-
sing witte melkglas kap, 1
hanglamp idem, in een koop
€ 400,- Tel. (0575) 433404.

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

VLAAI V/D WEEK

• Frambozenroomvlaai
6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin tijger € 4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Tompoucen € 1,25
diverse smaken 

• Deense steek € 1,00
roomboterbroodje met caramel en walnoten

� Verloren in Hengelo of
Delden/Vorden: mobiel No-
kia 6103. Gevonden? Bel dan
svp 06-20851656.

� Aloe vera producten 29
aug. tuinfeest GGnet. Bel voor
bestellingen 0575 - 52 13  16
Jannie Nijkamp Warnsveld

� Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske Pohl-
mann, tel. (06) 54 32 66 69.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur ds. P. Boomsma. 19.00 uur
geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 september 10.00 uur mevr. Ruiterkamp-Leb-
bink, Bathmen.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00uur Viering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 1 september geen viering
Zondag 2 september10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor.

Tandarts
1/2 september D. Stolk, Ruurlo tel 0573 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen opti-
male zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisart-
senpost 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. Tieneraf-
deling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30
uur.

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informa-
tie 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).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
29 augustus t/m 4 september 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 29 augustus 
Groentesoep/ Spare ribs met zigeunersaus, aardap-
pelen en rauwkostsalade.

Donderdag 30 augustus
Hachee met rode kool en aardappelpuree/ bavarois
met slagroom.

Vrijdag 31 augustus 
Gebonden preisoep/ Pangafilet met Oosterse saus,
tagliatelle en groente.

Zaterdag 1 september (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met aardappelen en rauwkost-
salade/IJs met slagroom.

Maandag 3 september
Gesloten.

Dinsdag 4 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

� Op 30 augustus 2007
verhuist Jan Eskes, van
Zutphenseweg 99 te Vorden
naar Pieter van Vollenhoven-
laan 5 in Vorden. Tel: 0575 -
552303.
� Bridge leren? De vervolg-
cursus voor beginners start
op 11 september. Gegeven
door gediplomeerd docent.
Inlichtingen: J. Post. Tel.
0575-555884.

� Ouder echtpaar zoekt
klein stukje pachtgrond in
natuurgebied Achterhoek om
blokhut te bouwen. Zimmer-
mann 0575 - 526732.

Met ingang van 25 augus-
tus 2007 zijn verhuisd:

J. Arfman en G. Arfman –
Lindenschot

van: Hoetinkhof 38 in Vorden 

naar: Verzorgingshuis 
De Wehme, Nieuwstad 32,

7251 AJ  Vorden - Kamer 26
Telefoonnummer: 
0575 - 55 16 09 

� Volksfeest Linde Zondag
16 september: Fietstocht.
Start tussen 12.30 uur en
13.30 uur bij het “Proathuus”
in Linde. De finish is in de
feestweide aan de Lindese-
weg, Vorden. De kosten: Kin-
deren tot 16 jaar gratis, 16
jaar en ouder € 2.50 p.p.
Prijsuitreiking is na afloop.

BEWUST BEWEGEN.
Vanaf 3 september

starten de Pilateslessen
weer bij Studio Mind
Your Body! Kom voor
een gratis proefles! 

Voor informatie:
0575-572573 of

info@studio-mind-
your-body.nl.

� Te koop: Leuke bastaard
puppies. Geb. 27 juli Moeder
middelgroot. Groeien op in
huiselijke sfeer. Tel: 0575-
522151 of 06-30339396.



Reurei wordt al vele jaren gehouden
op Palmzondag, 9 april. Kunstenaars
tonen op deze dag hun werken. Verder

zijn er eieren van kippen, duiven, gan-
zen, zwanen en struisvogels te zien.
Paasdecoraties vullen het hele eieras-

sortiment aan. De kunstenaars (meer
dan 60 hebben toegezegd om naar
Ruurlo te komen) zijn afkomstig uit
Nederland, Duitsland en België. En op
deze laatste zondag voor Pasen laten
ze hun ‘eierkunsten’ zien. Mevrouw
Hazes uit Purmerend toont openge-
werkte eieren, mevrouw Santema uit
Gytsjerk is er met knipwerk en corn
dollies op eieren en heel bijzonder
zijn de kippen en vogels uit klei van
mevrouw Allbrink uit Bocholt. 

De deelnemende kunstenaars passen
de meest uiteenlopende technieken
toe om van een ei een kunstwerk te
maken.

Een ander leuk onderdeel van Reurei
zijn de vertellingen van de in de Ach-
terhoek bekende Wim Bleumers. Hij
vertelt over de paasgebruiken en de
folklore in deze regio. En het is bijna
vanzelfsprekend dat kippen en vogels
een heel voorname rol spelen tijdens
Reurei. IVN, vogelbescherming, weide-
vogelwerkgroep en roofvogelopvang
Achterhoek zorgen voor een extra di-
mensie van deze Reurei, die te bezoe-
ken is tussen 10.00 en 17.00 uur.

Een jaarlijks evenement in Ruurlo is de paas-eiermarkt Reurei. Een bij-

zondere naam voor een uitgebreide markt, waarop het ei een belangrijke

rol speelt. Ruurlo wordt door de Achterhoekers, die dialect spreken, ook

wel Reurle genoemd. Dit verklaart de naam Reurei voor deze manifestatie

misschien iets nader.

Drie dagen
feest op
PaasPop
De paasdagen in Zieuwentstaan zoals al vele jaren bol vande pop. Een dag voor Pasen be-gint het eigenlijk al. PaasPop iseen driedaags popfestival, datgewoon gezellig is. De muzieken de stemming zijn altijd in or-de, daar staat PaasPop al jaren-lang garant voor.

Toppers van de komende PaasPop
zijn Lohues and the Louisianna
BluesClub, Dropkick Murphy’s, Di-
rect, Brainpower en Jan Smit en tal
van andere solisten en groepen.De zaterdagavond wordt geopenddoor QQ47, winnaar van de Slag

om PaasPop. Daarna Mendoza
Dance Parti, Lohues Louisianna
BluesClub, Dropkick Murphy’s, El
Guapo Stuntteam, de Hardheid,
Woost en Mr. Boogie Woogie.

Zondagavond opent Amigos Elec-
tricos. Daarna the BossHoss, Brain-
power, Di-rect, Van Katoen, Matt
Schofield, the Riplets en ZZZ. De
paasmaandag staat in het tekenvan het frühshoppen. Uit Surina-

me wordt speciaal voor PaasPop de
complete New System Brassbandingevlogen. Verder treden op Enge

Buren, Albert West, Patatje Metal
en Jan Smit op. Echt een tweede
paasdag vol gezelligheid.

Eén ei is nog geen ReureiPALMZONDAG IN TEKEN VAN RUURLOSE PAASMARKT

De Berkelzompen varen in etappes.
Op 3 april van Vreden tot Rekken, de
volgende dag van Rekken tot voorbij
Eibergen (Stokkersbrug), op 5 april
van Stokkersburg tot Borculo, 6 april
van Borculo tot Lochem, 7 april van
Lochem tot Almen en op 8 april van
Almen tot net voor Zutphen.Op 9 april – tijdens de manifestatie

‘Zutphen op Zondag’ – arriveert de
complete Berkelvloot in Zutphen. De

tocht is niet zo maar een vaartocht.
Het is een prestatie, omdat het grote
aantal stuwen in de Berkel momen-
teel het grootste probleem vormt voor
de scheepvaart. De zompen kunnen
die stuwen alleen ‘nemen’ met be-
hulp van kranen.

Ook in de Duitse Berkelsteden Biller-
beck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en
Vreden is grote belangstelling voor de-

ze vaartocht, waarmee de tijden van
weleer herleven. In 1905 is namelijk
de laatste Berkelzomp in Borculo door
de sluis gekomen. De zompen, die de
komende maanden met toeristen over
de Berkel varen zijn alle replica’s.

Op 10 april start het officiële vaarsei-
zoen. Dan kunt u met een Berkelzomp
een mooie en onvergetelijke vaartocht
over de romantische Berkel maken.
Zomp de Jappe vaart dagelijks om
14.00 uur vanaf de haven aan de Graaf
Wichmanstraat in Borculo. Vanaf 10
april – eveneens om 14.00 uur – start
zomp De Snippe in de Berkelhaven
van Eibergen de dagelijkse tochten en
De Fute vaart vanaf de tiende april ie-
dere dag vanaf de Keppelbrug (vlak bij
De Cloese) zijn tocht over de Berkel.
Nadere informatie bij de VVV’s in Bor-
culo, Eibergen en Lochem.

De Vrienden van de Berkel organiseren van 3 tot en met 9 april een pro-

motionele vaartocht van Vreden naar Zutphen over de Berkel. Precies zo-

als de zompen in de negentiende eeuw hun goederen vervoerden.

Berkelzomp opent vaarseizoen

NUMMER 1 2006

Zaterdag 1 april 2006 t/m vrijdag 28 april 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Paasvuur
IJzerlo
Het Paasvuur in IJzerlo brandt op 1e
paasdag weer los. Dit evenement
heeft door de jaren heen grote be-
kendheid gekregen en trekt elk jaar
vele bezoekers. De voorbereidingenstarten al maanden tevoren wanneer

door veel mensen hout voor de brand-
stapel is aangeleverd. Planken, be-
werkt hout en dennengroen zijn niet
toegestaan, de stapel bestaat voor
honderd procent uit schoon snoei-
hout. Al dit hout is tot een mooie
‘paasbult’ verwerkt. Tijdens het paas-
vuur staat er een grote tent in het na-
burige weiland, waarin muziekgroe-
pen spelen en iets leuks voor kinde-
ren wordt georganiseerd. Rond 19.00
uur wordt het paasvuur ontstoken. 

Het programma begint echter al om18.00 uur dan staat er op twee podia
het volgende te gebeuren: Chris Kra-
mer van Crazy Entertainment zorgt 2
maal 45 minuten voor veel kinder-
pret. Goochelen, veel muziek, dierenmaken van ballonnen, een disco quiz,

zingen met hindernissen en nog veel
meer. Kinderen kunnen volop mee-
doen met het programma.Tussen dit optreden door speelt op

het andere podium de band Celtic
Wind uit de Liemers. Celtic Wind is
geïnspireerd door de vele stijlen vande Ierse muziek. Het repertoire be-

staat uit Ierse traditionals, moderne-
re Ierse songs en uit eigen nummers
met een Iers tintje.Rond 21.00 uur begint het spetterde

optreden van Kaliber, zo langzamer-
hand de huisband van het Paasvuur
IJzerlo.

Locatie
Het Paasvuur vindt plaats aan de
doorgaande weg tussen Aalten enDinxperlo. Op de eerste Paasdag, zon-

dag 16 april, wordt deze weg om 17.30
uur afgesloten voor alle doorgaand
verkeer. Er komt een duidelijke omlei-
dingroute en er is voldoende parkeer-
gelegenheid in de nabijheid van het
evenement. Kinderen onder 12 jaar
worden alleen toegelaten onder bege-
leiding van een volwassene. En om-
dat de rooklucht in de kleding kangaan zitten, is het advies oude katoe-

nen kleding te dragen.

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

DROPKICK MURPHY’S

THE RIPLETS

DI-RECT

Zaterdag 29 april t/m vrijdag 2 juni 2006

Vakantiekrant

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Op 21 mei zijn er weer internatio-

nale motorwegraces op de Vars-

selring bij Hengelo. Dit jaar met

een primeur, want er wordt tus-

sen het mannenmotorgeweld ook

gestreden om de UEM Women’s

Cup. Het Europees kampioen-

schap voor vrouwen brengt een

nieuw elan in de races, die al vele

decennia tot de hoogtepunten

van het Hengelose uitgaansleven

behoren.

Hengelo in Gelderland, daar midden

in de Graafschap, zoals een regel uit

het Hengelose volkslied zegt, is be-

kend om de paarden en de motor-

races. De paardenmarkten zijn eeu-

wenoud en de paardenkeuringen

trekken ieder seizoen vele duizenden

liefhebbers naar dit Gelderse dorp. In

Hengelo staan maar liefst twee beel-

den, die de naam van Paardendorp

levend houden.

Bij de grote kerk staat een beeld van

een motorcoureur, want Hengelo is

eveneens een motordorp. Normaal’s

topper ‘Oerend Hard’ speelt zich af

op het Hengelse Zand, een mooi na-

tuurgebied, waar het prima wande-

len en vertoeven is en waar enkele

tientallen jaren geleden nog motor-

cross-wedstrijden werden gehouden.

De crosswedstrijden in dit bosrijke

gebied zijn momenteel taboe. Daar-

om heeft de organiserende vereni-

ging Hamove overgeschakeld op weg-

races. Hengelo heeft op het gebied

van wegraces momenteel een unieke

positie en een naam hoog te houden.

De Varsselring, even buiten het dorp

in de richting van Ruurlo, is een

prachtig circuit met een molen als

karakteristiek organisatieknoop-

punt.

Naast de Drie Landen Cup wordt er

dit jaar ook gestreden om de Wo-

men’s Cup. In de strijd voor dit Euro-

pees kampioenschap komen er op 21

mei maar liefst 23 vrouwelijke racers

uit acht verschillende landen aan de

start. Eén van de grote kanshebbers is

de Nederlandse coureur Iris ten Ka-

ten. Er treedt verder een sterk bezet

veld aan dat gaat strijden om de ‘3

landen cup’. Topracers uit Neder-

land, België en Duitsland verschijnen

aan de start.

Naast de internationale klassen

wordt er in de 125cc, 250cc, Super-

sport, Dutch Superbikes en Classics

gestreden om het Open Nederlands

Kampioenschap. Onder de bekende

Nederlandse coureurs die op de Vars-

selring aan de start verschijnen is

WK-rijder Barry Veneman.

Tijdens het raceweekeind zijn er

rond het circuit tal van activiteiten,

waarbij de kinderen niet worden ver-

geten. Voor de kleintjes zijn er bij-

voorbeeld een mini crossbaan, een

springkussen en een draaimolen. En

behalve een overvloed aan geluiden

van strijdlustige motoren is er volop

muziek. Tijdens de grote Hamove-

party op zaterdagavond 20 mei in de

grote tent bij het circuit treedt Ka-

baal op. Verder is er op deze avond

een smartlappenfeest. Op de racezon-

dag (21 mei dus) speelt de band Goed

Goan.

Om het kijken naar de trainingen op

20 mei en de races van 21 mei wat af

te wisselen kan er een gratis bezoek

worden gebracht aan het renners-

kwartier. Wilt u graag het hele week-

end van de motorsfeer genieten, dan

kan dat op de camping die naast het

rennerskwartier is ingericht.

Hengelo bekend om paarden en motoren

Primeur vrouwenkampioenschap tijdens

internationale motorraces

Het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme organiseert een kinder-

week in de meivakantie van 29

april tot en met 7 mei. Door de at-

tractiebedrijven en diverse cam-

pings worden speciale activitei-

ten georganiseerd voor de jeugdi-

ge gasten en jonge bewoners van

de Achterhoek. Een greep uit het

programma; zoeken naar piraten

en indianen in het lappenlaby-

rint, kinderspelletjes van weleer,

tot ridder geslagen of als jonk-

vrouw aangesteld worden in een

heus kasteel of een weerdans

doen met de medicijnman.

Geridderd worden, snorrebotjes ma-

ken of Jan Klaassen en de tijdkabou-

ter

In samenwerking met verschillende

dagattractiebedrijven en campings

worden deze dagen allerlei activitei-

ten georganiseerd. Er is voor elk wat

wils: de actievelingen kunnen kloot-

schieten, hoepelen, steltlopen of op

zoek gaan naar piraten in het lap-

penlabyrint. Voor diegenen die het

liever wat rustiger aan doen zijn er

voorstellingen van Jan Klaassen en

Katrijn, weven op een echt weefge-

touw, speciale pannenkoeken eten

of dolen in het grootste heggendool-

hof ter wereld.

Campings

Als u op één van de 17 campings van

het samenwerkingsverband “Kam-

peren in de Achterhoek” logeert,

komt dat goed uit. Een aantal van

deze campings hebben tijdens de

meivakantie speciale activiteiten op

het programma staan voor hun

jeugdige gasten. 

Er zijn diverse activiteiten zoals:

Middeleeuwse Spelen, een tocht

langs kastelen, oud-hollandse spelle-

tjes, je kunt praten met een zeero-

ver, de rest hoor je van de stadsom-

roeper. Het complete programma

voor de kinderweek kunt u vinden

op www.vvvachterhoek.nl

De hoge zandgronden tussen Hen-

gelo en Zelhem boden in vroeger

dagen huis aan keuterboertjes. De

bevolking in deze streek van on-

vruchtbare zandgrond moest hard

ploeteren om de kinderen aan het

eten te houden. Juist in dit gebied

wordt al eeuwenlang jaarlijks op

Hemelvaartsdag de broodweging

gehouden. De opbrengsten gingen

naar de armenzorg.

Het feit van de jaarlijkse broodweging

is blijven bestaan. De kerken bepalen

nu naar welk goed doel de opbrengst

van de weging en verkoop van de rog-

gebroden gaat. De bakkers van Henge-

lo en Zelhem bakken de roggebroden

naar authentiek recept en daarom

kan er wekenlang worden genoten

van een heerlijk stukje echt Achter-

hoeks roggebrood.

Deze eeuwenoude traditie van de

broodweging bij de Muldersfluite trok

jaarlijks redelijk wat mensen, die de

simpele handeling van de broodwe-

ging en het veilen van de broden altijd

weer een leuk evenement vinden. De

folkloredansers en de burgemeesters

van Hengelo en Zelhem, eveneens in

statig zwart, omlijstten dit sfeervolle

plaatje. Nu er nog maar één burge-

meester is omdat Hengelo en Zelhem

tot dezelfde gemeente Bronckhorst

zijn gaan horen, hebben de organisa-

toren besloten om deze folkloristische

gebeurtenis bij de Muldersfluite wat

meer levendigheid te geven. Het pro-

gramma, dat op 25 mei wordt gebo-

den, is voor een breder publiek aan-

trekkelijker gemaakt. Rond de brood-

weging bij de Muldersfluite (Zelhems-

eweg 44) aan de weg tussen Hengelo

en Zelhem zijn dit jaar tal van evene-

menten.

Natuurlijk, de veilingmeester veilt nog

de aangevoerde roggebroden. Dat

blijft de spil, waaromheen dit festijn

draait. En ook de boerenkapel en de

boerendansgroep Wi’j eren ‘t Olde uit

de Velswijk zijn er weer. Maar er zijn

andere aantrekkelijke en soms histori-

sche activiteiten toegevoegd.

Zo is er vanaf 12.00 uur bijvoorbeeld

ringsteken op de fiets, boerengolf, er

is koffie met rozijnenwegge en het Zel-

hems museum laat meer dan 5000 fo-

to’s uit Hengelo en Zelhem zien. Ver-

der zijn er stands met demonstraties

van oude ambachten, verkoop van

boeken, kruiden en honing. De VVV’s

van Bronckhorst bieden onder meer

fiets- en wandelroutes aan. De brood-

levering begint om 13.00 uur en met-

een daarna begint ook de veiling.

De Muldersfluite is op Hemelvaarts-

dag meer dan ooit het middelpunt

van de mooie gemeente Bronckhorst.

Achterhoekse kinderweek

in de meivakantie

Veiling van roggebroden

Traditionele weging bij

Muldersfluite opgepept
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Romeinen slaan kamp op in Kraaienbos
Vanuit Xanten trekken de Romei-
nen momenteel op naar Silvolde of
zoals de inwoners van dit dorp zeg-
gen: Zillewold. In het Kraaienbos
nabij zorgcentrum de Schuylen-
burgh verrijst op 17 juni een Ro-
meinse nederzetting. 

De Romeinen hebben inmiddels ge-
constateerd dat in de eeuwen na Juli-
us Ceasar het Kraaienbos op onna-
tuurlijke wijze ten gronde is geholpen
en zo parkachtig netjes is gemaakt,
dat de Romeinen in het geval Kraaien-
bos niet meer van een natuuurlijk bos
durven spreken.

Of ze met hun komst op 17 juni het
bos in oude glorie willen herstellen of
de nabijliggende Paasberg en aanpan-
dende stukjes natuur voor verder ver-
val willen behoeden is niet bekend.

Wel is zeker, dat de Romeinen open-
staan voor belangstellenden en op 17
juni tussen 13.00 en 18.00 uur hun ne-

derzetting graag aan geïnteresseerden
tonen. Hoe leefde een Romein? Hoe
word je gladiator? Altijd slapen in een

tent? In de nederzetting wordt alles
duidelijk. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn
er in de arena gladiatoren- en ruiterge-
vechten en daarna is er tot ver na mid-
dernacht Romeins theater en muziek. 

En dan is het nog maar even tot op 18
juni op de Markt de Zillewoldse Zom-
mermarkt begint.
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Paarden, paarden, leuke sport en fijne sfeerAchterhoekse Paardedagen evenement van allure
De Achterhoekse Paardedagen zijn
een grote, nadrukkelijke en be-
langrijke gebeurtenis op het won-
derschone land tussen Zelhem en
Ruurlo. De Paardedagen vormen
het grootste buitenpaardensporte-
venement van Nederland. De Ach-
terhoekse Paardedagen vinden dit
jaar plaats op 3, 4 en 5 juni, het lan-
ge pinksterweekeinde dus.

Een dergelijk groot evenement vergt
een lange voorbereiding en een groot
terrein. De organisatie is echter ge-
pokt en gemazeld, want op het 55 ha
grote terrein tussen Zelhem en Ruurlo
worden al vele jaren de Paardedagen
georganiseerd. In 1927 werden de
Paardedagen voor het eerst gehouden.
De traditie is al zo oud, dat de organi-
satie de paardendagen op de oude ma-
nier blijft spellen.De Achterhoekse Paardedagen hebben

zowel hoogte- als dieptepunten ge-
kend. Gelukkig overheersen de hoog-
tepunten, maar er waren ook diepte-
punten zoals de Tweede Wereldoor-
log, de wateroverlast van 1994, de
mond- en klauwzeer-crisis in 2001 en
de vogelpest in 2003. De Achterhoekse
Paardedagen moesten zelfs wel eens
afgelast worden.Maar over het algemeen vormen de

paardendagen een gezellig Achter-
hoeks dagje uit voor het hele gezin. Er
is tijdens deze drie dagen van alles te
zien en te beleven, ook voor de kids.
Voor de liefhebbers van de paarden-
sport is er veel te genieten. Dank zij de
diverse NK’s die er plaatsvinden, krij-

gen deze dagen voor de liefhebbers
veel extra glans.

Niet alleen hoge waardering van de
Achterhoekse Paardedagen bij het pu-
bliek, maar vooral ook waardering bij
de ruiters, menners en misschien ook
wel bij de paarden, want daar draait
tenslotte alles om bij de paardenda-
gen. Op het terrein zijn 30 dressuur-
ringen en 3 springringen. Verder is er
een feesttent voor 2000 personen,
want al spelen de paarden een hoofd-
rol, er zijn ook andere leukje dingen te
beleven. Er is een verrassende Bene-
fiet(s)avond op 2 juni. Op zaterdag 3 juni is er Tekker Trek en

de Jippihippie Jeugmiddag met tal van
leuke attracties voor de kinderen. Bij-
voorbeeld met het vrolijke autootje
Brum en het swingende meidengroep-

je Kus. Er is bovendien een kinderdorp
met een clown, die daar de scepter
zwaait en er worden allerlei wedstrijd-
jes en voorstellingen gehouden, waar-
over de kinderen nog dagenlang zul-
len spreken.

Nieuw dit jaar is de endurance voor
aanspanningen. Dit is een lange af-
standswedstrijd of mendurance voor
aangespannen paarden en menners.
De afstand is ongeveer 30 kilometer,
die zo snel en goed mogelijk moet
worden afgelegd. De route is gemar-
keerd en loopt over verschillende ter-
reinen.
Al met al is er is er veel sportiefs, sen-
sationeels en leuks te beleven in die
mooie natuur tussen Zelhem en Ruur-
lo met de bossen van landgoed ‘t Zand
in de nabijheid.

FFFaaarrrmmm &&& CCCooouuunnnttt rrr yyy FFFaaaiii rrrLIEFHEBBERS VAN ’T PURE LEVEN ONTMOETEN ELKAAR
De Farm & Country Fair in Aal-ten toont de chique van hetplatteland. Een grote beurs vanalles wat met het buitenleven temaken heeft. Maar ook aan het‘binnenleven’ wordt aandachtbesteed. En er is nog veel meertijdens de Fair op 23, 24 en 25 ju-ni op het terrein aan de weg vanAalten naar Dinxperlo.

De Farm & Country Fair van Aal-
ten heeft in Nederland, Duitslanden zelfs in België een goede naamopgebouwd. Op het ongeveer tienhectare grote beursterrein richtenmeer dan 300 handelaren en orga-

nisaties hun stands in. Zij zorgenvoor een grote mengeling van arti-
kelen en producten. Hierdoor kanmen kennismaken met het moder-

ne landleven. Met het leven vankippen, paarden, honden, geiten,
konijnen, 30 koeienrassen en tien-
tallen rassen schapen. Met organi-
saties kunt u bijpraten over de mo-
derne dierhouderij. Vanzelfspre-
kend zijn er eveneens fabrikantenvan diervoeders, die precies kun-

nen vertellen welke voeding be-
paalde diersoorten beslist nodighebben.

De Aaltense Farm & Country Fair
heeft tevens een grote tuinafde-
ling, waarin bijvoorbeeld de verge-
ten groentenrassen, vijgenplaten

en olijfbomen opvallen. Er zijn ver-
der demonstraties bloembindenen plantensnoeien. Kwekers latenhun bijzondere planten en ontwer-

pers van exclusieve tuinen tonenhun scheppingen op papier.Voor liefhebbers van ‘landelijke’
interieurs is er een grote afdelingmet bijvoorbeeld glaswerk, linnen-

goed, houten vloeren en lederenmeubelen. Daarnaast is er aan-
dacht voor kleding met een aparteen ietwat eigenzinnige uitstralingen er zijn eigengemaakte crèmes

en zepen. Stands met nieuws eninformatie over natuurreizen enboerderijvakanties completeren defair.

Het platteland inspireert kunste-
naars. Vanzelfsprekend is er danook een bijzondere aandacht voor

kunstenaars en kunstwerken dieeen link hebben met het platte-
land. In de muziektent van deFarm & Country Fair zijn liederenen balladen te horen van en door

Colvin Quarmby en Pete Morton.Voor de kinderen is er op alle driedagen genoeg te zien en te bele-
ven. Jeugdige dierenliefhebbers
kunnen rondrijden op een echt
paard of kunstkoeien melken. Er
zijn wedstrijden hanenkraaien,
wolspinnen, kalveropfokken enkeuringen van schapenrassen enminiatuurpaardjes.

De Achterhoek is voor jong en oud.

Voor alle leeftijden dus. De kinde-

ren worden in de Achterhoek be-

slist niet vergeten. Om het de jeug-

dige gasten extra naar de zin te ma-

ken worden er door allerlei (toeris-

tische) instanties speciaal voor de

kinderen activiteiten ontwikkeld. 

De bewegwijzerde kinderroutes zijn

daarvan een voorbeeld. Deze routes

zijn niet alleen voor kinderen interes-

sant. De hele familie zal er plezier aan

beleven. Vol spanning en sensatie zit

de Expeditie Bronckhorst, een nieuwe

en spannende wandelroute door de bossen bij Vorden. Door herkenning

van foto’s en met behulp van een kom-

pas zoeken de teams zich een weg

door het bos. Onderweg moeten ver-

schillende proeven worden afgelegd,

waarbij snelheid, maar ook samen-

werking, evenwicht en concentratie

belangrijk zijn. Deze Expeditie is ge-

schikt voor deelnemers vanaf 10 jaar

en kan al worden gedaan met twee

personen.

De Expeditie Bronckhorst heeft een

lengte van 4 kilometer. Bij vertrek ont-

vangen de deelnemers een rugzak,

waarin een routeboekje en een stop-

watch. Verder is er voor elk team een

kompas, een EHBO-tasje en een team-

vlag. Deze vlag moet tijdens de expedi-

tie zichtbaar worden gedragen. De

spanning komt helemaal ten top tij-

dens het Spel rond de tafel, maar ook

de evenwichtsbrug en het hindernis-

spel verhogen spanning en sfeer. Deze

proeven moeten alle deelnemers

‘doorstaan’.

De Expeditie Bronckhorst kan worden

gestart bij Toeristisch Overstap Punt

TOP Vorden bij zwembad In de Den-

nen, maar ook bij Free-wheel Sportor-

ganisatiebureau, camping De Ree-

horst en camping De Goldberg te Vor-

den.

De schilderachtige hanzestad

Doesburg aan de Oude en Gelder-

se IJssel heeft al lang niet meer

een gewone jaarlijkse braderie.

In Doesburg is de braderie veel

meer dan een verzameling kra-

men en wat attracties. Hanzestad

Doesburg heeft het buitenevene-

ment laten uitgroeien tot het

grootste culturele volksfeest van

Gelderland.

Vele jaren geleden al werd er in

Doesburg een braderie gehouden.

Dat was nog in de tijd waarin de bra-

derie nog geen gemeengoed was. Er

zijn zelfs historici die beweren dat

Doesburg één van de eerste steden in

ons land was met een braderie. Die

braderie van Doesburg werd echter

een groot nationaal en internatio-

naal succes. Natuurlijk werkt daar-

aan de ambiance van dit oude stadje

mee. De mooie gebouwen, de leuke

straatjes en de schilderachtige plein-

tjes beïnvloeden de sfeer zeer posi-

tief. Daarnaast ging de organisatie

dieper dan een gewone braderie. De

naam werd dan ook al gauw Does-

burg Binnenste Buiten, waarin de

cultuur ook een flink aandeel heeft.

Van 12 tot en met 15 juli staat Does-

burg weer volledig op zijn kop tij-

dens Doesburg Binnenste Buiten.

Straattheater en muziek spelen op

dit grootste gratis evenement van de

Achterhoek een zeer belangrijke rol.

Juist die combinatie van zang, dans

en theater met het braderie-achtige

gebeuren vanuit de kramen maakt

Doesburg Binnenste Buiten uniek.

Zo’n 125.000 bezoekers komen jaar-

lijks ter gelegenheid van dit evene-

ment naar de Hanzestad Doesburg.

Er is tijdens deze vier dagen van alles

te beleven in Doesburg. Straatarties-

ten, een clowntjesoptocht (zaterdag-

morgen 10.00 uur), kindermarkt,

dweilorkestenfestival en vooral 

’s avonds veel muziek.

Internationaal amusement met bij-

voorbeeld uit België Caravane du

Zoublistan, Puppets, Sven Roelants

en clown Jabbe Dabbe Doo. Uit Enge-

land komen The Starngelings en uit

Spanje Sienta la Cabeza.

Het feest Binnenste Buiten begint ‘s

morgens al om 9.00 uur en duurt tot

ver in de avond. Dat betekent tevens

dat er een hele dag volop sfeer is. Er

is dan heel veel te zien en te beleven

in Doesburg. En uiteraard kan er ook

een stadswandeling gemaakt wor-

den door de pittoreske straten en

straatjes van Doesburg, die tijdens

de Binnenste Buiten-dagen echter

wel wat feestelijker ogen dan ge-

woonlijk. Ook de ‘historische rust’

die het stadje gewoonlijk uitstraalt is

op deze dagen wat uitbundiger dan

normaal.
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Met medewerking van de befaam-

de organist Martin Mans zal het Ur-

ker Mannen Ensemble o.l.v. diri-

gent Pieter Jan Leusink een Zomer-

concert verzorgen op donderdag-

avond 6 juli vanaf 19.30 uur in de

Grote Kerk.

Het Urker Mannen Ensemble bestaat

uit zangers met een geschoolde stem

en een grote ervaring als koorzanger.

Sinds september 2000 staat het unieke

gezelschap onder leiding van dirigent

Pieter Jan Leusink. In een relatief kor-

te periode smeedde hij de stemmen

tot een geheel en inmiddels staat het

Urker Mannen Ensemble garant voor

bijzondere concerten die een groot pu-

bliek bereiken. In diverse recensies

werd het Urker Mannen Ensemble ge-

prezen voor de overrompelende wijze

waarop zij, in Urker dracht, de muzi-

kale spanning uitdragen mede door

een voortreffelijke tekstexpressie en

de grote verstaanbaarheid.Het reper-

toire dat tijdens het Zomerconcert zal

worden gezongen bestaat uit: liede-

ren, klassieke composities en spiritu-

als alles het teken van de nieuwe CD

die zal worden gepresenteerd en de ti-

tel meekreeg van “U zij de glorie”.

Kaartverkoop à € 12,50 via de balie

van VVV-ANWB Lochem.

Zomerconcert Urker Mannen Ensemble 

in LochemDoesburg
Binnenste
Buiten
Hanzestad aan de IJssel is de

braderie ontstegen

Kruidentuin De Bleike aan de Lochem-

se Westerbleek houdt op 11 juli van

10.00 tot 13.00 uur open dag. Op de

Bleike groeien meer dan 200 genees-

krachtige gewassen, waaronder keu-

kenkruiden en verfplanten. Vrijwilli-

gers kunnen u hierover tijdens deze

open dag alles over vertellen.

Er wordt uitgebreide informatie gege-

ven over onder meer bloemschikken,

plantaardige verfstoffen en het bleken

van het wasgoed, zoals dat op een

bleek gebeurde. In vroeger tijden was-

ten en bleekten vrouwen hun was op

deze plek, waar in 1995 de kruiden-

tuin De Bleike werd aangelegd. 

Het bleekhuisje getuigt nog van de

was- en droogactiviteiten op De Bleike.

In dit bleekhuisje is tijdens de open

dag een thema-expositie.

Portfoliodag
Foto 21 in Bredevoort organiseert

op zaterdag 15 juli een portfolio-

dag waarop amateurfotografen

hun werk kunnen laten beoorde-

len door beroepsplaatsjesschieters.

De ‘werkbesprekingen’ worden

verzorgd door Paul Breuker, Hen-

nie Drijfhout en Dinie Wikkerink.

Familie-
portretten
In Foto 21 in Bredevoort zijn tot 23

juli familiefoto’s te zien. Annie van

Gemert exposeert onder de titel

Kinderrijk haar kijk op de jeugd.

Fotograaf Paul Breuker richt zich

in deze tentoonstelling speciaal op

bruiloften en verder komt de hu-

welijksfotografie aan bod.

Foto’s, die uit diverse gezichtspun-

ten belangrijke en minder belang-

rijke momenten in het leven van

mensen laten zien.

Speciaal voor stoere en andere kinderen

Speuren tijdens sensationele

Expeditie Bronckhorst

Open Dag De Bleike
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14 JULI
in

GROENLO

23 JULI
in

WINTERS-
WIJK

21 JULI
in

ZELHEM

16 JULI
in

ULFT

Blues en zo

Wortels van depop in Ruurlosekasteeltuin
Het grote en inmiddels al elfdeKasteeltuinconcert in Ruurlogaat dit jaar terug naar de ba-sis van de populaire muziek.De KunstKring Ruurlo organi-seert ieder jaar een groot enopvallend muziekfeest rondhet mooie kasteel bij de entreevan Ruurlo.

Jaarlijks kiest de Kunstkring vooreen bepaald thema. Er is bijvoor-beeld aandacht geweest voor zi-geunermuziek, muzikaal werkuit Ierland en vorig jaar genotenduizenden liefhebbers van mu-ziek uit de Balkanlanden.

Het elfde Kasteeltuinconcert van3 augustus wordt een muzikalereis door de tijd. Op de drie bui-tenpodia in het park rond kasteelHuize Ruurlo wordt na deze mu-zikale avond duidelijk, dat de Afri-kaanse muziek grote invloedheeft gehad op de muziek van dewesterse wereld. De slaven uitAfrika namen hun gospels en spi-rituals mee naar Amerika. Hierontstond onder grote invloed vande gospels de blues. Angela Brownen de Carmenian Gospel Singersvertolken de gospels en de blues.De Greyhound Bluesband en TheRoad Dawgz Blues Band bouwende blues tot ongekende hoogte-punten uit.

De blues ‘ontaardde’ later in dejazz, die op 3 augustus wordt ver-tegenwoordigd door het welbe-kende Beets Brother Combo; dezegebroeders Beets hebben vanuitGroenlo hun wereldse muziekcar-rière ontwikkeld. Uit blues en jazzgroeiden pop, soul en funk, zoalsHot Leggs die laat horen.Om vast in de sfeer te komenspeelt het Euphonia Novelty Or-chestra in het voorprogramma dejazz van de Roaring Twenties. Hetkasteel is op deze avond feeëriekverlicht en de tuin wordt opge-sierd met fakkels en vuurkorven.

Proeven op PreuverieWinterswijk drie dagen Smulparadijs
De Markt van Winterswijk is op 26,
27 en 28 juli omgetoverd tot een
eersteklas openluchtrestaurant.
De Winterswijkse horeca zorgt ie-
der jaar voor de gezellige en feeste-
lijke Preuverie. 

Dit keer presenteren zich meer dan 15
restaurants in smaakvol aangeklede
tenten. Ook deze zeventiende Preuve-
rie staat vanzelfsprekend in het kader
van culinaire hoogstandjes. Het bij-
zondere daarbij is, dat iedere kok zijn
of haar eigen specialiteit heeft. Dat
maakt de smaakpapillen los en extra
hongerig. Het is interessant om van de
smaakvolle diversiteit te genieten en

daarnaast te proeven van de gezellig-
heid die er alom in het centrum van
Winterswijk heerst. Voor de muzikale
ondersteuning van de geneugten zor-
gen Piece of Cake en The Rainbow Jazz
Valentines. 
Er wordt ook aan de kinderen ge-
dacht; Winkie is met een grote
schminckstand op de Preuverie aan-
wezig. Op alle drie dagen begint de
Preuverie om 18.30 uur. Een mooi tijd-
stip om een actieve dag in en rond
Winterswijk af te sluiten. De mooie
natuur bij Winterswijk is heel ge-
schikt voor een wandeling of fiets-
tocht. En wanneer de honger zich dan
aandient dan is er de Preuverie!

Kiek Now Us: BeachpartyVoor de tiende keer volleyen op kerkplein
Marvo ’76 uit Mariënvelde was één
van de eerste verenigingen in de Ach-
terhoek die met beachvolleybal be-
gon. Het 20-jarig bestaan in 1996 was
aanleiding om eens wat nieuws en
wat spectaculairs te opganiseren.
Het werd een weekendcompetitie
beachvolleybal. Dat eerste beachvol-
leybaltoernooi was zo’n succes, dat
op 15 en 16 juli dit beachvolleybal-
toernooi in Mariënvelde voor de tien-
de keer wordt gehouden.

Het kerkplein van Mariënvelde
wordt voor dit volleyfeest bedolven
onder een dikke laag strandzand,
waarop vijf volleybalvelden worden
aangelegd. Het overige deel van het
plein ademt de sfeer van een tro-
pisch strand met een strandpavil-
joen, een tent en een bar. Verder is er
een luchtkussen voor de jeugd, die
eventjes niet geïnteresseerd is in vol-
leybal. Op dit luchtige en vrolijke
strand is uiteraard een flinke portie
muziek. Het toernooi van Mariënvel-
de kent een aantal verschillende ca-
tegorieën. Op de zaterdagmorgen
van 15 juli spelen de mini’s circula-
tievolleybal. De jeugd tot achttien
lentes speelt in teams van vier spe-

lers. Op de middag van de vijftiende
juli wordt er gestreden om de Marvo
Beach Cup. Meer prestatiegerichte
dames- en herenteams strijden hier
om de beker.
De zondag (16 juli) staat helemaal in
het teken van recreatief beachvolley-
bal voor bedrijven-, vrienden- en fa-
milieteams. Dames- en herenteams
spelen drie tegen drie, mixedteams
spelen vier tegen vier. Genieten van
volleybal en alles daaromheen. Ple-
zier en gezelligheid zijn bijna even
belangrijk als het spel.Vorige jaren deden meer dan tachtig

teams mee aan dit weekendtoernooi
en ook dit jaar zal het aantal deelne-
mende teams om de tachtig liggen.
Omdat dit het tiende beachvolleybal-
toernooi van Mariënvelde is en te-
vens het dertigjarig bestaan van Mar-
vo ’76 wordt gevierd, is er op zater-
dagavond 15 juli een vrij toegankelij-
ke Beachparty op het strand van Ma-
riënvelde. De alom bekende Mariën-
veldse rock & lol band Kiek Now Us
treedt dan op. Een mooie gelegen-
heid om eens te proeven hoe de Ach-
terhoek feest in zomerse sferen.

Motoren, kermis en ander breed amusementZwarte Cross heeft status van internationaal oer-evenement

De Zwarte Cross is in-middels een begrip in Ne-derland en de rest van Euro-
pa. Een oer-festival, waarop alles
draait om gein en amusement van
diverse niveaus. Dit maakt de Zwar-
te Cross tot een groot en feestelijk
festival, waarop niet alleen jonge-
ren tot achttien feestvieren, maar
waar ook gasten van 62 en meer
winters zich kostelijk vermaken.

Op 21, 22 en 23 juli is het weer Zwarte
Cross. Dit jaar voor het eerst op de
Schans in Lichtenvoorde. De laatste ja-
ren was de Zwarte Cross op een groot
terrein bij de nederzetting Halle. Op de
dagen voor het festival en zeker op de
Zwarte vrijdag van de Cross raakten de
wegen naar het festivalterrein zodanig
verstopt, dat de organisatie gedwongen
werd naar een ander terrein uit te kij-
ken. Het was voor de meeste Achterhoe-
kers een giller in de verkeersinformatie
op de radio te horen dat er 15 kilometer
file was voor Halle, dat Halleheide en
Hallenijman onbereikbaar waren en in
de Heidenhoek en IJzevoorde de wegen
verstopt zaten met gasten met cara-
vans, rijdende slaapwagens en extra
ruime sleurhutten. In Lichtenvoorde
kunnen sport, muziek, theater, stunts
en spektakel nog meer met elkaar geïn-
tegreerd worden en elkaar nog beter

aanvullen. De organisatoren geven toe,
dat het terrein in Halle wel gezellig was.
“We gaan er alles aan doen om ook de
Schans, ondanks de grootte van het ter-
rein, knus en gezellig te maken. Ieder-
een, jong en oud, moet zich er thuisvoe-
len”, aldus de organisatie. De Achter-
hoekse gemoedelijkheid en de intimi-
teit van het feest blijven in ieder geval
behouden. Het aantal podia is gegroeid
van zes naar tien. Op deze podia treden
maar liefst 50 muziekacts op. Dit jaar
zullen ook meer spectaculaire stunts de
revue passeren dan ooit. Spil waarom-
heen alles draait, is de band Jovink & De
Voederbietels. Op de Zwarte Cross 2006
is de grootste motorcross van Europa
natuurlijk een grote trekpleister. Maar
ook acts en bands als The Heinoos, The
Shavers, Hutspot, Blinde Ed, Beef, Kas
Bendjen, Moj Rakety, The Ayatollahs, de
Loco Loco Discoshow, Motorband, Play-
boys, Nashville Pussy, The Freckles en
ga zo maar door zullen zorgen voor een
uitstekende stemming, die meer dan
drie dagen zal duren. Radio 3FM zendt
tijdens de Zwarte Cross-dagen diverse
programma’s uit vanaf het feestterrein.
Voor de kinderen is er een meet & greet
met SpongeBob en de gebroeders Ko.
Verder is er een complete kermis, waar-
door de kids ook volledig aan hun trek-
ken zullen komen op deze tiende Zwar-
te Cross.

Trouwen in een echt Kasteel?
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Huntenpop trekt alle sluizen van festival-

wezen open

Een heel apart en tikkeltje exclu-

sief plaatsje bij iedere festivallief-

hebber heeft Huntenpop. Mis-

schien wel omdat dit festival be-

scheidenheid kent, maar toch

biedt wat iedere festivalganger

zich graag wenst: goede muziek,

veel variatie en sfeer.

Heel aantrekkelijk is ook de locatie.

Dicht tegen de grens met Duitsland

geplakt in Varsselder of all places. Een

heel erg rustiek brokje Achterhoek

met uitzicht op Duitsland. En daar tre-

den op 12 augustus vanaf 12.00 uur

maar liefst dertig bands op.

“Dit wordt het festival van de verschei-

denheid”, zegt Walter Hendrixen, één

van de organisatoren van Huntenpop.

“Door de veelheid aan muziekstijlen

komt iedere bezoeker aan zijn trek-

ken. Onze verwachtingen zijn dan ook

heel hoog gespannen.”

Aan het imponerende programma

zijn als laatste bands nog Stereo MC’s

uit Engeland en de Belgische Interna-

tionals toegevoegd. Stereo MC’s zijn

geen onbekenden op de festivals. Deze

Britse funky hiphoppers zijn deze zo-

mer op grote evenementen als Markt-

rock Leuven en de Lokerse Feesten te

horen en te zien.

De Internationals met als handelsken-

merk de Caraïbische reggae, gevat in

een ‘organische, eigentijdse sound’,

zijn ook de trekkers van onder meer

Dour Festival, Marktrock en Pukkel-

pop.

Enkele andere grootheden die tijdens

Huntenpop optreden zijn: Di-rect, Fla-

co Jimenez, Blue Velvet, Het Oostfront,

Kaizers Orchestra, Osdorp Posse, The

Bloody Honkies, Postman, Racoon,

Shiver, Stevie Ann, Within Temptati-

on, The Presidents of the USA en Zve-

nix.

In ieder geval een line-up, die klinkt

als een klok. Maar Huntenpop heeft

nog een andere bijzonderheid. Hun-

tenpop besteedt namelijk ook heel

veel aandacht aan een nevenprogram-

ma. Net als voorgaande jaren is er

weer het Gelders Poppodium. Hier

kunnen de tien beste Gelderse ama-

teurbands hun eerste festivalervaring

opdoen. Verder is hier Dennis Huige

van Racoon, de beste gitarist van Ne-

derland.

Tot dit nevenprogramma horen ook

een platen- en cd-beurs, een theater,

een filmhuis en een Tibetaans koffie-

en theehuis. Jongleur Marthy LeGray

zorgt voor humor en de liefdesgedich-

ten van Hartenvrouw brengt de ouder-

wetse romantiek op het festival. Nieu-

we en oude liefdes raken weer in vuur

en vlam.

Aan de vooravond van Huntenpop (op

vrijdagavond 11 augustus) is er weer

de Tribute Night. Er spelen dan vier

bands met tributes aan de Beatles, Ji-

mi Hendrix, Bon Jovi en Kiss. En dit al-

les onder het motto van Huntenpop

2006: gezelligheid kent geen tijd.

DIVERSITEIT GROTER DAN VOORHEEN
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Kleinschalige boekenmarkt aan boorden

van de IJssel

De schilderachtige IJsselkade

van Zutphen vormt op 30 juli

voor de achtste keer het decor

van de boekenmarkt. Het is een

kleinschalige boekenmarkt met

een flink professioneel stempel. 

Het aanbod van tweedehands en an-

tiquarische boeken is ook op deze

achtste markt zeer breed en van

goede kwaliteit. Op kwaliteit wordt

namelijk goed gelet bij de selectie

voor de bezetting van de 54 kramen.

De organisatie probeert ieder jaar

de lat voor de kwaliteit hoger te leg-

gen en de variatie van de literaire

werken groter te maken. Eén van de

deelnemers - om maar een voor-

beeld te noemen - is een verwoed

verzamelaar, die Baedekers en ande-

re reisgidsen te koop aanbiedt. Ver-

der is er een Italiaans koppel van de

winkel Chartae Laudes uit Brede-

voort met mooi papier voor boek-

bindersdoeleinden. Op deze markt

ook speciale aandacht voor kinder-

boeken, kookboeken en mooie en

interessante geschriften over kunst,

architectuur en religie.

Deze Zutphense boekenmarkt on-

derscheidt zich door het steeds wis-

selende en gevarieerde aanbod.

Hierdoor is de markt interessant

voor een heel groot publiek, dat ie-

der jaar deze markt ook weet te vin-

den.

Ontspannend Uutblaoz’n

Even rusten na een ontspannende

inspanning; ff (effen) uutblaoz’n

zeggen ze dan in de Achterhoek.

Even uitblazen in de Achterhoek,

dat is hier heel gewoon, want deze

regio biedt heel veel gevarieerde

mogelijkheden om eens even uit te

blazen.

Voor inspanning én ontspanning

draagt het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme vele tientallen ideeën aan in

de 110 pagina’s dikke gids met de titel

‘Uutblaoz’n’. Hierin staan bijvoor-

beeld honderden wandel-, fiets, skee-

ler- en ruiterroutes, die beginnen bij

één van de dertig toeristische over-

stappunten (TOP’s) die de Achterhoek

rijk is. De routes zijn door middel van

duidelijke routebordjes gemakkelijk

te volgen.

Er staan in ‘Uutblaoz’n’ ook adressen

van theetuinen, boerenherbergen,

kampeerterreinen, streekwinkels en

ga zo maar verder.

In ‘Uutblaoz’n’ ontdekt u, dat het ge-

nieten is in de Achterhoek. Nog meer

dan u al dacht. De brochure annex

gids ‘Uutblaoz’n’ is bij de VVV’s in de

Achterhoek en bij het toeristisch be-

drijfsleven in deze regio gratis ver-

krijgbaar.

Het Korenburgerveen bij Win-

terswijk is een gebied voor fijn-

proevers. Een prachtig, maar

eveneens heel kwetsbaar na-

tuurgebied, dat slechts beperkt

toegankelijk is. Een wandeling

door één van de laatste nog ‘le-

vende’ hoogveengebieden van

Nederland is daarom een unie-

ke belevenis.

Op zondag 30 juli is er één van de

weinige excursies door het Koren-

burgerveen. Een excursieleider

van Natuurmonumenten wijst de

weg tijdens een ruim twee uur du-

rende excursie, die om 9.00 uur

start bij dienstwoning Den Oppas

aan de Korenburgerveenweg 2 in

Winterswijk.

Het is een leuke en leerzame wan-

deling door hoog-, maar ook laag-

veen, blauwgrasland en moeras-

bos. Al deze verschillende stukjes

natuur hebben hun eigen bewo-

ners. Hier komen dan ook bijzon-

dere dieren als de blauwborst en

de weerschijnvlinder voor. Zeldza-

me planten als lavendelheide,

veenpluis en verschillende soorten

orchideeën vinden hun stekje in

dit prachtige gebied.

De grootste bedreiging van het Ko-

renburgerveen is verdroging. Om

die verdroging en de onherstelbare

schade daarvan tegen te gaan

heeft Natuurmonumenten tal van

maatregelen genomen. Tijdens de

wandeling komen deze maatrege-

len eveneens aan de orde.

Routebeschrijving en meer info:

www.natuurmonumenten.nl.

Georganiseerd wandelen

door Korenburgerveen
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Needse Nationale Jammarkt smakelijk feestOok de zestiende Nationale Jam-
markt van Neede zal weer eengroot smakelijk, maar vooral ookgezellig marktfeest zijn. Vooral de

laatste jaren heeft de Jammarkt
naam en faam verworven bij zoe-
tekauwers en vele andere belang-
stellenden. 

Vorig jaar bezochten ongeveer
40.000 mensen de markt en werd het
een onvergetelijk feest. Op woensdag
16 augustus ontvangt Neede graag
weer heel veel 'smulpapen' van hein-
de en ver.
Het is niet zo verwonderlijk, dat Nee-
de één dag per jaar het centrum van
de jamminnaars is. Neede heeft na-
melijk een lange jamhistorie. De
jamgeschiedenis begint in 1903. De
Tuinbouw Maatschappij "Gelder-
land" begon in dat jaar een jamfa-
briek in Neede. Deze fabriek werd in
korte tijd wereldberoemd. De jam uit
Neede werd naar heel veel landen in
de hele wereld geëxporteerd.In de gloriejaren werkten er 160

mensen in de Needse jamfabriek.
Uiteindelijk ging de jamfabriek aan
haar eigen succes ten onder. Neede
bleek niet centraal genoeg te liggen
en de hoge transportkosten nekten
de Needse jamindustrie. In 1931
werd de productie gestaakt en wer-
den recepten en klantenbestand aan
andere fabrieken verkocht.In 1990 kwam er voor het eerst een

jammarkt om de zoete herinnerin-
gen levend te houden. Het werd een
succesformule, die zelfs in het bui-
tenland de aandacht trekt. Op de
markt van 16 augustus bijvoorbeeld
zal de Duitse televisie opnamen ma-

ken. Verder zijn er jams uit onder an-
dere Frankrijk, Engeland, Schotland,
Oostenrijk, België, Duitsland, Dene-
marken en Zweden. Er zijn bekroon-
de jams uit Engeland en Peru.Interessant zijn dit jaar de demon-

straties ambachtelijk jammaken van
de historische vereniging "Oud Noor-
dijk". Een hoogtepunt is voor de der-
tiende keer de presentatie van de
Jamkoningin. Meteen na de opening
van de Jammarkt 2006 om 11.00 uur
wordt ze aan het grote publiek voor-
gesteld.

De Jamkoningin zorgt er samen met
de ondernemers van Neede voor, dat
het een zomerse en fruitige dag
wordt. Kortom: heel Neede staat op
16 augustus in het teken van zoete
lekkernijen. Om de markt nog aan-
trekkelijker te maken is er op diverse
plaatsen muziek. Het Regionaal Seni-
orenorkest De Graafschap treedt op,
folkloreaccordeonist Henk Land-
kroon speelt, het smartlappenkoor
Tranen Met Tuiten plengt muzikale
noten en Leon van der Meer en de
band Djembeé spelen en zingen. De
Jammarkt valt samen met het SEN-
zomerfeest en de kermis van Neede
en dat zal naast de jamhobbyisten
veel andere feestvierders naar Neede
lokken.

Rekken in de bloemenDe tijd van de bloe-mencorso's in de Ach-terhoek is aangebro-ken. Een bekend corsois dat van Rekken.Waarin een gezelligdorp groot kan zijn,zal op 23 en 24 augus-tus tijdens het Rek-kense dahliacorsoduidelijk blijken.

Op 23 augustus trekthet dahliacorso naarsportpark 't Asterloo. De volgende dag wordt dit corso zelfs grensoverschrijdend; op 24 augustus keurt

de jury de wagens waarna om 9.00 uur de rondgang begint. De optocht gaat via

grensovergang Oldenkott naar het Duitse Vreden en weer terug. Op 25 augustus

worden de corsowagens 's avonds op sportveld 't Asterloo nog eens in de spot-

lights gezet.

Een lichtspel met muziek en romantiekModerne gondelvaart op oudeBredevoortse grachtDe gondelvaart van het stadje Bre-
devoort is een begrip in de Achter-
hoek en wijde omstreken. Het sa-
menspel van de kunstig gemaakte
en even kunstig verlichte gondels
met de romantische sfeer van de
Grote Gracht van Bredevoort bie-
den vele duizenden toeschouwers
ieder jaar weer onuitwisbare herin-
neringen.

De gondelvaart is echter geen evene-
ment vol tradities. De gondelvaart
wordt aan de tijd en de mogelijkheden
van de tijd aangepast. De elf gondels,
die op de avonden van 25 en 26 augus-
tus en 1 en 2 september door de Grote
Gracht varen, zijn uitgerust met de
meest moderne verlichtingstechnie-
ken als lads en pnma-staafjes. Maar
ook andere verlichtingen worden toe-
gepast, waardoor de Bredevoortse gon-
delvaart een heel eigen en gevarieerde
sfeer krijgt. Naast moderne verlich-
ting wordt ook nog gebruik gemaakt
van waxinelichtjes, fietslichtjes en
drijvende fakkels. De veelheid aan ver-
lichtingstechnieken geeft een roman-
tisch-moderne doch ook warme sfeer
aan deze jaarlijkse gebeurtenis.

De gondelbouwers gebruiken het
licht, de lichtjes en de lampjes om de
voorstellingen op de gondels uit te
beelden. De drijvende bouwwerken
zijn verheven tot ware kunststukken,
die de basis voor een leuke avond leg-
gen. De gondelvaartshow omvat naast
de gondelvaart ook muziek. Op de eerste twee avonden staat Chain

of Fools uit Barlo-Aalten op het gon-
delvaartpodium en tijdens de septem-

ber-gondelvaarten treedt R.U. Ready
op.
Tussen de optredens door zijn er nog
andere acts, zoals de dansers van LA
Sports uit Lichtenvoorde, de Zingende
Kok Martin Hogenkamp en de gekke
playback-solo's van Erik Klomps uit
Bredevoort. De gondelshows worden
met vuurwerk besloten. Daarna blijft
het in Bredevoort nog geruime tijd ge-
zellig.

Internationale Fotografica in openlucht
Uniek initiatief van Doesburgse fotograafEigenlijk was het een 'wereldini-

tiatief' van de Doesburgse foto-
graaf Roel Fokken toen hij in 1995
voor de eerste maal een openlucht
fotograficamarkt in Doesburg or-
ganiseerde.

Roel Fokken zegt, dat hij dit initiatief
nam naar voorbeeld van de fotogra-
fie-markt in het Franse Bièvres. De
eerste Fotografica's in Doesburg wer-
den meteen een succes. Fokken wist
en weet nog steeds heel wat verzame-
laars en verkopers naar Doesburg te
halen. Een heel grote kans dus dat er
een onderdeel, de juiste lens of net
dat bijzondere toestel te vinden is.
Daarnaast is de sfeer van de Does-
burgse straten in het centrum na-
tuurlijk heel bijzonder en sfeervol.
Zelfs Japanners en Amerikanen be-
zochten enthousiast de Fotografica-
markt van Doesburg.Op zondag 20 augustus wordt de

twaalfde Openlucht Fotografica in
het centrum van Doesburg gehouden
onder het motto Zoek je lens in Does-

burg. Voor de liefhebbers is er tussen
9.00 en 17.00 uur heel veel te genieten
op de internationale Fotografica-
markt. 
Interessant is tevens het in Nederland
unieke Fotograficamuseum, even-
eens een initiatief van Roel Fokken.
Hij startte dit museum vele jaren ge-
leden op de eerste verdieping van de
plaatselijke kegelbaan. Enkele jaren
geleden werd de hele unieke collectie
verhuisd naar het monumentale
pand Huis Optenoord op de hoek van
de Meipoortstraat en Bergstraat in

Doesburg. Tijdens de Fotografica-
markt is dit museum gratis te bezoe-
ken.
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Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend

spektakel
De tiende september is het weer de

jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-

de. Dit bloemencorso heeft meer

dan een regionale uitstraling. De

organisatoren claimen zelfs, dat

het bloemencorso van Lichtenvoor-

de het op één na grootste corso ter

wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-

mencorso bestaat al 77 jaar en zet

ieder jaar tienduizenden bezoe-

kers uit heel Nederland en de rest

van Europa aan tot enthousiaste

reacties.

Uit onderzoek is gebleken, dat wie

eenmaal het corso te Lichtenvoorde

bezocht heeft, het jaar daarop terug-

keert. Vele duizenden trouwe bezoe-

kers zullen ook dit jaar op de tweede

zondag van september weer kunnen

genieten van een b(l)oeiend spektakel,

waarvoor bijna twaalf maanden voor-

bereiding noodzakelijk waren.

Iedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-

trokken bij het bloemencorso.

De honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten

adresjes elders in ons land of in Duits-

land gezocht worden waar ook nog en-

kele tienduizenden dahlia’s gepoot

kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken

worden gemaakt. Dan moeten de wa-

gens worden ontworpen en vervolgens

worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel

maanden van voorbereiding en werk.

Organisatoren en Lichtenvoordse be-

volking slagen er nog steeds in om het

corso ieder jaar nog te laten groeien.

Behalve het corso zelf wordt er even-

eens voor een omvangrijk en aantrek-

kelijk voor- en naprogramma gezorgd.

Daardoor krijgt het bloemencorso van

Lichtenvoorde een extra accent. De

corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-

zen en bekroond.

Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-

orkesten. De CorsoKids openen de gro-

te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-

gen deze eervolle plek in de grote stoet

omdat deze jeugdige corsobouwers de

toekomst van dit wereldberoemde

bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-

randeren.

Het voorprogramma met theater, mu-

ziek en kermis begint om 12.00 uur.

De corsostoet start om 14.00 uur.

Dahliacorso van Beltrum

Het 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeest.

Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

Oldtimers
ploegen
Oldtimertractoren, die de land-

bouwgronden in wedstrijdver-

band gaan ploegen. Op 9 septem-

ber is het vanaf 10.00 uur te bele-

ven aan de Stubbelderweg 3 in

Westendorp.

Deze ploegwedstrijden met oldti-

mers worden voor de vijfde keer ge-

houden. Het terrein heeft een grootte

van 9 hectaren.

Er wordt geploegd in vier catego-

rieën: rondgaand aangebouwd, rond-

gaand getrokken, heen- en weer-

gaand en tweewieltractoren. Een des-

kundige jury beoordeelt de ploegre-

sultaten. Leuk om te zien en te bele-

ven en de sfeer van het echte platte-

land te proeven.

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-

wen het paardendorp van deze re-

gio en zelfs van ons land, want in

vroeger eeuwen kwam men uit

heel Nederland en zelfs vanuit

Duitsland naar de bekende Henge-

lose paardenmarkten.

Van die paardenmarkten is niet veel

meer over, alleen dan misschien de ve-

le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-

ve eeuw geleden waren er dat echter

nog veel meer. Hengelo spreekt echter

op het gebied van paardenkeuringen

nog een geducht woordje mee. Op 26

augustus is er de dag van het Lippiza-

ner-paard. Verder is er op deze dag

naar alle waarschijnlijkheid ook een

keuring van het Dartmoor Pony Stam-

boek op het terrein De Hietmaat aan

de Zelhemseweg. Op 2 september is er

een premiekeuring van het Friesche

Paard.

De twee paardenbeeldjes in Hengelo

tonen de relatie van Hengelo en het

paard duidelijk aan. Die relatie wordt

op zondag 3 september eveneens goed

zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-

eniging van het aangespannen paard

In Stap en Draf een klassementsrit.

Deze rit telt mee voor het Nationale

Kampioenschap. De jurering van de

authentieke aanspanningen wordt

verzorgd door de Nationale Vereni-

ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur

beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal

aanspanningen zal hier om 10.00 uur

starten voor een rit door de mooie om-

geving van Hengelo. Tijdens de och-

tendrit is er om ongeveer 11.15 een

sherry-stop.

Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-

spanningen zich weer op De Hietmaat

voor de middagpauze en de bekend-

making van de prijzen en de juryrap-

porten. Dan kunnen de paarden en

hun koetsen van dichtbij bewonderd

worden. De middagrit vertrekt om

13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-

ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-

borg. Daarna voert de rit weer naar De

Hietmaat, waar de deelnemers om

15.15 uur zullen arriveren.

Tijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De

Hietmaat een wedstrijd gehouden

voor Dressuur en Vaardigheid. Het

paard staat op 3 september in Hengelo

weer helemaal op de voorgrond.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-Gravenhof

Zutphen bruist in het laatste week-

einde van augustus. Er is volop

kunst op de IJsselkade op 27 augus-

tus en gedurende dat hele weekein-

de is er een festival rond het ‘s-Gra-

venhof. Een festival met veel mu-

ziek en theater.

Op de zondag 27 augustus is dit een

mooie combinatie met de Kunst op de

IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen

dan voor de veertiende keer organi-

seert. Meer dan tachtig kunstenaars

tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-

tische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit

komen op deze dag op de IJsselkade

‘aan de orde’. En duizenden mensen

komen er jaarlijks van genieten. De

sfeer en gezelligheid van het kuieren

langs de kraampjes en de gesprekjes

met de kunstenaars zijn heel apart.

Daarbij is er voldoende mogelijkheid

om even te zitten, te genieten en alles

te laten inwerken.

Doetinchem heeft voor de vierde
succesvolle maal een kunstroute:
Beelden aan de Oude IJssel. Groter
dan de drie voorgaande keren. Tot

26 augustus kan er genoten wor-
den van de diverse Beelden aan de
Oude IJssel. Het thema van de rou-
te is IJzer.
Naast de zeventien ‘buitenbeelden’
staan er eveneens beelden in de Ca-
therinakerk en bij Voorhuis De-
sign, dat aan deze kunstroute ligt.
Bij kunstcentrum Het Web en de
Doetinchemse VVV in de Walmo-
len kan gratis een informatie- en
routeboekje worden verkregen.

Beelden aan de Oude IJssel

Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007
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Zoals elke zomer valt er ook dit
jaar in Gelderland op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. Degratis gids van Gelderland Cul-

tuurland geeft een overzicht vanculturele evenementen die tussen30 juni en 2 september 2007 in de
provincie plaatsvinden. Het pro-
gramma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en specta-
culair locatietheater tot verrassen-
de concerten op bijzondere loca-
ties en openluchtfilmvoorstellin-
gen. Ook in de Achterhoek komt
het publiek ruimschoots aan z’ntrekken. 

Het volledige
programma van Gelderland Cul-
tuurland staat behalve in de gids
ook vermeld op de website
www.gelderlandcultuurland.nl.De overzichtskaart in de gids toont

aan waar de musea, kastelen entuinen zich bevinden. De gids is
verkrijgbaar bij VVV’s, verblijfsac-
commodaties, bibliotheken en ge-
meentehuizen. Bovendien is de
gids te bestellen via www.gelder-
landcultuurland.nl en bij het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toeris-
me (GOBT) in Deventer, tel. 0570-
680700

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

IJzer heeft een belangrijke func-
tie (gehad) in de Achterhoek.
Langs de schilderachtige Oude IJs-
sel bestond een bloeiende ijzerin-
dustrie, die overigens voor een
deel nog bestaat.

Het belang van ijzer voor de Achter-
hoek wordt deze zomer eens extra
onderstreept met de manifestatie
IJzersterk. Negen culturele evene-
menten zetten de komende tijd
‘ijzer’ centraal. IJzerelementen zijn
daarin altijd aanwezig; soms in een
abstracte vorm, soms zeer concreet.
Er is poëzie over ijzer, maar er zijn
ook beelden van ijzer. Er is zelfs een
‘ijzerfonie’.
Overheden, toeristische oprganisa-
ties en evenementenbureaus werken
bij de organisatie en promotie van de

geplande evenementen nauw sa-
men. Ieder evenement voert het spe-
ciaal ontwikkelde beeldmerk. Kijk
ook op www.cultuurachterhoek.nl.

In dit nummer aandacht voor:• Oer-Kracht, ijzertentoonstelling enfietsroute, Ulft-Anholt: tot en met
28 september

• Beelden aan de Oude IJssel, Doetin-
chem: tot en met 26 augustus• Achterhoek Spektakeltoer, Eibergen: 8 juli• Straattheaterfestival, Doetinchem: 

6 en 7 juli
• Theatrale wandeling ‘nDrom, Sinderen: 7 juli• Culinaire Gran Partita op Huis
Bergh, ’s-Heerenberg: 14 juli.

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

Voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar trekt er deze zomer een mu-
ziek- en straattheaterfestival door
de Achterhoek. De bekende Achter-
hoekse zanger Hans Keuper (van
Boh Foi Toch) is de grote stimula-
tor achter het project, dat dit jaar
het thema ‘ijzer’ verwerkt.

De eerste etappe is op 8 juli in Eiber-
gen. Van ’s middags tot diep in de
avond is er in het kader van de Achter-
hoek Spektakel Toer een compleet cir-
cus aan muziek, dans en theater in de
meest uiteenlopende variaties. Er
wordt een continu-programma gebo-
den op 5 muziekpodia en 4 vaste speel-
plekken voor straatacts. Verder zijn er
door stad of dorp rondtrekkende mu-
ziek- en andere acts.Op iedere ‘etappeplaats’ treden arties-

ten van verschillende pluimage op.
Het zijn vaak artiesten, die uit alle
hoeken van de wereld komen en in de
‘etappeplaats’ van de Achterhoek
Spektakel Toer hun hoogstaande in-
ternationale bijdrage leveren in een ty-
pisch Achterhoekse entourage. Die di-

versiteit in een Achterhoekse sfeer is
de aantrekkingskracht van de Spekta-
kel Toer.

De verwerking van het thema ‘ijzer’
wordt in Eibergen gestalte gegeven
door de kunstenares Anna Maandag.

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

IJzeroer heeft in de grensstreek tussen
Ulft en het Duitse Anholt een belang-
rijke rol gespeeld. Vooral Ulft heeft
een belangrijke ijzerindustrie gekend.
DRU (van haarden en pannen) en Atag
(keukenapparatuur) zijn merken, die
in Ulft tot bloei zijn gekomen.De oerkacht van het ijzeroer en het

daaruit gefabriceerde ijzer wordt in
beeld gebracht op een tentoonstelling
die onder de kernachtige naam Oer-
Kracht in het stroomgebied van de Ou-
de IJssel wordt gehouden. Honderden
kunstwerken van ijzer en staal staan
in de openlucht, maar ook in het ijzer-
museum in Ulft en in het Augustahos-
pital in Isselburg-Anholt tentoonge-
steld.
Er voert een fietsroute langs de kunst-
werken. Op de pedalen door een

prachtig stukje Achterhoek, dat tot en
met 28 september extra mooi aange-
kleed is met kunst. De route heeft een
lengte van 35 kilometer. De start is in
Ulft. Via Terborg gaat het naar het

Duitse Isselburg en dan weer naar
Ulft. Bij de VVV in Ulft is er informatie
over de kunstenaars en de kunstwer-
ken te vinden en kan de fietsroute
worden gekocht.

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

Muziek en theater vormen de hoofd-
bestanddelen van de Gran Partita in
Huis Bergh op 14 juli. IJzer voert een
lichte boventoon in dit evenement.
Alvorens de blazersserenade KV 361,
de Gran Partita, van Mozart op au-
thentieke instrumenten wordt uitge-
voerd, is er theater. Theater Suer
zorgt voor een welkomstact rondom
ijzer. Patricia Suer voert daartoe haar

ijzeren kunstmobiel ten tonele.Verder is op deze middag de tentoon-
stelling ‘Mysterie achter het schilde-
rij’ te bekijken. In het kasteel Huis
Bergh is naast de laat middeleeuwse
kunstverzameling deze speciale ex-
positie te bekijken. Er is een paneel
in te zien dat kortgeleden werd te-
ruggevonden in het kunstmuseum
van New Orleans.

Gran Partita in Huis Bergh

VVV Aalten-Bredevoort organiseert van 10 tot en
met 13 juli de jaarlijkse Fietsvierdaagse. De rou-
tes zijn met deskundige medewerking van WTC
De Peddelaars uitgezet. Er kan gekozen worden
uit de afstanden 25, 40 en 60 kilometer. De start
is bij het VVV-kantoor Aalten aan de Landstraat
24; voor de 40 en 60 km wordt gestart van 9.00
tot 10.00 uur en de start van de 25 km is tussen
10.00 en 11.00 uur. 

Deze Aaltense Fietsvierdaagse heeft altijd een
grote belangstelling omdat de routes door een
prachtige natuur gaan. Daarbij is er veel gezellig-
heid, die nog extra verhoogd wordt door de sa-
menwerking van de VVV met enkele restaurants,
die aan de deelnemers van de Fietsvierdaagse
een speciaal driegangenmenu aanbieden voor 
17,50. Deelnemers die hiervan gebruik willen ma-
ken, moeten dit bij de start melden.

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Met diepe droefheid moeten we u meedelen dat, na
een kort ziekbed, is overleden ons aller

Paulus Pieter Takken

* Rotterdam, † Vorden, 
21 november 1924 23 augustus 2007

G. Kriek-Jacobse

Chris en Käthi
Jacqueline en Ton
Inge en Bart
Hugo en Anneke

Liselotte en Ivo, Malin
Clara, Erik en Maaike
Olaf, Femke, Jessica, Kyrill

Het Jebbink 38
7251 BM Vorden

De crematie heeft dinsdag 28 augustus in Dieren
plaatsgevonden.

Vordense Apotheek 

Wij gaan verbouwen van 10 september

tot en met 21 september aanstaande.

Gedurende deze weken blijft de apotheek

gewoon geopend. 

Om u ook tijdens die periode goed van dienst

te kunnen zijn, verzoeken wij onze klanten om

de geneesmiddelen ruim op tijd te bestellen.

Het liefst vóór 6 september. Zo bezorgen wij u

zo min mogelijk overlast en kunnen we u tus-

sen de bouwwerkzaamheden door toch de

aandacht geven die u van ons gewend bent.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Medewerkers Vordense Apotheek

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé,

- start reguliere cursussen:
half september

- gratis proeflessen: 6/0 sept.

ook:
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen:

Spaans/Nederlands en
Nederlands/Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

Ons meesterwerk is geboren

Eline
Dirkje Johanna

Zij is geboren op woensdag 22 augustus 2007
om 18.25 uur, weegt 4230 gram en is 52 cm lang.

John en Anouschka Brandsen-Andeweg

Varenstraat 196
3765 WR  Soest

Wij,

Renske Langwerden
&
Erik Ruiterkamp

gaan trouwen!

Op vrijdag 7 september 2007 om 10.00 uur in
Kasteel Vorden, te Vorden. De kerkelijke inzege-
ning vindt plaats om 11.30 uur in de NH Kerk te
Wichmond.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur bij Buitencentrum Kerkemeijer;
Ruurloseweg 51 te Borculo.

Ons adres:
Ruurloseweg 41
7251 LA Vorden

Vleeswarenkoopje

Gekookte worst +
Corned beef

2 x 100 gram samen voor € 1.79

Special

Medaillon au 
champignon 100 gram € 2.25

Maaltijdidee

Mexicaanse Wrap per stuk € 1.45

Keurslagerkoopje

Pepersteaks 3 stuks € 5.50

Kookidee

Varkensoesters 4 stuks € 5.50

De nieuwe Special: Medaillon au Champignon. Als dat
geen herinneringen aan Frankrijk oproept. Deze sappige
entrecote gevuld met diverse soorten champignons hoeft
maar heel kort gebakken te worden (2x2 minuten).
Bijzonder lekker en niet met de Franse slag bereid. Ga
naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“La Douce France”

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

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

IN MEMORIAM

1 september 2002 - 1 september 2007

Gerda Ligtenbarg

Weer zo lang geleden, al zo lang weg maar toch
heel vaak heel dicht bij.

Marinus, Ria en de jongens

Marcel Jansen
&
Marieke Besselink
gaan trouwen op vrijdag 7 september 2007 om
13.00 uur in kasteel ‘Huize Ruurlo’ te Ruurlo.

Ons adres is:
Ruurloseweg 11, 7251 LA Vorden

Na een periode van intense betrokkenheid bij zijn
steeds verminderende gezondheid ontvingen wij
op 22 augustus 2007 het droevige bericht van het
overlijden van ons koorlid

Henk Smallegoor

We missen met hem een forse basstem, een trouw
en zeer bereidwillig lid en actief oud-bestuurslid. Hij
had nog zo veel plannen. We wensen Henny, zijn
kinderen en zijn vader veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.

Namens bestuur en leden
Gospelkoor Inspiration Vorden

Anke van Zeeburg
Tel: (06) 20 84 45 35 of

(0575) 55 30 58
avanzeeburg@hetnet.nl
www.ankevanzeeburg.nl

Een eigentijdse opleiding voor mens en hond

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling ons getoond na het overlijden van onze lieve
moeder en geweldige oma

Tjitske Wiersma-Deinum

danken wij u hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen

Fam. Wiersma

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Sanne
Heleen

25 augustus 2007

4000 gram               53 cm

Edwin, Jorien en Iris Papen

Ruurloseweg 34, 7251 LK  Vorden
Tel: 0575 - 55 55 14



In de verschillende klassen spannende
wedstrijden want juist op deze dag vie-
len de beslissingen. In de klasse 65/ 85

CC werd Bas Broekhof eerste, waar-
door hij in de eindrangschikking te-
vens kampioen werd. Datzelfde geluk-

te Tom Berends in de klasse 125 CC.
Hij werd door familie en vrienden met
een heuse gouden krans en champag-
ne gehuldigd. In de recreantenklasse
ging en de winst en het kampioen-
schap naar Jan Koop. In de Superklas-
se troefde Stephan Braakhekke in deze
laatste race Marcel Bulten af, waar-

door Stephan  tevens de kampioensti-
tel opeiste. Marcel Bulten had vooraf
nog een kleine kans op het kampioen-
schap maar dan had hij voor Stephan
Braakhekke moeten eindige en dat ge-
lukte hem dus niet. Bij de recreanten
was Mirjam Pol opnieuw van de partij.
Omdat ze aanstaande weekend in Lie-
rop aan de Grand Prix voor dames
deelneemt en wilde zij in Vorden aan
haar nieuwe 250 CC viertakt Honda
wennen en reed zij zowel in de recre-
antenklasse ( derde plaats) en in de Su-
perklasse ( 7e ) haar rondjes. 
De uitslagen waren deze middag als
volgt: Klasse 50 CC automaten: 1 Thijs
Bulten, 2 Ismo Wolsink, 3 Tim Tuitert,
4 Ties Hellegers.

Klasse 65/ 85 CC: 1 en kampioen Bas
broekhof, 2 Rico Radstake, 3 Jan Wil-
lem Arendsen.
Klasse 125 CC 1 en kampioen Tom Be-
rends, 2 Jarno Bijenhof.
Recreanten: 1 en kampioen Jan Koop,
2 Peter Berenschot, 3 Mirjam Pol, 4 Al-
bert Jan van Lenning, 5 Stefan Groot
Nuelend.
Superklasse: 1 en kampioen Stephan
Braakhekke, 2 Marcel Bulten, 3 Wi-
nand Hoenink, 4 Wouter Dijkman, 5
Bas Klein Haneveld. De bloemen wer-
den deze middag beschikbaar gesteld
door bloembinderij Kettelerij. De kam-
pioenen in de diverse klassen zullen
tijdens de feestavond volgend jaar fe-
bruari worden gehuldigd.

Kampioenen De Graafschaprijders
In aanloop naar de laatste cross van het seizoen, heeft de crosscommissie
van de VAMC De Graafschaprijders de afgelopen week veel werk verzet om
de baan van het Delden circuit zaterdagmiddag in optimale conditie te
krijgen. Dat is perfect gelukt.

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Praktijk voor
Chinese Geneeskunde

Letterlijk betekent Shiatsu  ‘Vingerdruk’.
Het is een combinatie van acupressuur
en manuele technieken.

Shiatsu werkt bij klachten zoals b.v.: gewrichtspijnen,
R.S.I. klachten, oedeem, hoofdpijn, menstruatieproble-
men, spijsvertering, enz.
De behandeling wordt vergoed door verschillende zorg-
verzekeraars. Voor behandeling op afspraak:

Jet Scholtz
Shiatsutherapeut
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel. 0575 - 55 65 00 ZHONG

Noteer alvast in uw agenda:
8 sept. voor de muziekliefhebber

29 sept. voor de fijnproever

LET OP:
Vanaf maandag 3 sept. gaan onze

andere openingstijden weer in.

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden mei t/m augustus
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 -19.00 uur

zat. 10.00 - 17.00 uur
Openingstijden september t/m april

ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur
vr. 10.00 -12.00 uur   13.00 -19.00 uur

zat. 10.00 - 17.00 uur

Prijzen incl. BTW/BPM, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken 

van de standaardspecificaties. Brandstofverbruik van 4,8 l/100km tot 13,5 l/100km, CO
2
-emissie 126 tot 324 g/km. Elke nieuwe Mitsubishi personenauto 

wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden.

www.herwersmitsubishi.nl

DRIVE ALIVE90 JAAR MITSUBISHI 

90 JAAR MITSUBISHI
WIE JARIG IS, TRAKTEERT

JUBILEUMPRIJS

€ 26.241,-

DE PAJERO 
V.A. € 51.990,-
Wij taxeren uw auto op 

bijvoorbeeld  -/- € 24.999,-

EXTRA INRUILBONUS

-/-     € 750,-

JUBILEUMPRIJS

€ 10.749,-

DE OUTLANDER 
SPORT V.A. € 23.999,-
Wij taxeren uw auto op 

bijvoorbeeld  -/- € 12.500,-

EXTRA INRUILBONUS

-/-     € 750,-

JUBILEUMPRIJS

€ 10.250,-

DE OUTLANDER 
V.A. € 29.999,-
Wij taxeren uw auto op 

bijvoorbeeld  -/- € 18.999,-

EXTRA INRUILBONUS

-/-     € 750,-

JUBILEUMPRIJS

€ 7.999,-

DE LANCER WAGON 
V.A. € 15.999,-
Wij taxeren uw auto op 

bijvoorbeeld  -/- € 7.500,-

EXTRA INRUILBONUS

-/-   € 500,-

JUBILEUMPRIJS

€ 13.749,-

DE GRANDIS 
V.A. € 28.999,-
Wij taxeren uw auto op 

bijvoorbeeld  -/- € 14.500,-

EXTRA INRUILBONUS

-/-     € 750,-

JUBILEUMPRIJS

€ 4.749,-

DE COLT 
V.A. € 10.999,-
Wij taxeren uw auto op 

bijvoorbeeld  -/- € 6.000,-

EXTRA INRUILBONUS

-/-   € 250,-

HERWERS MITSUBISHI
Gelderhorst 2 • 7207 BH ZUTPHEN

Telefoon 0575-526590

De VAMC De Graafschaprijders organi-
seert zondagmiddag 2 september een
‘nazomerrit’ dat wil zeggen een oriën-
teringsrit over een afstand van circa
50 kilometer. Start en finish zijn bij
het pannenkoekenhuis “Papa Beer’

aan de Ruurloseweg ( N 319). Er kan
tussen 13.30 en 14.15 uur gestart wor-
den. Deelname is mogelijk in de A- en
B klasse, terwijl de C- klasse is bedoeld
voor beginners.

Nazomerrit 'De
Graafschaprijders'

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

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

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

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

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

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

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

AUGUSTUS
29 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege
30 Klootschietgroep de Vorden-
se Pan

SEPTEMBER
5 Handwerkmiddag Welfare Rode Kri-

us in de Wehme
5 L.V.G. Linde Medewerkers ST. Red-

dingshonden uit Westervoort
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden
8 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
11 ANBO Fietsend in beweging info tel

55 19 09, 55 15 97
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
19 Handwerkmiddag en kraamver-

koop  Welfare Rode Kruis in de
Wehme

19 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 HSV de Snoekbaars Afsluiting wed-

strijdseizoen
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
27 ANBO Bergkoninkrijk Nepal i

Dorpscentrum Deldenzaal
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme tel 55 20 03

AGENDA VORDEN

Om wat voorbeelden te noemen: ver-
mindering van rugpijn, schouder-  en
RSI klachten; soepeler gewrichten; ste-
viger spieren; verbeterde darmwer-
king; toename van levensvreugde. 

Leden en overige belangstellenden
worden van harte uitgenodigd om op
deze avond te komen en te genieten
van elkaars gezelschap en te profite-
ren van de ismakogie.

Oecumenische vrouwengroep wichmond
Het seizoen 2007-2008 opent
woensdag 19 september 19.30 uur
in gebouw Withmundi met iets
heel bijzonders: ISMAKOGIE,  een
bewegingsleer die uitgaat van de
natuurlijke bewegingen van het li-
chaam. Kleine spieroefeningen, uit
te voeren tijdens dagelijkse bezig-
heden, geven een kettingreactie
met een heilzame invloed op li-
chaam en geest.

De Seniorensoos Vierakker/Wich-

mond wil de Vordense ondernemers
heel hartelijk bedanken voor de gewel-
dige prijzen die ze ook dit jaar weer
mochten ontvangen voor de verloting
die een enorm succes werd. Men
hoopt ook volgend jaar weer een be-
roep op hun te mogen doen.

Seniorensoos Vierakker/Wichmond

De seniorensoos heeft op donder-
dag 23 augustus een fantastischa
avond gehad met Jubal die een zeer
gevarieerd programma bracht spe-
ciaal voor de senioren.

P.V. VORDEN.
Wedvlucht vanaf Haasrode over een afstand van circa 180 kilometer: T.J. Berent-
sen 1, 10, 19; M.M. Tiemessen 2, 8, 9; E. Bruinsma 3; H.A. Eykelkamp 4, 6, 7, 11, 15,
20; D.J. Gotink 5; W.J.S Verbeek 12, 16; C. Bruinsma 13; Wieneke Winkels 14, 17,
18.

P o s t d u i v e n
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

In onze SUPER DE BOER supermarkt hebben wij plaats voor een jonge
en enthousiaste 

Verkoopmedewerker(ster) 
Kruidenierswaren / kassa

Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding,
Goede contactuele eigenschappen, 25 / 32 uur per week.

Een uitdaging voor iemand, die met het overige team onze supermarkt tot
een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar 

Aalderink supermarkt 
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

VEENSTRA’S GOEDERENHANDEL HEELWEG (VARSSEVELD)

Tel. 0315 - 24 14 51   Fax 0315 - 24 40 60 (’s Maandags gesloten)   t.o. de Radstake

U WEET - VOOR DE GROOTSTE COLLECTIE -
WERKSCHOENEN 48 SOORTEN (ook in damesmodellen)

WERKKLEDING broeken - overalls - jacks - stofjassen enz. enz.

LAARZEN EN KLOMPEN ook met stalen neus/zool

REGENKLEDING     pakken losse broeken/jacks poncho’s

* BATA
* GRISPORT

* GERBA
* BLACKSTONE

* HAVEP
* FRISTADS

* HEDEX
* HEVEA

APPEL
KWARK

SLANK CAKE
NU

€ 3.65 
p.st.

APPEL-
FLAPPEN

4 voor

€ 4.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 27 augustus t/m 1 september.

APPELKRUIMEL 
VLAAI

GROOT 

€ 11.10

KLEIN 

€ 7.10

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Schoonhoven-Schoonmaakgroep B.V.

zoekt per direkt

gemotiveerde part-time
interieurverzorgers m/v

Voor een object te Ruurlo

Werktijden:
dagelijks van 17.30-19.30 uur
Bel voor inl. telnr. 026-4953803

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Exelse Molen
hotel - café - restaurant  Tel. 0573-251026

www.exelsemolen.nl

Zondag 2 september
STOKVIS ETEN

in de “Exelse Molen”
om 13.00 uur en om 18.00 uur

U kunt reserveren tot 31 augustus
Tel. 0573 - 251026

Reserveer op tijd, want vol=vol



WIE JARIG IS TRAKTEERT! 
Wij doen dit niet alleen met gebak
maar ook met veel feestelijke aan-
biedingen. Onze showroom is fees-
telijk aangekleed en al onze specta-
culaire jubileummodellen zijn zeer

scherp geprijsd. Naast de spectacu-
laire jubileummodellen, uw voor-
deel kan oplopen tot wel € 6.710,-,
heeft Mitsubishi ook zeer aantrek-
kelijke instapprijzen. Wist u bijvoor-
beeld, dat u al een Mitsubishi Colt
kunt rijden vanaf € 10.999,- of een
stoere S.U.V.zoals de Mitsubishi Out-
lander vanaf € 29.999,- .
EXTRA TRAKTATIE TOT MAAR
LIEFST € 750,-

Bovenop al deze feestelijke aanbie-
dingen geeft Herwers Mitsubishi u
tijdens dit jubileum ook nog eens
een extra inruilbonus die kan oplo-
pen tot maar liefst € 750,-. Dat is

nog eens een traktatie!
U KOMT TOCH ZEKER OOK!
Kom ook tijdens het jubileum naar
de showroom aan de Gelderhorst 2
in Zutphen en laat u tijdens een
proefrit verleiden door de 90 jaar er-
varing van Mitsubishi. U zult onder
de indruk zijn van het comfort en
de rijeigenschappen van de Mitsu-
bishi's. 
Als u meer wilt weten over de Mitsu-
bishi jubileummodellen, een  be-
taalplan op maat, proefrit of taxa-
ties het verkoopteam van Herwers
Mitsubishi staat voor u klaar. Of kijk
op www.herwersmitsubishi.nl.

Feest bij Herwers Mitsubishi:  Voordeel tot wel € 6.710,-

Herwers Mitsubishi in Zutphen
viert van dinsdag 28 augustus tot
en met maandag 3 september
het 90 jarig bestaan van Mitsu-
bishi. U bent van harte welkom
op deze dagen om het glas te ko-
men heffen en zo de verjaardag
van ons prachtige merk mee te
vieren.

Het afgelopen seizoen is succesvol af-
gesloten met een Voorjaarsconcert in
de Martinuskerk te Warnsveld. Het ko-
mende jaar staan weer enkele kleine
werken van grote meesters op het pro-
gramma. 

Het koor staat onder leiding van de di-
rigent Hans Lamers en wordt weke-
lijks begeleid door Henk Woudstra
aan de piano. Er is nog plaats voor en-
kele nieuwe leden, met name teno-

ren, bassen en alten. 
Voor belangstellenden is er binnen-
kort een open repetitie. Deze zal wor-
den gehouden op donderdagmiddag
27 september van 14.00-16.00 uur in
het Nutsgebouw, Breegraven 1 te
Warnsveld. 

Nadere informatie kunt u ontvangen
bij mw. Ellen Stehmann, tel. 0575-
551495, of bij dhr. Gerard de Wit, tel.
0575-519660.

Toonkunst Pluskoor houdt
open repetitie
Op donderdag 6 september zal het Toonkunst Pluskoor (50+) weer starten
met zijn repetities.

De deelnemers aan de tien kilometer-
loop en de halve marathon worden na-
melijk om 14.30 uur weggeschoten
door niemand minder dan Neder-
lands kampioen op de 1500 meter
Bram Rouwen, lid van de organiseren-
de vereniging Hanzesport. Veel atleten
hebben inmiddels kenbaar gemaakt
hun keuze op de Hanzeloop te hebben
laten vallen. Het aantal voorinschrij-
vingen is, boven verwachting, nu al

opgelopen tot 165. Een aantal dat aan-
zienlijk hoger ligt dan vorige jaren.
Naast de halve marathon, die groten-
deels door het buitengebied van
Warnsveld en Vorden loopt, kan ook
worden meegedaan aan de tien kilo-
meterloop, die deels over hetzelfde
parcours gaat. Nieuw dit jaar is de ET-
NA-jeugdloop van 2,5 kilometer, waar-
aan door scholieren tot en met 14 jaar
kan worden deelgenomen. De halve
marathon en de tien kilometerloop
zijn officiële KNAU-wedstrijden, waar-
bij voor de verschillende leeftijdscate-
goriën (bij voldoende deelname) geld-

prijzen te winnen zijn. Voor wedstrijd-
lopers en recreanten is er na afloop
nog een leuke herinnering. Nieuw dit
jaar is ook dat met de championchip
wordt gelopen, waarvoor huur moet
worden betaald. Gestart wordt bij het
Winkelcentrum Dreiumme in Warns-
veld (halve marathon en tien kilome-
ter om 14.30 en ETNA-jeugdloop om
14.35 uur).  Na-inschrijven kan op 1
september vanaf 12.30 in Sporthal De
Kei in Warnsveld. Deelname aan de
ETNA-Jeugdloop is gratis. Nadere in-
formatie www.univehanzeloop.nl.

Nederlands Kampioen Bram Rouwen lost
startschot Univé-Hanzeloop
De start van de Univé-Hanzeloop
op zaterdag 1 september krijgt een
feestelijk tintje.

Het eerste herenteam speelt in de Eu-
regio competitie tegen ploegen uit on-
der meer Zevenaar, Enschede, Apel-
doorn, Doetinchem e.d. Ook ploegen
uit Bocholt en Borken nemen aan de-
ze competitie deel. Van daaruit ook de
naam ‘Euregio’! Het afgelopen seizoen
zijn de Vordenaren kampioen gewor-
den. De geboren Twentenaar Han Ree-
kers: ‘ Ik vind dat mijn voorganger het

hier in Vorden goed heeft gedaan,
mijn streven is wel om het ledental
nog verder uit te breiden. Zelf ben ik
in hart en nieren bij deze sport betrok-
ken. Ik heb de afgelopen jaren op een
behoorlijk niveau gespeeld, zo onder
meer in de eerste divisie in het eerste
team van Esrein uit Hengelo (O) ( Eure-
gio competitie ), daarnaast ook tweede
divisie landelijk in Zwolle.Ik ga hier in
Vorden ook in competitieverband spe-
len.

Behalve met het runnen van het
squash centrum wil ik mij ook bezig
gaan houden met het geven van
squashlessen. Dat heb ik de afgelopen
tijd altijd al 30 uur per week gedaan’,
zo zegt Hessel Reekers. Dat hij later
nog eens zijn boterham in de sport
zou gaan verdienen kon de thans 28
jarige Hessel zich vroeger niet inden-
ken. Zegt hij: ‘ Na de middelbare
school in Almelo ben ik op 18 jarige
leeftijd op het makelaarskantoor van
mijn vader gaan werken. In het begin
beviel dat nog wel, toch begon het op
gegeven moment te vervelen. Ik heb
toen ook nog een poos in een kleding-
zaak en in de meubelhandel gewerkt.
Toch bleef een baan in de sportwereld
door mijn hoofd spoken.

Zo heb ik een particuliere opleiding
tennisleraar gevolgd, datzelfde geldt
ook voor het squashen, hetgeen dus
uiteindelijk heeft geleid tot het geven
van lessen in deze twee takken van
sport’, zo zegt Hessel Reekers. Een
maand op vier geleden kwam hij via
het squashen in contact met Edo van
Someren, de man die de afgelopen vijf
jaar ( tot 1 september aanstaande) het
squash centrum Vorden heeft geëx-
ploiteerd. Edo: ‘In september 2002 heb
ik hier de exploitatie van Rolf Willem-
sen overgenomen. Ik heb de zaak toen

opnieuw opgestart en er voor gezorgd
dat het ledental in de afgelopen jaren
is verdubbeld.

Ik heb deze baan altijd met veel ple-
zier uitgeoefend. Echter geleidelijk
aan begon het te kriebelen en ben ik
nu na vijf jaar aan een nieuwe uitda-
ging toe. Wat ik precies ga doen weet
ik nog niet. Ik heb een horeca- achter-
grond, wellicht dat ik iets in die rich-
ting ga zoeken. Ze zullen mij hier nog
regelmatig tegen komen. Ik heb jaren
in het vierde team met jongens als
Maurice Jansen, André Balvert, Geer-
ten Harink, Maarten Lubbers en Jur-
gen Rensman competitie gespeeld en
dat wil ik de komende jaren ook blij-
ven doen. Lekker sporten en na afloop
een pilsje aan de bar, dat wil ik voor
geen goud missen’, zo zegt hij.

Over zijn opvolger in het Squash Cen-
trum zegt hij: ‘ Hessel Reekers is met
het squash virus besmet en menigeen
zal hem wel uit het ‘wereldje’ kennen.
Ik verwacht dat hij samen met zijn
vriendin Marloes nog meer leven in
het Squash Centrum zal brengen’, al-
dus Edo van Someren. Zaterdagavond
1 september neemt hij afscheid als ex-
ploitant en zullen Hessel en Marloes
deze avond voor het eerst als gastheer
en gastvrouw optreden. Hessel Ree-
kers wil wat betreft het weekend van
27 en 28 oktober aanstaande qua pu-
bliciteit flink aan de weg timmeren.
Dan zal namelijk de in squash kringen
bekende ‘Wilson Tour’ naar Vorden
komen. Hessel: ‘ Dat houdt in dat veel
bekende landelijk toppers zoals de Ne-
derlands kampioen Tony Schwab hier
spelen. Belangstellenden mogen dat
weekend ook een balletje tegen hem
slaan’, zo zegt hij.

Squash Centrum Vorden verder laten doorgroeien

Nieuwe exploitant Hessel Reekers heeft grote plannen

Met ingang van 1 september wordt Hessel Reekers de nieuwe exploitant
van het Squash Centrum Vorden. Hij wordt daarbij geassisteerd door zijn
vriendin Marloes Lammertink. De kersverse exploitant blijkt een gedre-
ven sportman en heeft één doel voor ogen: het Squash Centrum Vorden
naar een hoger plan tillen. Momenteel telt het centrum circa 150 leden die
op recreatieve wijze via het squashen hun conditie op peil willen houden.
Jong en oud in de leeftijd van pakweg 10 tien jaar tot en met 65 plussers.
Daarnaast zijn er circa 70 squashers die in wedstrijdverband hun sport be-
oefenen te weten zes herenteams en vijf gemengde teams.

Edo van Someren en Hessel Reekers

En het bijzondere aan dit optreden
was, dat de zangers en zangeressen of
uit Wichmond of uit Vierakker kwa-
men. Dus een echte thuiswedstrijd
voor Ciske Sipman, winnares inVor-
den, toen zij 'Think' van Aretha Frank-
lin zong. Een daverend applaus was
haar deel. Cordrik van der Meulen,

derde in Vorden, bracht weer met veel
enthousiasme het nummer van De
Dijk getiteld 'Ik kan het niet alleen'. En
dan als klap op de vuurpijl het bestuur
van de Oranjevereniging zelf. De gehe-
le week met de organisatie bezig en
dan ook nog even tijd uittrekken om
het 'lief, klein konijntje' ten gehore te
brengen. De avond in Wichmond kon
niet meer stuk. Een dag eerder, volop
feest voor de 'senioren' in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker. Daar bracht
de muziekvereniging Jubal een avond
met nummers van bijvoorbeeld Bach
tot 'Pirates of the carabean' en van
Miss Saigon tot Spaanse muziek. 

Zaterdagavond gingen met medewer-
king van het dans- en showorkest 'Mel-
low' de beentjes in de feesttent op-
nieuw van de vloer!

Feestelijke muzikale Oranje
happenings
De feestavond in de grote tent op
het feestterrein in Wichmond met
medewerking van het dans- en
showorkest 'Kiek doar us' is vrij-
dagavond een happening van je-
welste geworden. Ruim 700 bezoe-
kers deed de tent op haar grondves-
ten schudden. Met name toen de
artiesten die onlangs tijdens het
songfestival in Vorden van de par-
tij waren, deze avond opnieuw het
podium betraden.

De uitslag was als volgt: 1 J. Groot Jeb-
bink 9600 gram; 2 J.W. Golstein 5300;
3 W. Vreeman 2660; 4 D.J. Weustenenk
1000; 5 J. Besselink 740 gram. Op 8 sep-
tember wordt er in de Yssel bij Zut-
phen gevist.

De Snoekbaars
Tijdens de onderlinge viswedstrijd
van de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars die zondag in de Oude
Yssel werd gehouden, werd bijna 20
kg vis gevangen.
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Vierakker
Vorden

Wichmond
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Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

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 TOns 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

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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!
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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.

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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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

10

10

101010

10

10 1010

101010

10

10

10

10

10

10

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
KORTOP GEHE

COLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER MODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 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. 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
Internet
Naast 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.
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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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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 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 Kruis
De 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 de
Achterhoek

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 scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws:
www.contact.nl
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Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258 

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

* Vraag naar de voorwaarden en beschikbare uitvoeringen.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

VREEMDGAAN MET 
VERSCHILLENDE MODELLEN?
Een Citroën biedt zó veel comfort, zó veel technologie... dat moet u 
ervaren. En ónze ervaring is dat u dat niet in een proefrit van een uurtje 
kunt doen. Daarom mag u de Citroën van uw keuze gerust een hele dag 
mee. U haalt hem in de morgen, u test uitgebreid de rijeigenschappen 
en alle comfort, en u brengt hem vóór sluitingstijd terug. Deze actie geldt 
van 1 augustus tot 31 augustus.

Het mag. Een Citroën voor ’n dag.

• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk

• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

Roomstraat 11a • 6996 DX  Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011

E-mail: hteunissen@versatel.nl

SSCCHHIILLDDEERRSSBBEEDDRRIIJJFF

Henk Teu
nissen

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 28 92 / 06-53362300

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur

zaterdag de gehele dag

Vanaf 1 september begint het planten weer!

Aanbieding:
Bloeiende grote hortensia’s

€ 8,00 per stuk

Zolang de voorraad strekt.

Verder heel veel mooie planten met herfsttinten.
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Startpunt bij café Langeler te Hengelo.
Aanmelden tussen 10.30 en 11.00 uur.
Bij aankomst staat er koffie klaar en
we starten om 11.30 uur. Tijdens de
middagpauze ontvangt u een snack in
de horecagelegenheid. De prijsuitrei-

king is om circa 17.30 uur en daarna is
er een koud en warm buffet. Hebt u in-
teresse om mee te doen telefoneer dan
of er nog een plekje over is, maar haast
U!! Telnr. Hans Jansen: 0575-551892

Kroegentocht in Hengelo

Voor de vijfde keer organiseert bridgeclub Bronkhorst weer de oer gezel-
lige Kroegentocht door Hengelo. In elk café worden 4 spellen gespeeld en
dan op naar het volgende café, er zijn in totaal 6 ronden.

Free-wheel werd gewezen op het be-
staan van Aspen 2t, een milieuvrien-
delijke brandstof voor tweetakt moto-
ren met eenzelfde vermogen. De ver-
schillen met 'gewone' brandstof zijn
groot en zoals met zoveel dingen
moet de zorg voor het milieu ergens
beginnen. Alle beetjes helpen tenslot-
te. Bij gebruik van Aspen 2t is de uit-
stoot van met name de zeer schadelij-
ke deeltjes 30 keer minder dan nor-
maal. Daarnaast verlengt het ook de
levensduur van de motoren omdat
een schonere brandstof geen vuile
deeltjes achterlaat in de motor. Dat
moet na verloop van tijd natuurlijk
blijken maar zou een mooie bijkom-
stigheid zijn voor de toch gevoelige
motortjes van de solexen. De brand-
stof is wel veel duurder dan de mengs-
mering. Free-wheel laat dan ook aan
de klant over om, tegen betaling van
1,- extra, te kiezen voor een schoner
milieu.

Free-wheel heeft onlangs Burgemees-
ter Aalderink, die ondernemers met
oog voor het milieu een warm hart
toedraagt, gevraagd officieel de eerste
solex met Aspen 2t af te tanken om
vervolgens een rondje op zijn favoriete
vervoermiddel rondrijden. 
En dat Free-wheel goede voornemens
heeft blijkt ook wel uit de aanschaf
van een electro-scooter. Dit is een van

de eerste electro-scooters in Neder-
land. Net zoals de solex kan hierop
zonder helm worden gereden. Daar-
naast is deze scooter geluidsarm in te-
genstelling tot het (nostalgische) ge-
luid van de solex. Na 45 km moet de
accu opnieuw opgeladen worden, dat
zou in principe overal kunnen. Ge-
woon de oplader met stekker aanslui-
ten op het lichtnet. De kosten voor het
opladen zijn vele malen lager dan de

benzinekosten voor de scooter en het
milieu wordt daarmee nauwelijks be-
last. Free-wheel is deze scooter aan het
testen. Waarschijnlijk zal deze in het
voorjaar 2008 definitief in het pro-
gramma worden opgenomen.

Wilt u meer weten over Aspen 2t kijk
dan op www.aspen-benelux.nl. Hier
kunt u ook zien wie bij u in de buurt
Aspen  verkoopt.

Free-wheel ook voor beter Milieu
Free-wheel, het buitensportbedrijf
in Vorden, heeft doorgaans weinig
milieubelastende activiteiten op
haar programma staan. Maar met
de komst van de solexen vorig jaar
kreeg zij voor het eerst te maken
met de gevolgen van het gebruik
de brandstof hiervoor. De solexver-
huur is in populariteit dit jaar
enorm gestegen en daarmee  dus
ook de hoeveelheid brandstof hier-
voor. Normaalgesproken wordt
een milieubelastende mengsme-
ring hiervoor gebruikt, maar het
kan ook anders...

Burgemeester Aalderink tankt eerste solex af met Aspen 2t.

Beide teams,met veel internationals
in hun midden, spelen in de hoofd-
klasse en strijden al jaren tegen elkaar
om de landstitel. Dit jaar kwam het
team van Bloemendaal als winnaar
uit de strijd en het mag zich een jaar
lang trots tooien met de titel van
landskampioen. Het team zal in deze
spannende wedstrijd zeker willen la-
ten zien dat het deze titel met recht
draagt en het zal niemand verbazen
dat het team van SCHC op revanche

zint en popelt van verlangen om in
Zutphen te tonen dat het zich met
Bloemendaal méér dan kan meten. 
Dat het de Mixed Hockey Club Zut-
phen (MHCZ) gelukt is om deze twee
kanjers naar Zutphen te lokken is een
fraai staaltje van wat deze bijna 100-ja-
rige hockeyclub de laatste jaren ver-
mag. Sinds de club drie jaar geleden
van Eefde verhuisde naar de het sport-
complex Zuidveen, laat de club op al-
lerlei manieren van zich spreken. Het

ledenaantal groeide van een beschei-
den 250 naar ruim 650 leden; het spel-
niveau ging, mede dankzij een her-
nieuwde en moderne trainingsaan-
pak, met sprongen omhoog en met
een heel actieve activiteitencommissie
wordt er voor gezorgd dat naast de re-
guliere hockeytrainingen en -wedstrij-
den er ook heel veel andere leuke din-
gen te doen zijn. 
Na de wedstrijd wordt op spectaculai-
re wijze het lustrumlogo onthuld
waarmee MHCZ op 17 november a.s
haar 100-jarig bestaan wil ingaan: erg
leuk om dat nog mee te nemen als slot
van een mooie middag.

Landskampioenen naar Zutphense hockeyclub
Op zondag, 2 september zullen de heren I teams van hockeyclub Bloemen-
daal en van SCHC (Stichtsche Cricket en Hockey Club) om 14.30 uur tegen
elkaar ten strijde trekken op de velden van de Zutphense hockeyclub (ter-
rein Zuidveen). Een ieder is welkom en de toegang is gratis.

Aanstaande dondermiddag neemt IJs-
brand ter Haar uit Arnhem plaats op
de orgelbank van het Lohmanorgel en
brengt een programma van ongeveer
30 minuten waarin hij werken speelt
van Telemann, Bach en Hurlebusch
(1695-1765). Deze laatste componist is

wellicht onbekend maar hij was vanaf
1743 verbonden aan de Oude Kerk te
Amsterdam. Daarvoor reisde hij veel
door Europa en bezocht Bach in 1735.
Hij heeft opera's en cantates alsmede
een groot aantal werken voor orgel en
clavecimbel geschreven.

IJsbrand ter Haar (*1982) studeerde or-
gel aan het Conservatorium te Arn-
hem bij Theo Jellema en later aan de
Messiaen Academie te Arnhem / Zwol-
le bij Theo Jellema, Leo van Doeselaar
en Cor van Wageningen. Hij behaalde
zijn diploma Cum Laude en studeerde
af op het Baderorgel in de Sint Wal-
burgiskerk te Zutphen. Dorpskerk Vor-
den, dondermiddag 30 augustus 2007
aanvang 15.30 uur. Toegang gratis /
collecte

Voorlaatste toeristenconcert in de
Dorpskerk van Vorden
Nu de scholen weer zijn begonnen verwacht men in toeristisch Vorden de
zogenaamde "grijze golf". In verband hiermee organiseert de Muziekcom-
missie Dorpskerk Vorden nog een tweetal extra concertjes in de Dorps-
kerk op de donderdagmiddag.

Op zaterdag 8 september van 16.00 tot
18.00 uur kan er geruild worden, als
extra verrassing worden de overgeble-
ven clubmagneten ook verstopt in de
winkel, om precies 1 minuut over
16.00 uur wordt  het startsein gegeven
en kan iedereen op zoek naar de laat-
ste clubmagneten bij Plus Eland in
Hengelo. Aansluitend kan er dan ge-
ruild worden, zodat de kampioen-
schaal toch helemaal vol kan worden
verzameld.

BEZORG-SERVICE
Service biedt Plus ook op alle terrei-
nen, b.v. stomerij-service, foto-service,
ook de eigen slagerij biedt u alle ser-
vice, zo kunt u ter plekke al uw vlees-

wensen aan de slager vragen, ook de
barbeque-service hoort daar natuur-
lijk bij, gratis barbeque bij besteding
van ¤50.00 of meer en dan kunt u ook
dagelijks gebak bestellen uit ons rui-
me assortiment. Nieuw voor Hengelo
wordt de bezorgservice, uw bood-
schappen worden door Plus met ple-
zier thuisgebracht. Alweer een Plus-
punt van Plus Eland in Hengelo.

BROODDAG
Maandag is brooddag bij Plus. Elke
maandag kunt u 3 broden uitzoeken
voor een scherpe prijs. Het hele assor-
timent ligt voor u klaar. Graag willen
wij iedereen genoeg brood bieden,
daarom het verzoek om u bestelling
van te voren op te geven.

Dat is nog eens een goed begin van de
week, eerst brood halen en desnoods
gelijk de rest van de aanbiedingen ha-
len, want ook die gaan direct op
maandag in. Zo start u de week weer
fris met alle versprodukten die Plus
voor u heeft. Plus Eland is er voor U.

Ruilmiddag Plus-clubmagneten!!
Na het succes met de voetbalplaat-
jes, is nu de actie met Eredivisie-
clubmagneten ook een groot suc-
ces bij Plus. Om iedereen de moge-
lijkheid te geven om de Eredivisie
kampioensschaal vol te verzame-
len wordt er een ruilmiddag geor-
ganiseerd.

De inschrijving hiervoor is inmiddels
gesloten en er hebben zich maar liefst
25 gilden/schutterijen aangemeld het-
geen inhoudt dat er meer dan 1500
schutters aan de wedstrijden gaan
deelnemen. Er wordt gestreden in di-
verse disciplines zoals o.a. vendel-

zwaaien, bielemanswedstijden, Mar-
ketentsterwedstrijd, marcheren en na-
tuurlijk vogelschieten voor alle konin-
gen en jeugdkoningen van deze ver-
enigingen. 
Op het terrein wordt een tent ge-
plaatst van 50 bij 20 meter en enkele

kleinere tenten alsmede een eretribu-
ne. 
Voor de marswedstrijden worden de
straten van Hengelo Gld gebruikt mid-
dels een route van plusminus 3 km
waar alle verenigingen aan deelne-
men met alle vertoon welke de gil-
den/schutterijen uniek maakt. Een
speciale delegatie uit de partnerge-
meente Neuenkirchen  zal ook acte de
precence geven. Dus het is de moeite
waard om deze dag in uw agenda te

plaatsen. De Hengelose winkeliers die
aangesloten zijn bij de Hengelose On-
dernemers Vereniging vonden dit ini-
tiatief zo voortreffelijk dat zij spon-
taan hun koopzondag op deze dag
hebben geplaatst om nog meer men-
sen naar dorp te krijgen.

Op vrijdag 14 september organiseren
wij een heus muziekfestival als de wel-
bekende oktoberfeesten in de grote
Tent op De Hietmaat mmv.  div. arties-

ten waaronder Werner Redlich, Die
Schmalzler, en nog enkele andere ar-
tiesten. Kaarten voor deze avond zijn
vanaf heden te koop bij Cafe Markt-
zicht (Wolbrink) te Hengelo en Cafe de
Mallemolen te Zelhem. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op de website
www.emmhengelo.nl 

In week 37 verschijnt  de Festivalkrant
met meerdere gegevens

Voor schutterij EMM zijn het drukke dagen want ze hebben een gigaklus
in het weekend van 14 en 16 september a.s.. Door de federatie St. Hubertus
is de schutterij  EMM Hengelo Gld de organisatie van een schuttersdag
voor alle bij de federatie aangesloten schutterijen en gilden toegewezen.

Schutterij EMM organiseert Muziekfestival en Schuttersdag
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Zo kunt u bij Anneke Bouwmeester te-
recht voor een cursus Pentekenen.
Werken met aquarel-potloden be-
hoort ook tot de mogelijkheden. (Fi-
guur-)Tekenen en schilderen wordt
met veel enthousiasme gedoceerd
door Henk Ottenhof. Diverse onder-
werpen als compositie, licht en don-
ker, vorm en ruimtelijkheid via pot-
lood, houtskool en aquarel of acryl ko-
men aan bod.

Sinds vorig jaar geeft Arend Mol de
suksesvolle cursus Schilderen met
Olieverf. De basistechniek van het te-
kenen alsmede compositie, donker en
licht etc. komen aan de orde. Ook on-
derwerpen als verf maken, penseelvoe-
ring, paneel/doek voorbereiden wor-
den behandeld. 

Janny van der Torre, docente Bordu-
ren, heeft dit seizoen de Pronkrol, of
"Souvenir de ma Jeunesse" op het pro-
gramma staan. Aan het begin van de
20e eeuw werd op (kost-)scholen een
pronkrol gemaakt. Dit is een lange
doek met daarop voorbeelden van di-
verse technieken. 
Een andere naaldkunst is Patchwork
en Quilten. Na de suksesvolle begin-
nerscursus gaat Marianne van den Ent
verder met het maken van een "Sam-
pler", een grote quilt, opgebouwd uit
blokken in verschillende technieken,
maar met een beperkt aantal stoffen. 

Bij Het Hof in Borculo kan gebruik ge-
maakt worden van de computerruim-
te, zodat het mogelijk is de cursus Pho-
toshop Elements voor beginners aan
te bieden. Enkele onderwerpen die
worden behandeld tijdens de zes les-
sen Photoshop Elements: bestandsbe-
heer en rubriceren, computerinstellin-
gen, het bewerken van digitale bestan-
den, afdrukken delen van foto's, etc.
en natuurlijk veel tips en trucs. Boven-
dien wordt aangenomen dat u de be-
ginselen van de fotografie beheerst en
bekend bent met het gebruik van uw
eigen toestel. Mocht dit laatste niet
het geval zijn, dan wordt de mogelijk-
heid geboden in drie voorafgaande les-
sen Digitaal Fotograferen in de prak-
tijk onder de knie te krijgen. Het gaat
hier met name om het fotograferen
met uw eigen toestel en de mogelijk-
heden en instellingen die uw toestel
biedt. 

In de prachtige keuken van Het Hof
wordt het koken en bakken tot een wa-
re kunst verheven. Kok Gertie Korten
is bereid gevonden wederom een drie-
tal lessen Koken voor Gasten te verzor-
gen. Bij hem leert u een niet alledaags
3-gangen menu op tafel te zetten,
waar uw gasten nog lang over zullen
praten, en dat u die avond ook zelf
nuttigt! Bakken met Riekie belooft
ook een culinair feest te worden: taar-
ten, amuses, lunchgerechten, tapas-
buffet, high tea zijn zomaar wat idee-
tjes van Riekie Keppels.

Boetseren: Lineke Bosch geeft les in
het werken met klei: beelden, schalen,
naamtegels, enz. Alles is mogelijk, zo-

wel figuratief als abstract. De Kunst-
Kring Ruurlo beschikt over een eigen
keramiek-oven, zodat u met een ge-
bakken kunstwerk naar huis gaat.
Speksteen bewerken: Speksteen (of
zeepsteen) is een zeer zachte steen-
soort, die makkelijk te bewerken is en
prettig aanvoelt. De prachtige kleur-
schakeringen komen het meest tot
hun recht bij simpele vormen. Omdat
er individueel gewerkt wordt, is de
cursus geschikt voor zowel beginners
als gevorderden. De cursus wordt gege-
ven door Marianne Matthes. Zij werkt
al bijna 10 jaar met speksteen.

U krijgt nogmaals de kans bij die ene
jurk of trui een passende ketting te
maken tijdens de workshop Sieraden
maken van Carla Lindenschot. Het-
zelfde geldt voor de workshop Moza-
lek: u bepaalt zelf welke kleuren u ver-
werkt in de prachtige schaal die u in
één avond maakt.

Het Open Atelier KunstKring heeft de
bedoeling in een ontspannen sfeer
zonder docent creatief bezig te zijn.
De boetseergroep, waarvan de deelne-
mers elkaar stimuleren en met raad,
eventueel met daad, bijstaan, is al vele
jaren op deze manier bezig. Sinds een
jaar is er tevens een schildersclub van
start gegaan. Tenslotte is er de "Muse-
umgroep" die met enige regelmaat ge-
zamenlijk interessante exposities be-
zoekt. 

Meer informatie op www.kunstkring-
ruurlo.nl of aanvragen op 0573-
453090 of 451599.

Zeer gevarieerd cursus-aanbod
kunstkring Ruurlo
De KunstKring Ruurlo is er weder-
om in geslaagd een zeer gevarieerd
cursus-aanbod samen te stellen
voor de komende herfst- en winter-
periode.

Zaterdagmorgen 1 september van 9.00
- 13.00 uur houden een aantal  Lich-
tenvoordse ondernemers weer een
Koopjesmarkt op de Markt in het cen-
trum van Lichtenvoorde. Restantvoor-
raden gaan tegen bodemprijzen weg!
Op de koopjesmarkt worden restanten
verkocht tegen regelrechte bodemprij-
zen. De markt wordt opgezet op het
marktplein in het centrum en het is
de bedoeling dat aan het einde van de
markt alle koopjes weg zijn. Zo aan
het einde van de zomer willen de win-
keliers u nog laten profiteren van aan-
trekkelijke koopjes. Wie weet vindt u
nu precies datgene wat u al zolang

zoekt. En dan nog tegen zulke lage
prijzen. Of misschien ziet u wel leuke
spulletjes die u cadeau wilt geven. Het
is de moeite waard om een kijkje te
gaan nemen. 

GEZELLIGHEID 
Als u deze morgen op koopjesjacht

gaat kunt u gerust uw kinderen mee-
nemen, ook aan hen is namelijk ge-
dacht. Er staat namelijk een Mega
springkussen voor hen klaar, er is pop-
corn en een Ballonnenclown is aanwe-
zig. En natuurlijk kunt u terecht op
een van de gezellige terrasjes op de
Markt. Het belooft een gezellige mor-
gen te worden. Dus: sla uw slag en pro-
fiteer van de vele aanbiedingen!

Koopjesmarkt in
Lichtenvoorde

Veel moois voor bodemprijzen

Tientallen kleine wagentjes vergezel-
len de grote wagens en maken het tot
een kleurrijk schouwspel. Groep De
Slinge slaat dit jaar een totaal andere
weg in. Met een gewaagde constructie,
waarbij de zijkanten van de wagen
langs en achter de wagen bewegen,
beelden ze de Beltrumse beek De Slin-
ge uit, compleet met de aanwezige flo-
ra en fauna. Groep Losse Flodders
bouwt een echte hersenkraker: met
als onderwerp 'Hersenspinsels' staat
het menselijk brein centraal. Groep
Lintvelde heeft zich laten inspireren
door Pop-Art en de bouwers van groep
Klunt geven een kijkje in de keuken
van kunsten op straat. 

De onderlinge concurrentie tussen de
wagenbouwers tilt het niveau van het
Beltrumse corso ieder jaar naar een
hoger niveau. Na maandenlang inten-
sief aan een wagen te hebben gewerkt,
staat de jurywaardering hoog in het
vaandel. Het aantal manuren dat ge-
middeld nodig is om een corsowagen
te bouwen is zesduizend. Bijna iedere
dorpsinwoner is op een bepaalde ma-
nier betrokken bij het bloemencorso.
´s Avonds zijn alle corsowagens nog-
maals te bekijken in het verlichte
avondcorso op het sportveld van sport-
park De Sonders aan de Avesterweg.
Bezoekers aan dit avondcorso kunnen
hun stem uitbrengen en de winnende
wagenbouwgroep wordt beloond met
de publieksprijs. Op het Mariaplein, in
het dorpscentrum, naast de kerk
wordt voor, tijdens én na het bloemen-
corso worden op een grote markt am-
bachtelijke producten gepresenteerd
en tal van producten verkocht. Er is
daarnaast straattheater, een Cosmeti-
cart-artiest en er zijn gezellige terras-
jes ingericht. 

ERIK HULZEBOSCH 
Erik Hulzebosch, marathonschaatser
en winnaar van de talentenshow ' So
You Wannebe a Popstar' betreedt
maandagavond 3 september het podi-
um. De inwoner van Gramsbergen die
bekend staat om zijn opvallende
Drentse tongval, ziet het naar eigen
zeggen helemaal zitten om naar Bel-
trum te komen. 

DUO UIT VOLENDAM 
Ook het bekende duo Nick & Simon
uit Volendam is in Beltrum van de par-
tij. Ondanks de drukke reeks van con-
certen die ze momenteel door het he-
le land geven, maken ze graag tijd vrij
om ook in Beltrum van zich te laten
horen. Kaarten zijn - mits nog niet uit-
verkocht - te koop bij supermarkt Co-
öp, café Dute, café Spilman en aan de
kassa van de tent. 

BANDS IN DE TENT 
Zondagmiddag, na afloop van het
bloemencorso, verzorgt dj Kinz de mu-
ziek in de kermistent. Zondagavond
staat de band Crystal Dream op het po-
dium. Maandagmiddag laat de band
Kaliber van zich horen evenals 's
avonds, tijdens het optreden van de
topartiesten. Dinsdagmiddag zorgt Fa-
shion Showband voor de muzikale in-
vulling en de afsluitende avond wordt
verzorgd door de band Breakstuff. 

OPVALLENDE ANDERE KERMIS-
NIEUWTJES: 
Maandag: ringsteken, een demonstra-
tie met een tiental jachthonden én
een show met paarden en pony's.
Maandagmiddag seniorenkermis in
De Spilsoos bij sportpark De Sonders
m.m.v. Beltrums Harmonicagezel-

schap. Dinsdag morgen vogelschieten
en een kinderspektakel voor de basis-
schooljeugd. Dinsdagavond afsluiting
kermis met schitterend vuurwerk op
het feestterrein!     Op www.bloemen-

corsobeltrum.nl is meer informatie te
lezen over de wagenbouwgroepen, de
corsowagens en de kermis. Ook zijn fo-
to's te bekijken van corso's van vorige
jaren.

Beltrumse kermis met optreden 
Nick & Simon en Erik Hulzebosch
Beltrum heeft dit jaar een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis
staan bekende Nederlandse topartiesten op het podium in de feesttent
aan de Avesterweg. Verder gaan de Beltrumse corsobouwers ieder jaar op-
nieuw voor de overtreffende trap. Spektakel, vernieuwing én uitdaging le-
ven meer dan ooit. Op zondagmiddag 2 september is het zover. De twaalf
reusachtige wagens, die beplakt zijn met honderdduizenden kleurrijke
dahlia's trekken dan door de Beltrumse straten. 

Bloemencorso: uitdaging, fascinatie en spektakel gaan hand in hand.

Start to Run begint op zaterdag 8 sep-
tember a.s. weer aan de clinicserie, die
al meer dan 50.000 Nederlanders een
betere gezonde levensstijl bezorgde.
Zij werden slanker, werden sterker,
scherper, vrolijker en kregen meer
zelfvertrouwen.
Kortom zij zitten lekkerder in hun vel
En dat kunt u ook. 6 zaterdagen ach-
tereenvolgend, te beginnen op 8 sep-
tember a.s., traint u onder begeleiding
van ervaren gediplomeerde en en-
thousiaste trainers. Samen met ande-
re deelnemers die net als u er al vaker
over dachten, maar tot nu toe steeds
niet toekwamen. Elke training bestaat
uit een stukje theorie en ruim een uur
praktijk, waarin u de kunst van het
verantwoord regelmatig hardlopen
wordt aangeleerd. Na 6 weken kunt u
minimaal 20 minuten (ca. 3 km) ach-
ter elkaar hardlopen.

EN HET IS NOG LEUK OOK!
Hoe werkt het? U krijgt 6 leuke en
functionele trainingen, 1 T-shirt na
vier keer meedoen, het Atletiek Maga-
zine, een gratis abonnement voor 3
maanden op het tijdschrift Runners
World, de Nationale Sportpas en de ga-
rantie dat uw conditie na 6 weken
sterk is verbeterd. Meer weten o.a. over
de locatie bij u in de buurt? Bezoek
www.starttorun.nl of de loopspeciaal-
zaak die vertellen u graag er alles over.

BIJ RUN2DAYRUNNERS VORDEN
Voor de 3e keer in Vorden bij Run2day-
runners Vorden. 6 zaterdagen begin-
nende op 8 september. Aanvang 9.00
uur bij de sporthal aan het Jebbink te
Vorden. Inlichtingen zie ook
www.runner-vorden.nl of Ton ten Ha-
ve tenhave@beweegt.nl of 0575-
552827.

Slanker en een
betere conditie 
in 6 weken!
Wie wil dit nu niet? En het is nog
leuk ook!
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Als gevolg daarvan is men geneigd om
het voorhoofd verkrampt op te trek-
ken, om de ogen hiermee als het ware
open te sperren. Hierdoor ontstaan
echter vaak weer voorhoofdsrimpels
en vaak zelfs ook hoofdpijn! Het over-
tollig weefsel kan een zwaar gevoel ge-
ven, meestal aan het eind van de dag.
Ook kan het zijn dat men last heeft
van wallen onder de ogen, of gele ver-
kleuringen rond de ogen door vetop-
hopingen, of ''pukkels en bultjes'' in
het ooggebied. Daarvoor zijn in mo-
derne privé-klinieken, zoals de Hoog-
he Birck Kliniek in Doetinchem, goede
en niet ingrijpende mogelijkheden
om dat op te lossen. Soms gebeurt dat
met laser, en soms door een kleine in-
greep, comfortabel onder lokale ver-
doving en in dagopname, door de plas-
tisch chirurg. 
Bij ooglidcorrecties wordt onder-
scheid gemaakt tussen problemen
met de bovenoogleden (meestal huid
welke op de wimpers drukt) en klach-
ten over de onderoogleden (in de regel
wallen of zakken onder de ogen). De
oplossing voor hangende bovenoogle-
den, is dus het weghalen van het over-
tollige weefsel boven de ogen. Dat heet
een bovenooglidcorrectie. Als er iets
moet worden gedaan aan de wallen
onder de ogen, gaat dat via een onder-
ooglidcorrectie.

Bovenooglid-correctie of wenk-
brauwlift ?
Bij bovenooglid problemen betreft het
in de regel een huidoverschot welke
op de wimpers rust,  waardoor (in de
loop van de dag) een vermoeide in-
druk en een zwaar gevoel ontstaat.
Vaak blijkt dat ook het vet in de oog-
kas enigszins uitpuilt, waardoor de
eerder genoemde huidproblemen
sneller tot klachten zullen leiden. Bij
de operatie wordt  vrijwel altijd een
hoeveelheid huid verwijderd en
meestal (meer of minder) vet. Met de
grootste zorg worden kleine bloed-
vaatjes dichtge-sealed, om al te erge
blauwverkleuring na de operatie te-
gen te gaan. De dunne hechtingen
kunnen na plm. 7 dagen verwijderd
worden. Het "definitieve" resultaat is
na 8 tot 12 weken meestal bereikt. In

het begin is er vaak nog enige zwel-
ling, soms blauwe verkleuring die
doorgaans binnen een week is verdwe-
nen. Uw vermoeide blik zal zijn ver-
dwenen en u heeft een frissere ''Look''!

In sommige gevallen echter lijken de
oogleden 'gezakt', maar zijn het feite-
lijk de wenkbrauwen die dit 'over-
schot' veroorzaken. Soms zitten de
wenkbrauwen van nature naar de
smaak van de patiënt te laag. Worden
de wenkbrauwen (soms het gehele
voorhoofd) door de plastisch chirurg
weer naar boven gelift, dan is vaak het
''ooglidprobleem'' opgelost. Vaak
wordt deze ingreep gecombineerd
met een bovenooglidcorrectie. Het re-
sultaat is dan een opener, vriendelij-
ker, minder vermoeide uitdrukking.
De wenkbrauwlift wordt eveneens on-
der plaatselijke verdoving en in dagbe-
handeling uitgevoerd. 
Bij onderooglidcorrecties wordt on-
derscheid gemaakt tussen een puur
huidoverschot (vaak bij wat oudere pa-
tiënten) en wallen veroorzaakt door
overtollig vet (meestal bij jongere
mensen; vaak ziet men dat dit pro-
bleem in de familie voorkomt), het-
geen eveneens vaak een vermoeide in-
druk wekt.  Afhankelijk van de onder-
liggende problematiek wordt al voor
de operatie bepaald of vooral vet of
vooral huid verwijderd zal worden.
"Zakken onder de ogen" ter hoogte van
de onderste rand van de oogkas, ver-
oorzaakt door (wisselende) vochtopho-
pingen kunnen niet operatief worden
behandeld evenals blauwe kringen on-
der de ogen. Hiervoor is behandeling
door een huidtherapeut(e) en/of visa-
gist(e) de beste oplossing. En ook hier,
heeft u na uw genezing, een frissere
uitstraling!
De nabehandeling voor de boven- en
onderooglidcorrectie, en van de wenk-
brauwlifting, is in grote lijnen gelijk.
Na de operatie is het verstandig enige
uren rustig in de kliniek te blijven uit-
rusten. De ogen zullen daar worden
bedekt met ijswatercompressen (gaas-
jes gedrenkt in ijswater). Na ongeveer
twee uur kunt u dan onder begelei-
ding naar huis.
De hechtingen gaan er na een week
uit en u ziet dan direct een groot ver-
schil! Na plm. 8-12 weken is het defini-
tieve resultaat echter pas goed te be-
oordelen. U zult versteld staan van het
verschil..!

Op 1 september houdt de Hooghe
Birck Kliniek weer een Info Dag en
bent u tussen 11 en 16.00 van harte
welkom. Voor vragen kunt u ook tij-
dens kantooruren contact opnemen
met de consulentes van de Hooghe
Birck Kliniek via de balie : 0314
343525. De kliniek is gevestigd te Doe-
tinchem, aan de Kruisbergseweg 5.

Vermoeide blik, hoofdpijn ?

Een ooglidcorrectie kan
vaak helpen !
Krijgt u ook vaak commentaar van
uw omgeving, dat u er zo moe uit-
ziet, terwijl u dat helemaal niet
bent ? 
Veel mensen ervaren dat, want we
krijgen op den duur allemaal last
van hangende bovenoogleden. Dat
komt doordat de zwaartekracht
aan ons lichaam trekt, en zodoen-
de zorgt voor het gaan hangen van
de bekende ''onderdelen''. Ook de
bovenoogleden (en later ook de
wenkbrauwen) ontkomen hier niet
aan.
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Vier dage achter mekaar en  duuz-
enden  bezoekers . Achter het Vor-
dense kasteel,  een appart tenten-
kamp  en  vulle volk .  Maor weinig
oet ons Bronckhorst zelf. Al maor
kieken en praoten. Um de veute
dreuge te hollen  een pad  van holt-
snippers..  De organisatie  zorgd   er
prima veur  dat de zaakjes  mar-
cheern..  De eerste dage in de mor-
gen nat , later op  ‘n dag  warme
zonne. De  Castlelefair   2007 op z’n
best. In Vorden  met een echt kas-
teel Vorden op de achtergrond.
Wie dat wil kan een rondleiding
kriegen in het kasteel zelf. Er zelfs
blieven  slaopen of  er een feest hol-
len.  Dat zal dan een paar centen
kosten. Dat  liekt  neet  zonnen gro-
ten hobbel  veur vulle  leu van dit
publiek. Het grootste deel van dit
volk  ‘dat hef  de bokse neet kapot ‘
zegge wiej  in ons Bronckhorst.  Ver-
wacht neet  dat Jan met de Pet   hier
de goedkoopste spullen  veur ’t grie-
pen  hef liggen.  Een rommelmarkt
die zeuk iej  op andere plaatsen.
Toch elk jaor mear  verscheiden-
heid en een steeds  groter aanbod
van vrumde zaken.. Het thema zol
kunnen  heten  ‘Creatief  leren war-
ken met tuin en dier .’ .

Alles wat er op dat terrein in ons
Bronckhorst veurhanden is , dat is

hier wel  te vinden. Dat hef  minder
te maken  met  ‘in het zweet  uws
aanschijns uw dagelijks brood ver-
dienen’   dan met  op de , nog  jon-
gen olden dag , wat  knooien  met
hobby’s. En an die hobby’s  van die
duuzenden bezoekers  , daor  ver-
deent dan anderen  wear ne goed
belegde boterham an.. Het is allan-
ge zo , dat met het maken van luxe
spullekes mear  geld  te maken vult
dan met aerpels  melk  en eier  . De
belangrieke dieren hier dat bunt
huusdiern. Dat mag geld kosten en
er an  verdenen  is  neet netjes.
Wiej leu van  Bronckhorst en van
ver daor buuten  wie bunt  met een
20 000  bezoekers hier op af gekom-
men, umme elk jaor wear,  te  kie-
ken naor  allerhande leuke bezig-
heid en wark wat in  wezen gin
wark  kan heten.  Veur afleiding  te-
gelieke  demonstratie’s op het mid-
denveld , fjorden peerdjes keuring,
traktoren optocht , schaopendrie-
ven  en ganzen drieven, een valke-
nier , modeschouw  ,kinderknutse-
len,   kook kennis opdoen , advies
fruitbomen snoeien en zo nog een
handvol  zaken. .Hendrik en Riek
kwammen  s’morgens uut Zelhem
en zit  een paar uur later  meu  op
een paar steule . Ze waarn  net veur-
biej n’n helen koppel  grote en klei-
ne ezels. ‘Nooit geweten dat er zo-

vulle verschillende ezels bunt in
Bronckhorst’.  zeg Hendrik .  Riek  ,
een flinken hap nemmend van een
breudjen met wors ;”Wat is d’r toch
een hoop spul  hier,  in  dizzen  win-
kel vandage de dag , wat ik neet
neudig hebbe. En wat kunne wiej
toch meu worden met rond lum-
melen  zonder dat wie warkt.”  Hen-
drik:”Dit  hier is neet een plek veur
volk van mien soort. Wie  zit  in Zel-
hem an de straote  met een paar
meter  grond  veur en achter ‘t hoes
. Ons hoes en tuin zit  al vol. Veur de
mensen die hier komt  is dat denk
ik  wat anders.  Die hebt as man en
vrouwe  een eigen knutselkamer
een schilder of  hobby  ruumte of
een eigen warkplaatse, een bon-
gerd  met  een schaopenstal , een
hok vol sierkippen, een  peardestal
met dravers , een honde kennel  en
een kruidentuin.” Hendrik knikt
bedachtzaam:”Toch is het wel is
mooi umme te zene wat er  zo al
n’n hoop spul  te koop is. Spul  wa-
or wiej totaal neet an denkt dat het
er is. Op de heugteblieven , vandage
de dag , wat is er  in ons Bronck-
horst te koop . Dat is veur mien van
belang.”

De Baron van Bronckhorst.

Op de eerste dag verloor Erwin veel
tijd toen hij zijn machine tot twee
keer toe stil remde. Op de tweede dag
besloot Erwin om de afstelling van de
carburateur te veranderen toen hij
zijn machine in de eerste Extreme Test
wederom stil had geremd. Dit pakte
goed uit en vervolgens zette Erwin
goede tijden neer in het resterende
deel van de dag.
Dag 1: Op de eerste dag ging het rijden
erg lekker maar doordat Erwin de ma-
chine een aantal keren stil remde ver-
loor hij toch kostbare tijd op de con-
currentie. In de lange Extreme Test
kwam Erwin de leider in de tussen-
stand ,Vita Kuklik, achterop maar dit
liep verkeerd af omdat Erwin zijn ma-
chine stil remde en het vervolgens
lang duurde voordat hij zijn weg weer
kon vervolgen. Ook in de derde ronde
remde Erwin zijn machine nog een
keer stil en dit kostte wederom tijd.
Ondanks deze kleine tegenslagen ver-
liep de rest van de dag goed en zette
de rijder uit Vorden goede tijden neer
in de verschillende proeven. Uiteinde-
lijk eindigde de rijder uit Vorden met
een achterstand van twaalf seconden
op de vierde man op een vijfde plaats
in het dagklassement.
Dag 2: Op de tweede dag ging het rij-
den wederom lekker en wist hij goede
proeftijden neer te zetten. De dag be-
gon echter wederom met een kleine
tegenslag want in de eerste Extreme
Test remde hij zijn machine twee keer
stil en hier gingen gelijk kostbare se-
conden verloren. Bij de controlepost
werd de carburateurafstelling veran-
dert en hierdoor liep de motor de rest
van de dag een stuk fijner. Ondanks
dat Erwin in de tweede Extreme Test
nog een keer ten val kwam, wist hij in
de daaropvolgende crosstesten goede
tijden neer te zetten en dit leverde
hem een vierde plaats op in het dag-

klassement. In de tussenstand om het
Europees Kampioenschap Enduro
staat Erwin na drie wedstrijden op een

vierde plaats. De laatste wedstrijd om
het kampioenschap wordt in het
weekend van 22 en 23 september ver-
reden in Hongarije. Deze week zal Er-
win samen met Mika Ahola gaan trai-
nen in het hoge Noorden.

De Booking.com Honda-rijder Erwin Plekkenpol is het afgelopen week-
end bij de derde wedstrijd om het Europees Kampioenschap Enduro in
het Finse Heinola op een vijfde en een vierde plaats geëindigd.

Plekkenpol in de top vijf bij EK
Enduro in Finland

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER-HENGELO
Duiven werden gelost in HAASRODE
(170 km ) 

UITSLAGEN:1. 
R. Koers
2. A. Kamperman
3. L. te Stroet
4. G. Kempers
5. A. Luesink

P o s t d u i v e n

OA E R B I CS

AEROBIC
DANCE CENTRE

RUURLO

Lesrooster en tarieven seizoen 2007-2008
1e  les vanaf zaterdag 1 september; geen les op 13 september 2007
i.v.m. septemberfeest

Zaterdag (vertrek vanaf gemeentehuis Ruurlo)  
7.45 uur-8.45 uur sportief wandelen

Maandag (Boogschiethal; Furstenauestraat 1, Ruurlo
tel.: 451805) 

17.30-18.15 uur Streetdance groep 2 en 3
18.15-19.00 uur Streetdance groep 4 en 5
19.00-20.00 uur Thai Bo
20.00-21.00 uur Nieuw! Latin Dance

Dinsdag (Kulturhuus)
20.00-21.00 uur Body Shape (spierversterkende oefeningen)
21.00-22.00 uur Pilates

Donderdag (Boogschiethal) 
8.45-9.45 uur Total Conditioning (spierversterkende oefenin-

gen en opbouw van conditie- en  uithoudingsver-
mogen)

17.00-17.45 uur Streetdance groep 1 en 2
(bij voldoende belangstelling)

17.45-18.30 uur Streetdance vanaf groep 6, 7 en 8
18.30-19.15 uur Streetdance vanaf voortgezet onderwijs
19.15-20.15 uur Total Conditioning

Lesgelden € 12,00 per maand leeftijd tot 14 jaar
per incasso € 17,00 per maand leeftijd vanaf 14 jaar

€ 25,00 per maand 2 keer per week trainen

Incassotarief is geldig van september t/m juni; geen lessen in de
schoolvakanties. Een les extra volgen kost € 4,50.

* Hardloopcursus voor beginners v.a. september 2007 
* Nordic Walkingcursussen vanaf september 2007
* Nordic Walking voor oudere beginners en/of mensen met licha-

melijke klachten op afspraak.
* Nordic Walking  vervolgcursus v.a. september 2007  v.a. kasteel

Ruurlo.

Inlichtingen: tel.: 0573-453354 / 06-13369804 Gerlande Gude
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...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

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

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

KENNERS 
VAN 

KRACHT

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

Zutphen Emmerikse weg 77a
7223 DA Baak

Telefoon (0575) 44 11 50

Handelsweg 17
6541 CT Nijmegen

Telefoon (024) 388 60 63

www.pasman.com

WE ZIJN MET 
KRACHT OP ZOEK 

Pasman Motoren & Aggregaten (ruim 30 medewerkers) is specialist in service en onderhoud van 

verbrandingsmotoren. Dat doen onze medewerkers op locatie in binnen- en buitenland. Maar ook 

in onze hoofdvestiging in Baak en op ons servicepunt voor de beroepsscheepvaart in Nijmegen. 

Daarnaast verkopen we nieuwe, gebruikte en ruilmotoren en bouwen we generator- en pompsets. Onze 

opdrachtgevers: scheepvaart, land- en tuinbouw, industrie en overheid.

SERVICEMONTEURS VOOR…
Gasmotoren
Jouw werk
Service, onderhoud en revisie van aardgas-, 

biogas- en rioolgasmotoren.

Dieselmotoren
Jouw werk
Service, onderhoud en revisie van 

scheeps motoren, industriële motoren en 

dieselaggregaten.

Elektronische motorbesturingen en 
generatorsets
Jouw werk
Motor- en generatorbesturingen en bekabeling 

installeren, schakelkasten bouwen en ontwerpen, 

storing zoeken/verhelpen en op locatie 

E-installaties inbouwen. Kennis van motoren 

en het met een computer kunnen werken zijn 

een pré.

ALLROUND REVISIEMONTEUR
Jouw werk
Alle voorkomende revisiewerkzaamheden aan 

de wat kleinere benzine- en dieselmotoren, 

bijvoorbeeld uit (klassieke) auto’s, boten en 

graafmachines. Werken op parttimebasis (28 à 38 

uur) behoort tot de mogelijkheden.

Functie-eisen
Heb je een technische opleiding? Heb je 

aantoonbare ervaring opgedaan met het 

revisiewerk en ben je van alle revisiemarkten 

thuis? Dan zien we jouw sollicitatiebrief graag 

tegemoet. 

ALLROUND
CONSTRUCTIEMEDEWERKER/MONTEUR
Jouw werk
Aggregaten en pompsets bouwen en het 

op locatie inbouwen van dieselmotoren en 

aggregaten. Lassen (MIG, TIG, elektrisch).

Functie-eisen
Ben je al enige tijd als constructiemedewerker/

monteur aan de slag maar wil je een meer 

afwisselende baan? En kun je goed zelfstandig 

werken, maar ook in een team? Dan is dit de baan 

waar je naar op zoek bent!

BANKWERKER/DRAAIER/FREZER
Jouw werk
Draaien van de meest uiteenlopende onderdelen, 

cilinders boren, blokken vlakken, frezen, lassen 

en alle andere voorkomende revisiebewerkingen.

Functie-eisen
Heb je een technische opleiding? Is het bewerken 

van metaal je lust en je leven? Kortom, heb je van 

nature “twee rechterhanden”? En ben je ook nog 

eens op zoek naar leuke collega’s? Dan kunnen 

we jou goed gebruiken!

Solliciteren
Belangstelling voor één van de vacatures? Bel dan voor meer informatie (0575) 44 11 50. 

Of kijk op www.pasman.com. Stuur je brief met cv naar: Pasman Motoren & Aggregaten, 

t.a.v. André Grievink, Zutphen Emmerikseweg 77a, 7223 DA Baak. E-mail: andre@pasman.com.

Functie-eisen
Heb je een technische opleiding en/of de nodige werkervaring maar ben je altijd bereid bij te leren? 

Ben je enthousiast over alles wat met motoren te maken heeft? En houd je van afwisselend werk? 

Dan hebben we een aantrekkelijke baan voor je.

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Nu bij uw dealer:

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

Kinderboerderij

FELTSIGT

Aug. en september

activiteiten

• Gratis appels plukken m.n. goudrenetten
en notaris

• 8 september zijn we dicht i.v.m.
Bekveldsfeest

• Vanaf 13 september verschijnt er een 
kinderboekje “Piet Pauw” wat 
zich afspeelt op Feltsigt

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld
Tel./ fax. 0575-462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl

AAACCCTTTIIIEEEDDDAAAGGGEEENNN   BBBIIIJJJ

Dus kom op VRIJDAG of ZATERDAG naar
Goossens Atomica in Hengelo (Gld.) OOO PPP === OOO PPP

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05

info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september
Gehele zomercollectie

22   HH AA LLEE NN
11   BB EE TTAA LLEE NN

Spijkerbroek Bram’s Paris 2 voor € 39,95
(geldt voor alle modellen, alle maten)



Bob Verheul had bedacht dat hij na de
trekking de winnaar zou opbellen en
vragen om naar de Kastanjelaan te ko-
men om de prijs in ontvangst te ko-
men nemen. Helaas was het al vakan-
tie voor het voetbalteam en daarom
nam Karin van Wilsum de honneurs
waar van leider Harold Achterkamp
en nam de keuken met veel plezier
aan. Het voetbalteam bestelde onlangs
een barbecuepakket bij Just Dutch
voor een gezellig samenzijn. 
De prijsuitreiking werd ook een gezel-

lig samenzijn. De champagne werd
opengemaakt en alle aanwezigen
dronken een glaasje mee. De buiten-
keuken werd daardoor al direct een
beetje gebruikt. Wie van het jonge
voetbalteam de keuken in zijn tuin
krijgt, was nog niet bekend, maar ver-
moedelijk dat deze bij de S.V. Steende-
ren zelf een prima plaatsje zal krijgen.

In november 2005 begonnen Bob en
Diny Verheul met een internetwaren-
huis, gericht op Nederlanders in het

buitenland. Zij woonden zelf een aan-
tal jaar in het buitenland en mistten
toen bepaalde typisch Nederlandse
producten. Regelmatig lieten zij be-
paalde Nederlandse producten opstu-
ren. Weer terug in Nederland kregen
ze van de buitenlandse vrienden en
kennissen de vraag om hen producten
te sturen. Zo ontstond het idee om een
internetwinkel op te zetten.
Er werd een internationale naam be-
dacht, die de lading zou dekken van
de activiteiten van het nieuwe bedrijf.
Het werd ‘Just Dutch’. Klanten uit di-
verse landen bestelden artikelen, zoals
hagelslag, koffiepads en sandwich-
spread. 
Gaandeweg kwamen er steeds meer
klanten uit de regio en werd het be-
drijf meer toegespitst op een bood-

schappenservice. Hierdoor kregen ze
meer direct contact met de klanten en
dat werd als ontzettend leuk ervaren.
Er veranderde veel de afgelopen twee
jaar en de website werd daarom totaal
aangepast aan de wensen van de klan-
ten in de regio.
Zo leveren ze vlees van een top keur-
slager en wijn van een vooraanstaand
wijnhuis. Regelmatig komen er nog

suggesties en/of vragen binnen en
daar proberen zij dan zo goed moge-
lijk op in te spelen. Deze flexibiliteit
maakt het nog steeds groeiende be-
drijf levendig en heel erg leuk. Er wor-
den nog steeds pakketten naar het bui-
tenland verstuurd, maar de voor-
naamste klantenkring bevindt zich in-
middels in de regio. Kijk op www.just-
dutch.com.
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De grote aantallen bezoekers van de
Castle Fair zorgden ook voor fileachti-
ge toestanden in de Dorpsstraat, één
stroom langzaam rijdend verkeer. De
Castle Fair is weer voorbij. De organisa-

tie kan op een geslaagd evenement te-
rug kijken. Het was voor de elfde keer
dat de Fair ( voorheen werd het de
Country Living Fair genoemd) op de
weide voor kasteel Vorden plaats vond.

In totaal waren er circa 130 stands met
veel ambachtelijke producten en na-
tuurlijk genoeg aanbod om de inwen-
dige mens te versterken!

Voor de standhouders gold één op-
dracht ': alles wat je deze week aan-
biedt moet of met de regio of met het
buitenleven te maken hebben'. Dat
was ook het hoofdmoot van de Castle
Fair het 'goede buitenleven uitstralen'.

Verder op de beurs een groot program-
ma met nevenactiviteiten, daarvan
luidde het thema 'Horse Power'.
Spaanse paarden, fjorden, Belgische
trekpaarden, ze waren er allemaal. Zo
werden op de openingsdag de fjorden
gekeurd waarna er de gehele week de-
monstraties met deze paarden plaats
vonden. Ook continu demonstraties
met roofvogels, schapen drijven, jacht-
honden en Spaanse rijpaarden. Ook
een apart gezicht de optocht met trac-
toren. Zo keken onder meer Jaap Ko-
renblek en Johan Pardijs, als bestuur-
der van deze oldtimers zich de ogen
uit bij het zien van al die duizenden
mensen!

Wat ook opviel, de modeshows, man-
nequins die komend uit het kasteel,
over de loopbrug met veel elan rich-
ting de Fair liepen, gadegeslagen door

een publiek dat voor al dit moois gul
applaudiseerde. De hoedjes die de da-
mes droegen waren allemaal in de
stand van Frida uitgestald, die er zelf
ook met een 'bij het buitenleven ho-
rend hoedje', allercharmantst uitzag.
Ergens op het terrein liepen ezeltjes,
aangeduid met een bordje 'deze ezel-
tjes zijn te koop. Vanwege de MKZ blij-
ven de rendieren thuis'! Voor de kinde-
ren was er ook van alles te doen: knut-
selen, poppenkast met Jan Klaassen. In
een glazenbak krioelden een aantal
kuikentjes door elkaar. Er was een
prijsvraag aan verbonden.'hoeveel
kuikentjes lopen hier in het rond?' Di-
rect na de ingang van de fair waren
twee grote stellages opgebouwd, daar
werden jeeps gedemonstreerd. Eens te
meer duidelijk dat er op deze Castle
Fair voor elck wat wils was.

Castle Fair trok duizenden bezoekers

De mannen en vrouwen die de afgelopen dagen als 'verkeersregelaars' be-
trokken waren bij de Castle Fair verdienen een groot compliment. De op-
rijlaan naar het kasteel in, op die en die plek netjes parkeren en na het be-
zoek, aan de Ruurloseweg er weer uit en dat alles zorgvuldig en rustig ge-
pland. Zo werden in vijf dagen tijd een paar duizend auto's 'weggesluisd'!

Hoge show met Jeep.

Deonstratie met paarden.

Beeldend kunstenaar Frans G.M. Ven-
horst verrast de kijker. Hij is inventief
en in zijn (bouw)werken speelt humor
een grote rol. Eenvoudige materialen
krijgen in zijn kunstwerken een bij-
zondere betekenis. Zijn bijna kinderlij-
ke speelsheid is zeer aantrekkelijk  en

prikkelt de fantasie van de beschou-
wer. Zijn werk getuigt van het plezier
hebben in het construeren van
vreemdsoortige apparaten en van
nieuwe uitdagingen aangaan. Tech-
niek en beeldende expressie gaan bij
Venhorst vaak samen
Frans G.M. Venhorst studeerde in 1992
af aan de Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ te Enschede. De expositie blijft
tot half november te bezichtigen tij-
dens de openingstijden van de biblio-
theek. De Stichting Vrienden van de
Bibliotheek Vorden heeft de intentie
met deze tentoonstellingen en lezin-
gen een bijdrage te leveren aan een
breed kunst en cultuur aanbod voor
Vorden en directe omgeving. Met deze
doelstelling sluit de stichting naad-
loos aan bij een van de algemene doel-
stellingen van bibliotheek West Ach-
terhoek, te weten het versterken van
de ontmoetingsfunctie van de biblio-
theek.
De tentoonstellingen en lezingen van
GalerieBibliotheekVorden worden sa-
mengesteld door  Will(emijn) Colen-
brander (beeldend kunstenaar en advi-
seur/organisator kunst-en cultuur).

Tentoonstelling "Gewoon Bijzonder"

GalerieBibliotheekVorden
Op vrijdag 7 september a.s. om 17.00 uur wordt in GalerieBibliotheekVor-
den de expositie "Gewoon Bijzonder" van beeldend kunstenaar Frans G.M.
Venhorst geopend. U bent van harte welkom op deze opening om per-
soonlijk kennis te maken met de kunstenaar en zijn werken.

Just Dutch Steenderen Buitenkeukenactie En de winnaars zijn: de E-tjes!

In de maand juli werd door internetwarenhuis Just Dutch een actie ge-
houden. Door een bestelling te plaatsen op een aantal actieartikelen
maakten mensen kans op een Boretti buitenkeuken. Op 1 augustus 2007
werd de trekking verricht door loco burgemeester André Baars. Hij schud-
de de enveloppen nog eens goed door elkaar en nam er een uit. Al lezend
lachte hij, de winnaars waren de E-tjes van S.V. Steenderen!

De uitreiking van de buitenkeuken van Just Dutch, met (v.l.n.r.) Bob en Diny Verheul, hun zoontjes, Karin van Wilsum en loco-burgemees-
ter Andre Baars.



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

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

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

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
TE DEVENTER

houdt ten overstaan van deurwaarder A.M.C. van den Bos, H.J.
Jansen en Kersten te Deventer een:

KAPITALE KUNST ANTIEK EN INBOEDEL VEILING.

Afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng. Geveild wor-
den 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. Seize cilinderbureau,
Empire kabinet, 18e eeuwse porseleinkast, div. bureau's, 18e eeuw-
se apothekerskast, 18e en 19e eeuwse kussenkasten, Biedermeier
banken, eethoeken en chaisse longue, eetkamertafels, commodes,
Een aantal nieuwe lederen meubelen, enz.

SCHILDERIJEN EN AQUARELLEN O.A.: 
E. Ydema, W.G.F. Jansen, N. Bastert, J.J. v/d Sande-Bakhuijzen,
H. Heuff, J. v. Vuuren, A. La Riviere, A. Verhoesen, S. Maris,
A.J. v. Prooyen, W.C. Ripp, A.J. Zwart, T. Offermans, Jan Knikker II,
G. v/h Net, Th. Goedvriend, X. Munninghof, W. Berkers enz. 
Een aantal klokken o.a.  Friese staart en stoelklokken, tafelpendule,
klokstellen enz.
Div. pianos en een vleugel, Enkele globe's, Een likeurkelder, Een col-
lectie antieke wapens, 18e en 19e eeuws Chinees, Japans en euro-
pees porselein. 
Een coll. plateel, een coll. kristal en glas.
Gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, w.o. een fraaie
collectie 18e en 19e eeuws zilver o.a. Amsterdams en Rotterdamse
theebussen, tabaksdozen, tasbeugels, serviezen, suikerstrooiers,
odeurflacons en snuifdoosjes, dienbladen, kandelaars, broodman-
den en soezenschalen, een zeer fraaie coll. exclusieve sieraden.
Een verzameling speelgoed o.a. div. poppen, Schuco auto's, Dinky
Toys, fornuis, wandel- en poppenwagens, serviesjes, poppenhuis,
pakhuizen, wiegje, kermispaard en modelboten.
Een aantal antiek bronzen sculptures.
Een collectie oosterse tapijten, w.o. een aantal oude tapijten.
Een aantal kristallen kronen, koperen bolkronen, gietijzeren tuinva-
zen en zeer veel kleingoed.

KIJKDAGEN
vrijdag 31 augustus 10.00-21.00 uur   
zaterdag 1 september 10.00-17.00 uur
zondag 2 september 10.00-17.00 uur

VEILINGDAGEN 3 T/M 7 september aanvang 19.00 uur.
DINSDAG 4 september schilderijen.
WOENSDAG 5 september goud, zilver en juwelen

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
Mr. H.F. de Boerlaan 21107
7411 AJ Deventer
Tel. 0570-627666
www.veilinghuisdeatlas.nl

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 – Fax (0575) 46 47 82
www.groot-roessink.nl

BLOEMSCHIKLESSEN

We beginnen
half september weer

met bloemschiklessen.

Opgave nog mogelijk,
VOL = VOL

OP D’IMAGO

ROLGORDIJNEN

T/M 29-09

KORTING20%

D’IMAGO 
ROLGORDIJNEN 
NU EXTRA 
VOORDELIG
Rolgordijnen van D’imago 

bieden voor elk raam een op-

lossing. U kunt het rolgordijn 

nog verfraaien met stoere 

zeilringen, een kleurrijke 

schulprand of een decoratieve 

rand met kralen of bolletjes-

franje. Mooi is nu ook nog 

heel voordelig want u krijgt 

tijdelijk 20% korting op alle 

D’imago rolgordijnen!

Korting geldt niet voor meten 

en monteren.

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

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

      

STIJLDANSEN   
voor TIENERS & PAREN. 

in de plaatsen: 
Steenderen, Almen en Hengelo 

Inschrijving- en informatieavonden: 
Steenderen 
Zondag 2 en 

maandag 10 september 
van 19.00 tot 20.00 uur

in zaal 
“De Seven Steenen” 

Almen 
Woensdag 5 en 12 

september
van 19.00 tot 20.00 uur

in zaal
“De Nieuwe Aanleg”

Hengelo Gld. 
Vrijdag 7 en 14

september
van 19.00 tot 20.00 uur

in zaal
“Wolbrink”

Telefonische inschrijving op werkdagen van 17.30 en 19.30 uur op tel. nr.  0575 - 572462 
Inschrijfgeld € 5,00 p.p. 

Vanaf half september starten wij weer met een nieuwe danscursus
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ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

6 of 12 maanden BOVAG-garantie • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema • APK gekeurd • Gegarandeerde kilo-

meterstand • Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

AU TO  R I D D E R H O F

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

IN PRIJS
VERLAAGD!! VEEL

VOORDEEL!! IN PRIJS 
VERLAAGD!!

Kijk ook op: www.ridderhof.peugeot.nl

Peugeot 205 1.4 GENERATION
63.124 km. 3-drs. grijs met. 05-1998 

€ 3.950,-

NU 

€ 3.450,-

Peugeot 206 1.4 Pop-Art
74.069 km. 3-drs. grijs met. 06-2004 

€ 9.950,-

NU 

€ 8.750,-

Peugeot 206 1.4 Pop-Art
28.983 km. 3-drs. blauw met. 08-2004 

€ 9.950,-

NU 

€ 8.950,-

Peugeot 206 1.6-16v CC R.Garros
37.293 km. 2-drs. groen met. 04-2003 

€ 16.950,-

NU 

€ 15.950,-

Peugeot 206 1.6-16v GENTRY
110.160 km. 3-drs. grijs met. 02-2001 

€ 8.950,-

NU 

€ 7.950,-

Peugeot 206 1.9 XTD 
217.415 km. 3-drs. blauw met. 12-1999 

€ 4.250,-

NU 

€ 3.750,-

Peugeot 207 CC Feline 1.6-16v Turbo

150pk   4.000 km. 2-drs. zwart met. 04-2007 

€ 29.750,-

NU 

€ 28.750,-

Peugeot 207 CC premiere 1.6-16v VTi
1.100 km. 2-drs. grijs met. 06-2007 

€ 27.450,-

NU 

€ 26.450,-

Peugeot 207 SW XS Premiere 1.6-16v

VTi 400 km. 5-drs. grijs met. 08-2007  

DEMO

NU 

€ 22.990,-

Peugeot 207 XS Pack 1.4-16v VTi 
250 km. 3-drs. zwart met. 07-2007

DEMO

NU 

€ 19.250,-

Peugeot 307 XS 1.6-16v 
62.518 km. 5-drs. blauw met. 10-2003 

€ 12.950,-

NU 

€ 11.950,-

Peugeot 307 SW 1.6-16v
60.000 km. 5-drs. grijs met. 01-2003 

€ 16.950,-

NU 

€ 15.450,-

Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v
89.000 km. 5-drs. grijs met. 09-2003 

€ 16.950,-

NU 

€ 15.950,-

Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v
79.667 km. 5-drs. grijs met. 05-2003 

€ 16.950,-

NU 

€ 14.950,-

Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v
103.510 km. 5-drs. grijs met. 01-2004 

€ 16.250,-

NU 

€ 14.250,-

Peugeot 307 SW Pack 2.0-16v
102.225 km. 5-drs.zwart met. 09-2003 

€ 16.950,-

NU 

€ 14.950,-

Peugeot 307 SW Pack 2.0-16v
84.173 km. 5-drs. zwart met. 03-2004 

€ 18.450,-

NU 

€ 17.450,-

Peugeot 307 XR 1.6-16v
125.000 km. 3-drs. rood met. 01-2002 

€ 11.250,-

NU 

€ 9.950,-

Peugeot 307 XS 1.6-16v
50.000 km. 5-drs. grijs met. 02-2003

€ 15.450,-

NU 

€ 13.950,-

Peugeot 307 XS 2.0-16v 

76.401 km. 5-drs. blauw met. 01-2003 

€ 14.950,-

NU 

€ 13.450,-

Peugeot 307 XT 1.6-16v 

70.634 km. 5-drs. grijs met. 07-2001 

€ 11.950,-

NU 

€ 10.950,-

Peugeot 406 SL 1.8-16v
155.000 km. 4-drs. groen met. 01-1996 

€ 4.450,-

NU 

€ 3.950,-

Peugeot 406  SR 1.8
114.348 km. 4-drs. grijs met. 08-1999 

€ 5.950,-

NU 

€ 5.450,-

Peugeot 407 Coupé 3.0 V6 24V Feline

Aut. 19.000 km. 2-drs. grijs 03-2006 

€ 46.950,-

NU 

€ 44.950,-

Peugeot 407 SW XR 1.8-16v Pack
73.000 km. 5-drs. blauw met. 10-2004 

€ 24.750,-

NU 

€ 22.750,-

Peugeot 407 SW XS Pack 2.0-16v HDiF

RT3 Nav. 32.098 km. 5-drs. grijs 06-2005 

€ 30.950,-

NU 

€ 29.950,-

Peugeot 407 SW XS Pack 3.0 V6 24V

Aut. 59.900 km. 5-drs. grijs met. 01-2005 

€ 34.950,-

NU 

€ 31.950,-

Peugeot 607 Pack 2.2-16v Automaat
128.000 km. 4-drs. blauw met. 03-2001 

€ 15.950,-

NU 

€ 13.950,-

Peugeot Boxer 330 L2 H1 2.2 HDi

120pk Plus 4.200 km. 5-drs. wit 05-2007 

€ 22.500,-

NU 

€ 21.950,-

Peugeot Partner XT 2.0 HDi 90pk MPV

airco 107.823 km. 4-drs. grijs met. 04-2003 

€ 13.950,-

NU 

€ 12.950,-

Peugeot Partner 170C 1.9 Pack Avantage
48.25300 km. 4-drs. blauw 01-2003 

€ 6.950,-

Daihatsu Gran Move 1.5i 16V EFI
88.800 km. 5-drs. rood met. 11-97 

€ 4.450,-

NU 

€ 3.950,-

Fiat Ducato 2.8 TDI Flair 7100i 
65.000 km. 2-drs. wit 07-1997

€ 49.950,-

NU 

€ 45.950,-

Prijs- en drukfouten onder voorbehoud

Specialist in exclusief
tegelwerk en natuursteen

De Houtwal 4 Telefoon 0575-551851 E-mail:
7251 MK  Vorden Fax 0575-554390 bultentegelbedrijf@hetnet.nl

GEZOCHT: TEGELZETTER
Wij hebben per direct plaats voor een tegelzetter of een gemotiveerde
alleskunner die bereid is zich om te laten scholen tot tegelzetter.
Onze werkzaamheden bevinden zich, over het algemeen, binnen een straal
van ca. 30 km. rondom Vorden. Wij werken met een jong team van 8
enthousiaste vakmensen.

Wij bieden: - mogelijkheden tot scholing
- een bedrijfsauto t.b.v. woon-werkverkeer
- salaris, afhankelijk van ervaring en prestatie en vrije dagen 

conform de bouw c.a.o.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Marcel Bulten. Tel. 0575-551851

Voor al uw tegelwerk, specialist 
in exclusieve werken en natuursteen

Wegens uitbreiding van ons materieel zoeken wij:

Mobiele kraanmachinist G.W.W.

en een

Rupskraanmachinist G.W.W.

Wij bieden:
• afwisselende werkzaamheden op projecten in

binnen- en buitenland
• werken met een uiterst modern machinepark
• prettige sfeer en goede arbeidsomstandigheden
• arbeidsvoorwaarden conform CAO bouwbedrijf

Wij vragen:
• enthousiaste machinisten met minimaal 5 jaar ervaring
• affiniteit met baggerprojecten
• goede contactuele eigenschappen
• verantwoordelijkheidsbesef
• geen '9 tot 5' mentaliteit

ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

Sollicitaties kunt u richten aan: ROMAS Grondwerken BV • Afd. Personeelszaken
Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen

GRONDWERKEN B.V.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Ook dit jaar doet de gemeente
Bronckhorst weer mee aan de
landelijke Open Monumentendag.
Het Comité Open Monumentendag
Bronckhorst heeft een afwisselend
programma samengesteld. Het
thema is: 'Monumenten van de
twintigste eeuw, 1900-1965'.
Hiervoor zijn op zondag 9 septem-
ber a.s. vanuit vier locaties, tussen 
10.00 en 17.00 uur, verschillende
activiteiten.

• Startplaats 1 is Steenderen bij het
Aviko-kantoor op de Burgemees-
ter Smitstraat 10. Hier vindt om
10.00 uur de officiële opening
plaats door burgemeester Henk
Aalderink. Vanaf dit startpunt is
een prachtige fiets-/autoroute
uitgezet langs diverse, bij het
thema passende, monumenten.
Uniek is de openstelling van het
gemaal op de IJsseldijk bij
Bronkhorst (zie foto). 

• Startplaats 2 is het VVV-kantoor in
Vorden (Kerkstraat 1b). Vanaf hier
is een bijzondere wandeling (of
fietstocht) uitgezet langs de zeer
fraaie villa's uit het begin van de
vorige eeuw. Hierbij zijn prachtige
voorbeelden van het 'nieuwe
bouwen' te zien. U kunt uw bezoek
aan Vorden uitbreiden met een
bezoek aan de Pierre Cuypers
Manifestatie in Kranenburg. Het
gaat hierbij om de kerk/het
museum voor Heiligenbeelden
met de Cuypersexpositie, de pas-
torie (met expositie), het proces-
siekapelletje en de grafkapel.

• Startplaats 3 is Galerie 1880 aan
de Hummeloseweg in Laag-
Keppel. Hier vertrekt een
wandeling langs een aantal
bijzondere panden uit het begin
van de vorige eeuw. Prachtige
voorbeelden zijn natuurlijk De
Gouden Leeuw, de Oude Pastorie,

villa De Karekiet en een aantal
fraai gerestaureerde panden in de
Dorpsstraat. Vanaf de Rijksweg,
bereikbaar via een klein paadje,
ligt het van oorsprong 18e eeuwse
sluiscomplex. Dit object met
unieke draaibrug is in 2006 geheel
gerestaureerd en is enig in zijn
soort in Gelderland. Speciaal op
deze Open Monumenten(zon)dag
wordt de draaibrug voor belang-
stellenden gedemonstreerd. Een
niet te missen gelegenheid om dit
monument van ambacht en
techniek in bedrijf te zien!

• De 4e startplaats is het onlangs
op de nieuwe locatie geopende
museum Smedekinck aan de
Pluimersdijk 5 in Zelhem. Hier is
een expositie te zien over
monumenten die het dorp Zelhem
vroeger rijk was. Veel is in de
huidige dorpskern verdwenen.
Voorts vertrekt van hieruit een
fiets/auto-route naar Wolfersveen
waar het unieke badhuis
(Rijksmonument) op landgoed De
Baaksche Kamp speciaal vandaag
te bezichtigen is. Hier is ook een
expositie ingericht over de
ontginningsgeschiedenis van 

dit gebied en de smalspoorlijn.

Het Christelijk Mannenkoor Zelhem
treedt tijdens deze Open Monumen-
tendag op diverse locaties in de ge-
meente Bronckhorst op. Het koor is

te horen bij de opening om 10.00 uur
in Steenderen, bij het oude gemaal
in Bronkhorst om 11.30 uur, bij het
Sluiscomplex in Laag-Keppel om
14.15 uur, bij kasteel Keppel in
Laag-Keppel om 15.00 uur en bij de
afsluiting van de dag omstreeks
16.15 uur bij museum Smedekinck
in Zelhem.

Smederij Oldenhave Vorden 8 sep-
tember geopend
Bij Smederij Oldenhave in Vorden
worden op zaterdag 8 september
a.s. vele technische ambachten
gedemonstreerd, waaronder
smeden, glas in lood zetten, koper
slaan, rietdekken en steenhouwen.
Al deze ambachten zijn belangrijk
tijdens restauratieactiviteiten.

Zet de Open Monumentendag op 
9 september nu meteen in uw
agenda!

Open Monumentendag 2007 in Bronckhorst 
9 september

Gemaal Bronkhorst

Onder de titel 'Jugendstil in
Achterhoek en Liemers' geeft de
Doetinchemse architect Ir. H.J.L.
Ovink als opwarmertje voor de
Open Monumentendag Bronck-
horst 2007 (9 september a.s.) een
lezing op 6 september a.s. Via
fraaie voorbeelden geeft hij een
beeld van deze bouwstijl die de
voorloper is van het nieuwe bou-
wen. De bijeenkomst vindt plaats
in zaal Leemreis, Spalstraat 40,
Hengelo Gld. en begint om 20.00
uur. U bent van harte welkom hier-
bij aanwezig te zijn. De toegang is
gratis. Het Comité Open Monu-
menten Dag Bronckhorst organi-
seert de avond in samenwerking

met de Historische Vereniging
Steenderen, de Vereniging Oud-
Vorden, de Oudheidkundige
Vereniging Salehem, de Histo-
rische Vereniging Hengelo en de
Historische Vereniging Stad en
Ambt. 

Villa De Karekiet in Laag-Keppel

Speciale lezing Open Monumentendag 

6 september a.s.

Sinds deze week staan in Halle en
Velswijk nieuwe containers voor glas
en drank-/sappakken. In Velswijk
staan deze op de Velswijkweg (circa
100 meter uit de bebouwde kom bij
het rioolgemaal). De oude locatie
(schuin tegenover de school) is
opgeheven. In Halle staan ze op de
Dorpsstraat (parkeerplaats bij
Nijhof). Voor glas zijn op beide
locaties al de nieuwe ondergrondse
containers geplaatst. De drank-/
sappakkencontainers zijn nog
bovengronds en worden medio

september vervangen door
ondergrondse containers. Verder is
de bovengrondse textielinzamel-
voorziening in de dorpen verplaatst
naar deze locaties!

Overige locaties milieuparkjes in
Bronckhorst:
In de kernen Hummelo, Hengelo
Gld., Zelhem en Steenderen kunt u
hier vier afvalsoorten kwijt: glas,
zuivel-/sappakken, textiel en papier.
In de kleinere kernen gaat het over
het algemeen om glas en drank-/
sappakken.
• Achter-Drempt (parkeerplaats

begraafplaats op de Zomerweg)
• Baak (tussen groenstrook Vorden-

seweg-Van der Heijdenstraat)
• Bronkhorst (parkeerterrein

Onderstraat)
• Hengelo Gld. (parkeerterrein hoek

Spalstraat/Kastanjelaan)
• Hoog-Keppel (bij het sport-

complex op de Monumentenweg)
• Hummelo (parkeerterrein hoek

Dorpsstraat/Heeckerenweg)
• Keijenborg (parkeerplaats

voetbalvelden Past. Thuisstraat)

• Kranenburg (Eikenlaan)
• Laag-Keppel (parkeerterrein Oude

Zutphenseweg)
• Olburgen (ingang dorp aan de

Olburgseweg)
• Steenderen (parkeervakken 

H. Addinkstraat)
• Toldijk (speelplaats Russerweg)
• Varssel (bij de school aan de

Zelledijk)

• Veldhoek (sporthal Veldhoek op de
Varsselseweg)

• Voor-Drempt (Dreef nabij nr. 1)
• Vorden (achter Super de Boer en

op de kruising Hoetinkhof-
Dr. Lulofsweg)

• Wichmond (Baron van der
Heijdenlaan)

• Zelhem (parkeerterrein
Stationsplein/Kerkweg)

Nieuwe afvalcontainers voor glas en drank-/sappakken in Velswijk en Halle

Het milieuparkje in Hengelo waar u glas,

textiel, drank-/sappakken en papier

gescheiden in kunt leveren

Waar u aan moet denken bij inleveren
Dat wat in de bovengrondse containers mocht, mag nu in de ondergrond-
se containers. Maar wilt u ook rekening houden met de volgende belang-
rijke regels:
• zet niets naast de inworpzuilen: geen dozen of plastic zakken. Laten we

samen de omgeving schoon houden
• glas: waar mogelijk op kleur gescheiden. Dit is belangrijk voor de

recyclingsmogelijkheden
• papier: prop geen kartonnen dozen in de container. Deze zetten binnen

direct weer uit en veroorzaken dan verstopping. Kartonnen dozen
alleen gescheurd in stukken in de container doen. Tip: bewaar oud
papier in een plastic krat, waar u uw boodschappen ook weer in mee
naar huis kunt nemen

• sap- en zuivelpakken: dit zijn de kartonnen verpakkingen van sappen en
zuivelproducten waar aan de binnenkant een pastic of aluminium folie
zit. Plastic doppen van deze pakken horen in de grijze container. Plastic
flessen en blikjes horen hier ook niet in thuis



Op 24 augustus was in Nederland voor de
tweede keer de landelijke Naturalisatiedag. In
Bronckhorst kregen negen nieuwe Nederlan-
ders die dag hun Nederlanderschap. In totaal
waren 27 mensen aanwezig bij de happening
die in kasteel Vorden plaatsvond, waaronder
familieleden, enkele andere inwoners die
eerder dit jaar hun Nederlanderschap kregen,
twee medewerkers van de gemeente en loco-
burgemeester Ab Boers die de ceremonie
leidde. Na het 'officiële' gedeelte was er een
rondleiding door het kasteel. De nieuwe
Nederlanders zijn onder andere afkomstig uit
de voormalige Sovjet Unie, Filipijnen, Irak,
Georgië en Frankrijk. Ze gingen naar huis met
een Bronckhorst-pakket met onder meer in-
formatie over de gemeente, een Bronckhorst-

paraplu voor het soms regenachtige weer in
ons land en een uitnodiging voor de Castle fair
die op het terrein rond het kasteel plaatsvond.

Naturalisatiedag

B en w hebben besloten iets meer dan 10.000
euro subsidie beschikbaar te stellen aan
HALT Gelderland voor het geven van
voorlichting aan het Bronckhorster basis- en
voortgezet onderwijs in 2008. De voorlichting
door HALT is erop gericht jeugdcriminaliteit
tegen te gaan en bestaat uit zes lesmodules
die een HALT-medewerker verzorgt,
waaronder: jeugdcriminaliteit, normen en
waarden, groepsdruk, gevolgen van gedrag
en pesten via internet en mobiele telefoon. 
De meeste lessen worden gegeven aan de
hoogste groepen van het basisonderwijs

omdat jongeren op die leeftijd het best te
beïnvloeden zijn. In de lessen komt naar
voren wat de gevolgen zijn van crimineel
gedrag. HALT legt de nadruk op de keuzes en
beslisprocessen die jongeren in concrete
situaties hebben. De laagdrempelige manier
van voorlichting sluit aan bij hun interesses.
Alleen voorlichting kan crimineel gedrag niet
voorkomen maar het is wel een goed
hulpmiddel. De inzet van deze voorlichting is
een onderdeel van het gemeentelijke jeugd-
beleid. Ook in voorgaande jaren subsidieerde
de gemeente Bronckhorst HALT-lessen.

B en w stellen subsidie beschikbaar voor

voorlichting door HALT in onderwijs

Iedere eerste maandag van de maand om
12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel Ne-
derland. Dus ook in de gemeente Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid alarm dat 1 mi-
nuut en 26 seconden te horen is. Omdat het
om een test gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm heeft tot doel
het landelijke waarschuwings- en alarme-
ringsstelsel te testen. Het is belangrijk dat u
als burger bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de sirene gaat in

geval van een ramp: 'Ga direct naar binnen,
sluit ramen en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze omroep wordt u
op de hoogte gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op maandag 
3 september a.s. is de eerstvolgende sirene-
test. Meer informatie over hoe u zich 
kunt voorbereiden op een ramp? Kijk op
www.bronckhorst.nl � wonen � rampen en
calamiteiten

Sirenetest

In de gemeente Bronckhorst
organiseren de welzijnsorganisa-
ties voor ouderen met de ouderen-
bonden in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) weer de
jaarlijkse rijvaardigheidsritten voor
mensen van 50 jaar en ouder. Deze
vinden dit jaar plaats in Vorden op 
25 september in het Dorpscentrum.
Inwoners van de gemeente
Bronckhorst kunnen zich voor deze
rijvaardigheidsrit inschrijven bij
Welzijn Ouderen in Vorden,
Nieuwstad 32, tel. (0575) 55 34 05.

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om
ouderen inzicht te geven in het eigen
verkeersgedrag. Ze krijgen
vrijblijvend advies over eventuele
verbeteringen in het rijgedrag. In
een ontspannen sfeer gaan de
rijinstructeurs met de deelnemers,
die zich voor deze rit hebben
opgegeven, ongeveer een half uur
rijden in hun eigen auto. Het gaat
daarbij niet om een examen of test.

Aansluitend kunnen deelnemers
een oog- en een reactietest doen.
Ook is een theoretisch gedeelte in
het programma opgenomen om de
kennis over verkeersregels en
verkeersborden op te vijzelen. Dit
gedeelte wordt verzorgd door Veilig
Verkeer Nederland (VVN).

De rijvaardigheidsrit 50+ is kortom
een gevarieerde bijeenkomst waarin
vele aspecten van verkeersveiligheid
aan bod komen. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen kunt u een
voorkeur aangeven voor de ochtend
of de middag. De kosten bedragen 
€ 12,50. Voor meer informatie over
deze rijvaardigheidsritten kunt u
terecht bij de coördinator van
Welzijn Ouderen Vorden, mevrouw
Louise van Uden-Te Woerd, 
tel. (0575) 55 34 05.

Verder is op 16 oktober a.s. in Zel-
hem een voorlichtingsmiddag voor
scootmobielgebruikers en vindt in
november verkeersvoorlichting
plaats  in Hummelo/Keppel/Steen-
deren. In de komende periode vindt
u op deze gemeentepagina meer
informatie over dit soort verkeers-
activiteiten. Iedere burger in de
gemeente Bronckhorst van 50 jaar
en ouder kan aan deze verkeers-
activiteiten deelnemen.

Rijvaardigheidsritten gaan weer van start

Op 18 september a.s. organiseert de
gemeente een vervolg Wmo-bijeen-
komst voor organisaties op het
gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en vertegenwoor-
digers van cliënten. De bijeenkomst
is van 19.30 tot 22.00 uur in het
Dorpscentrum in Vorden. De avond
is voor genodigden en zij hebben
onlangs een uitnodiging van de
gemeente ontvangen. Mocht u
onverhoopt geen uitnodiging hebben
ontvangen maar wel een organisatie
zijn die met de Wmo werkt of Wmo-
cliënten vertegenwoordigt, dan kunt
u zich nog opgeven tot 31 augustus
a.s. bij mevrouw M. Ankoné van de
afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente, 
tel. (0575) 75 04 85 of e-mail: 
m.ankone@bronckhorst.nl. De
avond is een vervolg op de
bijeenkomst van 5 juli jl. en staat 
in het teken van het verder ontwik-
kelen van de Wet maatschappelijke
ondersteuning in Bronckhorst. 
Hoe gaan we samen met professio-
nele organisaties, vrijwilligers en

inwoners en hun vertegenwoor-
digers de uitgangspunten van de
Wmo verder invullen, wat zou de rol
van de gemeente en inwoners
(cliëntenraad) kunnen/moeten 

zijn etc. Het is een interactieve
bijeenkomst, waarbij wordt
uitgegaan van concrete voorbeelden
en situaties.

Gemeente organiseert op 18 september volgende 

Wmo-bijeenkomst voor organisaties en vertegenwoordigers

van cliënten

Wat is de Wmo ook alweer?
In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo; ingegaan op 
1 januari 2007) zijn de Welzijnswet, Wet voorzieningen gehandicapten en
onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (vooral de
huishoudelijke verzorging) samengebracht. Het belangrijkste doel van de
Wmo is: meedoen in de maatschappij! Dat moet voor iedereen kunnen
gelden. Voor jong en oud, voor mensen met en zonder een beperking. De
gemeente helpt u op verschillende manieren om mee te doen. Eén daar-
van is het geven van informatie en advies. Voor speciale groepen kan de
gemeente ook individuele voorzieningen regelen. Meedoen is immers
voor bepaalde groepen, zoals mensen met een beperking of een
chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem niet vanzelfsprekend.
Bij het Wmo-loket in het gemeentehuis kunt u terecht voor informatie,
advies en voorzieningen als woningaanpassing, een rolstoel of
vervoersvoorziening en huishoudelijke hulp.

Kijk regelmatig op
www.bronckhorst.nl voor de laatste
informatie. Maar natuurlijk
publiceren we op deze gemeente-
pagina's ook over de vorderingen
rond de bouw van het nieuwe
gemeentehuis van waaruit we u
vanaf 2010 van dienst zullen zijn.

Wilt u alles weten

over de bouw van

het nieuwe

gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw



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. 

Heeft u begin dit jaar een gratis
compostvat besteld en bent u
inmiddels aan het composteren
geslagen of gaat u daar binnenkort
mee beginnen? Heeft u een vraag
over composteren of over de
werking van het compostvat, kunt u
wel wat tips gebruiken? Tijdens de
open dag op 8 september zijn twee
compostmeesters aanwezig in het
gemeentekantoor om u van dienst
te zijn. U vindt ze bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Verder verloten we die
dag nog 10 compostvaten onder de
aanwezigen!

Gratis compostvat voor nieuwe
inwoners
Inwoners die na de bestelronde
van de gratis compostvaten in
Bronckhorst zijn komen wonen,
biedt de gemeente de mogelijk-
heid alsnog een gratis compostvat
te krijgen. Zij kunnen hiervoor
contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 50. 
De gemeente heeft 125 vaten
beschikbaar voor nieuwe
inwoners, dus zolang de voorraad
strekt!

Vraag compostmeesters advies

tijdens open dag Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de 10 mooiste, grappigste,
ontroerendste of gekste foto's van
situaties in Bronckhorst waarin uw
kind, kleinkind, oppaskind,
buurtkind verzeild is geraakt, een
opvallende plek krijgen in de
nieuwe, full colour gemeentegids

2008/2009 die in heel Bronckhorst
huis aan huis wordt verspreid?
Daarnaast ontvangen de 
10 winnaars ieder een cadeaubon
van 25 euro. U kunt uw foto(s)
inzenden tot 31 augustus 2007.
Tijdens de open dag van de gemeen-
te op 8 september maken we bekend
wie de gelukkigen zijn. De voorwaar-

den voor de fotowedstrijd vindt u op
onze website.

Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan naar
de afdeling Communicatie, tel.
(0575) 75 04 68.

Laatste kans! Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst

Abonnement op de vergaderstukken van de raad
Wilt u iedere maand de vergaderstukken van de gemeenteraad ontvangen, dan kan dat. Een digitaal abonnement is kosteloos. Een postabonnement kan ook, daarvoor betaalt u 
€ 50,- per jaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar griffie@bronckhorst.nl of te bellen met de griffie (0575) 75 05 43.De vergaderstukken kunt u ook inzien bij de
openbare bibliotheken van Hengelo Gld., Vorden en Zelhem.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, 23e halve marathon van Doetinchem, wegwedstrijd over diverse wegen in de

gemeente, 28 oktober 2007 van 11.00 tot 14.00 uur, atletiekvereniging Argo
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor Humstee- en Piratenfeest 2008, 29 september

t/m 27 oktober 2008, stichting Humstee
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor trekkertrek 2008, 19 mei t/m 19 juni 2008,

stichting Humstee
• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt, 11 november 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai Producties
• Hummelo, Zelhemseweg 16, rommelmarkt, 9 september 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, 

G.E.J. Oosterink
• Toldijk, Humsteefeest met live muziek op 27 oktober 2007 van 20.30 tot 01.30 uur en Hollandse

muziekmiddag op 28 oktober 2007 van 14.30 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
diverse verkeersmaatregelen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, stichting Humstee

• Vorden, buurtfeest en afsluiten De Boonk, tussen Het Elshof en De Bongerd, 15 september
2007 van 12.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging De Boonk

• Wichmond, Broekweg, ledenfeest met live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 
13 oktober 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, Jong Gelre afdeling Vorden-Warnsveld

• Zelhem, straatfeest en afsluiten Asterstraat, 15 september 2007 van 12.00 tot 23.00 uur,
buurtvereniging Asterstraat

• Zelhem, Pikgatconcert, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 15 september 2007 van
19.00 tot 23.00 uur, Wolfershuus Susebeek

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

Bouwvergunningen
• Drempt, Kerkstraat 93, bouwen schuur
• Halle, Dorpsstraat 2, vergroten autogarage
• Vorden, Hoetinkhof 80, uitbreiden woning
• Vorden, Wildenborchseweg 19, bouwen serre
• Zelhem, Resedastraat 4, bouwen carport

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 5, vrijstelling voor het bouwen van een vrijstaande woning en

wegens het overschrijden van de toegestane hoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Keppel'

Het bouwplan ligt van 30 augustus t/m 26 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Dambroek 21, voor de bouw van een bedrijfshal met kantoor, geldend bestemmingsplan

'Bedrijventerrein Baak 1991'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 augustus t/m 
10 oktober 2007 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 afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Torenallee 6, vrijstelling bouwen schuurtje en wegens bouwen buiten het

bestemmingsvlak, het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmings-
plan 'Buitengebied Hummelo en Keppel'

Het bouwplan ligt van 30 augustus t/m 10 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Zienswijze indienen over de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 15 en 19, lid 2) of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 19, lid 3).

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 20 augustus 2007:
• Drempt, hoek Zomerweg-Hulsevoortseweg, kermis met live muziek, optocht, vogelschieten en

volksspelen, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
16 en 17 september 2007 tot 00.30 uur, stichting St. Willibrordus/de heer J.H.N. Hoppenreijs

• Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo, tijdelijke reclameaanduidingen voor Dremptse
kermis, 1 t/m 21 september 2007, Allez 4 kidz

• Zelhem, buurtfeest Goudsbloemstraat, 1 september 2007 van 18.00 tot 24.00 uur, mevrouw 
S. Konink

• Zelhem, museum Smedekinck, folkloristische dag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
26 augustus 2007 van 11.00 tot 17.00 uur, oudheidkundige vereniging en museum Smedekinck

• Zelhem, De Toorn, buurtfeest, 1 september 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, de heer K.A. Postema
• Steenderen, open dag, tijdelijke gebruiksvergunning, 29 september 2007 van 08.45 tot 

14.30 uur, Friesland Foods Cheese Steenderen
Verzonden op 21 augustus 2007:
• Steenderen, manegeterrein Pr. Bernhardlaan, dressuur en springwedstrijden, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 september 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, L.R.V. De Zeven-
steen/K.A. Kölzer

• Zelhem, buurtfeest, 1 september 2007 van 10.00 tot 01.30 uur, buurt Vincent van Goghstraat
• Halle, Dorpsstraat 11-13, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 september 2007 van

11.00 tot 20.00 uur, de heer C. Hitpass
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 6, klootschiettournooi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

2 september 2007 van 14.00 tot 17.00 uur, buurtvereniging De Noabers
Verzonden op 22 augustus 2007:
• Halle, school- en volksfeest op 6 september van 19.00 tot 24.00 uur, 7 september van 13.00 tot

01.30 uur en 8 september 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, loterijvergunning op 6 september 2007,
stichting Nijmansfeest

• Halle, Dorpsstraat 106, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 2 september 2007, De Boldiek

• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 10, bruiloft, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 7 september
2007 van 20.00 tot 00.30 uur, E. Nuesink en F.C.A. Schurink

• Bronkhorst, Bronkhorster kermis op 5 september van 20.00 tot 00.30 uur, 6 september van
08.30 tot 00.30 uur en 7 september 2007 van 09.30 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, 6 september 2007, Schutterij Eendracht van Bronckhorst

Verzonden op 23 augustus 2007:
• Halle, perceel naast Wolfersveenweg 14 (rennerskwartier circuit De Kappenbulten, bromfiets-

cross op 8 september van 09.00 tot 23.00 uur, 3 uurs cross en quad cross op 9 september van
09.00 tot 17.00 uur, tentfeest met muziek en tijdelijke reclame-aanduidingen op 7 september
2007 van 19.30 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, Halse Motor en Auto Club
HALMAC/Knal- en trefbal commissie

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Velswijk, Kruisbergseweg 50, gedeeltelijk vernieuwen hobbyruimte, berging en stalling
• Zelhem, Pluimersdijk 5, bouwen bijenstal

Verleende vergunningen
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Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 17 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Vloed 8, bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Rha, Prinsenmaatweg 10, vergroten ligboxenstal met een nieuwe ruimte voor een melkrobot
Verzonden op 22 augustus 2007:
• Steenderen, Covikseweg 2a, wijzigen varkensstal tot opslagruimte (houtopslag), verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Cosmeastraat 2, gedeeltelijk vergroten twee fietsenstallingen bij de Looschool,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Hummelo, Beatrixlaan 16, gedeeltelijk veranderen en vergroten berging
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 5, gedeeltelijk vergroten woning met vrijstaande berging,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Doesburgseweg 6, bouwen woning en kas, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en
Liemers

• Zelhem, Prinses Margrietstraat 7, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 17 augustus 2007:
• Vorden, Enzerinckweg 4, bouwen werkplaats en vervangende woning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 17 augustus 2007:
• Zelhem, Hengeloseweg 4, veranderen kantoor in woning

Kapvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Toldijk, Lamstraat 18, vellen van één populier en vier iepen, geen herplantplicht
• Vorden, Enzerinckweg 4, vellen van diverse bomen, herplant verplicht: één inlandse eik of beuk
• Zelhem, hoek Bielemansdijks/Wolfersveenseweg, vellen van 300 lariksen, natuurlijke

verjonging

Sloopvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Vorden, Schuttestraat 26, slopen vijf schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Boeninksteeg 4, slopen van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Korenweg 2, slopen schuurtjes, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, in verband met de kermis is de Zomerweg, tussen de Roomstraat en de Veenweg, 

van 15 t/m 17 september 2007 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het
bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute via de
Zomerweg, Roomstraat, Tellingstraat, Veenweg en Zomerweg. Verder zijn op 16 september
2007 van 12.00 tot 16.00 uur de Dubbeltjesweg, vanaf de bebouwde kom van Hoog-Keppel tot
de Kerkstraat, Kerkstraat, tussen de Veldweg en de Tellingstraat, Witte Hemelweg, Dreef,
Gildeweg, Braambergseweg, Tellingstraat, tussen de Kerkstraat en de Bronksestraat,
Veenweg, Binnenweg, Pastoor Blaisseweg, Molenweg, Bronksestraat, Hulsevoortseweg,
Zomerweg, tussen de Binnenweg en de Roomstraat, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van het bestemmingsverkeer. Er is een omleidingsroute via de Kerkstraat,
Veldweg, Eekstraat, Nieuwe Eekstraat, Hoefkensestraat en Zomerweg

• Halle, tijdens het school- en volksfeest van 6 september 19.00 uur t/m 9 september 2007 
02.00 uur is de Halle-Nijmanweg, tussen de Lankerseweg en de Nijmansedijk, afgesloten voor
alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer

• Halle, in verband met motocrosswedstrijden is de Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk
en Kuiperstraat, op 7 september van 16.00 tot 24.00 uur, op 8 september van 08.00 tot 24.00 uur
en op 9 september 2007 van 08.00 tot 24.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve het
bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., tijdens de warenmarkt op 26 augustus 2007 zijn de Spalstraat, Raadhuisstraat,
Kerkstraat, Ruurloseweg, vanaf de Spalstraat tot de Synagogestraat, van 06.00 tot 18.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is De Toorn van 1 september 11.00 uur tot 2 september 2007
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met een buurtbarbecue is de Goudsbloemstraat op 1 september 2007 van
14.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de folkloristische dag op 26 augustus 2007 van 10.00 tot 18.00 uur geldt op de
Pluimersdijk, tussen huisnummers 3 en 5, een parkeerverbod aan beide zijden van de weg

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Vincent van Goghstraat, tussen het Verzet en de
Rembrandtstraat, van 1 september 09.00 uur tot 2 september 2007 14.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke verkeersmaatrege-
len, bouw- en sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig
met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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

• Wichmond, in verband met reconstructiewerkzaamheden is de Baron van der Heijdenlaan, van
huisnummer 7 tot het kruispunt Hackforterweg, van 3 september t/m 16 november 2007 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Wegwerkzaamheden

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
Rouwenoordseweg 12, Hummelo'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Rouwenoordseweg 12' is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op de verhoging van de aanwezige straalverbindingstoren
op het perceel in Hummelo in verband met de uitzending van digitale televisiesignalen.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Aangezien het plan onherroe-
pelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Bestemmingsplannen

Procedure en beleid hogere grenswaarden
Ruimtelijke plannen moeten worden getoetst aan de Wet geluidhinder. Deze wet bevat
voorkeurs- en grenswaarden voor de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer, railverkeer en
industrie. Een geluidbelasting tot aan de voorkeurswaarde is altijd toelaatbaar. Een belasting
boven de grenswaarde is nooit acceptabel. Een belasting tussen de voorkeurs- en grenswaarde
is alleen na een afwegingsproces toelaatbaar. Deze afweging vindt plaats door het volgen van
een zogenaamde hogere waarde procedure.

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Wet geluidhinder per 1 januari 2007 is in veel gevallen
b en w bevoegd tot het vaststellen van een hogere toelaatbare geluidbelastingwaarde. Dit is een
verandering ten opzichte van de situatie vóór de wetswijziging toen voornamelijk de provincie be-
voegd was tot het vaststellen van deze waarden. Om de besluitvorming op dergelijke verzoeken
tot een hogere waarde zoveel mogelijk op gelijke wijze te laten plaatsvinden, hebben b en w op 
15 augustus 2007 daarvoor beleid vastgesteld.

Het beleidsdocument ligt van 30 augustus t/m 10 oktober 2007 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het beleid treedt in werking op de dag na deze publicatie. Er staan geen rechtsmiddelen open
tegen dit besluit.

Wet geluidhinder

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
30 augustus t/m 10 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Rijksweg 42, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit

Landbouw van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op uitbreiding
melkrundveehouderij

• Hengelo Gld., Hazenhutweg 10a, voor het oprichten van een inrichting, waarop het Besluit
Mestbassins milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op het
aanleggen van een mestbassin

• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit
Horeca-, sport- en recreatieinrichtingen van toepassing is. De ingediende melding heeft
betrekking op het bouwen van een groepsaccommodatie

• Vorden, De Horsterkamp 8/14, voor het van toepassing worden van het besluit Horeca-, sport-
en recreatieinrichtingen op een reeds aanwezige inrichting, De ingediende melding heeft
betrekking op een locatie voor huwelijksvoltrekkingen, logies, vergaderingen, brasserie,
vergaderruimtes en rondleidingen

• Vorden, Ruurloseweg 8-12, voor het veranderen van een inrichting, waarop het Besluit
Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding
heeft betrekking op verkoop van meubelen

• Zelhem, Aaltenseweg 9, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting, waarop het Besluit
Landbouw van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op uitbreiding
melkrundveehouderij

• Zelhem, Heijinkweg 13, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit
Landbouw van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op uitbreiding
melkrundveehouderij

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

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
30 augustus t/m 10 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Halle, Halseweg 43a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

pluimveebedrijf en kwekerij
• Steenderen, Covikseweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een vleesveehouderij
• Toldijk, Wolfsstraat 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

veehouderij
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een vleesvarken- en akkerbouwbedrijf
• Zelhem, Michelstraat 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een pluimveehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen

Wet milieubeheer
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Heeft u al eens een kijkje genomen op
www.bronckhorst.nl? 

Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over het aanvragen van een bouw-
vergunning, de Vangnet regeling huursubsi-
die of de gehandicaptenparkeerkaart? 

Website

moeten bij ons worden ingediend vóór 11 oktober 2007. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

CURSUS QUANTUM TOUCH
Genezen met je handen.
Iedereen kan het leren.

8 en 9 september in Centrum
voor KAT in Halle.

Inl./opg. 0314-631472.
www.centrumvoorkat.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,-

RUNDER OF 
SLAVINKEN
VOORDEELVERPAKKING
OP = OP per kilo 4.49

BACARDI SUPERIOR
nu met gratis 2 blikjes 
Coca Cola Zero   op = op

van 18.79 nu          16.99

ARIEL WASMIDDEL
POEDER OF VLOEIBAAR
2 verpakkingen à 1.35 kilo of 1.5 liter 

naar keuze van 11.98 nu  7.89

EDET
FRIENDLY
pak 24 rol

van 8.37
nu 5. 79

PRINGLES 1+1 GRATIS
div varianten

van 2.90        
voor 1.45

PERZIKEN OF 
NECTARINES

500 gram

nu 0.89

EXCLUSIEF: SPAAR MEE VOOR SUPERZACHT BADTEXTIEL!
BIJ ELKE € 5,- BESTEDING ONTVANGT U EEN GRATIS SPAARZEGEL, HEEF T U 10 ZEGELS,
DAN ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP EEN BADLAKEN OF HANDDOEK NAAR KEUZE.

YOGA
Brummen, Deventer,

Doetinchem, Eibergen,
Groenlo, Hengelo, Vorden.

12 lessen € 105,-
Proefles € 9,-
Tel. 0573-441138

www.dhanwantari.nl

Aldenhaeve in Zelhem

Oudolf in Hummelo

De Wiersse in Vorden

Tip van de VVV: Prachtige tuinen in Bronckhorst!
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor andere tuinen of meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



Hondenschool 
Konsequent
Start weer met cursussen.

Interesse? Kom 1 september a.s. 
om 15.00 uur naar Toldijk

(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Telnr: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 9.750,-
Volkswagen Golf 1.6 16V  blauw 09-2002 74.000 km € 11.200,-
Citroën Berlingo 1.9D 600 wit 09-1998 241.000 km € 3.100,-
Hyundai Matrix 1.6 MPV grijs 03-2003 77.000 km € 10.450,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy grijs 03-2005 52.595 km € 15.300,-
Peugeot 106 ACE 1.0 3-drs rood 03-1993 173.000 km € 1.750,-
Peugeot 307 SW 1.6-16V grijs 01-2004 67.000 km € 16.500,-

Volvo V70 2.4 140pk 
grijs, bj 2002

74.000 km € 22.100,-

Opel Zafira 1.8 Elegance groen met. 2002
Toyota Avensis Verso dyd zwart met. 2003
Opel Astra 1.6 zilver met. 1999
Ford Focus 1.8 TD blauw met. 2000
Jeep Cherokee zwart met. 1992

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

Renault Scenic 1.6
16V blauw met. 2000

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 106 1.1 Accent 12-2000 Zilvergrijs met. 38.000 km

Peugeot 206 1.4 XR 10-1999 Groen met. 74.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 Rood 72.000 km

Peugeot 206 Gentry AUTOMAAT airco 6-2001 89.000 km

Peugeot Partner 2.0 HDI VTC airco 1-2002 Geel 160.000 km

Nissan Almera 1.6 16v airco 2-1996 Rood met. 85.000 km

Peugeot 306 1.6 
4-drs. XT, 4-2000, 

Airco, Rood met., 55.000 km

Fiat Seicento 
1100 SPI, 1999, blauw

44.000 km, elektr. ramen
meeneemprijs € 3.150,-

Diverse auto’s van € 850,- t/m € 3500,-

Aanbieding:
UNI ROYAL BANDEN RAINSPORT 195/45-16  € 88,-

ALL IN PRIJS ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Auto van de week

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Toyota Avensis
1.6 16V Sedan Linea Terra, 2000

117.000 km € 8.250,-
Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 2WD 2004-8 15.000 km € 16750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon 2003-1 38.000 km € 13950,-
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI 2001-1 91.000 km € 12750,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 1998-9 148.000 km € 5250,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Comfort 2000-11 77.000 km € 6250,-
Peugeot 307 XS 1.6-16V 5-drs 2002-1 104.000 km € 10750,-
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Luxe 2002-4 110.000 km € 12750,-

Autobedrijf
Melgers

Mode-
show
winter
2007 / 08
WOENSDAG 12 SEPTEMBER A.S.
1e show 10.00 uur - 2e show 14.00 uur

Graag presenteren wij u onze nieuwe wintercollectie.

Een onverwacht beeld van exclusieve, maar betaal-

bare eigentijdse mode die afwijkt van het doorsnee

aanbod.

U bent van harte uitgenodigd!

Fashion with feeling.

bij

KOOPZONDAG

16 SEPTEMBER A.S.

OPENINGSTIJDEN:

MA. 13.30 TOT 17.30 UUR

DI/WO/DO. 9.30 TOT 17.30 UUR

VRIJDAG 9.30 TOT 20.00 UUR

ZA. 9.30 TOT 16.00 UUR

TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Molens zijn onlosmakelijk verbonden
met onze geschiedenis en onze cul-
tuur. Hoe zou ons land eruit zien zon-
der de poldermolens? Zonder indus-
triemolens was Holland in de Gouden
Eeuw nooit tot bloei gekomen. Rei-
zend door Nederland zie je overal mo-
lens staan: op het platteland, in de pol-
ders en langs randen van dorpen en
steden. Met nog ruim 1000 molens
staat Nederland bekend als molen-
land bij uitstek. Vorden heeft, naast de
watermolen op landgoed Hackfort en
de windmolen in Linde,  ook nog de
twee windmolens aan de rand van de
dorpskern. Het jaar 2007 is uitgeroe-
pen tot het jaar van de molen. Een jaar
waarin landelijk in en rond de Neder-
landse molen van alles te beleven
valt.". 

Open molendag op monumenten-
dag
Voor iedereen die gelnteresseerd is
molens houdt de Hackfortse Windmo-
len op monumentendag 8 september
aanstaande een open dag. In en rond
de Hackfortse windmolen bruist het
die dag van de activiteiten. De molen
is in bedrijf, er zal gemalen worden en
het hele proces van korrel tot meel
kan bekeken worden. De garven van
diverse gewassen staan rond de molen
en u kunt eens proberen om eigen-
handig de rogge te dorsen met een ou-
derwetse dorsknuppel.
Molenmaker Groot Wesseldijk demon-
streert wat er allemaal komt kijken bij
de onderhoudswerkzaamheden van

de molen zoals het  steken van kam-
men en het billen van de maalsteen.
De Stichting van de Vrienden van de
Vordense Molens probeert op deze dag
de sfeer van weleer neer te zetten. Zo
zal er een stoelenmatter aanwezig zijn
en een imker zal over zijn werk vertel-
len. Het oorspronkelijke werk dat
langzaam dreigt te verdwijnen in het
snelle leven van alledag. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat
we in het landelijke Vorden nog weet
hebben van het boerenbedrijf en alles
wat daarmee samenhangt. Boeren,
molenaars en buitenlui daar gaat het
om op deze dag.

Er wordt die dag brood en pannenkoe-
ken gebakken en ook een kop koffie is
te verkrijgen. De dag begint om 10.00
uur en eindigt om 16.00 uur.

Molenspel voor de jeugd
De stichting draait de molen al jaren
met behulp van een aantal vrijwilli-
gers en heeft de blik gericht op de
jeugd. Overduidelijk hebben ze geko-
zen voor een educatief spoor. Er is een
Molenspel ontwikkeld waarmee kin-
deren kennis kunnen maken met de
werking van een molen en met zaken
die in een molen van belang zijn. Zo
gaat het spel over wind, graan, kno-
pen en beesten. Leontine van de Ven:
"Tijdens het spel gaan de kinderen
door de hele molen. Van de begane
grond naar de meelzolder en vandaar
naar de steenzolder, terwijl zij allerlei
toepasselijke opdrachtjes moeten uit-

voeren. Bij voldoende wind draait de
molen en malen de grote stenen en de
ervaring leert dat kinderen daar van
nature een grote interesse voor heb-
ben."
Het spel is in de nazomer van 2006
gelntroduceerd en het afgelopen jaar
hebben diverse basisscholen uit Vor-
den al met de juffrouw of de meester
een bezoek gebracht aan de molen.
Ook op de molenfair kan het spel ge-
speeld worden en "de vrienden" nodi-
gen ouders met hun kinderen uit om
kennis te maken met dit fraai vorm ge-
geven spel.

Donateurs
De Stichting Vrienden van de Vorden-
se Molens is voortdurend op zoek naar
liefhebbers die zich het lot van de mo-
len aan het Hoge aantrekken. "Er is
veel geld nodig om het onderhoud van
de molen te bekostigen", vertelt Harm-
jan Warringa, secretaris van de stich-
ting die tot doel heeft de Hackfortse
molen onder de aandacht van de Vor-
denaren te brengen.  "De overheid sub-
sidieert een deel van de instandhou-
ding maar wil altijd dat een flink deel
van de kosten wordt gedragen door de
plaatselijke bevolking. Dat zijn bij ons
de donateurs van onze stichting", al-
dus Warringa. "We zijn blij met iedere
donatie, we keren ieder dubbeltje drie
keer om om de noodzakelijke restau-
ratiewerkzaamheden te kunnen uit-
voeren.

"Wie zich verbonden voelt met het ver-
leden van Vorden, wie hart heeft voor
erfgoed, wordt vriend van de Hack-
fortse Molen", is de boodschap die
Warringa tot slot nog kwijt wil. "Laat
iedere Vordenaar op 8 september eens
komen kijken met hoeveel enthousias-
me vrijwilligers de molen draaiende
houden.

VROLIJK WIEKEND DE TOEKOMST IN

Hackfortse windmolen houdt
open molendag

De Stichting Vrienden van de Vordense Molens is maar wat trots op de
markante molen aan het Hoge. Om het even van welke windrichting je de
dorpskern van Vorden nadert,  de kerk en de twee molens zijn beeldbepa-
lend voor ons Achtkastelendorp. Om aandacht te vragen voor het jaar van
de molen houdt de Hackfortse molen op 8 september (monumentendag)
open huis met een ouderwetse molendag.

Leontine van de Ven en Harmjan Warringa bij de net gerestaureerde kruilier.

Na 18 jaar rockt de band nog steeds
voort. Veel bands en vooral punkrock-
bands halen deze leeftijd niet. De
band speelt nog immer 3,4 en af en
toe vijf akkoorden punk rock 'n' roll
met zowel eigen werk als bekende co-
vers uitgevoerd in een iets hoger tem-
po. Ook de bandnaam is in die aflopen
18 jaar niet veranderd.  Platenmaat-
schapijen wilden niet met de band in
zee gaan omdat de bandnaam recla-
me zou bevatten. De band bleef echter
gewoon hun eigen ding doen en dat is
dan ook hun kracht; snelle strakke

punkrock 'n' roll spelen. In het begin
bestond de band uit vier bandleden en
dat zijn er de afgelopen jaren zes ge-
worden. Met de komst van Pim Beimer
als extra gitarist en Dennie Jolink op
de trekzak is de band nu op volle toe-
ren. In het jaar 2009 bestaat de band
dus 20 jaar en dat zal uitbundig ge-
vierd geworden !! Wat er precies ge-
beurd is nog niet bekend, maar dat er
een nieuw album komt met eigen
werk is wel zeker. Dit album zal dan
het vijfde album zijn wat de band uit-
brengt. Wie de band dus een keertje
live wil zien is dit in ieder geval moge-
lijk op zaterdag 1 september in de Rad-
stake in Varsseveld. Voor verder optre-
dens en meer informatie kunt u een
bezoekje brengen aan hun website
www.grolschbusters.nl

Grolschbusters in de
Radstake
Zaterdag 1 september zullen The
Grolschbusters wederom spelen in
het zaaltje de Rockstake in disco-
theek de Radstake aan de Heelweg
in Varsseveld.

DUIDELIJKE KAARTEN
In de gids worden niet alleen de rou-

tes zelf aangegeven, maar ook de be-
zienswaardigheden onderweg krijgen
alle aandacht. Van iedere tocht is een
duidelijk kaartje met ingetekende
route en een tekst met beschrijving
van bezienswaardigheden aan de rou-
te opgenomen. Daarnaast is voor de
gebruiker nuttige informatie over ho-
recagelegenheden onderweg vermeld.
Een overzichtskaart toont de ligging

van de verschillende trajecten. De gids
heeft een formaat van 12 x 21 cm en
een omvang van 38 pagina's. 

ROUTES

De opgenomen routes hebben ver-
schillende afstanden, variërend van
3,5 tot 17 kilometer, zodat voor elke
wandelaar wel een route naar zijn
smaak voorhanden is. Bovendien zijn
twee routes met elkaar te combineren,
waarmee de echte langeafstandswan-
delaar ook aan zijn trekken kan ko-
men. Verschillende routes kunnen
overigens onderweg worden ingekort.
De bewegwijzering is heel duidelijk:
aan de routes staan paaltjes met een
zeshoekig logo met daarop twee wan-
delaars plus de naam van de betreffen-
de route. De routes bevinden zich grof-
weg in het gebied tussen Zutphen, Lo-
chem en Ruurlo, ook wel de Graaf-
schap genoemd.

KORTING 
De nieuwe gids is tijdelijk, tot 15 sep-
tember, met een korting van € 1,-- ver-
krijgbaar.

Interessante introductieprijs!

Nieuwe editie achterhoekse
wandelgids verschenen
Wie aan de Achterhoek denkt,
denkt aan een landschap met bos-
sen weilanden. Prachtig natuur-
schoon,  frisse lucht en volop rust
en ruimte. Ideaal voor met maken
van een wandeltocht dus. In het
westelijk deel van de streek is een
negental natuurwandeltochten
van routebordjes voorzien. Het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
heeft onlangs de herziene editie
van een fraai uitgevoerde wandel-
gids op de markt gebracht met al
deze negen routes. De wandelgids
is verkrijgbaar bij de VVV’s of via de
webwinkel op  www.vvvachter-
hoek.nl.

Dit keer alleen de zondag. Het is een
tuin van ±1100 m2 rondom het huis. 
Vanaf de straat merk je niet dat er zo-
veel is te zien. Via allerlei paadjes kom
je door de zijtuin langs het huis in de
voortuin van waar je via de andere
kant weer terug kunt naar achteren
waar zich een aantal terrassen en een

vijver bevindt.  Een tuin met meer dan
2500 verschillende soorten planten,
waaronder ruim 200 soorten Hosta,
deels in potten. De tuin heeft vele
doorkijkjes en op diverse plaatsen
bankjes en zitjes. Je hebt soms niet
eens in de gaten dat je midden in het
dorp zit. De herfst is in aantocht en
dat is in de tuin te merken, gezien de
verschillende soorten asters.
De tuin is opengesteld op: zondag 2
september van 10.00 tot 17.00 uur. In-
gang van de tuin is om de hoek van de
Borculoseweg aan de Molenlaan.

Open tuin "Hof te Ruurlo"
In Ruurlo is particuliere tuin, de
"Hof te Ruurlo" op de Borculose-
weg 40 (naast de molen 'Agneta', op
de hoek van de Molenlaan)  voor
het laatst in 2007 geopend.

Ongeveer twee weken voor de vac-
cinatiedatum ontvangen de ou-
ders/verzorgers een oproepkaart
van de entadministratie. In de bij-
behorende brief worden datum,
tijd en plaats van inenting ver-

meld. De inentingen vinden altijd
overdag plaats. Bij verhindering
ontvangen de ouders na een jaar
automatisch een tweede oproep.
Wanneer men dan nogmaals ver-
hinderd is, kan contact worden op-
genomen met het secretariaat
Jeugdgezondheidszorg van GGD
Gelre-IJssel te Doetinchem, tel
(0314) 32 12 60 tussen 9.00 en 10.00
uur. 

Er kan dan een afspraak gemaakt
worden voor het inhaalspreekuur
bij de GGD. Meer informatie over
de inentingscampagne kan wor-
den verkregen bij GGD Gelre-IJssel.

Jaarlijkse vaccinatieronde
voor 9-jarigen weer van start

In de maand september zorgt
GGD Gelre-IJssel weer voor de
jaarlijkse inentingscampagne
van 9-jarigen. De kinderen, ge-
boren in 1998, worden volgens
het Rijksvaccinatie-programma
ingeënt tegen respectievelijk de
ziekten difterie, tetanus en po-
lio (DTP) en tegen de bof, maze-
len en rode hond (BMR).
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Inmiddels werken er bij het Hengelose
sportcentrum vijftig medewerkers, zo-
wel fulltime als parttime. De directie
wordt gevormd door Wilma en Remge
en in 2002 is Rem Vink sr. hieraan toe-
gevoegd. “Maar we voelen ons niet zo”,
zegt het drietal meteen. “Directie
klinkt zo beladen. Wij doen het samen
en vormen met de medewerkers één
team. We kennen bijna geen verloop
en daar zijn we heel blij mee”. Dat Ae-
roFitt in die tien jaar erg gegroeid is,
heeft volgens het drietal mede te ma-
ken met de betrokkenheid van de me-
dewerkers. “We hebben vooral de ver-
antwoordelijkheid gelegd bij het per-
soneel, waardoor wij ons meer kun-
nen richten op het management. Dat
moet ook wel want we willen blijven
groeien. Omdat de betrokkenheid van
de medewerkers heel groot is, hoef je
niet veel aan te sturen”.

HOE HET BEGON…
Wilma, Remge en Rem blikken terug
hoe het tien jaar geleden allemaal is
begonnen. Samen met de gemeente
Hengelo werd gezocht naar een ge-
schikte locatie. Deze werd gevonden
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo.
Om alles financieel rond te krijgen,
gingen Wilma en Remge met een en-
quêteformulier door het dorp voor
een haalbaarheidsonderzoek. Van de
respondenten was tachtig procent po-
sitief over het plan.
Samen met (belasting) adviseur/boek-
houder Geraldo Nijenhuijs werd een
ondernemersplan geschreven. Bij de
bank werd aangeklopt om het plan
rond te krijgen, maar dat viel niet
mee. “Uiteindelijk is het, met behulp
van onze ouders, toch gelukt”, zeggen
Wilma en Remge.
Na maanden van verbouwen en schil-
deren, samen met familie en vrien-
den, konden de deuren in 1997 op 23
en 24 augustus worden geopend. De
gevoerde reclame en acties hadden
goed gewerkt. “We hadden direct al
vijfhonderd leden”.
Er werd begonnen met een pand van
500 vierkante meter. Daarin was on-
dergebracht een fitness-, aerobiczaal,
kleedkamers en een kantine. Er werd
gewerkt met vrijwilligers voor het on-

derhoud, schoonmaak en kantine-
werkzaamheden. “We moesten na-
tuurlijk zelf ook hard werken en heel
veel uren maken om de zaak draaien-
de te houden”, weet het tweetal nog
goed. “Doordat we keihard werkten is
dit gelukt”.

EERSTE PRIJS
Na een jaar hard werken werd dit be-
loond met een prijs. Het sportcentrum
won de ondernemersprijs voor de be-
ste startende ondernemer van de Ach-
terhoek. Daarmee kreeg het sportcen-
trum veel publiciteit en veel klanten.
Steeds meer mensen wisten in de eer-
ste vijf jaar AeroFitt te vinden. Het be-
drijf groeide uit zijn jasje. De ene ver-
bouwing volgde op de andere om aan
de behoefte van klanten te kunnen
blijven voldoen.  Tijdens het vijfjarig
bestaan van AeroFitt in 2002, werd op
vrijdag 23 augustus het tweede pand
geopend met aansluitend een druk be-
zochte receptie. In het nieuwe gedeel-
te kwam er onder meer een zaal bij
voor groepslessen en de fitnesszaal
werd twee keer zo groot. Ook de ande-
re faciliteiten werden daardoor rui-
mer. Een jaar later kwamen er vier

squashbanen bij.

OLYMPISCH STEUNPUNT
Sinds de oprichting, tien jaar geleden,
heeft AeroFitt het Lerf (Landelijk er-
kend rijks fitnesscentrum) keurmerk
van de branche organisatie Fit!Vak. Dit
keurmerk ontvangt een centrum al-
leen wanneer het aan diverse eisen
voldoet zoals hygiëne, scholing van
het personeel, opzet centrum en der-
gelijke. In 2002 werd AeroFitt ge-
vraagd als steunpunt voor de sport.
Vijf jaar geleden zei Remge Vink daar
over: “Door onze contacten met top-
sporters en hun trainers zijn we als
centrum benaderd door NOC/NSF, het
Olympisch Steunpunt en de Gelderse
Sportfederatie. Dit is best uniek. Op
dit moment zijn er maar twee centra,
waaronder sportcentrum Papendal,
die zich OSP-centrum mogen noemen
in heel Gelderland. Topsporters kun-
nen zich bij ons voorbereiden op de
grote wedstrijden voor WK, EK en de
Olympische Spelen”.

HEROPENINGEN
Het sportcentrum bleef maar groeien.

De laatste vier jaar kwamen er meer-
dere activiteiten en faciliteiten bij. Een
krachtruimte, zonnebankstudio, sau-
naruimte en SlimFitt een gewichtsbe-
heersingsstudio met een eigen ruimte
en een eigen in en uitgang. In januari
2006 werd MediCare, een eigen ruim-
te voor fysiotherapie, in gebruik geno-
men. “Alles ging sneller dan we ooit
hebben kunnen denken en dromen”,
zeggen de directieleden Wilma, Rem-
ge en Rem van AeroFitt. Na de zoveel-
ste heropening op 8januari 2006, zei
Remge Vink in zijn openingswoord:
“Bedankt collega’s, dat jullie hebben
meegewerkt om een lokaalcentrum in
Hengelo te veranderen in een regio-
naal sportcentrum midden in de ge-
meente Bronckhorst”. “Ja, dat klopt”,
zegt hij als hij aan die woorden wordt
herinnerd. “We zijn inderdaad ge-
groeid tot een multifunctioneel cen-
trum. Onze klanten komen niet alleen
uit Bronckhorst, maar ook van daar
buiten”. Service en sfeer is en blijft bij
sportcentrum AeroFitt nummer één.
Dat spreekt de klanten erg aan.  Ook
op maatschappelijk terrein begeeft Ae-
roFitt zich actief. Diverse sportvereni-
gingen, culturele organisaties en in-

stellingen worden gesponsord of fi-
nancieel ondersteund bij acties. Jaar-
lijks worden twee of drie keer open da-
gen gehouden die druk worden be-
zocht. Het Hengelose sportcentrum is
mede-organisator van de voorronde
van het NK Beachsoccer toernooi. Vo-
rig jaar werd het gehouden in Henge-
lo en dit jaar in Zelhem.

KLANT CENTAAL
Voor de toekomst wil AeroFitt vooral
behouden wat ze hebben en daar waar
nodig is verbeteren. Volgens het trio
gaat het niet alleen om klanten te wer-
ven, maar ook om ze te behouden.
Klachten en fouten proberen ze dan
ook zo snel mogelijk te herstellen.
Klanten moeten met een goed gevoel
komen en met een goed gevoel weer
gaan. “Dan komen ze ook terug en
hebben wij ook een goed gevoel” Het
aanbod bij het sportcentrum is erg
groot. Meer dan tachtig groepslessen
worden er gegeven. De leeftijd varieert
van drie tot tachtig jaar en ouder.

STEUN EN INZET
Er staat nog een droom op de agenda
van AeroFitt: een eigen therapeutisch
zwembad. Daar zijn ze nu al druk mee
bezig om te zien of dit haalbaar is.”We
gaan ons uiterste best doen om met
het zwembad het sportcentrum com-
pleet te maken”. Wilma, Remge en
Rem willen graag iedereen bedanken
die hun de afgelopen tien jaar zo “ont-
zettend” goed geholpen hebben. “De
gemeente Hengelo/Bronckhorst, fami-
lie, vrienden, Geraldo Nijenhuijs, de
buurt met parkeergelegenheid, de
klanten, maar met name onze mede-
werkers. Want, wij zijn alle drie van
mening dat het ons nooit was gelukt
zonder hun ongelofelijke enthousias-
me en inzet”. Afgelopen vrijdag werd
het drietal in het zonnetje gezet door
hun medewerkers met een geweldige
‘Surprise Party’.

OPEN DAG
Zondag 9 september is er bij sportcen-
trum AeroFitt een Open Dag. Van
10.00 tot 16.00 uur zijn er verschillen-
de demonstaties en kunnen bezoekers
kennismaken met diverse fitness acti-
viteiten en toestellen. Op de Open Dag
wordt ook gestart met een nieuwe ac-
tiviteit: Quick Fitt, de 30 minuten wor-
kout! Quick Fitt is een trainingsme-
thode waarbij je in 30 minuten effec-
tief traint. In een aparte ruimte werk
je op een gemakkelijke manier aan
een gezond lichaam. Quick Fitt is voor
iedereen. Daarnaast zijn er ook uren
voor vrouwen en 50-plussers. Kom nu
mee doen aan Quick Fitt en haal het
beste uit jezelf! Verder is er ondermeer
een actie als u nu start met een Slim-
Fitt abonnement. De eerste maand is
dan gratis!

Tien jaar sportcentrum AeroFitt
Wilma Reugebrink en Remge Vink
zijn tien jaar geleden begonnen
met sportcentrum AeroFitt. Remge
was toen 22 en Wilma 23 jaar. De
jonge ondernemers zeiden toen te-
gen elkaar: “De eerste tien jaar
moeten we er honderd procent
voor gaan”. En zie, volgens het
tweetal zijn de eerste tien jaar voor-
bij gevlogen. “Natuurlijk gaan we
er nog steeds voor honderd pro-
cent tegen aan. Dat zit nu eenmaal
in ons”.

Wilma, Remge (links) en Rem van sportcentrum AeroFitt gaan lachend de toekomst tegemoet.

Onderwijl hij de felicitaties aan Han
Meems overbracht, vertelde hij gelijk
het één en ander over de kerk en het
museum. Vervolgens werd Han in
het zonnetje gezet en kreeg hij uit
handen van Hartelman, behalve
bloemen tevens het boekje 'Cuypers
op de Kranenburg' overhandigd. In
het kader van het jaar van Cuypers
werd dit boekje geschreven door Bart
Hartelman en Frits Niemeyer. De An-
toniuskerk in de Kranenburg is na-
melijk gebouwd door de landelijk be-
kende architect P.J.H. (Pierre) Cuy-
pers, die naast het Rijksmuseum en
het Centraal Station in Amsterdam
vele tientallen kerken op zijn naam

heeft staan. De Antoniuskerk is het
oudste nog bestaande kerkontwerp
van zijn hand. Daarnaast heeft Kra-
nenburg nog meer gebouwen die
door hem zijn ontworpen.

De familie Meems was uitermate ver-
baasd en verrast door deze onver-
wachte gebeurtenis. Vader Be
Meems: 'Wij verblijven met de gehele
familie een paar weken in het bunga-
lowpark 'De Hoge Hexel' in Wierden.
Wij wonen in Mussel (Groningen) en
komen al jaren met vakantie naar
hier. Wij houden van het prachtige
landschap in Twente en de Achter-
hoek. Wij lazen in de Achterhoek va-

kantiekrant over dit museum voor
Heiligenbeelden. Aangezien wij fana-
tieke musea- bezoekers zijn, hebben

wij voor vandaag de keus op de Kra-
nenburg laten vallen. Eerst hebben
we vanochtend in Deventer het

speelgoedmuseum bezocht', aldus
het gezinshoofd!

Behalve een rondgang door het mu-
seum, keek de familie Meems ook
met veel interesse naar het klank-
beeld dat Fons Rouwhorst heeft ge-
maakt over het 'Wonder van Antoni-
us'. Bart Hartelman: 'Mijn moeder bij
velen bekend als tante Mies, is op
twee maanden na, honderd jaar ge-
worden. Zij heeft haar hele leven
lang gelezen (en gebeden) in het 'Ge-
beden- en Gedenkboek' van Antonius
van Padua. Harry van Rijn heeft dit
boekje gebruikt voor de gesproken
teksten bij dit klankbeeld'. Be
Meems: 'Wij zijn zeer onder de in-
druk van dit klankbeeld, de kerk en
het museum. Wanneer wij straks
weer van vakantie in Mussel terug
zijn, zullen we zeer zeker familie,
vrienden en bekenden aanraden om
toch vooral dit Museum voor Heili-
genbeelden te bezoeken. Wij bewa-
ren er na vandaag uiteraard de beste
herinneringen aan', zo sprak hij la-
chend.

50.000ste bezoeker Museum voor Heiligenbeelden komt
uit het hoge Noorden!
De spanning was dinsdagmorgen bij de gastvrouwen en gastheren in
het Museum voor Heiligenbeelden in het buurtschap Kranenburg dui-
delijk voelbaar. Zou de 50.000e bezoeker vandaag verwelkomd kunnen
worden, of zou het nog een paar dagen duren? Wel om precies 14.45 uur
was het zover, toen betraden vader Be Meems, echtgenote Elly en de zo-
nen Han, Ben (samen met vriendin Sanne) Josh en Alan het museum
dat in de voormalige Antonius van Padua kerk in de Kranenburg is on-
dergebracht. Zoon Han was de gelukkige, toen hij voet over de drempel
zette, gaf de teller 50.000 aan. Bart Hartelman, voorzitter van de Stich-
ting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg werd telefonisch opge-
trommeld om extra cachet aan dit gebeuren te geven.



Zaterdagmorgen al vroeg werd met
hulp van verscheidene vrijwilligers be-
gonnen met het opbouwen van ver-
schillende kramen (een aantal voor-
zien van vrolijke blauwgekleurde zei-
len die dienst deden als parasol) met
daarop velerlei goederen, zoals speel-
goed, snuisterijen, huishoudelijke
hebbedingetjes, boeken, platen, stof-
fen en gordijnen, gereedschap, elek-
tra, enz. Een zeer ruime keus kon ook
gemaakt worden uit meubilair in al-
lerlei soorten en maten, zowel in Lin-
de als in de opslagruimte in Vorden
(voormalige Havo-borstelfabriek). Dit
geheel werd aangevuld met een gezel-
lige koffie-, thee- en limonadehoek,
waar zelfs bananen, aangeboden door

de groentehandel van de Vordense
weekmarkt, grif van de hand gingen.   
Toen om negen uur het terrein werd
geopend hadden zich inmiddels al
heel wat mensen voor de ingang verza-
meld die na de opening enthousiast
het aanbod op de volle kraampjes uit-
kamden. Met name de tuinspullen,
boeken en het speelgoed stond volop
in de belangstelling, terwijl ook de ge-
reedschappenkraam zeer snel flinke
opbrengst noteerde. De (koop)stem-
ming onder de talrijke bezoekers
(naast vele Vordenaren ook veel vakan-
tiegangers, jong en oud, van heinde
en verre), was prima. De koffie- en li-
monadekraam stond daardoor ook
flink in de belangstelling. Toen dan

ook tegen drieën de kas werd opge-
maakt was het bestuur zeer tevreden
met een prachtige opbrengst van
ruim € 2750,-. Dit bedrag wordt, zoals
de laatste jaren gebruikelijk, bestemd
voor de restauratie van de monumen-
tale  Dorpskerk.
Het bestuur blijft actief bezig, want
naast het wekelijks inzamelen, wordt
elke eerste en derde zaterdagmorgen
in de maand op dezelfde locaties meu-
belverkoop uit de aanwezige voorraad
gehouden. Verder staat er op 13 okto-
ber weer een grote boekenbeurs in de
Dorpskerk op de rol, terwijl in maart
2008 een veiling van bijzondere goede-
ren zal worden gehouden..
De Veilingcommissie houdt  zich
steeds aanbevolen voor verkoopbare
en vooral veilingwaardige goederen.
Aanmelden kan via tel. (0575) 551486
of 551787.

Boedeldag in Vorden: ruim € 2750,-
voor de Dorpskerk

De Vordense Veilingcommissie had dit jaar prachtig weer tijdens de be-
kende boedeldag bij "De Bonekamp" in Linde, waar een enorme hoeveel-
heid ingezamelde spullen aan de man gebracht werden.

En zij was er niet alleen, in totaal wa-
ren circa 40 jongens en meisjes, man-
nen en vrouwen uit het buurtschap
bijeen met maar één doel voor ogen:

een prachtige praalwagen maken. Al
jaren wordt namelijk meegedaan aan
de optocht in Wichmond en wat is
leuker dan allemaal samen een wagen

bouwen. Marcel Vruggink ( coördina-
tor): 'We beginnen meestal al op don-
derdagavond, vervolgens de gehele
vrijdag en vaak ook nog op zaterdag.
In deze wagen worden in totaal circa
45.000 bloemen ( in 16 verschillende
kleuren) verwerkt die speciaal voor
ons in Beltrum zijn gekweekt'.

Vele handen maken licht werk

Bovenstaande woorden sprak oma Pelgrum vrijdagmorgen in de grote
loods van de familie Scheffer in het buurtschap Delden. Zij was daar druk
bezig om de dorre blaadjes uit bloemen te halen.

EuroPlanit is een bedrijf dat landelijk
werkt op het gebied van personeels-
werving, uitzenden & detacheren,
werving & selectie, payrolling enz.  Zo
zullen de komende jaren alle E en F
pupillen de Achterhoekse velden be-
stormen in het prachtige retro geel-
zwart van VV Vorden met op voor- en
achterzijde opdruk van logo en web-
vermelding van EuroPlanit Perso-
neelsdiensten. Tevens zijn alle binnen-
deuren van het Vordense clubgebouw
voorzien van EuroPlanit logo en infor-
matie en zijn er een aantal reclame-
borden rondom het hoofdveld en bij
de hoofdingang geplaatst. Tijdens de
pauze van het drukbezochte Kuijper-
toernooi sprak Vorden Jeugdvoorzitter
Marc van der Linden zijn grote dank
uit namens de vereniging waarna

Wouter Siemens onder toeziend oog
van voorzitter William van der Veen
en sponsorcoördinator Stef Kruip (zie
foto) het contract ondertekend. Intus-
sen verscheen onder de klanken van
"the eye of the tiger" een pupillenteam
van Vorden in de nieuwste EuroPlanit
tenues. Wouter Siemes benadrukte in
zijn speech onder de indruk te zijn ge-
raakt van de Vordense aanpak die op
zowel sportief als organisatorisch vlak
een erg goede naam heeft, en zei er
trots op te zijn de komende jaren part-
ner te mogen zijn van VV Vorden. 

Voor meer informatie en foto's over de
ondertekening en organisaties kunt u
terecht op de volgende websites;
www.europlanit.nl , www.kuijpertoer-
nooi.nl en/of www.vv-vorden.nl

EuroPlanit Personeelsdiensten
nieuwe hoofdsponsor
jeugdafdeling VV Vorden

Met de ondertekening van het contract op het 17e internationale Kuijper-
toernooi heeft directeur Wouter Siemes van EuroPlanit Personeelsdien-
sten zich voor de komende 4 jaar als hoofdsponsor verbonden aan de
jeugdafdeling van de VV Vorden.

Autobrand Brinkerhof

In de nacht van vrijdag op zaterdag woede er aan de Brinkerhof een autobrand. De scha-
de bleef beperkt tot de auto zelf. De Vordense brandweer had het vuur snel onder controle.



De mooiste maanden van het jaar wor-
den gebruikt om een ieder die dat wil
de grondbeginselen van het sterrenkij-
ken bij te brengen. Voorkennis is niet
vereist. De cursus bestaat uit tien les-
sen waarin telkens en ander thema be-
handeld wordt. Uitgangspunt is de
sterrenhemel zoals die zich op een
heldere avond voordoet. Zaken als
zons- en maansverduisteringen, het
opzoeken van planeten en sterrenbeel-
den  aan de hemel, het kijken met een
verrekijker en telescoop. De actualitei-
ten worden in de cursus verwerkt en
met de modernste middelen gepresen-
teerd. De Publiekssterrenwacht heeft
een tijdelijk onderkomen gevonden in
de kapel nabij kasteel de Wilden-
borch.  Daar worden de clubavonden
gehouden en daar zullen ook de les-
sen worden gegeven. De locatie is wel-

iswaar uit nood geboren maar er is
sprake van een geluk bij een ongeluk.
De hemel leent zich daar, door de af-
wezigheid van storende verlichting,
uitermate voor het doen van astrono-
mische waarnemingen. Via de mobie-
le telescopen van Phoenix zal er toch
gekeken kunnen worden naar onder
andere de schijngestalten van de pla-
neet Venus, de wolkenbanden op Jupi-
ter en de ringen van Saturnus. Deze
laatste zijn dit jaar nog redelijk te zien
voordat zij zich door de onderlinge sa-
menstand van de aarde en deze pla-
neet lijken te sluiten in december
2008. De cursus start in oktober en
door de bijzondere omstandigheden
zal dit jaar slechts plaats zijn voor een
tiental cursisten. De cursus wordt ge-
geven om de drie weken, telkens op
vrijdag avond. Elke cursist is verder
het hele jaar door welkom op alle
clubavonden en kijkavonden. Verdere
informatie over tijden en locatie kun-
nen worden verkregen bij het secreta-
riaat via 0573-254940 of over inhoud
van de cursus via 0575-556558.

Cursus wegwijs aan de sterrenhemel

Ook zonder vaste behuizing wordt
er door de leden van de Publieks-
sterrenwacht Phoenix naar de he-
mel gekeken. En u kunt meekijken
want de cursus wegwijs aan de ster-
renhemel gaat gewoon door.

Op deze vier locaties vinden vele acti-
viteiten plaats naast tennistrainingen.
52 kinderen doen mee aan het zwem-
men, waterskiën, een survival en ka-
noën op de Berkel. Voor de deelne-
mers is het één groot feest. Tennissen
doen ze altijd al graag, de andere acti-
viteiten zijn echt 'cool'. Ook het eten is
super. Dinsdag smaakten de pannen-
koeken prima, die door pannenkoe-
kenboerderij de Heikamp zijn gebak-
ken en bezorgd, en gedurende de hele
dag beschikten de sporters over fruit
en energy-drank waarvoor de Plus-
markt Kogelman heeft gezorgd.

Tennisdagkamp tennisverenigingen
Dinsdag 21 augustus startte het in-
middels traditionele Tennisdag-
kamp van de tennisverenigingen
in Ruurlo, Eibergen, Vorden en Bor-
culo.

Van al die blessures achter elkaar werd
hij niet bepaald vrolijk. Hij meldde
zich vervolgens weer bij zijn 'cluppie'
Vorden, echter de KNVB haalde een
forse streep door de rekening. 'Bijna
vier jaar bij een profclub gespeeld en
dan weer terug naar de amateurs, pri-
ma maar dan moet je, alvorens over-
schrijving te krijgen, een jaar wach-
ten'', zo schreef de KNVB.

Erik Oldenhave was de wanhoop na-
bij, 15 jaar en een jaar niet mogen
voetballen, dat was een ramp. Moeder
Wilma pakte pen en papier en schreef
de KNVB een pittige brief : ' hoe kun je
een 15 jarige knaap zomaar een jaar
aan de kant laten staan, waarom doen
jullie hem dat aan?' De KNVB was niet
vermurwen, Erik moest een jaar wach-
ten. De thans 27 jarige Erik Oldenhave
kan er, vele jaren later, hartelijk om la-

chen. 'Mijn ouders hebben mij altijd
gesteund. Toen ik als 11 jarig jochie
door Nol Witjes, scout bij De Graaf-
schap, voor een proeftraining werd
uitgenodigd en ik er vervolgens jaren
heb gespeeld, hebben mijn ouders
veel tijd in mij gelnvesteerd. Vier keer
trainen in de week, wedstrijden spe-
len, wegbrengen naar Doetinchem en
weer ophalen, ze deden het toch
maar', zo zegt Erik.

In zijn vier jaar bij De Graafschap
'schopte' hij het tot het KNVB jeugdse-
lectieteam afdeling Gelderland en
werd hij uitgenodigd voor de training
van Jong Oranje in de leeftijd 12/13
jaar. Erik: 'In eerste instantie werden
er 128 jongens opgeroepen. Op gege-
ven moment werd die groep tot 32
man teruggebracht. Dat betekende
vier maanden trainen met jongens als

bijvoorbeeld Jan Kromkamp, Andy v.d.
Meyden en Dirk Kuijt. Nee ik kan mij
niet herinneren dat Dirk Kuijt er bo-
ven uitstak, hij was 'gewoon' een spe-
ler van de groep. Voor de eindselectie
bleven er uiteindelijk 24 spelers over.
Mede door de blessures behoorde ik
tot de acht afvallers. Ik was niet be-
paald teleurgesteld, ik vond het al een
hele eer dat ik überhaupt was uitgeno-
digd.

In die jaren heb ik ook een aantal ke-
ren in verschillende teams ( Vorden,
De Graafschap en het KNVB selectie-
team) meegedaan aan het internatio-
nale Sorbo toernooi voor C- junioren.',
zo zegt Erik Oldenhave die in die peri-
ode als aanvallende middenvelder
speelde. Zoals gezegd op zijn 15e een
jaar niet mogen voetballen. Op zijn
16e jaar maakte hij zijn debuut in het
eerste elftal van Vorden, tegen WWNA
uit Apeldoorn als invaller voor Ronald
de Beus. Behoudens blessures speelt
Erik al elf seizoenen onafgebroken als
verdediger in het centrum van de de-
fensie bij Vorden I. Al die jaren vormt
hij een hecht duo met Rob Enzerink,
terwijl ook linksback Erik Rakitow al
jaren samen met hem in het eerste
speelt. Erik: ' Tussen mij en Rob be-
staat een bepaalde chemie. In het veld
praten we niet veel met elkaar, we vul-
len elkaar automatisch goed aan.

Rob is meestal de inschuivende man,
ook andersom, als ik naar voren ga
neemt Rob mijn taak over. Beiden pik-
ken we nog wel eens een goaltje mee.
In het seizoen 2005/2006 was ik zelfs
met zeven goals topscorer. Natuurlijk
niet goed van het team dat een verde-
diger de meeste doelpunten maakt,
maar ik vond het zelf natuurlijk wel
mooi', zo zegt Erik lachend. Een paar
geleden leek de voetbalcarrière defini-
tief voor hem voltooid verleden tijd.
Erik: 'Ik had een knieblessure, de dok-
ter adviseerde mij om met voetbal te
stoppen. Natuurlijk enorm balen, ech-
ter na een 'second opinion' bleek dat
ik toch weer mocht spelen. Wel een
half jaar uit de roulatie. Gelukkig wa-
ren we in die tijd net bezig om in de
nieuwbouw op het industrieterrein,
in het gebouw zelf een smederij te

bouwen. Dat leidde geweldig af, alleen
wel in het weekend chagrijnig. Dan
merkte ik pas hoezeer ik het voetbal-
len miste', zo zegt Erik die soms heel
emotioneel kan zijn.

Dat bleek het afgelopen seizoen in de
voorlaatste competitiewedstrijd thuis
tegen Terborg. Beide ploegen stonden
toen gelijk bovenaan. Erik Oldenhave
had een voetblessure. ( ontstoken bot-
vlies ). Hij moest en zou spelen, zater-
dagavond en zondagmorgen nog snel
even naar de therapeut, pijnstillers in-
genomen.Echter tijdens de warming-
up bleek dat het absoluut niet ging.
Erik liet van teleurstelling zijn tranen
de vrije loop. 'Ik had het gevoel dat ik
op dat moment de ploeg in de steek
liet', zo kijkt hij terug. Gelukkig voor
hem eindigde de wedstrijd in 1-1,
waarna een paar weken later in een
knotsgekke beslissingswedstrijd, op-
nieuw tegen Terborg, het kampioen-
schap en promotie naar de derde klas
KNVB kon worden gevierd.

Erik: 'Ik denk dat wij het in deze klas-
se wel zullen redden. We hebben een
hechte groep, jong en oud een prima
mix. We zullen hard moeten knokken,
tegenstanders als Longa, Brummen en

DVC zijn erg sterk, maar waarom zou-
den we ze niet een puntje kunnen af-
snoepen' ? Hoe het onder leiding van
de nieuwe trainer Gerard te Winkel
zal gaan is voor Erik vooralsnog een
open vraag. ' De groep en de trainer
zullen elkaar eerst nog beter moeten
leren kennen', zo zegt hij. Wat hem
zelf betreft kan hij het conditioneel
heel goed bijbenen. 'Het vak van smid
dat ik overdag uitoefen zorgt voor een
goede basisconditie. 

Dat merk ik met name aan het begin
van een nieuwe competitie, in de zo-
mermaanden geen voetbal, maar in
de smederij wel flink aan bak. Daar-
door lever ik qua conditie vrijwel niets
in. Als er zich geen blessures voordoen
hoop ik nog jaren in het eerste team te
kunnen spelen'. In september een
paar weken niet. Dan stapt Erik met
zijn Ilse in het huwelijksbootje. Vor-
den I zal de kersverse bruidegom dan
node missen. Erik en Ilse gaan dan op
huwelijksreis naar Zuid Afrika. Juist in
de periode dat daar de walvissen langs
de kust trekken. Beiden zijn gefasci-
neerd door deze dieren en laten zich
de kans niet ontnemen om ze van
dichtbij te bekijken!

Vordenaar trainde bij Jong Oranje ooit samen met Dirk Kuijt

Erik Oldenhave laat overdag zijn handen en in het weekend zijn voeten 'spreken'!

Wanneer hij op circa 14 jarige leeftijd niet achtereenvolgens pols, kuit-
been en een middenvoetsbeentje had gebroken, hoe zou dan de voetbal-
carrière van Erik Oldenhave zijn verlopen? Die vraag zal nooit beant-
woord kunnen worden. De Vordenaar maakte toen al bijna vier jaar deel
uit van de jeugd van 'De Graafschap'. Zij wilden hem ook het seizoen daar-
op nog behouden in Doetinchem, maar Erik trok de stekker uit het 'voet-

Bovenste rij, derde van links, Erik Oldenhave.

Collecteweek KWF Kankerbestrijding

“Je kunt (n)iets doen tegen kanker”

De collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van 3-8 septem-
ber weer bij u aan de deur. Het thema
van de collecteweek 2007 is: ‘Je kunt
iets doen tegen kanker’. Met het geld
dat onze collectanten ieder jaar op ha-
len, kunnen we onze missie waarma-
ken: minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven voor
kankerpatiënten.

Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo met
de krab en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondswerving. Wie
de collectant mist, kan een gift over-
maken op giro 26000.
Wie vragen heeft over kanker en kan-
kerbestrijding, kan bellen met de KWF
Kanker Info Lijn (gratis): 0800 - 022 66
22, of surfen naar www.kwfkankerbe-
strijding.nl,

Ratti, dat door blessures en vakanties
nog niet op volle oorlogssterkte is,
trof in FC Zutphen een tegenstander
die in competitieverband een klasse
hoger opereert en dat was terug te
zien in de veldverhoudingen. Met ge-
varieerd aanvalsspel legden de spe-

lers van FC Zutphen de Kranenbur-
gers hun wil op. Ratti keek dan ook al
redelijk snel tegen een 3-0 achter-
stand aan. In aanvallend opzicht
kreeg Ratti geen voet aan de grond en
tegenhouden van de tegenstander
was het devies. Dat Ratti ‘slechts’ met
een 4-0 achterstand de thee op mocht
zoeken was met name te danken aan
enkele fraaie reddingen van doelman
Erik van der Kamp.

Na rust kreeg Ratti wat meer grip op
de tegenstander. Ratti had de organi-
satie beter staan in de tweede helft en
vanzelfsprekend speelde ook mee dat

Zutphen met een 4-0 voorsprong op
zak een tandje terugschakelde. In de
resterende 45 minuten wist de
Zutphense formatie nog tweemaal
het net te vinden. Voor Ratti waren
Mario Roelvink met een kopbal en
Niek Nijenhuis met een afstandschot
nog in de buurt van een eretreffer,
maar die zat er voor de Rattianen niet
in. Ondanks een 6-0 nederlaag kon
Ratti terugkijken op een sportieve en
ook leerzame wedstrijd tegen een
tegenstander die simpelweg een
maatje te groot was.

FC Zutphen 1 - Ratti 1
Op dinsdag 21 augustus 2007 stond
voor de heren de tweede bekerwed-
strijd van het seizoen 2007/2008 op
het programma. Ratti mocht het,
na een winstpartij tegen Baakse
Boys in de eerste wedstrijd, ditmaal
opnemen tegen FC Zutphen 1, afde-
ling zondag.



Voorzitter Erna Roeterdink: ‘ Een der-
gelijk spektakel afgelasten? Welnee
man, we zagen het vanmiddag al aan-
komen, dat wordt niks vanavond, te
nat en voor de deelnemers wellicht te
gevaarlijk. We hebben toen gelijk be-
sloten het gehele gebeuren naar de
grote feesttent te verplaatsen’, zo ver-
telt ze voor de aanvang. En zo betra-
den rond de klok van kwart over ze-
ven, in totaal elf teams ( met elk acht

personen, waarvan minimaal twee
dames en een captain) de ‘arena’. De
deelnemers kregen vier spelrondes
en een theoretische ronde voorge-
schoteld. Vooraf oefenen was er niet
bij. De spelonderdelen waren niet
kenbaar gemaakt. Daardoor werd
veel van het improvisatievermogen
van de teams gevraagd.

De opdrachten ‘logen’ er niet om, bij-
voorbeeld tijdens het onderdeel de es-
tafette: met een skippybal naar de

overkant, kruiwagen lopen, iemand
op de rug meetorsen, het kostte
kracht en behendigheid. Met twee
man een balk vasthouden en een der-
de persoon op de balk en dat naar de
overzijde en vervolgens drie andere
teamgenoten weer terug. De ‘big-bag-
race’, vier leden van elk team tegelijk
in een grote cementzak van de HCI en
dan zo snel mogelijk oversteken. On-
danks het één- twee- hop geroep van

de captains tuimelde menig ‘zak met
inhoud’ over de houten vloer van de
feesttent, dus hilariteit alom. Het
laatste onderdeel met de prachtige
naam het ‘ wing- wang- wokkie- spel’,
met drie paar stokken telkens een
tennisbal doorgeven, het vereiste op-
perste concentratie. Tussendoor de
theoretische ronde met vragen als ‘ in
welke gemeente in Nederland wor-
den de meeste koeien gemolken? Ant-
woord: in de gemeente Berkelland.
Wie weet dat nu niet!! En bijvoor-

beeld de vraag ‘hoeveel inwoners had
Nederland honderd jaar geleden. Ant-
woord: 3,1 miljoen!

Voor de jury, bestaande uit Evert Ro-
sendaal, Henk Garritsen en Gerrit
Weenk een schier onmogelijke taak
om al dit spektakel op de juiste meri-
tes te beoordelen. Ook dat gelukte
voortreffelijk waarbij de jury vooraf
al had kenbaar gemaakt ‘ over de uit-
slag is geen correspondentie moge-
lijk’! Uiteindelijk kwam het team Vo-
gelzang met 45 punten als grote win-
naar uit het strijdgewoel te voor-
schijn; 2 Hackforterweg 39 punten; 3
Jong Vierakker 37 punten; 4 De Kem-
pe 36 punten; 5 Dorpsstraat 34 pun-
ten. Opmerkelijk de lage klassering (
tiende plaats) van het team Vierakker-
sestraatweg. Des te meer opvallend
daar dit team ook de Nederlandse
kampioen op de 1500 meter hardlo-

pen Bram Rouwen, in haar gelederen
had.

Bram: ‘ Dat is het mooie van deze
avond, iedereen kan van iedereen
winnen. Hier komt een grote dosis
handigheid om de hoek kijken. Hart-
stikke leuk om te doen maar als je mij
vraagt wat ik liever doe? Dan prefe-
reer ik hardlopen toch boven het
kruiwagenlopen ( één deelnemer
houdt de voeten van een teamgenoot
vast en die moet op de handen lo-
pend zo snel mogelijk naar de overzij-
de)’ aldus Bram Rouwen. Afgelopen
week won Bram trouwens in Breda
een baanwedstrijd over drie kilome-
ter. Deze week heeft hij maar één doel
voor ogen namelijk feesten in zijn ge-
boortedorp! ‘Daarna even bijkomen
en over een paar weken weer volop in
training’, zo sprak de Nederlands
kampioen.

Team Vogelzang wint sport- en spektakelavond Oranjefeest
Vierakker/ Wichmond

De Oranjecommisie Vierakker/ Wichmond laat zich niet gauw uit het veld
slaan, zo bleek dinsdagavond. Traditiegetrouw wordt er tijdens de feest-
week die avond een grote sport- en spektakelavond op touw gezet. Een
soort ‘zeskampachtig’gebeuren, waarbij straten, buurtschappen, vereni-
gingen proberen elkaar de loef af te steken om op die manier ‘eeuwige
roem’ te vergaren. Op het feestterrein was een prachtig parcours, omge-

vervoer op de balk

wapperende haren op de skippybal

opperste concentratie

zaklopen, erg moeilijk



Weekendvoordeel

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers
Geldig van donderdag 30 augustus t/m zaterdag 1 september 2007

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

Vers voor u gesneden
100 gram
ELDERS 1.89-1.99

Rosbief
Naturel of 
met peper

Diverse smaken
2 flessen à 500 ml 
naar keuze
NORMAAL 3.18-3.78

PLUS
Vers sap

1.39
100 gram

2.50
2 flessen

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS

Varkensrollade
Kilo

Slavinken
Voordeelpak à 8 stuks 

3.982.98

PLUS
Voorgekookte aardappel-
schijfjes of krieltjes
Duopak 2x 350 gram
NORMAAL 1.79

0.99

PLUS
Kipfilet
Kilo
NORMAAL 7.29

4.99
kilo

35/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Page
Toiletpapier
Kussenzacht of Aloë Vera
Pak 16-18 rollen
ELDERS 8.79-9.49

5.79

OP = OP

Amstel Pils
Krat 24 flessen à 30 cl
ELDERS 9.29

6.99

*Wij verkopen geen alcohol 
aan personen onder de 16 jaar.



bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestiging vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

Hair & Beauty
Kapsalon, Zonnestudio, Schoonheidssalon

Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

  

  

*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat 21* Raadhui sstraat 21   

*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld  

*  Ad ministratie verwerking*  Ad ministratie verwerking       * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A   

*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage            7071 WT Ulft   7071 WT Ulft   

*  Salari s*  Salari s --  en loonadminis tratie en loonadministratie           

  

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,   

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en   

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA  

Goma B.V.
Ruurloseweg 80a
Postbus 8
NL-7255 ZG Hengelo Gld

Tel. (+31)575-468211
Fax (+31)575-468275
e-mail: info@goma.nl

internet: www.goma.nl

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (G)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden

Start, pauze, dressuur- en vaardigheidwed-
strijden & finish op “De Hietmaat”

Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat 11 Hengelo Gld
T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 30 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

M
arktzicht
Café-Zaal

Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

Lenselink

DROGISTERIJ

Kerkstraat 1 Hengelo gld

Ook DIRECT KLAAR FOTO’S

rechtstreeks vanaf CD-rom

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Zondag 2 september 2007

Disbergen
Varsselseweg 25, 7255 NN  Hengelo Gld.

Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

Elke Maandag
is ons verse brood ‘n troef

3 BRODEN voor maar € 3,25
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70

www. meulenbruggebarink.nl

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

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

Maandags gesloten.

midden in het   hart   van Bronckhorst

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

W.F.J. De ruiter

Tel. (0575) 46 27 01 Mob. 06-518 133 98 Fax (0575) 46  27 57

E.B.B. Den Toom

Tel. (0575) 46 74 23 Mob. 06-516 495 70 Fax (0575) 47 75 85

* accountancy * belastingzaken
* computerverwerking * advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462216

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

Vordenseweg 23
7255 BV Hengelo (Gld.)
tel.  (0575)  46 43 80
fax (0575) 46 43 81   
mob.  (06) 22 73 10 80

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Lurvink
Dames en Herenkapsalon

Ruurloseweg 16 Hengelo (Gld.) T (0575) 46 12 64
Openingstijden: di, wo: 08.00 - 18.00 uur

do, vr, 08.00 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

POLWIJN DAKBEDEKKING

Wichmondseweg 26
7255 KZ  Hengelo (Gld.)
Postbus 73
7255 ZK  Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461097
Fax 0575-464516 H. WIJNGAARDS

Echte Rust, Echte Thee

Annet en Frank Zeper

Schoneveldsdijk 2
7244 RE Barchem
Tel.: 0573-441238
www.theetuindepeppel.nl

Marti Bulten
Regio Bank Steenderen Regiobank Gorssel-Eefde
Bronkhorsterweg 3, Steenderen Kokstraat 37, Eefde
Telefoon (0575) 45 19 78 Telefoon (0575) 54 97 68

Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink

Voor al uw Nieuwbouw Onderhoudswerk Verbouw
Stallenbouw Utiliteitsbouw Sleufsilo’s
Siermetselwerk Mestopslagsilo’s

Toverstraat 5, Baak Berendschotstraat 8, Hengelo
Tel. (0575) 44 16 77 Tel. (0575) 46 29 96
Fax (0575) 44 17 50 Tel. (0575) 46 35 25
Vraag vrijblijvend inlichtingen en/of prijsopgave of kijk op www.wolbrink-masselink.nl



OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (G)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden

Start, pauze, dressuur- en vaardigheidwed-
strijden & finish op “De Hietmaat”

Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur

Zondag 2 september 2007

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op
zaterdag

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

Vele artikelen met
paarden-thema’s!

o.a. etui’s, pennen, schriften, pennenblik,
vriendenboekjes, briefpapier, boeken, etc.

Spalstraat 29 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 28

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

START
terrein “De Hietmaat” - l. Zelhemseweg - 3e weg l Beij-
erinkdijk - X punt oversteken De Dunsborg - l Elferinkweg
- l Oosterinkdijk - r Weversplasweg - Let Op Aaltenseweg
oversteken Roessinkweg - 2e weg r 2e Berkendijk - l Rijn-
weg - vijfsprong schuin oversteken Jachtweg - l Vierblok-
kenweg - Let Op Varsselseweg oversteken - einde weg l
Reerinkweg - kruising l Sarinkdijk - r Hazenhutweg -
tweesprong rechts aanhouden Handwijzersdijk.
SHERRYSTOP BIJ CAMPING KOM ES AN
r Handwijzersdijk - Let Op Ruurloseweg oversteken Hei-
deweversweg - 1e weg links Vaalverinkdijk - einde weg
links Menkhorsterweg - 2e weg r Ellenkampdijk - l Bar-
gelsdijk - l Beatrixlaan - r De Heurne - 4e weg l Het Karspel
- Let Op Ruurloseweg oversteken Beukenlaan - In bocht
links langs verzorginscentrum De Bleijke - r Steintjeswei-
de - l Bleekstraat - r Leliestraat - r Iekink - l Spalstraat -
Hummeloseweg - l Berkenlaan - r Zelhemseweg - l terrein
“De Hietmaat”.
MIDDAGPAUZE
l Zelhemseweg - Zelhemseweg volgen - r Kroezerijweg - l
Boeijinkweg -  rechts aanhouden wordt zandweg - einde
zandweg rechts Remmelinkdijk - weg links vervolgen -
Let Op Kruisbergseweg oversteken - einde weg rechts
Hengelosestraat - l Kerkstraat - r Koldeweiweg - einde weg
l Geltinkweg - l Pastoor Thuisstraat.
SHERRYSTOP BOOLTINKPLEIN
r Pastoor Thuisstraat - kruising oversteken wordt St. Jans-
straat - einde weg r Hengelosestraat - r Wolsinkweg -
rechts aanhouden Uilenesterstraat - Let Op Bronkhorster-
straat oversteken Zaarbelinkdijk - l Hogenkampweg - r
Broenenbergweg - l Zaarbelinkdijk - Steenderenseweg
oversteken Berendschotstraat - einde weg r Bannink-
straat - rotonde recht oversteken - r Kastanjelaan - r Hum-
meloseweg - l Berkenlaan - r Zelhemseweg - l terrein “De
Hietmaat”.

EINDE RIT

Het Gelderse Hengelo staat bekend
om zijn gastvrijheid, prachtige omge-
ving en in het bijzonder het prachtige
coulissen landschap.

START KOETSENTOCHT
Tussen 10.00 - 10.30 uur wordt gestart van-
af het terrein “De Hietmaat”.
Tijdens de morgenrit is rond 11.30 uur
een sherrystop op het terrein tegenover
“Camping Kom Es An” aan de Handwij-
zersdijk.

Tijdens de middagpauze op het terrein
“De Hietmaat”, om ongeveer 12.30 uur, is
er voor het publiek ruimschoots gelegen-
heid om de aanspanningen van dichtbij
te bekijken.

De middagrit zal vertrekken om 13.30
uur, de sherrystop van de middagrit zal

zijn op het Booltinkplein te Keijenborg,
om 14.30 uur, waar de deelnemers een at-
tentie van de vereniging zullen ontvan-
gen daarna gaat de rit richting “de Hiet-
maat” voor de afsluiting om 15.45 uur.

Voor informatie kunt u terecht bij de heer
P. de Koning, Sarinkdijk 3, 7255 MS Hen-
gelo Gld, tel. 0575-467284, email secretari-
aat@instapendraf.nl.

De vereniging “In Stap en Draf” hoopt op
een succesvol evenement zodat ieder en-
thousiast en voldaan huiswaarts kan ke-
ren.

U bent van harte welkom op 2 september
a.s in het Gelderse Hengelo, de toegang
tot het terrein “De Hietmaat” is geheel
gratis.

Route Open Dag
2 september 2007

Koetsentocht “In Stap en
Draf” te Hengelo (Gld.)

OPEN DAG

“In Stap & Draf”

Heeft u al gekeken
op www.contact.nl?

DOEN!

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19, 7255 PS  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 47 93
Fax (0575) 46 01 83

WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL
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Muziek zondag: DJ Kinz & Crystal Dream, dinsdag: Fashion Showband & Breakstuff

Dinsdagavond 22.00 uur: Grandioos vuurwerk!

Entreekaarten voor  maandag 

3 september zijn te koop bij 

Dute, Spilman en Coop Beltrum 

en kosten € 10.- p.st.

Kassaprijs maandagavond 3 sept. € 12.50

Vanaf 12.00 uur een gezellige braderie in het centrum 
en diverse vermakelijkheden op de corsorouteen diverse vermakelijkheden op de corsoroute

maandagavondmaandagavond
33 september september
kaliberkaliber - erik
hulzebosch
nick&
simon

ZOMADI 2,3&4 SEPTEMBER:

volksfeest
bloemencorsobloemencorso

beltrum
zondagzondag 

2 september2 september
14.30 uur14.30 uur
bloemen
corso

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwstad 17a, 7141 BC Groenlo.
Tel. (0544) 461828

e-mail: info@weevers-emaus.nl

Hoofdvestiging Vorden: Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden. 
Tel. (0575) 551010

e-mail: info@weevers.nl

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde
Tel. (0544) 371323

e-mail: info@weevers-elna.nl

w w w. w e e v e r s . n l


