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Twee leden van Muziekvereniging Sursum Corda komen om door blikseminslag

Grote verslagenheid in Vorden
Vorden is in rouw na de verschrik-
kelijke gebeurtenis van afgelopen
vrijdag op de begraafplaats aan de
Kerkhoflaan. Wat een eervolle be-
grafenis had moeten worden van
een erelid van Muziekvereniging
Sursum Corda werd een rampza-
lige gebeurtenis doordat kort voor
15.00 uur de bliksem insloeg in
een boom vlak bij de teraarde-
bestelling. Het weer sloeg plotse-
ling om en zonder dat iemand dit
kon vermoeden sloeg de bliksem
in de boom waaronder de harmo-
nie van Muziekvereniging Sursum
Corda stond. 
Door het krachtveld viel de hele
groep mensen om. Na het eerste
besef van wat er was gebeurd za-
gen de omstanders dat vijf per-
sonen bleven liggen en zwaar wa-
ren getroffen.
Er werd snel gereageerd door de
omstanders die de slachtoffers
probeerden te helpen, ook de
hulpdiensten werden direct ge-
beld. Om 14.54 uur kwam de mel-
ding binnen bij 112, om 15.00 uur
was de politie ter plaatse waarna
de eerste ambulance volgde. Kort
daarna arriveerden nog enkele
ambulances en een traumaheli-

kopter. Het zwaarst getroffen wa-
ren de dochter van een bestuurs-
lid, de 14-jarige Sophie Wullink en
de 59-jarige heer Wim Wichers.
Sophie Wullink en Wim Wichers
zijn gereanimeerd, maar overle-
den helaas ter plaatse.
De drie gewonden, Gerdien Rob-
bertsen, Dick Boerstoel en Gerrit
de Niet, zijn zo spoedig mogelijk
overgebracht naar ziekenhuizen
in Zutphen en Doetinchem. In-
middels zijn twee personen weer
thuis. De derde mag deze week
naar huis. De 16-jarige Gerdien
Robbertsen stond vlak naast haar
goede vriendin Sophie Wullink,
het besef wat er gebeurd is, zal
voor haar extra moeilijk te bevat-
ten zijn. Vreugde en verdriet staat
bij de familie Boerstoel dit week-
end heel dicht bij elkaar. De
vrouw van Dick Boerstoel is afge-
lopen zaterdag in hetzelfde zie-
kenhuis waar Dick is behandeld,
bevallen van een dochter. Dick
kon hier gelukkig bij aanwezig
zijn, de tegenstrijdige gevoelens
zijn enorm. Circa 100 mensen
hebben deze tragische gebeurtenis
meegemaakt. Hen wordt geadvi-
seerd, als daar behoefte aan is,

contact op te nemen met slachtof-
ferhulp, tel: (0900) 0101.

De gemeente heeft snel en zorg-
vuldig gehandeld om alle betrok-
kenen zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Vrijdagavond was
om 21.00 uur een bijeenkomst be-
legd om de inwoners van Vorden
te informeren over de verschrikke-
lijke gebeurtenis, maandagavond
was in het dorpscentrum een spe-
ciale bijeenkomst voor leden en
betrokkenen van Muziekvereni-
ging Sursum Corda. Volgens één
van de leden heeft de gemeente
adequaat gereageerd om zoveel
mogelijk werk uit handen te ne-
men van de verslagen vereniging.
In deze moeilijke tijden blijkt
weer de kracht van een kleine ge-
meenschap zoals Vorden die zich
in het hart voelt getroffen. De be-
trokkenheid van de inwoners is
enorm en waar nodig wordt hulp
geboden. 

Vorden leeft mee, laat deze geza-
menlijke betrokkenheid een krach-
tige ondersteuning zijn voor de
mensen die getroffen zijn door
deze verschrikkelijke gebeurtenis.

In Memoriam

Wim Wichers 
(59 jaar)
De heer Wichers was oud-
wethouder voor de CDA
van de voormalige ge-
meente Vorden en 35 jaar
leraar aan de school 't
Beeckland te Vorden.

De muziek was alles voor
hem, hij was reeds 51 jaar
muzikant.

Muziekvereniging Sur-
sum Corda was zijn ver-
eniging waar hij veel voor
deed, hij is tevens voorzit-
ter geweest. 

Hij heeft veel betekend
voor de Vordense gemeen-
schap.

Sophie Wullink 
(14 jaar)
Sinds 5 jaar was Sophie lid
van muziekvereniging
Sursum Corda. 

Vorig jaar maakte ze, op
13 jarige leeftijd, vanuit
het jeugdorkest als trom-
pettiste de overstap naar
de harmonie. 

Haar muzikale kwalitei-
ten en haar wil om daarin
goed te presteren, maak-
ten deze overgang op zo'n
jeugdige leeftijd mogelijk. 

Voor haar ”muziekclup-
pie” Sursum Corda had ze
zelfs al een muziekstuk
geschreven.

Na de lagere schooloplei-
ding op school 't Hoge,
was ze nu leerlinge aan
het Isendoorncollege te
Zutphen.

Vrijdagmiddag rond drie uur, een klap............
Het leven van vele Vordenaren zal nooit meer hetzelf-
de zijn. Het orkest was aan het spelen op de begrafenis
van ons ere-lid Gert Kornegoor om hem zo zijn laatste
eer te bewijzen, toen plotseling de bliksem insloeg.
Twee van onze leden overleden ter plaatse. Gelukkig
waren er omstanders die eerste hulp verleende en
waren de hulpverleners snel ter plaatse zodat er niet
meer slachtoffers overleden zijn. Er zijn drie ge-
wonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee zijn er
inmiddels weer thuis. De derde mag deze week naar
huis. Het herstel gaat langzaam maar gestaag. Wij
wensen iedereen die op een of andere manier betrok-
ken is geweest bij deze afschuwelijke vrijdagmiddag
heel veel sterkte om dit te verwerken.

DE TWEE OVERLEDEN LEDEN ZIJN:
Wim Wichers
Wim was 51 jaar muzikant. Hij was een
man die nauw betrokken was bij Sur-
sum Corda waarvan hij 36 jaar lid was.
Hij is 13 jaar voorzitter geweest. En ook
na deze periode bleef hij het bestuur van
tips en adviezen voorzien, gevraagd of
ongevraagd. Hoe druk hij ook was, elk
dinsdagavond was hij present. En na de
repetitie, onder het genot van een borrel
en een sigaret, napraten. Ook tijdens
optredens was hij duidelijk aanwezig
met zijn trombone. Als er een bas of
tuba-partij ingevuld moest worden, dan
deed hij dat ook. Zijn enthousiasme en
inzet zullen we nooit vergeten.

Sophie Wullink
Sophie was sinds 5 jaar lid van Sursum
Corda. Ze speelde trompet en was mu-
zikant in hart en nieren. Ze was druk
bezig met het studeren voor haar C-
diploma en wilde ook haar D-diploma
halen. Het was haar streven om eerste
trompetist te worden van het orkest. Ze
was een rustig meisje dat leefde voor de
muziek. Haar eerste nummer had ze al
gecomponeerd. Elke dinsdagavond was
ze aanwezig en ze zorgde ervoor dat ze
geen optreden hoefde te missen. Zo ook

vrijdagmiddag. “Ik hou niet zo van begrafenissen”
had ze vrijdagmorgen gezegd, maar als muzikant
vond ze dat ze ook dit optreden niet mocht overslaan.
Zo is aan dit jonge leven veel te vroeg een einde ge-
komen.
Ons medeleven gaat uit allereerst uit naar de familie
Wichers en Wullink. Dat zij Gods steun en kracht mo-
gen vinden om dit grote verlies te kunnen verwerken.
Het is nog niet te bevatten wat er is gebeurd. Dit is
de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van onze
vereniging. Als Sursum Corda zijn wij verslagen.

Bestuur Christelijke muziekvereniging Sursum Corda

De activiteiten die door de Hervormde
Gemeente Vorden voor de komende
week gepland stonden en waarover
hier en daar berichten zijn gepubli-
ceerd zullen gezien de gebeurtenissen
van de afgelopen week in een aange-
paste vorm plaatsvinden.
De voorbereidingscommissies.

Activiteiten
Hervormde
Gemeente
Vorden



Onbegrijpelijk….

Verbijsterd en diep geraakt zijn wij door het volko-

men onverwachte overlijden van onze broer en

zwager

Wim Wichers

* Gorssel, †  Vorden, 

28 maart 1947 25 augustus 2006

Eefde: Hannie en Gerrit Menkveld-Wichers

Gorssel: Reiny † en Wim † Kok-Wichers

Ab en Riny Wichers-den Hoed

Harry en Annie Wichers-Bierhof

Elst: Marijke en Henk van Zeijts-Wichers

Amstelveen: Philip en Diny Wichers-Meijer

Diep geschokt ontvingen wij het bericht van het

plotseling overlijden van de heer

Wim Wichers

In de ruim 35 jaar dat wij voor school ‘’t Beeckland’

het jaarlijkse schoolreisje verzorgen, was hij ook

vele jaren hierbij betrokken.

Directie Havi reizen

Jan Harren

Voorst, 25 augustus 2006.

Heel verdrietig zijn we over het plotseling overlijden

van onze goede vriend

Wim Wichers

We wensen Hanny en de kinderen heel veel sterk-

te toe.

Theo en Pia

Jan en Joke

Arie en Jo

Vorden, 25 augustus 2006

Met verbijstering hebben we kennis genomen van

het volkomen onverwachte overlijden van 

Wim Wichers

docent wiskunde aan het Ulenhofcollege, locatie ’t

Beeckland in Vorden.

We denken aan Wim als een man,  die zeer betrok-

ken was bij het wel en wee van zijn leerlingen en

collega’s.

Als echte Vordenaar  heeft hij bijna zijn hele onder-

wijsloopbaan gewerkt aan het vormgeven van het

Voortgezet Onderwijs van de vmbo-afdelingen van

het Ulenhofcollege, locatie ’t Beeckland (voorheen

LHNO).

(Oud)Leerlingen en personeelsleden missen in

hem een warme persoonlijkheid.

De leerlingen, personeelsleden en het bestuur van

het Ulenhofcollege, locatie “’t Beeckland” wensen

Hannie, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht

om dit vreselijke verlies te verwerken.

Namens hen,

Drs. J.C.E. Meij, Rector

I. Stans, locatiedirecteur

Een kleine noot muziek

is soms een orkeststuk waard. 

(Marc van Halsendaele, De grimmeldoos)

Wij zijn geschokt en bedroefd door het bericht van

het plotselinge overlijden van onze buurman

Wim Wichers

Wij wensen Hanny, kinderen, kleinkinderen en fami-

lie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote

verlies. 

Wij herinneren ons Wim als een warm en sociaal

bewogen mens en een fijne buurman. 

Onze gedachten gaan ook uit naar de nabestaan-

den van Sophie Wullink.

Piet en Alie, Hennie en Annie, Arie en Bep,

Wim, Ans, Janneke, Annet en David,

Arno, Ingrid, Lieke en Eva, Jos en Henriëtte, 

Paul en Linda, Fred en Marie

Vorden, 25 augustus 2006

Niet te begrijpen…….

Volkomen onverwacht en tot onze verbijstering en

ons verdriet hebben wij plotseling afscheid moeten

nemen van onze oom

Wim Wichers
* Gorssel, †  Vorden, 

28 maart 1947 25 augustus 2006

Neven en nichten

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van

onze collega-wethouder van de voormalige ge-

meente Vorden 

Wim Wichers

Wim blijft in onze gedachten door zijn gewetensvol-

le en gedreven inzet voor de Vordense gemeen-

schap. Hij was een zeer gewaardeerd lid van ons

team van burgemeester en wethouders, met veel

humor. 

Wij wensen de familie van Wim veel sterkte met het

verwerken van het verlies.

Henk Boogaard

Eric Kamerling

Dorien Mulderije-Meulenbroek

Ton van Vleuten.

“Groot is Uw trouw, o Heer”  

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons

heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel

onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze

vader, schoonvader en opa

Willem Christiaan Wichers
“ Wim ”

* Gorssel, † Vorden,

28 maart 1947 25 augustus 2006

Hanny

Christiaan en Rachel

Joanne en Cor

Annelore, Sophie

Marleen en Phillip

Emma

Hoetinkhof 49 

7251 WL Vorden

Wim is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het

Jebbink 4a te Vorden, alwaar dinsdag 29 augustus

van 19.00-20.00 uur gelegenheid is tot afscheid ne-

men en condoleren.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou-

den op woensdag 30 augustus om 10.00 uur in de

Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Vorden,

waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rust-

plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Kerk-

hoflaan, eveneens te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het

Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Heden bereikte ons het droevige bericht dat, totaal

onverwacht, door een noodlottig ongeval is overle-

den

Wim Wichers

Wim heeft als raadslid en wethouder veel gedaan

voor het CDA, de inwoners van Vorden en 

was zeer betrokken bij het CDA Bronckhorst. 

Wij verliezen in hem niet alleen een betrokken en

actief lid, maar bovenal een fijn mens.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen

veel sterkte toe om de pijn van het verlies te verwer-

ken.

Namens het CDA Bronckhorst:

H. Maalderink, voorzitter

M. van Zadelhoff, secretaris

Bronckhorst, 25 augustus 2006

”Het is goed zo”

Na een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor

ons allen is toch nog onverwacht van ons heenge-

gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Gerrit  Hendrik  Kornegoor
echtgenoot van Everdina Kornegoor

op de leeftijd van 89 jaar.

E. Kornegoor-Kornegoor

Jan Kornegoor

Fenneke Kornegoor-Straalman

Marlon en Arjen

21 augustus 2006

’t Hissink                                                              

Correspondentieadres:

Kostedeweg 10

7251 MZ  Vorden

De begrafenis heeft vrijdag 25 augustus plaatsge-

vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor

alles wat hij voor onze vereniging betekend heeft,

hebben wij kennis genomen van het overlijden van

ons zeer gewaardeerde erelid

Gerrit Kornegoor

Ons medeleven gaat uit naar Dine, de kinderen en

kleinkinderen.

Bestuur, leden en supporters van

Christelijke muziekvereniging Sursum Corda

Vorden, 21 augustus 2006

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28



Rood is de kleur van de liefde.

MARCO BORSATO

Woorden schieten te kort.

Nooit meer ...

Ons “Fietje” is er niet meer.

Nooit meer leuke en gezellige dingen doen

met je zus Marloes.

Wat zal het stil worden zonder jou.

Voorbij zijn al jouw mooie toekomstplannen.

Het lijkt onmogelijk om met ons drieën door

te gaan, maar het moet wel.

Frederike Josephine Wullink
“Sophie”

* Vorden, † Vorden, 

10 maart 1992 25 augustus 2006

Jan, Joke en Marloes

Het Heijink 1

7251 VC Vorden

Bezoek stellen wij zeer op prijs.

Sophie is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,

Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar woensdag 30 au-

gustus van 19.00 - 20.00 uur gelegenheid is tot af-

scheid nemen en condoleren.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou-

den op donderdag 31 augustus om 10.30 uur in de

Hervormde Kerk, aan de Kerkstraat te Vorden,

waarna wij Sophie naar haar laatste rustplaats zul-

len begeleiden op de Algemene Begraafplaats

eveneens te Vorden.

Na afloop is er nog een samenzijn in het Dorpscen-

trum, Raadhuisstraat 6 te Vorden, waar ook gele-

genheid is tot condoleren.

Diep geschokt en intens verdrietig door het plotse-

ling overlijden van mijn nog maar 14 jaar oude

kleindochter

Sophie

Oma Kranenburg

Vorden, 25 augustus 2006

Zeer aangeslagen en vol ongeloof zijn wij door het

plotseling overlijden van ons lieve nichtje

Sophie

Tante Annie en oom Martin

Vorden, 25 augustus 2006

Bizar, Ongeloofwaardig

Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van

onze lieve kleindochter en nichtje

Sophie Wullink

op de jeugdige leeftijd van 14 jaar.

Opa en Oma Wullink

Tante Els en oom Hans

Remco

Marlies en Wim

Tante Joke en oom Toni

Mathijs

Jochem

Jan, Joke en Marloes, wij zullen er voor jullie zijn.

Vorden, 25 augustus 2006

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-

men van het plotselinge overlijden van ons buur-

meisje

Sophie

Wij wensen Jan, Joke en Marloes alle kracht toe.

G. Berendsen

Fam. Bruinsma

Fam. Golstein

Fam. Kamperman

A. Linnenbank & J. Uamani

Fam. Van der Logt

Fam. Masselink

Fam. Rouwen

A. Schröer

Fam. Steghuis

J. Vredenberg & L. Roekevisch

Fam. Wullink

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen

van de dramatische gebeurtenis die onze zuster-

vereniging Sursum Corda trof. Als de twee muziek-

verenigingen in Vorden zijn wij nauw met elkaar

verbonden. 

Onze deelneming gaat uit naar de nabestaanden

van de twee slachtoffers.

Wij wensen het bestuur en de leden van Sursum

Corda de kracht toe om samen het verlies en de er-

varing van dit ongeval te verwerken.

Bestuur en leden

Muziekvereniging Concordia Vorden

Tijdens de begrafenis van een ere-lid van onze ver-

eniging zijn door onverwacht natuurgeweld twee

van onze leden overleden

Wim Wichers
59 jaar

en

Sophie Wullink
14 jaar

Groot is de verslagenheid binnen onze vereniging.

Wij wensen de familie Wichers en de familie Wullink

heel veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze

moeilijke tijd.

Bestuur, leden, dirigenten en supporters

van Chr. muziekvereniging Sursum Corda

Uw belangstelling en deelneming na het overlijden

van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader

en lieve opa

Jan van Til

heeft ons diep getroffen.

Ook voor hen die Jan tijdens zijn ziekte opzochten

en alle kaarten die wij mochten ontvangen.

Wij betuigen u hiermede onze oprechte dank.

Gerritje van Til-Straatman

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 2006

Diep verslagen zijn wij door het plotselinge overlij-

den van onze leerling

Sophie Wullink

Wij gaan Sophie, een gedreven leerling met zoveel

plannen voor de toekomst, missen.

Onze gedachten zijn bij haar ouders en haar zus

Marloes.

Leerlingen, medewerkers

en bestuur van het Isendoorn College

Warnsveld, augustus 2006

Lieve Sophie

Nu raakt jouw dood ons leven aan,

zal altijd tussen ons bestaan.

Met woorden houden we jou nog vast.

Je naam staat in ons hart gekrast.

Klas 2g

Isendoorn College

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van

Sophie Wullink

Wij wensen haar ouders en haar zus Marloes veel

sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden

Vereniging Duiken in Zutphen

Op vrijdagmiddag 25 augustus 2006 werd een

groep mensen van muziekvereniging Sursum Cor-

da getroffen door de bliksem tijdens de begrafenis

van een erelid van de vereniging. Dit kostte het le-

ven aan twee leden van de muziekvereniging. 

Wij zijn diep geschokt door het overlijden van 

Sophie Wullink
14 jaar

en

Wim Wichers
59 jaar, 

oud-wethouder van de gemeente Vorden

Wij wensen iedereen die om hen heen staat sterk-

te bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en medewerkers 

van de gemeente Bronckhorst

Afgelopen vrijdag werden wij op de hoogte ge-

bracht van de intrieste gebeurtenis in Vorden. Hier-

bij werd

Sophie Wullink

de dochter van onze collega Joke, getroffen.

Graag willen wij onze gedachten uit laten gaan naar

Jan, Joke en Marloes en wij wensen hen heel veel

sterkte in de komende moeilijke periode.

Team Zozijn

Weppel 5 en 7

Vorden

Na een lange periode van afnemende gezondheid

is, op donderdag 24 augustus 2006 in verpleeghuis

Leeuwerikweide te Zutphen, in volle vrede overle-

den onze vader, schoonvader, opa en “ouwe-opa”

Tiest van der Logt
JOHANNES BAPTIST

sinds 1998 weduwnaar van

Wilhelmina Geertruida Maria Eijkelkamp

op 87-jarige leeftijd.

Steenderen: Johan † en Thea

Clemens en Suzie

Jim

Erwin en Alies

Vorden: Jos en Francien

Bianca en Hassan

Nordin, Maysa

Millo en Yvon

Bjorn

Vorden: Wim en Manny

Jeroen en Anita

Marieke en Mennolt

Vorden: Toni en Joke

Mathijs

Jochem

Correspondentieadres:

Jos van der Logt

de Hanekamp 7

7251 CH Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels op dins-

dag 29 augustus plaatsgevonden.



Op donderdag 31 augustus 2006 hopen wij

ons 50-jarig huwelijk te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie van

14.30 tot 16.30 uur bij café-restaurant ’Den Bremer’,

Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Jan en Alie Straatman
- van Til
Beukenlaan 9

7223 KL  Baak

1981 2006

Op zondag 10 september 2006 zijn wij 25 jaar ge-

trouwd. Wij willen dit met onze kinderen en U vie-

ren.

U kunt ons hiermee feliciteren tijdens de receptie

die gehouden wordt van 14.30 tot 16.30 bij Hotel

Bakker, Dorpsstraat 34, Vorden.

Paul en Joke Zents
Ruurloseweg 107

7251 LD Vorden

Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor het

medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden

van mijn lieve en zorgzame man, vader en onze al-

lerliefste opa

Garrit Hishink

Wat een enorme belangstelling voor hem.

Het zal ons tot grote steun zijn.

Diny Hishink-Beeftink

Anke Hishink

Michiel

Friso

Vorden, augustus 2006

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.

De Berenddag Vorden van 16 augustus 2006 is een groot succes geworden dankzij
alle vrijwilligers en werd mede mogelijk gemaakt door (op willekeurige volgorde):

GEMS Metaalwerken BV
Europlanit  Personeelsdiensten

Bruna Vorden
Rabobank Achterhoek Noord

Camping De Goldberg
Autobedrijf Klein Brinke

Camping De Kleine Steege
Pannenkoekenhuis de Vordense Pan

Visser Mode
Smederij Oldenhave

Hotel restaurant Bakker
DA Drogisterij ten Kate

Fashion Corner
Bloemendaal & Wiegerinck accountants

Installatie bedrijf Fons Jansen
Bakkerij Joop

Drukkerij Weevers
Restaurant de Rotonde

Gibo Groep
Zoom in op Zutphen
Free-Wheel Vorden 
Profile Bleumink

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Cafe de Herberg

VOV Vorden
VVV Vorden

Stichting Gelderland Cultuurland
Autobedrijf Groot Jebbink

Welkoop Vorden
Barendsen Vorden BV
Van Zeeburg & Visser

Roosenstein Quality Wear
Monomessage

Allemaal: Heel erg bedankt voor jullie bijdrage!!

Ben jij op zoek naar
een baantje voor de

zaterdag en voor in de
vakanties??

Dan is werken in de winkel
misschien iets voor jou!

Leeftijd vanaf 16 jaar.
Bel, schrijf of mail naar:

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Tel. 0575 551321
info@vlogman.keurslager.nl
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Vleeswarenkoopje

Gebraden spek en gekookte 
achterham 2x 100 gram € 2.98

Special

Buono 100 gram € 1.60
Weekaanbieding
500 gram Varkenslappen+
4 Kippenpoten € 5.98

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt
2x 500 gram € 4.50

Maaltijd van de week

Rode bieten Stamppot
portie 500 gram € 3.98

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

De lessen voor het seizoen 2006-2007

beginnen op zaterdag 2 September

in het Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf 

heden weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUIT (leeftijd v.a. 7 jaar)*

KEYBOARD (leeftijd v.a. 8 jaar)

Een beperkt aantal keyboards is voor leerlingen van

groep 1 te huur via de club. Toewijzing geschiedt in

volgorde van (voor)aanmelding en vervolgens tijdens

de eerste les.

LESTIJDEN (onder voorbehoud):

09.00 - 09.45 uur: Keyboard Groep 3

09.00 - 09.45 uur: Blokfluit

09.45 - 10.30 uur: Keyboard Groep 2

09.45 - 10.30 uur Keyboard Beginners (Groep 1)

(*) minimum aantal deelnemers: 7

Opgave en/of inlichting:

P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 55 32 29

M. Ditzel, De Voornekamp 22, tel. 55 33 12

BOSVRUCHTEN
VLAAI
KLEIN 

€ 
5.95

GROOT 

€ 
8.95

MOUT- 
BINK

± 800 gram

Nu

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker
Wij zijn 28, 29, 30 & 31 augustus gesloten in verband met het plaatsen van een nieuwe oven. 

1 September geldt dan voor 5 broden vanaf € 7,50

KEROEN-
FLAPPEN

Nu per stuk

€ 1.00

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

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.
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vraagt enkele

bezorgers (m/v)
voor het gebied

Vorden.
Ideaal voor vutters, huisvrouwen,
W.A.O.-ers, enz.
Per bezorgdag enkele uurtjes werk.

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
(0575) 51 37 19.

Is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer
en vestigingen in Apeldoorn,
Deventer, Hattem en Raalte.

Wij zoeken voor scholengemeenschap `t Hoge te
Vorden ervaren en gemotiveerde

schoonmaakmedewerkers m/v

Bel voor informatie en sollicitatie met onze
objectleidster Tineke Drenth 06-55880201
b.g.g. 055-3120420

Wij zoeken voor een project in Vorden gemotiveerde 

schoonmaakmedewerkers m/v
U werkt samen met andere collega’s



� Caravanstalling te huur
tussen Wichmond en Henge-

lo voor meer info, tel. (0575)

44 16 54.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Wie heeft er voor mij nog ’n

oude bromfiets hoeft niet

mooi te zijn en hoeft ook niet

te lopen. Tel. (0575) 46 28 88.

� Wilt u meer levenskwa-
liteit, een fit gevoel de hele

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Te huur in buitengebied

Vorden tijdelijke woonruimte

vanaf 20 september. Tel.

(0575) 55 66 80.

� Goed thuis gezocht voor

Mechelse herder, teef, goed

waaks, lief voor kinderen,

leefruimte nodig. Prijs n.o.t.k.

(0544) 35 20 50

� Te koop AEG wasmaschi-

ne 1400t, AEG Condens dro-

ger als nieuw. Inl. (06)

22034708

� Bestelservice Aloë Vera
op de braderie te Warnsveld
op 29 en 30 aug. Jannie Nij-
kamp 0575-521316.

� Zoek leuke vriendelijke
man. Hoeft niet knap te zijn.
Ben zelf 58 jaar, wil toch nog
iets van het leven maken.
Ben helaas niet in bezit van
auto. Brieven onder nr. N 26-
5, bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek en
ds. J.Kool, startzondag. 17.00 uur Vesper

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur Startdienst ds. Westerneng
en 19.00 uur ds. D. Westerneng

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 september 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Zondag 3 september 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 2 september 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang
Zondag 3 september 10.00 uur Oecumenische viering da-
mes- en herenkoor

Tandarts
2/3 september R.C. Boersma, Vorden tel 0575 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

Huisarts
Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: da-
gelijk 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. Tie-
nerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaeco-
logie & Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op be-
zoek komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00
uur (rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30
uur, 18.45-19.30 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (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
Telefoon: (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van
8.00–16.30 uur. zelhem@prowonen.nl. www.prowonen.nl

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

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

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl
Vorden: Zutphenseweg 1c.

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, 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. 553405, openings-

tijden ma t/m vr van 9 tot 11 uur. E-mail: welzijnouderen-
vorden@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. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
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. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,
lid van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

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

� Leer (beter) bridgen.

Beginnerscursus start 19 sep-

tember; afspeelcursus start

20 september; opfriscursus

start 20 september. Nicolette

Loven & Harry Garsen gedi-

plomeerde bridgedocenten.

Aanmelden: (0575) 52 22 75.

� Te koop: 5 ha. kuilgras.

Briefjes inleveren zaterdag 2

september voor 12.00 uur.

Gunning onder voorbehoud.

F.A. Heuvelink, Oude Borculo-

seweg 14, 7231 PR Warnsveld,

tel. (0575) 43 13 56.

� Te koop: twee licht-eiken

houten stoeltjes met rode

stoffen bekleding en ronde

licht-eikenhouten salontafel

met 4 opbergvakken, door-

snee 85 cm. Prijs € 75,--. Mo-

derne driezits bank en stoel

bekleed met lichtpaarse wol-

len stof, met reserve rol stof

en bijbehorende rechthoeki-

ge teakhouten salontafel. Prijs

€ 95,--. Telefoon (0575) 55

21 83.

� Te koop: nieuw modern

bed op wieltjes met mooie ma-

tras, 190x80 cm. Prijs € 95,-.

Echt divan, 190x80 cm (Pull-

mann) op wieltjes met bijbe-

horend kleed. Prijs € 75,--.

Tel. (0575) 55 21 83.

� Huidverzorgingspro-

ducten op basis van pure

Aloë Vera. Wegens uitbreiding

verkooppunten gevraagd.

Jannie Nijkamp Warnsveld,

(0575) 52 13 16.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Cursus Nordic Walking

volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Bewegen is heel belang-

rijk, maar ook het verande-

ren van uw eetpatroon!

Herbalife helpt u daarbij!

Nieske Pohlmann (06) 54 32

66 69 / (0314) 64 13 09.

� Yoga in Vorden, Brum-

men, Groenlo, Eibergen,

D’chem HEILIG PAD in

Warnsveld, tel. (0573)

441138. www.dhanwantari.nl

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

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

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

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

Lekker nazomeren met
de bakker

Vlaai v/d week

Woudvruchten Roomvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekendaanbiedingen

Gevulde koeken

4 stuks  € 3,25

Brood van de maand
Wadden-meergranenbrood

€ 1,95

Samen
sterk!!
Afslankgroep zoekt

nieuwe leden.

Bel. (0575) 55 18 81

Dagmenu’s
30 aug. t/m 5 sep. 2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 1,25 extra!

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, 

eerder in overleg. IEDER VERANDERING IN HET MENU € 1,25 PER MENU! 

Bv. geb. aardappels i.p.v. friet of soep i.p.v. een toetje enz.

Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,50 p.p.

Prijs voor extra soep € 2,25 p.p. Prijs voor extra ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 30 augustus
Bospaddestoelensoep/ wokki wokki van kip met wokgroen-
te, rijst en salade.

Donderdag 31 augustus
Hachée met aardapelpuree, groente/chocolademousse met
slagroom

Vrijdag 1 september
Bruine bonensoep / pangafilet op oosterse wijze gebakken met
groente en aardappelen.

Zaterdag 2 september (alleen afhalen)
Spies de rotonde, pepersaus, frieten rauwkostsalade/ IJs
met slagroom

Maandag 4 september
Gesloten.

Dinsdag 5 september 
Wiener schnitzel met friet en rauwkostsalade/
ijs met slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



Henco Elbrink sprak rond de klok van
drie namens de VOV zijn medeleven
uit richting de nabestaanden, familie
en leden van Sursum Corda. Op zijn
verzoek werd een minuut stilte in acht
genomen.
Waarom toch muziek vandaag?, zo
vroegen we hem. Henco Elbrink: ‘Als
organisatie hebben we ons gister-
avond (vrijdag) en vanmorgen (zater-
dag) beraden over wat te doen. 
De markt en de muziek door laten
gaan of alles af te gelasten. We hebben
uiteindelijk besloten om alles gewoon
door te laten gaan. Want zo vroegen

we ons af waar leg je nu bij dit soort si-
tuaties precies de grens’? aldus een
toch wel aangeslagen Henco Elbrink.
Toen de standhouders vrijdagavond
via de radio of TV vernamen van de
dramatische gebeurtenissen in Vor-
den, ook van hun kant vraagtekens
over het wel of niet doorgaan van deze
Brocantemarkt.
Standhouder Annette Kuppen die oud
servies verkocht (‘een uit de hand gelo-
pen hobby’) vond de markt stil, rustig
maar vooral bizar. ‘Je kon duidelijk
zien dat diverse mensen die langs
kwamen met hun gedachten elders

waren. Toch ben ik persoonlijk tevre-
den over de verkoop’, zo sprak ze. 
De standhouders van ‘Voila’ (roman-
tisch en landelijke brocante), spraken
van een dip in de morgen en een toch
wel redelijke verkoop, de rest van de
dag. Met name de verkoop van rozen
en pioenrozen gemaakt van crèpe pa-
pier liep goed’. Trouwens aanbod ge-
noeg op deze markt: porcelein, antiek,
glazen, aardewerk, delicatessen zoals
honig en jam. Kopend publiek uit Vor-
den was er nauwelijks, wel toeristen. 

Die zorgden er voor dat de standhou-
ders toch nog wat omzet konden
draaien. De ganzen op het marktplein
waren nergens van onder de indruk. 
Hun wereldje bestond uit: luisteren
naar de instructies van de ganzenhoe-
der en vervolgens hun ‘dingetje’ doen,
in de pas over een bruggetje lopen!

Brocantemarkt met gemengde gevoelens

De Brocantemarkt die zaterdag in Vorden werd gehouden, begon stil en
eindigde ook bijna geruisloos. Tussen de bedrijven door een toch wel
merkwaardige situatie. Vrijdagmiddag werd Vorden en met name de mu-
ziekvereniging Sursum Corda in rouw gedompeld door de tragische ge-
beurtenissen op de algemene begraafplaats waarbij twee leden van deze
muziekvereniging om het leven kwamen.

Kijkje op de markt

Met het Veluws Boerinnencabaret heb-
ben we een fantastische avond gehad,

maar ook dank zij uw gaven. Ik hoop
dat we volgend jaar weer een beroep
op u mogen doen. 

Nogmaals allemaal hartelijk bedankt
namens het bestuur van de Senioren-
soos Wichmond/Vierakker.

Heel erg bedankt
Alle bedrijven uit Vorden en om-
streken die prijzen beschikbaak
stelden voor de verloting tijdens
onze Oranjefeestavond donderdag
24 augustus jl.

Zo zullen medewerkers van het bedrijf
zelf demonstraties smeden, kopers-
laan en vergulden geven. Voorts ‘glas-
in-lood’ door Gilbert Polman van het
bedrijf v.d. Wal uit Vorden; beeldhou-
wer Frank Letterie uit Vorden zal
‘munten slaan’. Zijn dochter Martine
Letterie geeft ook acte de présence.
Marius van Wijk uit Eefde laat zien

hoe je hout kunt snijden. Paul Willem-
sen uit Vorden is als fresco-schilder
aanwezig.

Evert Otten van het gelijknamige be-
drijf uit Vorden geeft een demonstra-
tie rietdekken. Uit Winterswijk komt
goudsmid Carmen Harbers, uit Vie-
rakker de portretschilder Rikie Besse-
link. Leidekker Johan Jansen uit Eiber-
gen brengt iemand mee met een tore-
nuurwerk. Gosse Terpstra laat zien
hoe je stoelen kunt ‘matten’. Gert
Koerts Meijer uit Aalten is present met
een collectie schilderijen, aardewerk
en meubilair.

Tijdens Open Monumentendag talrijke
demonstraties bij smederij Oldenhave
Tijdens de open monumentendag
op zaterdag 9 september worden er
tussen 10.00 en 16.00 uur ‘aan de lo-
pende band’ demonstraties gehou-
den bij smederij Oldenhave op het
industrieterrein.

Pedicure

Podi voetverzorging 
diabetischevoet 

Gediplomeerd lid Pro Voet 
tel (0575) 551141 

(06) 27355382 

behandeling op afspraak

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of

privé, start cursussen:
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lessen: 28/31 augustus

ook: 

- Nederlands
voor Spaanstaligen
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Vordensebinnenweg 19

7231 BB Warnsveld

www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl

(0575) 57 19 46

Voor ons nieuwe kantoor in 
Vorden zijn wij op zoek naar een 

betrouwbare, niet-rokende
interieurverzorgster voor plm 

3 uur per week. 
Werktijden zelf in te delen, maar niet

tijdens kantooruren. 

Goede beloning (geen zwart werk). 
tel. tijdens kantooruren: 

(0575) 551581



Na het spectaculaire gebeuren tijdens
de spelavond, eerder in de week, werd
het Oranjefeest in het Ludgerus ge-
bouw voortgezet met een senioren-
avond. Daar werd onder goede belang-
stelling een feestavond gehouden die
werd verzorgd door het Veluws Boerin-
nencabaret die de aanwezigen een
mix van liedjes en schetsjes voorscho-
telde. Afgelopen weekend werden, ver-
spreid over twee dagen tevens de
volks- en kinderspelen gehouden. Vrij-
dagavond was er in de feesttent een ge-
zellige dansavond met medewerking
van het showorkest Mellow. Zaterdag-
avond zorgde de showband Alpha
voor een daverend feest.

DE UITSLAGEN VAN DE VER-
SCHILLENDE SPELEN WAREN:
Vogelschieten 1 (romp) en schuttersko-
ning Ronald Rouwenhorst ,2 l.vleugel
(na loting) Bart Schoenaker, 3 r. vleu-
gel (na loting) Theo Meulebrugge, 4
kop (na loting) Jan Tijssen, 5 staart (na
loting) Kees Bernard.
Vogelgooien dames: 1 en koningin
(romp) Annie Hogenberg, 2 l.vleugel
(na loting) Wilma Nijenhuis, 3 r.vleu-
gel (na loting) Marian Weenk, 4 Kristel
Wenneker kop, 5 staart ( na loting) Su-
zanne Nijenhuis.
Vogelschieten jeugd: 1 en schuttersko-
ning Teun Loman, 2 Ruben Jansen
(l.vleugel) , 3 Ruben Jansen (r.vleugel),
4 Daan Loman (kop); 5 Marco Vreeman
(staart).

Schieten vrije baan (vrijdag) 1 Bennie
Helmink, 2 Dick Groot Tjooitink, 3
Nick ten Have.
Idem vrije baan (zaterdag) 1 Dick
Groot Tjooitink, 2 Hans den Bakker,

Gert Jan Loman en Frans Nijenhuis, 3
Martijn Kornegoor
Kegelen dames (vrijdag) : 1 Thea Pe-
ters, 2 Nel Nijenhuis, 3 Silvia Groot
Tjooitink.
Kegelen heren (vrijdag) : 1 Andre Eg-
gink, 2 Jan Garritsen, 3 Elbert Groot
Tjooitink.
Kegelen dames (zaterdag) 1 Elly Schoe-
naker, 2 Joke Heijnk, 3 Annie Helmink.
Kegelen heren (zaterdag): 1 Paul
Avink, 2 Jan Garritsen, 3 Evert Jan Pel-
lenberg.
Dogkarrijden: 1 Inge Regelink, 2 Wim
Rietman, 3 Jan Willem Krijt.
Hooivork darten (dames): 1 Renske

Langwerden, 2 Elly Hendriks, 3 Marga
Leerkes.
Hooivork darten (heren) 1 Hank Riet-
man, 2 Rob Golstein, 3 J. Schoenaker.
Orienteringsrit: 1 Nout Nijenhuis 29
strafpunten, 2 Gerdi Meegers 39 str.3
Bennie Hartemink, 40 str., 4 Evelien
Hartemink 40, 5 Jolien Hartemink 41
strafpunten.

Bij de kinderspelen werden de klassen
van de basisschool samengevoegd en
opgedeeld in drie of vier groepen. De
winnaars waren:
groep 1/ 2A: 1 Lisa Rietman; groep 1/
2B: 1 Stefan Keppels; groep 1/ 2C: 1 Jel-

le Roelofs en Max Rutten; groep 3/ 4/
5A: 1 Iris Lammers; groep 3/ 4/ 5B: 1
Tim Borgman; groep 3/ 4/ 5C: 1 Daan
Snijder; groep 3/ 4/ 5D: 1 Joanne Steen-
blik; groep 6/ 7/ 8A: 1 Maaike Megens;
groep 6/ 7/ 8B: 1 Gijs Ellenkamp en
Maaike Eskes; groep 6/ 7/ 8 C: 1 Joost
Corporaal; groep 6/ 7/ 8D : 1 Sander
Brummelman; Schoolverlaters: 1
Daan Loman.

GESLAAGDE OPTOCHT
Namens het Oranjecomité werd zon-
dagmiddag alvorens de optocht begon
een minuut stilte in acht genomen,
voor de overleden leden van de mu-
ziekvereniging Sursum Corda. Deze
muziekvereniging was altijd een wel-
kome gast in Vierakker- Wichmond.
Toen de optocht nog op zaterdag werd

gehouden (dit jaar dus voor het eerst
op de zondagmiddag) was Sursum
Corda 40 jaar onafgebroken tijdens de
optocht van de partij. Zondagmiddag
werd muzikale medewerking ver-
leend door de muziekvereniging
Nieuw Leven uit Steenderen, muziek-
vereniging Concordia uit Hengelo en
de muziekvereniging E.M.M met ven-
deliers uit Hengelo. De eerste prijs met
als motief ‘Circus di Fiori’ werd ge-
wonnen door de wagen van Delden.
De publieksprijs was eveneens voor
Delden. De jury gaf in totaal 190 pun-

ten, nummer 2 met 174,5 punten de
wagen van Vogelzang met als motief
Hunnbed Bouwers. 
De overige uitslagen waren als volgt: 3
Vierakkersestraatweg 168,5 met ‘ 60
jaar arbeidsvitaminen’; 4 De Kempe
162, 5 met ‘Indianen door de jaren
heen’; 5 Pierendiek 161, 5 met ‘De Vi-
kingen’; 6 Lankhorsterstraat voor
159,5 met ‘Kingkong in Wichmond-
Vierakker; 7 De Wogt 158,5 met ‘Wie is
de Bob’; 8 Hackforterweg 154 met ‘ Vo-
gelgriep’; 9 Dorpsstraat 153 met ‘Lud-
ger’; 10 Jong Vierakker 150,5 met ‘Ig-
loos’; 11 Beeklaan 145,5 met ‘Lucky Lu-
ke; 12 Lankhorsterstraat achter 144,5
punt en met als motief ‘Dominoday’.

De uitslag van de kinderoptocht was
als volgt: 1 Politie (Lisanne, Lizette,
Gijs en Fransien); gedeelde 2e plaats:
Eerste hulp bij opvoeden (Linda, Dirk,
Paulien, Robert, Jordy, Gerben en Nick
en Loonwerkers voor de toekomst
(Joost en Jasper); gedeelde 3e plaats De
Zonnebloem (Denise) en Lieveheers-
beestje van Stop zinloos geweld (Mari-
ëlle); 4 Kameleon (Dirk, Tim en San-
der); gedeelde 5e plaats Lieveheers-
beestje (Britt) en Politie in burger
(Kim) en Wegpiraten (Teun, Daan en
Wout.)

Ronald Rouwenhorst schutterskoning Oranjefeest Vierakker-Wichmond

Ronald Rouwenhorst is er zaterdagmiddag in geslaagd om tijdens het
Oranjefeest in Vierakker-Wichmond schutterskoning te worden. Dat bete-
kende dat de nieuwe koning zondagmiddag samen met zijn echtgenote
Esther de traditionele vaandelhulde ten deel viel In totaal namen er
118personen aan het vogelschieten deel. Voor de aanvang van het vogel-
schieten bracht de muziekvereniging Jubal een muzikale hulde aan het
schutterspaar van 2005, waarna namens Jubal een minuut stilte in acht
werd genomen voor de vrijdag overleden twee leden van Sursum Corda uit
Vorden. Bij het vogelgooien voor dames ging de hoofdprijs zaterdagmid-
dag naar Annie Hogenberg en werd zij de nieuwe koningin. Bij de dames
waren er 50 deelnemers. Bij de jeugd werd Teun Loman schutterskoning.

Team 'Vogelzang' winnaar
spelavond Oranjefeest
De 13 teams, samengesteld uit
straten, buurtverenigingen, fami-
lies e.d. die dinsdagavond in het
kader van het Oranjefeest in Vie-
rakker/ Wichmond deelnamen
aan de spel- en spektakelavond,
hebben de talrijke toeschouwers
wel waar geboden. (niet voor hun
geld, want de entree was uiter-
aard gratis!) 

De teams bestonden uit acht perso-
nen, waarvan minimaal twee dames.
Het team van de Vierakkersestraat-
weg had voor deze gelegenheid meer
dames opgetrommeld dan het ver-
eiste aantal van minimaal twee. De
spelavond bestond uit vier onderde-
len. Zo was er bijvoorbeeld een spel
dat werd aangeduid als een ‘lopende
Á‘, waarbij een lid van het team zit-
tend op een dwarsbalk zo snel moge-
lijk door zijn teamgenoten over een
bepaalde afstand vervoerd moest
worden.

Verder was er een voetbalspel dat op
een soort miniveld werd gespeeld.
De hindernisbaan vergde het uiter-
ste van de deelnemers. Het meest
spectaculaire gebeuren voor de toe-
schouwers was ongetwijfeld het on-
derdeel ‘buikschuiven’ wat veelal tot
hilarische taferelen leidde. Toen uit-
eindelijk de balans werd opgemaakt
bleek het team ‘Vogelzang’ met 47
punten duidelijk de sterkste. 

De tweede plaats werd gedeeld door
de teams van Hackforterweg en de
Wogt, beide met 35 punten,. De der-
de plaats (met 33 punten ) werd be-
haald door de ploeg van Jong Vierak-
ker. Nadat de uitslag bekend was ge-
maakt en het winnende team onder
de felicitaties was bedolven werd er
door de deelnemers, hun supporters
en andere belangstellenden in de
feesttent nog een poos gezellig
(na)gefeest met medewerking van
‘New Minded’.



De nog altijd krasse echtelieden heb-
ben elkaar in 1942 leren kennen.
Diekske: ‘Ik was op een zondag met
een stel vriendinnen uit Ruurlo in Vor-
den aan het fietsen en toen kwam ik
Hendrik tegen’. Dat klopt, zo sprak
Hendrik, ik was met een stel vrienden
ook aan het fietsen. Och je weet wel
hoe dat ging, een beetje fietsen en
achter de meiden aan’, zo zegt Hen-
drik lachend. Het was oorlog, er wer-
den bommen gegooid en er werd ook
flink geschoten, niet alleen door de
Duitsers en de Engelsen, maar ook
door Amor, maar die schoot met pijl-
tjes en raakte Diekske en Hendrik zo
maar precies in het hart, met verke-
ring als gevolg. De oorlogsjaren staan
Hendrik overigens nog helder voor de
geest.

‘In 1943 stortte een paar honderd me-
ter van ons huis vandaan een Engelse
bommenwerper neer, geraakt door
Duits afweergeschut. De ruiten van
onze boerderij waren allemaal inge-
drukt en geen pannen meer op het
dak. Ja dat was behoorlijk schrikken’,
zo kijkt Hendrik terug. Zelf was hij
vaak nachten samen met Hein
Rothman in de bossen van Hackfort

ondergedoken. Twee prachtig gepoets-
te granaathulzen op de schoorsteen-
mantel houden niet alleen de herin-
nering aan de oorlog levendig maar
bovenal de dag dat Vorden en Neder-
land van het Duitse juk werden be-
vrijd. Op de ene huls is gegraveerd ‘1
april 1945 door de Canadezen be-
vrijdt’ en op de andere ‘5 mei 1945 Ne-
derland weer vrij’.

Na de lagere school werkte Diekske
eerst een poos thuis, daarna bij de di-
recteur van het postkantoor in Ruurlo.
Diekske: 'We hebben nog voor ons
trouwen een jaar bij mijn schoonva-
der samengewoond. Zijn vrouw was
overleden, vandaar. Ja, ja, we waren
onze tijd ver vooruit, het samen wo-
nen was eigenlijk heel gewoon. Mijn
schoonvader zei altijd ‘ je doet maar
net of het allemaal ‘eigen’ is, zo kijkt
Diekske lachend op die tijd van weleer
terug.. Ook Hendrik kwam op 13-jari-
ge leeftijd van school, eerst thuis va-
der helpen en samen met hem en opa
werken voor de baron van Hackfort.
Hendrik: ‘Tegenwoordig leer je alles
op school. Dat was vroeger wel anders,
de werkzaamheden leerde je allemaal
in de praktijk van je ouders

De mensen die onder de baron woon-
den en voor hem werkten verdienden
één gulden per dag. Lijkt niet veel,
maar daar stond een lage huur voor
hun woning tegenover. Mijn vader en
opa deden het op een andere manier.
Zij namen tegen een bepaald bedrag
werk aan, sloten uitdiepen, in de win-
terdag bomen kappen e.d. 

Dat scheen meer te verdienen, hoeveel
weet ik niet. Ik moest altijd gewoon
meehelpen’, zo zegt Hendrik. In mei
1948 ging Hendrik bij de gemeente
Vorden werken. Daar heeft hij 39 jaar,
tot zijn 61e tot aan de VUT met veel
plezier gewerkt. 

Fietspaden schoon houden en veel an-
der ‘buitenwerk’ en heel wat jaren als
stratenmaker. We hadden in v.d. Broek
(oud-directeur gemeentewerken, red.)
een fijne baas’, aldus Hendrik.

Diekske werkte thuis op de boerderij.
Als Hendrik naar zijn werk was moes-
ten de kippen en het andere vee im-
mers gevoerd worden. Diekske deed
het altijd met veel liefde. Sokken brei-
en doet ze ook graag, eerst voor de kin-
deren, nu voor de kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Borduren is ook
een grote liefhebberij van haar. 

Zo heeft ze een kerk geborduurd. ‘Wel
een heel karwei hoor, ik heb er heel
lang overgedaan’, zo zegt Diekske. Een
andere tot voor kort geliefkoosde hob-
by, samen met Hendrik altijd heel veel
fietsen. Mensen die van fietsen hou-
den moeten beslist eens over de Hoe-
kendaalseweg rijden en bij huisnum-
mer 2 even afstappen en de prachtige
bloemenrijke tuin bekijken, nog altijd
de hobby van het diamanten paar!

Diekse en Hendrik Wonnink al 
zestig jaar zeer gelukkig getrouwd

Het was afgelopen woensdag feest aan de Hoekendaalseweg. Die dag vier-
den Diekske (84) en Hendrik Wonnink (82) samen met de dochters Her-
mien, Derkje en Rikie, hun echtgenoten en de kleinkinderen Gerko, Chri-
stel, Marko en Osacar en de twee achterkleinkinderen Bente en Teun, hun
60-jarig huwelijks feest. Een bijzondere dag dat wel. Bovendien kreeg het
diamanten paar in de persoon van burgemeester Henk Aalderink ‘hoog
bezoek’. Bezoek met een presentje want de burgervader kwam namens de
gemeente Bronckhorst een taart aanbieden en die moest natuurlijk on-
der het genot van een kopje koffie meteen geproefd worden. ‘Een hele aar-
dige man, die burgemeester. Hij heeft nog een poos gezellig met ons zit-
ten kletsen’, zo sprak Diekske woensdagmiddag. Diekske en Hendrik wo-
nen al vanaf hun trouwdag aan de Hoekendaalseweg in het buurtschap
Hackfort. De plek waar Hendrik geboren en getogen is.

Voor de zichtbaarheid van de planeten
is september een stille maand. Venus
is eerst nog 'morgenster', maar in de
tweede helft van de maand verdwijnt
ze in de zonnegloed. Op de maan Ti-
tan van Saturnus  zijn volgens de
meest recente gegevens methaan
zeeën ontdekt. 
In Praag is door een internationale
team van astronomen een weeklang
gesproken over oa. het aantal planeten
in ons zonnestelsel. Niet dat er nieuwe
planeten ontdekt zijn, maar de verga-
dering was 24 augustus 2006  van me-
ning dat, Pluto de kleine verre ijswe-
reld, niet langer de kleinste planeet
van ons zonnestelsel is. In Praag degra-
deerden de astronomen Pluto tot een
dwergplaneet! Gedurende 76 jaar was
het een echte planeet en nu is dat over
!  De zon kent nu acht planeten die
erom heendraaien. Een planeet is een
hemellichaam die zelf geen licht uit-
straalt ,om een ster (zon) draait in een
min of meer cirkelvormige baan en
door zijn eigen zwaartekracht een bol-
vorm heeft aangenomen. De astrono-
men kennen nu drie categorieën , pla-
neten, dwergplaneten en kleine he-
mellichamen.
Op 22 september is er een ringvormi-
ge zonsverduistering waar te nemen
in Frans Guyana  en Suriname.  In Su-
riname zal dat vroeg in de ochtend te
zien zijn.

De maan is op 1 en 30 september half-
vol, volle maan is het op 7 september.
Op deze avond vindt er een gedeeltelij-
ke maansverduistering plaats. Dit is te
zien in Nederland maar laag aan de
horizon.  De maximale verduistering
zal tegen 20.51 uur zijn , in de dage-
lijkse praktijk valt dit wel tegen omdat
het schaduwgebied van de aarde op de
maan klein is.                               
DE MELKWEG
In de maand september is de Melkweg
te vinden als een lichtende band van
miljoenen sterren van de noordooste-
lijke naar de zuidwestelijke horizon,
rechtboven ons. Als dan de maan niet
stoort en de bewolking meewerkt is
dat een mooi schouwspel.
De ervaring op Sterrenwacht Phoenix
te Lochem ,  Vordenseweg 6 (bij Buiten-
centrum Ruighenrode) is, dat de
maan  bekijken door de telescopen
een geweldige ervaring is. We noemen
dat ook wel 'zweven boven de maan'.

CURSUS STERRENKUNDE
Op 6 oktober 2006 start weer als van-
ouds een cursus voor degenen, die op
een aantrekkelijke manier kennis wil-
len nemen van de sterrenhemel. De
cursus heeft de naa : Wegwijs aan de
sterrenhemel: en wordt gegeven op de
sterrenwacht op vrijdagavond één
keer per drie weken tot ca mei 2007.
Aanvang 20 uur tot ca. 22 uur en als er
gekeken kan worden met de telesco-
pen kan het later worden. 

In september is de sterrenwacht voor
iedere belangstellende geopend op  za-
terdagavondavond. Aanvang van het
programma ca. 20 uur en duurt tot ca
22.30 u. Voor groepen bijv. ook kinder-
partijtjes, zijn andere dagen mogelijk
na afspraak. Inlichtingen tel. 0573
254940.

De sterrenhemel in september
Ook in september is hoog aan de
zuidelijke hemelstreek de Zomer-
driehoek nog te vinden, bestaande
uit de heldere sterren Deneb, van
sterrenbeeld de Zwaan, Wega van
de Lier en Altair van de Arend. Het
bekende sterrenbeeld de Grote
Beer, het steelpannetje, staat pal in
het noorden en het steeltje wijst
naar het westen.

Vanaf 1 september zal de Hervormde
Kerk van Vorden op de vrijdagavonden
een toffe ontmoetingsplek creëren
voor jou en je vrienden. Om dit te vie-
ren is er op vrijdag 1 september om

20:00 een openingsfeest in de Voorde,
achter de Dorpskerk. Je hoeft niet lid
te zijn van deze kerk, iedereen van 12
-16 jaar is welkom. De toegang is gra-
tis. Dus, heb jij die avond nog niets te
doen, en heb je zin om: - Nieuwe men-
sen te leren kennen, - Lekker te dan-
sen, - Te chillen, - leuke gesprekken te
hebben, kom dan naar deze party!
Voor DJ en drankjes en hapjes wordt
gezorgd.

Grote Openingsparty Meet and Greet
Als jij tussen de 12 en 16 jaar bent
en in Vorden woont, weet je dat er
's avonds vaak niet veel te doen
valt…maar daar komt verandering
in!

Deze Cup werd uiteindelijk gewonnen
door Roy Boeve. Hij mag zich in klasse-
mentsverband de sterkste lange af-
stand skeeleraar van Nederland noe-
men. Arjan Mombarg is door de resul-
taten in de laatste weken opgeklom-
men naar de tweede plaats. 

Jammer, jammer dat de Vordenaar
destijds tijdens de klassieker in Zaan-
stad al na tien kilometer wegens mate-
riaalpech moest uitvallen, zodat hij in
die wedstrijd zonder punten bleef. 

Roy Boeve kwam wel alle vier keer aan
de start, won geen etappe maar ein-
digde wel telkens bij de eerste drie. 

Arjan: ‘Voor mij achteraf zeker pijn-
lijk, want als ik in Zaanstad de wed-
strijd had kunnen uitrijden en ik was
daar bij de eerste acht geëindigd dan
was ik winnaar van de Holland Inline
Cup geworden. 

Maar ‘als’ telt niet. Overigens ben ik
best content met de tweede plaats, wel

een bewijs dat ik nog steeds bij de top
van Nederland behoor’.

In de wedstrijd die zaterdag in Alem
werd verreden, moest Arjan het zon-
der de steun van zijn ploeggenoten
van Nefit doen. Arjan Smit, Sjoerd
Huisman en Erik Hulzebosch konden
om verschillende reden niet aan de
start verschijnen. 

Arjan: ‘Dat betekende dat ik zeer alert
moest rijden, in feite moest ik bij iede-
re ontsnapping mee. Dat lukte eigen-
lijk probleemloos. 

In de slotfase met nog ongeveer 20 ki-
lometer te gaan ben ik uit het peloton
weggesprongen. Roy Boeve en Ingmar
Berga gingen mee. 

We namen een halve minuut voor-
sprong. 
Ondanks dat ik het meeste kopwerk
moest doen kon ik toch nog vrij ge-
makkelijk de eindsprint winnen’, al-
dus Mombarg.

Zaterdag in Alem derde zege op rij

Arjan Mombarg triomfeert
in finale Holland Inline Cup
Zaterdagmiddag werd in Alem de vierde en laatste etappe om de Univé
Holland Inline Cup gereden. Na circa 65 kilometer was de 34-jarige Arjan
Mombarg de snelste sprinter van een kopgroep van drie. Ingmar Berga uit
Hoogeveen werd tweede en Roy Boeve uit Kampen derde. Voor Arjan Mom-
barg was dit de derde overwinning in het skeelerseizoen, sterker nog de
Vordenaar kwam in drie achtereenvolgende wedstrijden in Joure, Hallum
en Alem, drie weekends achter elkaar als eerste over de finish, waarvan
twee keer in de strijd om de Holland Inline Cup.

Op de Startzondag wordt een start ge-
maakt met het nieuwe seizoen. Dit
nieuwe seizoen staat in het teken van
verandering, verjonging en de veel-
kleurigheid van de gemeente. Het the-
ma "Voor de verandering" zal als een
rode draad lopen door het gehele sei-

zoen en alle activiteiten. De dienst be-
gint, zoals gewoonlijk, om 10.00 uur.
Bij binnenkomst kunt u al genieten
van het 2e gedeelte van het orgelcon-
cert van Bach, uitgevoerd door Victor
Pribylov. 

Tijdens de dienst komen het duo Vic-
tor en Natalia Pribylova nog twee keer
aan bod met muziek en dans. 

Na de dienst is er tijd voor een kopje
koffie en wordt (voor de verandering)
de nieuwe internetsite van de Dorps-
kerk gepresenteerd. Na de koffie is er
een vrij toegankelijke voorstelling van
het Russische duo.

Russisch duo middelpunt
van Startzondag
De dienst van de Startzondag op 3
september in de Dorpskerk van
Vorden, belooft een bijzondere
dienst te worden. Een andere
dienst dan anders, een kleurrijke
dienst. Zo zal tijdens de dienst een
Russisch muziek- en dansduo op-
treden en zien we een voorproefje
van de musical Mozes.



AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST  Wichmond   (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

Nissan Primera 2.0D, bj. 1993, groen
Suzuki Alto, bj. 1995, wit, 4-drs.
Ford EscortStation 1.8D, bj. 1994
VW Polo, rood, bj. 1994

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

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

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

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

Opel Astra 1.6 Station, 4-1998, Blauw met, centr.vergr, 92.000 km

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

Rover 25
1.4 16V, 3-2000,

radio/cd, groen met.,
137.000 km

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

Toyota Yaris, 3 drs., 2003, 65000 km € 9750,-
Opel Agila, 5 -drs., 2003, 23000 km € 9500,-
Opel Astra STW., 2002, 65000 km € 11950,-
Opel Vectra 4-drs., 2003, 29000 km € 16950,-
Opel Zafira MPV, 2003, 50000 km € 17950,-
Opel Frontera, 1999, 136000 km € 12950,-
Mercedes C 200 CDI, 1998, 165000 km € 8950,-
Mercedes E 220 CDI STW., 1999, 207000 km € 14500,-
Mercedes C220 CDI, 2004, 24000 km € 36950,-

Daewoo
Matiz, 5-drs., 2004,

15000 km € 6950,-

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Volkswagen Passat 1.9 TDI groen, airco, trekhaak 1999

VW Polo groen met., 5-drs. 1995

Opel Astra 16. 16V station, groen met. 2001

Ford Escort 1.6 16V, blauw met. 1994

Renault 4 GTL 1985

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

Opel Corsa 1996 1,4 benz. 5-drs. 120000 rood met.

Opel Meriva MPV 2003 1.6 16V benz. 5-drs. 76393 blauw met.

Mazda Demio 1998 1,3 benz. 5-drs. 96000 blauw met.

Renault Kangoo (pers.) 2002 1,6 benz. 5-drs. 104000 grijs met.

Peugeot 406 Break 1998 1,8 16V benz. 5-drs. 106000 groen met.

Renault Scenic N-model 2003 1,3 16V benz. 5 drs. 80000 grijs met.

Peugeot 206
1.4, 4-drs. blauw

1999

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Nissan
Primera 1.6

Station GX 06-1998 
€ 7950,-

Hyundai Atos 1.0 Multisport, blauw, 1993-2 € 4250,-

Mazda MX5 1.6., hard/softtop, rood, 1993-8 € 8500,-

Opel Zafira 1.6 comf., airco, zwart, 2001-5 € 14250,-

Daewoo Kalos 1.4 Style, zwart, 2003-11 € 9250,-

Peugeot 307 1.6 16V pack, beige, 2003-7 € 17950,-

Hyundai
Scoupé

automaat bj. 1991

MPV is een auto met hoge zitplaats

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2, 7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

MAKKELIJKE INSTAP, HOGE ZIT!!!

Al onze occasions met foto op: www.grootjebbink.nl

Daewoo Kalos 1,2 pure,
05-2004, zilver met,
12.000 km.
Stuurbekrachtiging,
centr vergr.,
5 deurs etc.

Nu voor € 8.950

Daewoo Matiz 0.8 pure, 01-2003 cobalt
blauw, 15.000 km Stuurbekrachtiging, start-
onderbreker, airbag 5 deuren etc.

Nu voor € 6.450

Chevrolet Kalos 1,2 spirit, 05-2005, blauw
met, 12.000 km, stuurbekrachtiging, centr
vergrendeling, elektr. Ramen, radio cd speler

Nu voor € 10.500

Daewoo Tacuma 1,6 style, 01-2004, zilver
met, 50.000 km, elektr ramen rondom, trek-
haak, airconditioning, mistlampen,

Nu voor € 14.950

Daihatsu Gran Move 1,6, 02-2002, groen
met, 85.000 km stuurbekrachtiging, airbag,
trekhaak etc.

Nu voor € 8.950

Mitsubishi Space Star 1,8, 04-2003, mint
groen met 54.000 km airco, trekhaak, centr
vergrendeling, elektr ramen etc.

Nu voor € 13.950

Renault Modus 1,4 dynamique, 06-2005
beige met, 20.000 km airco, centr vergrende-
ling, radio cd speler, lm velgen

Nu voor € 14.350

VW Golf Atlanta sport rood 1996 141.000 km

Opel Astra 1.6 automaat grijs 1999 112.000 km

Opel Corsa X1.2 3-drs groen 1997 82.000 lm

Opel Astra 1.4 5-drs. groen 1997 115.000 km

Renault Clio 1.2 rood 1994 144.000 km

Nissan Micra rood 1992 109.000 km

Nissan Primera 2.0 groen 1997 85.000 km

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

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



Met het geld dat de collectanten ieder
jaar ophalen kunnen we meer weten-
schappelijk onderzoek mogelijk ma-
ken. Onderzoek waarmee betere en
minder ingrijpende behandelingen
ontwikkeld kunnen worden. Daar-
door hoeft kanker voor steeds minder
mensen het einde te betekenen. 

Elke collectant kan zich legitimeren:
KWF Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo met
krab en aan het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Wie de collectant mist kan een gift
overmaken op giro 26000. 

Voor wie vragen heeft over kanker en
kankerbestrijding  kan bellen met de
KWF Kanker Info Lijn (gratis): (0800)
022 66 22, of suren naar 
www.kwfkankerbestrijding.nl

"Je kunt (n)iets doen tegen kanker"

Collecteweek KWF Kankerbestrijding
De collectant van de KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 4-
9 september weer bij u aan de deur.
Het thema van de collecteweek is
"Je kunt iets doen tegen kanker".

TV ACTIE 'ZEG 'NS JA'
De collectanten staan nu in de start-
blokken nadat het jubilerende Fonds
in de maand augustus volop in de
schijnwerpers heeft gestaan met de
grote TV actie 'Zeg 'ns JA' onder leiding
van ambassadeur Ivo Niehe. Veel be-
drijven en instellingen maar ook ge-
wone mensen zoals Elfstedentocht
wandelaarster Ynske Heddema heb-
ben meegedaan. Ziekten die spieren
verlammen hebben veel meer bekend-
heid gekregen door wetenschappers
en door patienten die zich ook hebben
ingezet voor de actie.

IEDER COLLECTANT 
EEN DONATEUR ERBIJ
Aan de collectanten is gevraagd zelf
minstens een extra donateur te wer-
ven zodat het Prinses Beatrix Fonds
zijn doelen kan waarmaken. Helpt u
hen daarbij?? Heel erg bedankt!

Prinses Beatrix Fonds Ambassadeur Ivo Niehe

"Geef jonge patienten kans
op een eigen leven"
De tweede week van september bel-
len in heel Nederland collectanten
aan van het 50-jarige Prinses Be-
atrix Fonds voor spierziekten. Zij
hopen dat iedereen dit jaar extra
gul wil geven aan deze bijzondere
jubileum collecte. 

Alle vrijwilligers willen graag een
goed gevulde collectebus als bijdrage
inleveren om het jubileumdoel mee te
financieren van de actie 'Zeg 'ns JA'. 

Zo heet de landelijke actie waarmee
Ivo Niehe als ambassadeur van het
Fonds het doel wil realiseren: 'geef jon-
ge patienten kans op een eigen leven'. 

Samen met de opbrengst van de col-
lecte wil het Fonds extra wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk maken
maar ook jonge patienten aan aange-
paste woonruimte helpen.

Zaterdag 19 augustus gaven sportver-
eniging D.O.G. Baak, W.I.K. Wichmond
en sv. D.I.O. Keijenborg een demonstra-

tie trampoline springen op het 16e
Kuypertoernooi in Vorden, er waren
veel belangstellenden die wel even een

sprongetje waagden. De trampoline
werd ter beschikking gesteld door
Dartel Trampoline's

Bronckhorster gymnastiek vereniging
aanwezig bij het Kuijpertoernooi

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.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,  -

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

AUGUSTUS
29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

SEPTEMBER
6 HVG Linde de heer Hiddink
6 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme

6 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

7 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
13 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
14 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HSV de Snoekbaars afsluiting wed-

strijdseisoen
20 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis de
Wehme

20 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de vordense Pan
27 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB middagbijeenkomst Stam-

pertje W.Karssenberg over Trekvo-
gels en vogeltrek

Victor en Natalia Pribylova studeerden
beide aan het conservatorium van No-
vosibirsk, de hoofdstad van Siberië. Hij
werkte o.a. als leider van het Philhar-
monisch Orkest en als accordeon-so-
list van de stad Tomsk. Zij werkte als
docente choreografie aan het Cultuur-
college van Novosibirsk en bij verschil-
lende dansensembles. Door de politie-
ke en economische veranderingen
kunnen zij in hun eigen land niet
meer leven van hun vak en komen zij
al een aantal jaren naar o.a. Duitsland
en Nederland. Zij treden hier op en ge-

ven cursussen op het gebied van Russi-
sche volksdansen. Helaas moest het
duo vorig jaar op het laatste moment
afzeggen, omdat zij geen visum kon-
den bemachtigen. 

Dit jaar is gelukkig het visum geregeld
en kunnen we genieten van unieke
combinatie van zang en dans, van o.a.
Bach en Vivaldi en volksmuziek en
dans uit diverse delen van Rusland. Na
afloop van het koffieconcert wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd ten
behoeve van het echtpaar Pribylova.

Koffieconcert Russisch
muziek- en dansduo

In de Dorpskerk van Vorden zal tijdens de Startzondag op 3 september
het Russische duo Victor en Natalia Pribylova een vrij toegankelijk koffie-
concert geven. Het repertoire van Victor Pribylov, een van de beste bajans-
pelers van Sowjet Unie, omvat klassieke muziek, populaire Europese
volksmuziek en Russische folklore. Samen met zijn vrouw Natalia, profes-
sioneel volksdanseres en choreografe, speelt hij ook folkloristische dans-
muziek, waarbij zij danst in originele kostuums uit Rusland. De voorstel-
ling begint na de kerkdienst om 11.30 uur. Voor de liefhebbers is er voor-
afgaand koffie.

Zaterdag 2 september: 
FC Zutphen A2 - Vorden A1; DZSV B1 -
Vorden B1; Vorden C1 - DZC '68 C3D
Zondag 3 september: 
Dinxperlo 1 - Vorden 1
Vorden 5 - HC '03 6

Vo e t b a l

BADMINTONSEIZOEN FLASH IS
WEER BEGONNEN
Badmintonvereniging Flash Vorden is
het nieuwe seizoen begonnen. Don-
derdag 24 augustus vond de eerste
speelavond van de senioren plaats. De
jeugd begon afgelopen zaterdag. Er
werd direct fel getraind want over drie
weken begint de competitie. Flash
neemt dit jaar met vier teams aan de
nodige competities deel. Een mixed
team en een herenteam in de regulie-
re competitie en een mixed team in de
recreantencompetitie. Vanuit de
jeugdgeleding is één team ingeschre-
ven in de klasse onder 15 jaar. De wed-
strijden worden voor de senioren op
donderdagavond en voor de jeugd op
zaterdagmorgen gespeeld.
Wij hopen op een net zo geweldig en
sportief seizoen als het afgelopen jaar.

B a d m i n t o n

Toen wij ook burgemeester Henk Aal-
derink, tijdens de fietstocht met de
raadsleden door de gemeente Bronck-
horst over het kampioenschap infor-
meerden, was ook hij enthousiast.
‘Dan doen wij als gemeente ook met

een team mee en zal ik het toernooi
wel openen’, zo zegde Henk Aalderink
spontaan toe.
Wij besloten toen definitief dit boe-
rengolftoernooi te organiseren en gin-
gen wij ervan uit dat zich een flink
aantal deelnemers (ploegen van 5 spe-
lers) zouden inschrijven. Na publica-
ties in de pers gaven zich direct zes
teams op. Helaas bleef het daarbij. 
Te weinig om het toernooi door te la-
ten gaan. Wat bleek in het weekend
van 2 en 3 september is er overal wat
te doen. Toch gaan we niet bij de pak-
ken neerzitten. Volgend jaar pakken
we de draad weer op en plannen we
het toernooi op een gunstiger datum’,
aldus een toch wel teleurgestelde Paul
Rietman.

Boerengolftoernooi afgelast
Het boerengolftoernooi om het
kampioenschap van Bronckhorst
dat zaterdag 2 september en zon-
dag 3 september op het terrein van
camping 't Boshuis in Vierakker ge-
houden zou worden, is afgelast. Or-
ganisator Paul Rietman hierover:
‘Toen wij een paar maanden gele-
den ‘links en rechts’ wat personen
benaderden en over onze plannen
vertelden, was iedereen gelijk en-
thousiast.

Deze serie van negen korte concerten
mocht zich in een gestaag groeiend
aantal bezoekers verheugen waaron-
der veel toeristen.
Op dit laatste concert neemt Wilbert
Berendsen, de echtgenoot van de vaste
organiste van de Dorpskerk, plaats  op
de orgelbank van het Lohmanorgel.
Wilbert is cantor-organist van de Lam-

bertikerk te Zelhem, docent aan de
Muziekschool van Doetinchem en aan
de opleiding Kerkmuziek van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. Hij is te-
vens koordirigent, privédocent, com-
ponist en uitvoerend musicus.
Hij studeerde bij Hans van Nieuwkoop
aan het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam en studeerde in 1994 en

1997 af als resp. Uitvoerend- en Doce-
rend Musicus.
Op het programma staan werken van
Carl Philipp Emanuel Bach, de Sonate
in a-moll in 3 delen, van Felix Men-
delssohn-Bartholdy de Sonate nr.IV in
B-dur in 4 delen en tot slot van Louis-
James-Alfred Lefébure-Wely vier delen
uit de Meditaciones Religiosas Op. 122.
Dorpskerk Vorden, donderdag 31 au-
gustus, aanvang 15.30 uur, toegang
gratis, collecte aan de uitgang.

Laatste zomerconcert Muziek Dorpskerk
Donderdagmiddag 31 augustus aanstaande vindt het laatste concert van
dit zomerseizoen plaats in de Dorpskerk te Vorden.



Monique Wolbert (1959 Denekamp)
zong bij bekende pop-groepen (Miss
Sunshine and het Idiots, Big Mamma
is Mad, Travellers Feet, Gallon) en be-
keerde zich in de negentiger jaren tot
de jazz (Hot Snacks en Hot & Sweet,
met Billie Holiday- repertoire). Sinds 2
jaar mijdt ze vaste banden, zoekt ze
ruimer jazzrepertoire en gaat ze solo
met pianist Harald Haverkorn. 
Afhankelijk van de locatie en op-
dracht stelt ze haar eigen begelei-
dingsgroep samen. Zo ontstond in de
eetgalerie van de Schouwburg in Lo-
chem Full Color Jazz in 2005. Haar
eigen atelier/galerie in Hengelo (G),
Ruurloseweg 13,  is verder het bewijs
van haar enorm veelzijdige en artistie-
ke reikwijdte. Harald Haverkorn (1962
Lochem) deed zijn piano-opleiding
aan het conservatorium in Arnhem.
Belangrijke pianisten voor hem zijn
Chopin (klassiek) en Oscar Peterson

(jazz). Naast zijn passie voor wiskunde
en astronomie (docent op de Vrije
School) reageert hij zich graag af op de
squashbaan. Je kunt hem maar beter
musicerend tegenkomen, was onze
conclusie na een trainingspotje met
FC Jazz. Zijn improvisaties zijn onna-
volgbaar. Hij speelt piano in  The Fo-
rest Jazzband en ooit bij The Woodpec-
kers. Jos Driever (1944 Ulft), clarinet,
sopraan-, alt- en tenor-saxofoon, stu-
deerde af als onderwijzer aan de RK
Kweekschool in Hilversum en als
hoofdonderwijzer aan de Rijkskweek-
school te Doetinchem. 
Naast het onderwijs was muziek zijn
grote passie en hij bouwde een impo-
sante staat van dienst op (Sunrise Five,
Bigband Zutphen, Chess Blues Band,
Old Iezer Jazzband en Hot & Sweet).
Henny Rhebergen (1943 Eibergen), cor-
net en trombone, studeerde eveneens
af als hoofdonderwijzer aan de Rijks-
kweekschool te Doetinchem. 
Beoefening van de jazzmuziek verliep
aanvankelijk via de oude stijl jazz. Hij
speelde o.a. cornet in The Hot Snacks
en nu in Hot & Sweet. Gaandeweg
groeide de waardering voor latere
jazzstijlen van Louis Armstrong en Bix
Beiderbecke tot Miles Davis, Chet Ba-
ker en Wynton Marsalis. Dit brede
spectrum komt bij de FC Jazz uitste-
kend van pas. Gast de Franse jazz-sin-
ger: Boris Tomas. 
Laat u verrassen door deze creatieve,
ervaren musici: Full Color Jazz, voor
intimi: FC Jazz Boekingen: Henny Rhe-
bergen,/ Kerkhoflaan 2, 7021 ZW Zel-
hem (0314) 62 21 71 / mobiel (06) 54 37
53 35, h.rhebergen@planet.nl, Thea-
terOnderdeMolen, tel. (0575) 55 69 87,
www. TheaterOnderdeMolen.nl

Woensdagavond 30 augustus in Theateronderdemolen

Full Color Jazz, kortweg FC Jazz
Een geslaagde integratie van kunst
en jazzmuziek. Een geslaagd expe-
riment van één vrouw en drie man-
nen. De inzet is het zorgvuldig se-
lecteren van jazzrepertoire en het
arrangeren ervan op een bijzonde-
re, eigenzinnige wijze. De blazers
bespelen hierbij samen een zestal
instrumenten waardoor de klank-
kleur doorlopend aangepast kan
worden. Ook het meerstemmig
zingen van enkele titels biedt ver-
rassende mogelijkheden. Karakte-
ristiek is warmte, intensiteit en bo-
venal creativiteit. Voor muzikale
fijnproevers. Woensdagavond 30
augustus om 20.00 uur in Theater-
onderdemolen, Lindeseweg 29 te
Vorden.

Het bezoek aan recreatieplassen heeft
natuurlijk een aantal nadelen. Hygië-
ne, sanitaire toestanden en wat bij
veel ouders met jonge kinderen zwaar
weegt, het toezicht. Dat is in een
zwembad goed geregeld, bovendien is
een buitenbad kleinschaliger en gezel-
liger. Een paar weken geleden zei een
bezoeker tegen mij ‘zeg badmeester
weet je wat hier zo leuk is, als ik ga
zwemmen en ik laat mijn horloge en
pakje sigaretten op de bandhanddoek
liggen en ik kom na het zwemmen
weer terug, dan ligt het er nog steeds
en dat geeft een goed en veilig gevoel’.
We hebben hier ook nooit tramme-
lant. Ik ben er trots op dat er in die af-
gelopen 33 jaren nooit wat is gebeurd.

Heeft ook te maken met het feit dat
wij hier personeel hebben dat er al ja-
renlang werkt. Doordat we de bezoe-
kers veelal kennen weten we precies
wat voor (bezoekers)-vlees we in de
kuip hebben en zien we heel snel of er
problemen dreigen.. En dan is er ook
nog de sociale controle. Het vaste pu-
bliek beschouwt het zwembad ook
vaak als ‘ons zwembad’. Wat ook een
goede zaak is, het samenwerkingsver-
band tussen zwembad en politie. We
hebben goede afspraken met wijk-
agent Jack Tabor. Zo nu en dan komt
hij binnen wippen. Even bijpraten over
allerlei dingen. Jack weet van ‘de rand
en de hoed’, zo zegt Martin Westerik. 

Overigens beseft Westerik als geen an-
der dat wil je het buitenbad blijvend
open houden het van groot belang is
dat het bad goed geëxploiteerd wordt.
Zegt hij: ‘Zo hebben we hier in ‘In de
Dennen' de gehele zomer door duik-
scholen op bezoek. Enkele landelijk
bekende organisaties regelen hier in
de omgeving vakanties voor jongeren,
waarbij deze jongelui duikles krijgen.

Daarnaast moet je als zwembad ook
activiteiten als de zwemvierdaagse,
moonlight swimming, zwemkampi-
oenschappen e.d. blijven organiseren
en promoten. In dat rijtje is ook het
midgetgolven op de baan rondom het
zwembad niet meer weg te denken’,
zo zegt hij.

Wanneer je Martin Westerik zo over
het zwembad en zijn werk hoort pra-
ten, is het nauwelijks voor te stellen
dat hij er een punt achter gaat zetten
en van de VUT gebruik gaat maken.
’Toch wel, zegt Martin. Ik heb het werk
op het zwembad altijd met heel veel
liefde voor het vak gedaan. Het wordt
nu tijd voor andere dingen’, zo zegt
hij. Het berustte ooit op toeval dat
Martin Westerik in het Vordense
zwembad als chef badmeester werd
aangesteld. Martin: ‘Begin zeventiger
jaren werd er in Ruurlo een zwembad
aangelegd. Ik heb daar gesolliciteerd
en werd uitgenodigd voor een ge-
sprek.

Door omstandigheden zou het zwem-
bad een jaar later dan gepland, wor-
den geopend. Toen zeiden ze in Ruur-
lo tegen mij dat ze in Vorden ook een
badmeester zochten, dit ter ondersteu-
ning van de ‘legendarische’ badmees-
ter Jan Verstoep, die toen ernstig ziek
was. Ik ging inderdaad in Vorden aan
de slag. Toen Jan Verstoep overleed
hebben ze mij gevraagd zijn functie
over te nemen en dat heb ik gedaan.
Wat denk ik in mijn voordeel sprak
was, dat ik een jongen uit de Achter-
hoek was, dat mijn toenmalige vrouw
badjuffrouw was en dat ik voorheen
in de installatietechniek heb gewerkt
en dat kwam natuurlijk bij een zwem-
bad met een technische installatie
goed van pas’, zo zegt Martin Weste-
rik.

Deskundig beheer En dat hij een kei
was in het beheren van de technische
apparatuur blijkt wel uit een brief die
het zwembadbestuur vorig jaar van
Gedeputeerde Staten van Gelderland
ontving (Dienst Milieu en Water) In de-
ze brief stond letterlijk: ‘Ten tijde van
de inspectie is geconstateerd dat het
zwembad ‘In de Dennen’ aan alle voor-
schriften van het ‘ Besluit Hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwem-
gelegenheden (BHVBZ) voldoet. Zowel
bouwkundig als technisch verkeert
het zwembad in een uitstekende staat,
hetgeen het gevolg is van een goed en
deskundig beheer. Voor de goede be-
drijfsvoering en het onderhoud van de
inrichting willen wij u een compli-
ment maken’, zo schreef GS. Martin
Westerik: ‘Een dergelijk compliment
voor het personeel, voelt natuurlijk
goed aan’.

Tot de komst van Ernst Jan Somsen en
Timme Koster, zo rond de eeuwwisse-
ling, hield Martin Westerik zich behal-
ve als chef badmeester ook bezig met
het geven van zwemlessen en dus al
die jaren lang ook met het technisch
beheer. Met ingang van het bijna voor-
bije seizoen vormen Ernst Jan Somsen
en Timme Koster het management
van ‘In de Dennen’. ‘

Een prima team, enthousiast en des-
kundig, bovendien is Timme ook nog
een echte techneut. Een goede zaak
dat het zwembadbestuur deze twee
heeft aangesteld’, zo zegt Martin Wets-
erik die zo geleidelijk aan naar zijn af-
scheid kon toewerken. 

Hij neemt niet alleen afscheid van het
zwembad maar ook van het ROZ (Re-
gionaal Overleg Zwembaden) een or-
ganisatie waarbij veel zwembaden in
Oost Nederland zijn aangesloten. Deze
ROZ werd ruim een kwart eeuw gele-
den door Martin Westerik en Martin
Jansen uit Almen opgericht. Vrijdag 8
september kan zwemmend Vorden en
andere belangstellenden tussen 17.00
en 19.00 uur op het zwembad afscheid
nemen van Martin Westerik. Eind van
het jaar krijgt hij bovendien nog door
het zwembadbestuur een officiële re-
ceptie aangeboden.

'Het waren prachtige jaren in een mooi stukje Vorden'

Martin Westerik bij afscheid 
zwembad 'In de Dennen'

Het doet Martin Westerik deugt dat hij bij het ‘scheiden van de markt’ (na
33 jaren neemt hij afscheid van het Vordense zwembad ‘In de Dennen’) de
buitenbaden weer volop in de belangstelling staan en dit keer in positie-
ve zin. In diverse gemeenten in Nederland zijn plannen klaar of in voor-
bereiding om nieuwe buitenbaden te bouwen c.q. een dreigende sluiting
op te heffen. Martin Westerik is er dan ook heilig van overtuigd dat de bui-
ten zwembaden hun bestaansrecht blijven behouden. Zegt hij: ‘Zwemmen
is en blijft een zomersport, kijk naar de afgelopen maanden, in feite heb-
ben de mensen dan niets met een binnenzwembad'.

De Duitse kunstenaar Jürgen Maro-
se uit Essen exposeert vanaf 3 sep-
tember tot en met 15 oktober aan-
staande in Galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20 in Vorden. 

‘Weltenwanderungen’ is de naam van
een solo-expeditie met een dertigtal
recente schilderijen in diverse forma-
ten. De schijnbare realistische schilde-
rijen van uitgestrekte landschappen
met daarin schimmige mensfiguren
doen de toeschouwer bij een eerste
vluchtige blik vaak denken aan reisim-
pressies van tochten door onherberg-
zame gebieden. 

Jürgen Marose schildert in vele lagen
met acrylverf en teer.

De schilder werd in 1952 in Emmerich
geboren. Hij studeerde van 1985 tot
1990 aan de Hogeschool Folkwang in
Essen, vrije grafiek en schilderen. In
1997 ontving hij de ‘Daniel Henry
Kahnweiler Prijs’, in 1982 kreeg hij
een werkstipendium van de ‘Künstler-
bahnhof Ebernburg’ in Rheinland-
Pfhalz. In 1999 ontving hij ‘Der Kunst-
preis der Sparkassen Karlsruhe’. In de
afgelopen jaren was het werk van Ma-
rose te zien in tentoonstellingen in
Duitsland, Nederland, Palma de Mal-
lorca, Dublin, Chicago en Barcelona.
De opening van ‘Weltenwanderun-
gen’ in Galerie Agnes Raben is zondag-
middag 3 september. Jürgen Marose
zal zelf bij deze opening aanwezig
zijn.

'Weltenwanderungen' expositie
in Galerie Ages Raben

's Ochtends gelukkig nog overwegend
droog. 's Middags daarentegen op veel
momenten in de stromende regen. De
organisatie had daarom besloten en-
kele ruiters een extra prijs te  geven
wegens het goed presteren onder nat-
te omstandigheden. Een leuk idee.

Voor PC De Graafschap kwam Sebasti-
aan Hamer in het ochtendprogramma
aan de start, met zijn pony Sunshine!
Hij reed twee keurige proeven in de B-

DE dressuur en behaalde tweemal een
eerste plaats met 196 en 202 punten.
Ook Anneloes Herbold met haar pony
Towaja deed het prima. In het middag-
programma B-DE dressuur behaalde
zij een vierde en een eerste plaats met
184 en 196 punten. In de klasse L1-C
startte Vera Kingma met haar pony
Sunny Boy. Met 194 punten ging ook
zij met een eerste prijs naar huis. In
Haarle werd vorig weekend een Bixie-
dressuur wedstrijd verreden voor de
allerkleinsten. Imke Woerts met haar
pony Lady behaalde hier tweemaal de
vierde plaats. Allemaal proficiat met
het behaalde succes.

Outdoor ponyconcours PC
De Graafschap
Afgelopen zondag vond er in Hum-
melo het jaarlijkse outdoor pony-
concours plaats.



SOCII
Na een lastige start vanwege de slech-
te velden gaat dan toch zondag 3 sep-
tember de competitie beginnen. Socii
heeft gelukkig kunnen trainen op de
prachtige velden van Ratti. Trainer Jan
Steffens heeft weer de beschikking
over de van een blessure terugkerende
Robert Kornegoor en van de jeugd
overgekomen Stefan Roording die een
welkome versterking voor de selectie
zijn. Socii begint thuis tegen VVL, aan-
vang 14.00 uur. Dat de bond het niet
zo nauw neemt met lagere elftallen
blijkt wel uit de indelingen. Voor het
tweede is het ongeveer hetzelfde,
maar voor het derde team dat tegen-
standers op de fiets gewend was o.a.
Baak/Vorden) maakte men het wel
heel erg bond door ze in een heel an-
dere afdeling te doen met club's als Ba-
taven en VVO. Ook voor het vierde met
twee elftallen van de Hoven 3 en 4 en
drie van Brummen (derde/vierde/vij-
de) ga je toch afvragen waar ze mee be-
zig zijn. Voor het vijfde veranderde er
kwa indeling niet veel. Ook al gezien
de komst van een paar nieuwe leden is
het dit jaar net als vorig seizoen moge-
lijk met vijf team's in de competitie te
spelen. Zondag 10 september begin-
nen de eerste wedstrijden voor de lage-
re elftallen.

Vo e t b a l

De tieners krijgen een eigen ruimte
met grote passpiegels en pasruimte.

De beurs is op vrijdagavond 15 septem-
ber en zaterdagochtend 16 september
in 't Nutsgebouw in Warnsveld. 

De zaterdagochtend is echt een aanra-
der om lekker rustig te kunnen kijken.
En er ligt echt nog genoeg tussen!
Binnenkort kan men in het Contact
meer informatie over de kledingbeurs
lezen.

Kledingbeurs tieners en volwassenen
Het weer is er al naar…..dus bijna
tijd voor de kledingbeurs voor tie-
ners en volwassenen! Het aanbod
zal bestaan uit herfst/winterkle-
ding, schoenen, sieraden en tassen.
Dit maal zullen we extra aandacht
besteden aan grote maten kleding.

Dit concert werd door Josée gratis aan
bezoekers aangeboden om ruimere be-
kendheid te geven aan haar werk als
zangeres bij bijv. huwelijksplechtighe-
den en uitvaarten. De talrijke bezoe-
kers hebben op de zondag na Maria He-

melvaart dubbel genoten, zowel van
het museum als van de zang, die voor
deze gelegenheid religieus getint was. 
Vóór de pauze werden diverse liede-
ren à capella maar ook onder gitaarbe-
geleiding gezongen. Na de pauze ver-

tolkte zij – met Peter Verhoogt aan het
orgel – o.m. enkele "Ave Maria's" (Bach
en Schubert), alsmede het bekende
"Laudate Dominum" van Mozart.
Het publiek genoot met volle teugen.
Aan het slot van het concert kon Josée
een welverdiend applaus in ontvangst
nemen.
Kortom: een herhaling meer dan
waard!

Goed bezocht concert na Maria Hemelvaart
De Vrienden van de Kerk op de Kranenburg heeft een goede keus gedaan
door Josée van der Staak – tevens gastvrouw van het Heiligenbeeldenmu-
seum – een concert te laten geven.

De Vordense auto en toerclub ‘De
Graafschaprijders’ organiseert in
het weekend vanaf vrijdag 1 sep-
tember tot en met zondag 3 sep-
tember het traditionele ’40 Plus
weekend’. 

Een treffen voor toerrijders die speci-
aal vanwege het gezelligheidsaspect
naar Vorden komen of toerrijders die
onderweg zijn naar andere evenemen-
ten en Vorden als ‘tussenstop’ in de
agenda hebben opgenomen. 

De organisatie verwacht dat de eerste
toerrijders, waaronder een aantal Bel-
gen en Engelsen reeds op donderdag-
avond in Vorden zullen arriveren. De
tenten zullen op het terrein van de
touwtrekvereniging Vorden aan de
Ruurloseweg worden opgezet.

Voor zaterdagmiddag is er een toer-
tocht uitgezet met een lengte van cir-
ca 160 kilometer, door de omgeving
van een stukje Achterhoek, Twente en
Salland.. De deelnemers vertrekken
om 12.00 uur vanaf het Medler. 

In Raalte wordt een pauze ingelast en
zal tegelijkertijd een bezoek worden
gebracht aan het Amerikaans motor-
fietsmuseum, waar hele oude moto-
ren bezichtigd kunnen worden. Weer
terug in Vorden staat er voor de zater-
dagavond bij ’t Wapen van het Medler
een barbecue op het programma,
waarbij ongetwijfeld menig sterk mo-
torverhaal verteld zal worden! Het 40
Plus weekend wordt zondagmorgen 3
september afgesloten met een geza-
menlijk ontbijt, gevolgd door een par-
tijtje klootschieten.

De Graafschaprijders 
organiseert 40 Plus weekend

Aan Monumentendag wordt op
verschillende manieren invulling
gegeven. Zo zal zangeres Josée van
der Staak zaterdag 9 september om
14.30 uur een optreden verzorgen
in ‘Theater onder de Molen’ aan de
Lindeseweg 29. 

Zij zal dan in een optreden van een
uur een aantal nummers ten gehore
brengen uit de film- en musicalwe-
reld, aangevuld met chansons in di-

verse talen. De toegang is gratis. Zon-
dag 10 september is er in haar woning
aan de Komvonderlaan 6 tussen 12.00-
en 18.00 uur open huis. Dan worden er
in galerij ‘AMARE’ olieverfschilderijen
van Bennie Bargeman geëxposeerd.
Het betreffende historische gezichten
op Vorden. 

De verwachting is dat veel mensen,
die ‘oud- Vorden’ kennen, deze exposi-
tie zullen bezoeken.

Expositie en zang in het
kader van Monumentendag

Uitslagen wedvlucht vanaf Lommel
over een afstand van circa 120 km:
H.A. Eykelkamp 1, 3, 4, 5, 12, 13; comb.
A en A Winkels 2, 7, 17; C. Bruinsma 6,
8, 14, 16, 18, 20; T.J. Berentsen 9, 11, 15,
19; M.M. Tiemessen 10.
Wedvlucht vanaf Tessenderloo over
een afstand van circa 140 km: 
C. Bruinsma 1, 5, 7, 8, 9,15; comb. A en
A Winkels 2, 6, 10, 20; H.A. Eykelkamp
3, 14; T.J. Berentsen 4, 11, 12; M. Schue-
rink 13; D.J. Gotink 16; E. Bruinsma 17;
M.M. Tiemessen 18, 19.

P.V. Vorden

Zondagmiddag 3 september orga-
niseert de VAMC ‘De Graafschaprij-
ders’ de traditionele ‘Nazomerrit’. 

Een oriënteringsrit over een afstand
van circa 50 kilometer door de omge-
ving van Vorden. 

De start is vanaf 13.30 uur bij café
t’ Wapen van het Medler aan de Ruur-
loseweg. 
Deelname staat open voor A en B rij-
ders en een C-klasse voor beginners.
De rit is uitgezet door Peter van Huffe-
len en Harry Horsting.

Nazomerrit 'De Graafschaprijders'

Een aantal deelnemers van de
Fiets4daagse vertelde dat zij, gezien de
weersvoorspellingen van deze week
een kortere route hadden kozen. Op
deze vrijdag werden vanaf 10.00 uur
tot in de middag de fietsers verwacht
voor een bezoek aan de Bronkhorster
Molen. Daar stond het terras klaar, om
koffie, thee of fris te drinken met een
krentenbolletje. Ook waren poffertjes
te koop. 

Steeds in groepjes kwamen de fietsers
aan bij de molen. Met “Daar bij die
molen, die mooie molen,” kwam een
damesgroepje al zingend aanfietsen.
Een aantal van de bezoekers maakte
van de gelegenheid gebruik om de
molen ook binnen te bezichtigen.
Daarnaast werd meel en mix gekocht.
Uiteindelijk bleken er slechts rond de
100 deelnemers langs de molen te zijn
geweest en dat was wel jammer. Na-
vraag bij de organisatie van de Rhe-
dense Fiets4daagse leerde dat de rou-
tes van de 80 en 60 kilometer waren
veranderd en niet meer langs de
Bronkhorster Molen voerde. De orga-
nisatie verzuimde de vrijwilligers van
de molen hiervan op de hoogte te
brengen. De zonnig begonnen vierde
dag van de Rhedense Fiets4daagse ein-
digde ook nog eens met zwaar onweer.
De molen werd daarom veel eerder
dan gepland stopgezet.

De vierde Continental Lagondarally
werd dit jaar verreden van 24 tot en
met 27 augustus. Op zaterdagmiddag
de 26ste kwamen de ruim 30 vooroor-
logse Lagonda’s in groepjes aan bij de
Bronkhorster Molen waar de liefheb-
bers van deze oldtimers zich al had-
den verzameld. Vele bewonderende

blikken voor de prima onderhouden
auto’s, maar een verwonderde, ietwat
afkeurende blik op het dashboard van
de Lagonda met een navigatiesysteem!
De rijders waren geheel in stijl ge-
kleed, één geheel met de auto en het
interieur vormend.

De deelnemers moesten ook tijdens
deze stop een opdracht vervullen.
Daarvoor moesten ze in de molen zijn.
Bij het oplossen van de vraag hoe
zwaar een molensteen is, mochten de
vrijwilligers en molenaars van de mo-
len helaas geen hulp bieden. In een ar-
tikel aan de toonbank van het winkel-

tje werd het gewicht genoemd: ruim
1000 kilogram. Moeilijkheid was ech-
ter, dat de andere aanwezige molen-
steen ruim 1400 kilogram bleek te
zijn, maar dat stond verder niet ver-
meld. 

Organisator Herman Arentsen uit Elst
was zeer te spreken over de ontvangst
in de Bronkhorster Molen. Het werden
gezellige uurtjes in en rond de molen,
waarbij het zonnetje fantastisch mee-
werkte, maar de wind af en toe weg-
viel. De dames en heren waren zeer
enthousiast over nog in werking zijn-
de molen.

De aanwezige molenaars vertelden in
diverse talen over de werking van de
molen. De deelnemers kwamen uit
Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk,
België en Nederland.

Activiteiten bij de Bronkhorster Molen

Weinig fietsers, maar veel Lagonda liefhebbers

Op vrijdag 25 augustus 2006 reden veel minder deelnemers van Rhedense
Fiets4daagse langs de Bronkhorster Molen, dit door wijzigingen in de
Achterhoekroutes. Toch was het op het terras gezellig toeven. Zaterdag-
middag de 26ste kwamen de vooroorlogse Lagonda’s bij de molen en voor
deze schitterende oldtimers was veel belangstelling.

Voor de vooroorlogse Lagonda’s kwamen de liefhebbers uit de wijde omgeving naar de Bronkhorster Molen

Organisator Herman Arentsen en zijn vrouw vervolgden hun Lagondarally via de Emmerweg
naar Rha

Tijdens die bijeenkomst zal de heer
Willem Karssenberg uit Borculo ons
vertellen over  "Trekvogels en vogel-
trek". De inleider is een boeiend vertel-
ler en zal zeker zorgen voor een aange-
name middag. Hopelijk kunnen we
dan ons 150-ste lid verwelkomen??
Iedereen is van harte welkom op deze
bijeenkomst.

PCOB
Na de vakantieperiode hopen wij
op donderdag 28 september a.s.
om 14.30 uur weer met onze mid-
dagbijeenkomsten in  het Stamper-
tje (Dorpscentrum) aan te vangen.



S T R A D A  S P O R T S  F U N  &  F I T N E S S

Strada Sports Vaassen
Kouwenaarspad 18
8172 EA Vaasen
T 0578 56 00 60
F 0578 56 07 87

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48

www.stradasports.nl

Informatiebijeenkomst van de nieuwe afslankcursus:
Ben je ook op zoek naar de 
afslankmethode die werkt?

Wat voor de een wel werkt, 
werkt voor een ander niet!
Wij bieden een persoonsgerichte 
afslankcursus die zoekt naar jouw 
juiste balans tussen voeding, sport, je 
beschikbare tijd en het behalen van je 
gezonde streefgewicht.

Met de 10 weken durende afslankcursus 
van Strada Sports gaat u werken aan een 
slanke, gezonde levensstijl. 

Elke week is er een gezamenlijke 
voedings- en weegbijeenkomst.
Met het uitgebreide bewegingsadvies 
gaat u het sportieve gedeelte van 
de cursus naar eigen wens indelen, 
natuurlijk onder begeleiding van onze 
trainers. Dit kan in ons centrum, buiten 
en zelfs thuis!
Laat u informeren over deze 
persoonsgerichte afslankcursus 
en kom vrijblijvend naar onze 
informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Zaterdag
9 september
om 10.00 uur

SportiefSportief
     Afslanken     Afslanken

Kom ook naar Kom ook naar 
onze Open Dag!onze Open Dag!

Zondag 10 september 
van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Maandag 11 september 
t/m zondag 17 september 

Open Week.

adv sportief afslanken 290x405.i1   1adv sportief afslanken 290x405.i1   1 25-08-2006   14:34:5825-08-2006   14:34:58
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Klaas Jan Huntelaar, spits van voet-
balclub Ajax, is onlangs verkozen
tot Voetbaltalent van het jaar 2006.
Van de Johan Cruyff foundation mag
het Talent van het jaar een zoge-
naamd Cruyff Court (een speciaal
kunstgrasveld) realiseren op een
door hem aangewezen locatie. 

Klaas Jan koos voor het trapveldje
aan de J.D. Pennekampweg in Hum-
melo waar hij zijn eerste stappen
zette op de groene grasmat. Vorige
week is de eerste 'schop' voor het
Bronckhorster Cruyff Court de
grond ingegaan. Inmiddels zijn de
oude hekken grotendeels verwijderd
en is een nieuwe ingang gecreëerd.
Om het veld komt een nieuw hek van
4 meter hoogte. De toplaag van het
trapveldje is er af gefreesd en de
grond wordt nu voorbereid voor een
drainage-installatie voor onder het
kunstgras. De planning is het Cruyff
Court in Hummelo in de derde week
van september te openen. De bedoe-

ling van een Cruyff Court is dat de
gemeente in samenwerking met

sportverenigingen jaarlijks enkele
kleinschalige sport- en bewegings-

evenementen (met name voetbal)
organiseert op het terrein en daarbij
thema's als normen en waarden,
respect en teamwork aan de orde
brengt. Klaas Jan Huntelaar kreeg
het Court officieel aangeboden tij-
dens het voetbalgala op 28 augustus
jl. Tijdens de tv-uitzending van het
gala zijn beelden te zien van het
nieuwe Cruyff Court in aanbouw. En-
kele omwonenden hebben onlangs
bij de gemeente aangegeven be-
zorgd te zijn over de nieuwe opzet
van het trapveldje. Zij gaven aan dat
het zou kunnen zijn dat het veldje nu
meer gebruikt gaat worden en daar-
door wellicht overlast kan ontstaan
(geluid en hangjongeren). De ge-
meente heeft aangegeven dat zij
rubberen ringen in het hekwerk
aanbrengt die het geluid van ballen
die er tegenaan komen flink redu-
ceert. Verder wordt de jongerenwer-
ker van de gemeente ingeschakeld
als blijkt dat er overlast is van
jongeren.

Werkzaamheden Cruyff Court Hummelo van start

De gemeente Bronckhorst han-
teert sinds de herindeling in 2005
de wachtlijstsystemen voor wo-
ningbouwkavels uit de voormalige
gemeenten. In verband met de
Wet algemene regels herindeling
vervallen alle voorschriften uit de
oude gemeenten per 1 januari
2007. De gemeente is van plan om
per 1 januari 2007 een nieuw uit-
giftesysteem voor de uitgifte van
woningbouwkavels te introduce-
ren. De mogelijkheid tot registra-
tie en inschrijving voor de huidige
wachtlijsten wordt met onmiddel-
lijke ingang beëindigd en het be-
staande wachtlijstsysteem vervalt
definitief op 31 december 2006.
Vanaf 1 januari 2007 vindt de uit-
gifte van kavels plaats door een
nieuw uitgiftesysteem waarover

de gemeente u binnenkort nader
informeert.

Voor aantal projecten blijven
bestaande lijsten nog wel geldig
De gemeente vindt echter dat het
in één keer afschaffen van de be-
staande wachtlijsten een te rigou-
reuze stap is voor de ingeschre-
venen. Daarom is besloten de
beëindigde wachtlijsten voor een
aantal projecten ook ná 1 januari
2007 te blijven hanteren. Dit geldt
voor de projecten De Kwekerij in
Hengelo, Soerlant III, Soerlant IV
in Zelhem, Abbinkskamp in Halle
en De Tuinderij in Baak. Als de ka-
veluitgifte voor deze projecten vol-
tooid is, vervallen ook deze wacht-
lijsten.

Nieuw uitgiftesysteem woningbouw-
kavels

Op 19 oktober a.s. behandelt de ge-
meenteraad in de raadsvergadering
een voorstel van b en w om een
nieuw afvalinzamelingsysteem in te
voeren in Bronckhorst. Dit systeem
met de naam volume/frequentie
moet een rechtvaardiger verdeling
van de afvalkosten geven voor inwo-
ners. Huishoudens gaan betalen
voor het aantal keren (frequentie)
dat ze de afvalcontainer aan de
straat zetten en de grootte van de
containers die ze kiezen (volume).
Voor mensen die in hoogbouw wo-
nen kan het zijn dat de huidige ver-
zamelcontainer blijft bestaan en een
aangepast tarief wordt berekend. 
De gemeente bekijkt nog of het
mogelijk is hier eigen containers 
per huisadres uit te zetten.

Invoeringsdatum
De gemeenteraad heeft in haar
vergadering van 18 mei jl. al een
principebesluit genomen over de
invoering van het nieuwe afval-
inzamelingsysteem. Als de raad op
19 oktober definitief instemt met het
voorstel wordt het huisvuil met in-
gang van 1 januari 2008 volgens het
nieuwe systeem opgehaald. Hieraan
gaat een gewenningsperiode van
een half jaar vooraf. Over hoe de
nieuwe wijze van afvalinzameling
in z'n werk gaat en wat er bij komt
kijken voor inwoners volgt een
uitgebreide voorlichtingscampagne.

Speciale bijeenkomst voor verte-
genwoordigers van ouderen en ge-
handicapten
We kunnen ons voorstellen dat het
nieuwe ophaalsysteem op voorhand
vragen oproept bij inwoners. Een

week voor de raadsvergadering
komt er alvast wat meer informatie
op deze gemeentepagina's. Om
vragen van specifieke doelgroepen,
zoals ouderen en gehandicapten,
vóór de commissie- en raadsverga-
dering (resp. 12 en 19 oktober)
plaatsvinden in beeld te hebben, or-
ganiseert de gemeente een speciale
informatiebijeenkomst voor verte-
genwoordigers van belangengroe-
pen. De bijeenkomst is op 14 sep-
tember a.s. van 15.45 tot 17.15 uur 
in de kantine van het gemeente-
kantoor. Vertegenwoordigende
organisaties hebben hiervoor per
brief een uitnodiging ontvangen.

Let op
Mocht uw belangenvereniging (voor
ouderen of gehandicapten) onver-
hoopt geen uitnodiging hebben ont-
vangen en wilt u toch aanwezig zijn,
dan kunt u zich voor 8 september
a.s. aanmelden via e-mail t.n.v. 
a.nijkamp@bronckhorst.nl of telefo-
nisch op nummer (0575) 75 02 99.

Informatiebijeenkomst voor belangen-
behartigers ouderen en gehandicapten
over nieuwe afvalinzamelingsysteem 
op 14 september

Op 9 september a.s. is weer de jaar-
lijkse Landelijke Open Monumen-
tendag. Het thema van dit jaar is
feest. Trotse eigenaren van een ge-
meentelijk- of Rijksmonument wil-
len u deze dag gastvrij ontvangen in
'hun' monument! In Bronckhorst is
op 9 september van 10.00 tot 17.00
uur een aantal activiteiten georgani-
seerd in Hengelo Gld., Hummelo,
Linde (bij Vorden), Vorden en Zel-
hem. Kijk voor een volledig overzicht
in het Contact van vorige week of op
onze website www.bronckhorst.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Monumen-
tendag 2006 of over monumenten
in het algemeen, dan kunt u ook te-
lefonisch contact zoeken met de
heer W. Hagens van de gemeente, tel. (0575) 75 03 53.

Open Monumentendag 2006



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. 

Verslag raadsvergaderingen 
24 augustus

Commissies Beleidsontwikkeling
en Evaluatie en controle 24 au-
gustus
Op 24 augustus jl. spraken de com-
missies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle vanaf 19.00
uur in een gezamenlijke vergade-
ring in de raadszaal van het ge-
meentehuis over de onderstaande
onderwerpen waar de raad later die
avond een besluit overnam. Ook dit
keer werden VIP-gasten ontvangen.
De speciale aanwezigen kregen van
enkele raadsleden uitleg over de
vergaderingen en volgden deze van-
af een gereserveerde plaats op de
tribune.

Raadsvergadering 24 augustus
De raadsvergadering startte om
21.00 uur. Over onder andere de
volgende onderwerpen is een be-
sluit genomen:
• Ontwikkeling centrum Hengelo
De raad ging akkoord met het op-
zetten van een (ver)nieuwd cen-
trumplan voor Hengelo. Bij nieuw-
bouw moeten investeringen in par-
keergelegenheid en wegen meege-
nomen worden. Ook moet leegstand
in het centrum worden voorkomen.
Het centrumplan komt tot stand in

samenwerking met ondernemers
en belangenverenigingen.
• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hengelo 2004 Remmelink-
dijk 5a/Jebbinkweg 4'
Het bestemmingsplan om de agra-
rische bestemming om te zetten in
de bestemming verblijfsrecreatie is
vastgesteld.
• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 2005 Toldijkseweg 11'
Het bestemmingsplan om een
burgerwoning te splitsen in twee
wooneenheden is vastgesteld.
• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 2006 Varsselseweg 41'
Dit bestemmingsplan is vastge-
steld. Het plan voorziet in het bou-
wen van een burgerwoning ter
compensatie van de sloop van voor-
malige bedrijfsbebouwing en het
omzetten van een bedrijfswoning
naar een burgerwoning.
• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 2006 Eekstraat 3'
Het bestemmingsplan om twee
recreatieappartementen te realise-
ren in een vrijkomende stal is vast-
gesteld.
• Krediet toerisme en recreatie
De raad heeft ingestemd met het
voorstel om € 34.020,- beschikbaar
te stellen voor het ondersteunen
van lokale of regionale toeristi-
sche/recreatieve projecten en het
samenstellen van arrangementen
met het TROB (Toeristisch Recre-
atief Overleg Bronckhorst, waarin
vertegenwoordigers van o.a. VVV,
campings, hotels, restaurants en
evenementen zitten met als doel
toerisme en recreatie naar Bronck-
horst te promoten) door bijv. sa-
menwerkingsverbanden op het ge-
bied van kunst en cultuur, evene-
menten of paardentoerisme op te
zetten. Daarnaast wordt voor het

jaar 2007 rekening gehouden met
een budget van € 6.270,- als over-
bruggingbijdrage voor het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme.
• Maatregelenverordening Wet
werk en bijstand
De Maatregelenverordening Wet
werk en bijstand 2004 wordt inge-
trokken en die van 2006 wordt vast
gesteld. Hierin is onder meer opge-
nomen welke maatregelen de ge-
meente neemt ten opzichte van uit-
keringsgerechtigden die zich niet
aan de uitkeringsregels houden.
• Uitvoering WWB, IOAW, IOAZ en
BBZ in 2005
In dit overzicht is aangegeven hoe
de gemeente vorig jaar de uitke-
ringswetten WWB, IOAZ, IOAW en
BBZ heeft uitgevoerd. De raad heeft
hiermee ingestemd.
• Concept-nota Ouderenbeleid
Bronckhorst 2006-2010
In overleg met organisaties die ac-
tief zijn op het terrein van ouderen
en de doelgroep ouderen zelf is een
nota Ouderenbeleid samengesteld
met een visie en uitgangspunten.
De raad heeft ingestemd met het
plan. Hierna wordt de nota nog-
maals besproken met betrokkenen.
In het beleid is opgenomen dat de
doelgroep waar de gemeente zich
met name op richt ouderen vanaf 
75 jaar en ouder zijn en kwetsbare
groepen. Verder zet de gemeente
zich in voor een goede toegankelijk-
heid van voorzieningen, verpleeg-
huisplaatsen in alle voormalige
gemeenten, deelname aan bewe-
gings- en sportactiviteiten etc.
• Monumentenverordening
Bronckhorst 2006
De Monumentenverordening 2006
is ongewijzigd vastgesteld. In deze
verordening staan regels voor
plaatsing van monumenten op de

gemeentelijke monumentenlijst en
regels voor het wijzigen van ge-
meentelijke monumenten. De con-
cept-Monumentenverordening
heeft vier weken ter inspraak gele-
gen. Er is één reactie ontvangen.
Deze heeft niet geleid tot aanpas-
sing van de verordening.

Wat verder besproken is tijdens de
vergadering kunt u nalezen op de
website van de gemeente
(www.bronckhorst/gemeente/raad
en commissies).

Extra vergadering commissie
Beleidsontwikkeling 7 september
Op 7 september a.s. is om 20.00 uur
in de raadszaal van het gemeente-
huis een extra vergadering van de
commissie Beleidsontwikkeling.

Deze vergadering staat volledig in
het teken van het Gemeentelijk Ver-
keer en Vervoer Plan (GVVP). In
april heeft het college de inventari-
satiefase afgerond. Dit heeft gere-
sulteerd in een inventarisatienota.
De inventarisatienota is via onze
website www.bronckhorst.nl onder
het kopje infobalie/plannen en pro-
jecten te raadplegen.Tijdens de ex-
tra commissievergadering wordt
een presentatie van de stand van
zaken van de werkzaamheden ver-
zorgd. Daarnaast is het de bedoe-
ling om een start te maken met de
komende fase (de beleidsfase) en
derhalve (een aantal) mogelijke be-
leidskeuzes te bespreken. Geïnte-
resseerden zijn van harte welkom
de commissievergadering bij te
wonen.

Spreekrecht
Tijdens de vergadering kunt u ge-
bruik maken van het recht om te
spreken over het geagendeerde on-
derwerp of andere zaken die u bezig
houden (max. 5 minuten). Meldt u
dit bij voorkeur tenminste 24 uur
voor de aanvang van de vergadering
aan de griffier, tel. (0575) 75 05 42 of
per e-mail: griffie@bronckhorst.nl.
Wij verzoeken u aan te geven over
welk onderwerp u het woord wilt
voeren en verder uw naam, adres
en telefoonnummer door te geven.

N.B.
Zoals al eerder gepubliceerd verga-
dert de commissie Beleidsontwik-
keling ook op 31 augustus, Op de
agenda staan dan de eerste WMO-
notities ('Huishoudelijke hulp en
Wvg' en het 'WMO-loket') die inmid-
dels gereed zijn. De vergadering is
om 20.00 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis.

Uit de raad

Het college van de gemeente
Bronckhorst gaat de raad voorstel-
len € 36.500,- beschikbaar te stel-
len voor het maken van een archeo-
logische beleidskaart. Voorgesteld
wordt een deel van dit geld, 
€ 21.900,-, te dekken uit nieuw
beleid 2006.

Nationaal en provinciaal is nieuw
beleid vastgesteld, waarbij een
actieve rol van gemeenten op het
gebied van archeologische monu-
mentenzorg (AMZ) wordt gestimu-
leerd. Voor gemeenten is dit nieuw.
De notitie 'Naar een gemeentelijk
archeologiebeleid in Bronckhorst'
is opgesteld om een aanzet te geven
naar dit nieuwe beleid. Op dit mo-
ment worden gemeentelijke be-
stemmingsplannen in archeologisch
opzicht getoetst door de provincie.
Voor gemeenten geldt een onder-
zoeksplicht naar de bestaande
archeologische toestand als een
bestemmingsplan wordt opgesteld.
Met het nieuwe beleid krijgen

gemeenten een belangrijke sturen-
de rol binnen het nieuwe archeolo-
giebestel. De sturing van het proces
van archeologische monumenten-
zorg wordt dus niet langer een
exclusieve taak van vakarcheologen.
Diverse bestuurders en ambtenaren
krijgen een rol bij het opstellen van
bestemmingsplannen en het verle-
nen van bouw- en aanlegvergunnin-
gen. Kennis en overzicht van het ei-
gen bodemarchief en de archeologi-
sche toestand is daarbij van groot
belang. Een belangrijk instrument is
de archeologische beleidsadvies-
kaart. Deze kaart bevat een dekkend
inzicht in de archeologie van onze
gemeente, inclusief de gebieden
binnen de huidige bebouwde kom-
men. Dit inzicht is noodzakelijk om
tot prioritering van waardevolle en
minder waardevolle archeologische
gebieden te komen. Door tijdig te
toetsen, kan voorkomen worden dat
archeologie een knelpunt wordt in
uitvoering van plannen.

Gemeente gaat aan de slag met
archeologiebeleid

Op 5 september a.s. om 14.00 uur
organiseert de gemeente in het ge-
meentekantoor de speciale informa-
tiebijeenkomst 'Integrale handha-
ving horeca'. Alle horeca-, sport- en
recreatiebedrijven in Bronckhorst
zijn hierbij van harte welkom. Tij-
dens de middag vertellen medewer-
kers van de gemeente alles over de
manier waarop toezicht en handha-
ving op diverse terreinen en in het
bijzonder in de horeca-, sport- en

recreatiebranche gebeurt in
Bronckhorst. De gemeente start in
september met een nieuwe handha-
vingorganisatie met een andere ma-
nier van werken dan voorheen. Ook
hierop wordt nader ingegaan tijdens
de bijeenkomst. Burgemeester
Henk Aalderink is voorzitter van de
bijeenkomst. Het hoofd van de afde-
ling Bouwen en milieu, Arne van
Hout, houdt een korte presentatie
over integrale handhaving en een

toelichting op het horecaproject.
Vervolgens geven de medewerkers
die verantwoordelijk zijn voor bouw-,
gebruiks- en milieuvergunningver-
lening en voor toezicht en handha-
ving voorlichting aan verschillende
tafels. Aanmelden voor de bijeen-
komst kan tot 31 augustus a.s. 
via tel. (0575) 75 02 94 of e-mail:
j.grobben@bronckhorst.nl

Gemeente organiseert op 5 september
speciale informatiebijeenkomst over
'Integrale handhaving horeca'
Alle horeca-, sport- en recreatieondernemers in
Bronckhorst zijn van harte welkom

• Baak, Bakermarksedijk 14, huwelijksfeest, plaatsen tent, 9 september 2006
• Halle, terrein de Kappenbulten, plaatsen tent, 29 september t/m 1 oktober 2006, Halmac
• Halle, terrein de Kappenbulten, tentfeest op 29 september 2006, stichting Knalbal Varsseveld
• Hengelo Gld., Veldermansweg, school- en volksfeest Varssel, ontheffing artikel 35 Drank en

horeca, 29 en 30 september 2006
• Hoog-Keppel en omgeving, ATB-toertocht, 22 oktober 2006, Toerclub Steenderen
• Toldijk en omgeving, autopuzzelrit, 15 september 2006, Cumela Dronten
• Vierakker, pleinmarkt, 17 september 2006, stichting tot Restauratie v/d St. Willibrorduskerk
• Vorden, Lindeseweg, Lindes volksfeest, ontheffing artikel 35 Drank en horecawet, 21 t/m 

23 september 2006
• Zelhem, eetcafé De Groes, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2007 van 00.30 uur tot 06.00 uur
• Zelhem, industriepark Vinkenkamp, opstijgen luchtballon, 15 september 2006, Ballooning

Adventure Enschede
• Zelhem, parkje achter de bibliotheek, opening Ludgerkerkje, ontheffing artikel 35 Drank en

horecawet, 7 oktober 2006
• Zelhem, parkje achter de bibliotheek, plaatsen tent, 5 t/m 9 oktober 2006, stichting Ludger-

kerkje
• Zelhem, plaatsen reclameborden, 21 oktober t/m 14 november 2006, Vogelvreugd

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Het komt voor dat inwoners van de
gemeente Bronckhorst bij het weg-
brengen van grof huishoudelijk afval
zich in Doetinchem melden bij het
verkeerde afvalbrengpunt.
Let op: Doetinchem kent nl. ook een

gemeentelijk afvalbrengpunt, dat al-
leen voor inwoners van Doetinchem
bestemd is. Dit brengpunt is geves-
tigd aan de Havenstraat op het in-
dustrieterrein Verheulsweide. Het
afvalbrengpunt voor de inwoners

van Bronckhorst is: 
Afvalbrengpunt Dusseldorp, geves-
tigd op het Industrieterrein Wijn-
bergen, Logistiekweg 14 in
Doetinchem.

Afvalbrengpunt Dusseldorp in Doetinchem



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bouwvergunningen
• Baak, Helmichstraat 19, bouw schuurtje
• Halle, Stadsedijk 1a, verbouw woning
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 2a, vergroten carport
• Steenderen, Burg.Smitstraat 21, verbouw huisartsenpraktijk
• Vorden, Lindeseweg 9a, verbouw woning
• Zelhem, Groen van Prinsterstraat 74, verbouw woning
• Zelhem, Ruurloseweg 30 91/92, vergroten woning
• Zelhem, Zuivelweg 15, vergroten woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Klaverdijk 14, bouwen ligboxenstal, het betreft een vrijstelling met toepassing van arti-

kel 6, lid 12, sub d, van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
1995'

De bouwplannen liggen vanaf 31 augustus t/m 13 september 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde ope-
ningstijden 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.

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen 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 Bouwen en milieu.

Voorgenomen vrijstellingen

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 28 augustus 2006:
• Vorden, Zelstweg 1, voor de restauratie van de bijschuur

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 21 augustus 2006:
• Bronckhorst, Open Monumentendag op 9 september 2006, comité Open Monumentendag

Bronckhorst
• Halle, vergunning voor het organiseren van een loterij op 3 september 2006, stichting 

Hallse dag
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank en horecawet, Zelhemse septemberfeesten, 14 t/m 

17 september, Hitpass
• Zelhem, vergunning voor de septemberfeesten van 14 t/m 17 september 2006, stichting

Septemberfeesten Zelhem
Verzonden 22 augustus 2006:
• Hengelo Gld., vergunning voor een buurtfeest op 1 september 2006, buurtvereniging Bekveld
Verzonden 23 augustus 2006:
• Hengelo Gld., vergunning voor een buurtfeest op 10 september 2006, Waarleskamp
• Hoog-Keppel, vergunning volksfeest van 26 augustus t/m 2 september 2006, vereniging

Volksfeesten Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 22 augustus 2006:
• Hummelo, De Hofkamp 4, uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Bronkhorsterweg 37, bouwen carport, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 augustus 2006:
• Laag-Keppel, Julianalaan 3, verbouw woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 21 augustus 2006:
• Zelhem, Haitinkweg 6, plaatsen werktuigenberging/jongveestalling
Verzonden op 23 augustus 2006:
• Halle, Haverstraat 59, bouwen kap op garage
• Hummelo, Torenallee 6, verbouwen schuur tot logiesgebouw en boerderijgedeelte tot bijeen-

komstgebouw, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken
aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen
Verzonden op 21 augustus 2006:
• Drempt, Kerkstraat 92, slopen schuur/stalling
• Vorden, Deldenseweg 9, slopen garage, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Kruisdijk 3, slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 18 augustus 2006:
• Hengelo Gld., dierenpark aan de Leliestraat, vellen van 1 beuk, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en
resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 29 augustus 2006:
• Zelhem, Boeninksteeg 8, voor verbranding nabij Boeninksteeg 8

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., op 10 september 2006 houden bewoners van de Waarleskamp een buurtfeest in

die straat. Hiervoor wordt het doodlopende eind van de Waarleskamp vanaf de Vloed op die da-
tum afgesloten voor alle verkeer van 09.00 tot 19.00 uur

• Hoog-Keppel en Laag-Keppel, van 30 augustus t/m 4 september 2006 is het jaarlijkse volks-
feest. Hiervoor wordt de Burgemeester Vrijlandweg, de Burgemeester Van Panhuysbrink en
het gedeelte van de Dubbeltjesweg in de bebouwde kom van Hoog-Keppel op 2 september 2006
van 13.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Bovendien geldt er een parkeerverbod op
de Burgemeester Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel van 30 augustus t/m 4 september 2006

De wegafsluitingen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu (bouw- en sloopver-
gunningen en ontheffingen verbranden afvalstoffen ), Openbare werken (kapvergunningen) en
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen en tijdelij-
ke verkeersmaatregelen)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 gemoti-
veerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter 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 voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

• Toldijk, in verband met bestratingwerkzaamheden is de Russerweg, tussen de Kruisbrinkse-
weg en de Wethouder Massinkstraat, van 4 september t/m 9 oktober 2006 of zoveel langer of
korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Wegwerkzaamheden

Goedkeuring wijzigingsplan 'Ruurloseweg 35 Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 augustus 2006 het wijzigingsplan
'Ruurloseweg 35 Zelhem' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het vergroten en wijzigen
van het agrarisch bouwperceel Ruurloseweg 35 Zelhem.

Het goedkeuringsbesluit, wijzigingsplan en bestemmingsplan liggen van 31 augustus t/m 11 ok-
tober 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Vaststelling wijzigingsplan bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen
2005; Lamstraat 14 Toldijk'
B en w van Bronckhorst hebben op 8 augustus 2006 het wijzigingsplan 'Buitengebied Steenderen
2005; Lamstraat 14 Toldijk' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan zijn geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan voorziet in een planolo-
gische regeling om een voormalige agrarische dienstwoning aan de Lamstraat 14 in Toldijk te
splitsen in twee burgerwoningen.

Tegen dit vaststellingsbesluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen
bij b en w van Bronckhorst.

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Lamstraat (ong.) Toldijk'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 28 juli 2006 het bestemmingsplan 'Lamstraat
(ong.) Toldijk' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de vestiging van een nieuwe melkvee-
houderij met bedrijfswoning op een nieuw te creëren agrarisch bouwperceel aan de Lamstraat
ong. in Toldijk (ten oosten van de Lamstraat 14 en ten westen van de Meerbrinkweg).

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 31 augustus t/m 11 ok-
tober 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Halseweg 59b Halle'
Het bestemmingsplan 'Halseweg 59b Halle' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrek-
king op de mogelijkheid tot verbouw van een voormalig coöperatiegebouw aan de Halseweg 59b

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

in Halle tot woning, kantoor, magazijn en werkplaats ten behoeve van een glaszet- en schilders-
bedrijf.

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 ge-
noemde 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 nu onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden gedu-
rende zes weken na verzending ter inzage de verklaringen tot acceptatie van een melding op
grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Enkweg 11, voor het plaatsen van een kantoorunit bij de gemeentewerf
• Vorden, Reeoordweg 2a, voor uitbreiding van een bedrijfsgebouw en verandering van de stal
Deze verklaringen zijn op 29 augustus 2006 verzonden.

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

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

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 31 augustus t/m 11 oktober
2006 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer
ter inzage:
• Vorden, Nieuwstad 49, voor het veranderen van een inrichting, waarop het Besluit woon- en

verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is. De wijziging bestaat uit het plaatsen van
een tuinbouwkas op het schoolterrein

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 31 augustus t/m 11 okto-
ber 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een varkenshouderij
• Olburgen, Pipeluurseweg 3, voor een uitbreidingsvergunning voor een melkrundveehouderij

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 vergun-
ningen 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 inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 12 oktober 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gege-

vens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen
tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu, tel.
(0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 31 augustus t/m 11 oktober
2006 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een rundvee- en varkenshouderij
• Hummelo, Broekstraat 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een metaalbedrijf
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 15, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-

ning voor een varkenshouderij
• Vorden, Handelsweg 3, voor een oprichtingsvergunning voor een kunststofverwerkend bedrijf
• Zelhem, Michelstraat 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een vleeskuikenhouderij

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

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

zienswijzen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 12 oktober 2006.

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

MER Beoordelingsbesluit (art. 7.8d vierde lid Wm)
Voor de locatie aan de Baaksevoetpad 7 in Hengelo Gld. is een aanmeldingsnotitie MER-beoorde-
ling ingediend. In de nieuwe situatie wordt het bedrijf uitgebreid, waardoor er 6.666 vleesvarkens
worden gehouden. Ingevolge de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of het nodig is een
milieueffectrapport te maken. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons gebleken dat
er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden zijn die een
milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 31 augustus t/m 11 oktober
2006 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit dat een milieueffectrapportage niet noodza-
kelijk is voor wijziging en uitbreiding van de varkenshouderij aan de Baaksevoetpad 7 in Hengelo
Gld. Gelijktijdig ligt het ontwerpbesluit ter inzage voor een nieuwe de gehele inrichting omvatten-
de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

De beslissing inzake MER-beoordeling is niet vatbaar voor bezwaar, tenzij deze beslissing de
belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen gedurende de
bovengenoemde periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de b en w
van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Withagen van de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 03 15.

Wet milieubeheer

De naturalisatie is een traject waar
een jaar over gedaan mag worden.
Binnen de gemeente Bronckhorst
houden Henk Overbeek en Rita Roel-
vink-Tankink zich bezig met het totale
traject. De heer Overbeek krijgt met ze
te maken als ze net in Nederland zijn
en geleidelijk aan gaat ze over naar
Mevr. Roelvink-Tankink. Het uiteinde-
lijke resultaat is Nederlander worden.
Voor de gezinnen afkomstig uit o.a.
Kosovo, Iran en Rusland dus sinds gi-
steren een feit. Burgemeester Aalde-
rink hield een woordje over de ge-
meente Bronckhorst en wees de nieu-

welingen daarbij ook op hun rechten
als Nederlanders. Inmiddels hadden
de aanwezigen een kleine quiz inge-
vuld over Nederland en de gemeente
Bronkchorst, nu weten ze allemaal
waar binnen de gemeente het enige
treinstation te vinden is. 

Voor volgend jaar zou de burgemees-
ter het leuker vinden als deze dag
"gewoon" onder de mensen gehouden
zou worden, bijvoorbeeld tijdens de
buurtfeesten die er binnen de ge-
meente in grote getale gehouden
worden.

Burgemeester Aalderink 
ontvangt nieuwe Nederlanders 
op het gemeentehuis
In het kader van de landelijke Naturalisatiedag hebben, met een geza-
menlijke lunch op het gemeentehuis van Bronckhorst, 13 nieuwe Neder-
landers hun naturalisatie gevierd. Na een introductieronde werden ze on-
der de lunch toegesproken door burgemeester Aalderink die hen tevens
verwelkomde in de gemeente Bronckhorst.

Het kopje soep en het broodje kaas ontbraken natuurlijk niet bij de lunch
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www.tthnotarissen.nl

Kantoor Lochem Kantoor Zutphen
Marinus Naefflaan 16 Piet Heinstraat 1
Postbus 27 Postbus 245
7240 AA Lochem 7200 AE Zutphen
Tel. (0573) 29 83 98 Tel. (0575) 58 45 84

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

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)

tel. 0575 - 46 47 93
fax 0575 - 46 01 83

WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Lankhorsterstraat 25, 7234 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)

Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575) 46 55 13

info@gebr-arends.nl  www.gebr-arends.nl

• tuinarchitektuur
• aanleg en onderhoud
• groenvoorziening/renovatie
• sierbestrating binnen/buiten
• voor� en najaarsbeurt

Wij adviseren/verzorgen:
• tuinarchitektuur
• aanleg en onderhoud
• groenvoorziening/renovatie
• sierbestrating binnen/buiten
• voor� en najaarsbeurt

Wij adviseren/verzorgen:

KOETSENRIT “IN STAP EN DRAF” 
TE HENGELO GELDERLAND 

Route Open Dag 3 september 2006

Het Gelderse Hengelo staat bekend
om zijn gastvrijheid, prachtige om-
geving en in het bijzonder het
prachtige coulissen landschap. Om
dit nog eens duidelijk naar voren te
brengen zal de vereniging van het
aangespannen paard “In Stap en
Draf” op zondag 3 september a.s.
een koetsenrit organiseren. Een
groot aantal aanspanningen zal
deelnemen aan deze tocht.

OM 10.00 UUR WORDT GESTART 
VANAF TERREIN “DE HIETMAAT”
Tijdens de morgenrit is rond 11.15 uur
een sherrystop bij de fam. Vruggink aan
de Hamminkweg te Vorden. 

Tijdens de middagpauze op het terrein
“De Hietmaat”, om ongeveer 12.30 uur
is er voor het publiek dan ruimschoots
gelegenheid om de aanspanningen van
dichtbij te bekijken.

De middagrit zal vertrekken om 13.15
uur, de sherrystop van de middagrit zal
zijn op het Booltinkplein te Keijenborg,
om 14.30 uur, daarna gaat de rit rich-

ting “de Hietmaat” waar de deelnemers
een attentie van de vereniging zullen
ontvangen, voor de afsluiting om 15.15
uur.

Voor informatie en opgave kan men
terecht bij dhr. P. de Koning, Sarinkdijk 3,
7255 MS  Hengelo Gld, tel. 0575-467284,
email secretariaat@instapendraf.nl

Tijdens dit evenement zal er tevens op
het terrein “De Hietmaat” een wedstrijd
worden gehouden voor Dressuur en
Vaardigheid, voor deze wedstrijd kan
men zich opgeven bij mw. W. Steenblik,
Dennendijk 13, 7231 RD  Warnsveld,
tel. 0575-552810, email: 
wedstrijdsecretariaat@instapendraf.nl

De vereniging “In Stap en Draf” hoopt
op twee succesvolle evenementen zodat
ieder enthousiast en voldaan huis-
waarts kan keren.

U bent van harte welkom op 3 septem-
ber a.s in het Gelderse Hengelo, de
toegang tot het terrein “De Hietmaat” is
geheel gratis.

START
terrein “De Hietmaat” – r Zelhemseweg – l Berkenlaan – r Hummeloseweg – l Kastanjelaan – 
l Banninkstraat – rotonde oversteken – r parallelweg op – l Kervelseweg – r Kervelseweg – 
r Krommedijk – r Koningsweg – l Wichmondseweg – l Lankhorsterstraat – r Nieuwenhuisweg – 
l de Horst – r Polweg – l Deldensebroekweg – r Spiekerweg – r Hamminkweg – 
sherrystop bij de Fam. Vruggink – l Hamminkweg – l Deldensebroekweg – 
2e weg links blijft Deldensebroekweg – r Hengeloseweg – l Slotsteeg – l Zomervreugdweg – 
r Berkendijk – r Maalderinkweg – l Slotsteeg – Slotsteeg volgen wordt Beatrixlaan – r Sarinkkamp –
l Het Karspel – Ruurloseweg oversteken Beukenlaan – l voorlangs verzorgingshuis “De Bleijke” – 
r Steintjesweide – l Bleekstraat – r Leliestraat – r Iekink – l Spalstraat – Hummeloseweg – 
l Berkenlaan – r Zelhemseweg – l terrein “De Hietmaat”. 

MIDDAGPAUZE 
l Zelhemseweg – r Molenenk – r Kruisbergseweg – rotonte 3e afslag Elderinkweg – l Bannikstraat –
l Hogenkampweg – r Veermansweg – l Holterveldseweg – r Koekoekweg – r Steenderenseweg – 
l Branderhorstweg – l Bronkhorsterstraat wordt Kerkstraat – sherrystop Booltinkweide – 
l Pastoor Thuisstraat – r Geltinkweg – r Koldeweiweg – l Kerkstraat – r Hengelosestraat – 
l Remmelinkdijk – Kruisbergseweg oversteken blijft Remmelinkdijk – r blijft Remmelinkdijk - 
l Heerinkdijk – Boeijinkweg – r Kroezerijweg – Zelhemseweg oversteken Elferinkdijk – l de Dunsborg –
Sletterinkdijk oversteken Beijerinkdijk – r Zelhemseweg – r terrein “De Hietmaat”.

EINDE RIT   

OPEN DAG
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UW BEDRIJFSLOGO GEMIST

BEL

(0575) 46 72 84



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

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 € 2,95
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

*  Accountancy*  Accountancy * Raadhuisstraat 21* Raadhuisstraat  21

*  Belastingadvies*  Belastingadvies    7255 BB Hengelo Gld   7255 BB Hengelo Gld

*  Administratieverwerking*  Administratieverwerking * Middelgraaf 40A* Middelgraaf 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,
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Meulenbrugge Barink v.o.f.

Nijverheidsweg 3

7255 RA  Hengelo Gld.

T (0575) 46 03 46

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / restauratie
• Machinaal timmerwerk
• Tegel- / metselwerk

Totaalbouw met
veel know-how

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
Kastanjelaan 11C • 7255 AM Hengelo (Gld)
Tel: 0575 - 46 46 83 • Fax: 0575 - 46 46 87

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

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

ADVIES OP MAAT

www.kabaccountants.nl

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

Marti Bulten
Regio Bank Steenderen Regiobank Gorssel-Eefde
Bronkhorsterweg 3, Steenderen Kokstraat 37, Eefde
Telefoon (0575) 45 19 78 Telefoon (0575) 54 97 68

www.luimes-rimass.nl
Inl. via ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar

Hengeloseweg 2 - 7021 ZT  Zelhem
Tel. (0314) 62 42 15

Wichmondseweg 16 - 7255 KZ  Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 23 59

... 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

Hoofdstraat 102
Terborg

T (0315) 395 420

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

Marktzicht
Café-Zaal

Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

Lenselink

www.prowonen.com

DROGISTERIJ

Kerkstraat 1 Hengelo gld

Ook DIRECT KLAAR FOTO’S
rechtstreeks vanaf CD-rom

Foto: Arnold Grotenhuys

*  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 3 september 2006

POLWIJN DAKBEDEKKING

Wichmondseweg 26 H. WIJNGAARDS
7255 KZ  Hengelo (Gld.)
Postbus 73
7255 ZK Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461097
Fax 0575-464516

Vordenseweg 23

7255 BV Hengelo (Gld.)

tel.  (0575)  46 43 80

fax (0575) 46 43 81   

mob.  (06) 22 73 10 80

INSTALLATIETECHNIEK
WATERTECHNIEK

Waterzuiveringsfilters Pompinstallaties
Beregeningstechniek Bronboringen
Installatietechniek Bronbemaling

Zutphen-Emmerikseweg 9 7227 DE Toldijk

tel. 0575-452041
fax 0575-452051

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

* accountancy * belastingzaken

* computerverwerking * advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-462216
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

"Precies de auto die ik zocht"

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

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

Alfa 156 Sportwagon 1.6
Progression
SW, ACC, grijs, Jan-03,
56.370 km € 15.950,00

BMW 318 Ci Executive
2drs, ACC, zwart, Jan-00,
107.101 km € 13.950,00

Daihatsu YRV 1.3 16v S
5drs, grijs, May-01,
66.488 km € 8.500,00

Fiat Punto 1.2 ELX
3drs, ACC, antraciet, Jan-02,
34.470 km € 9.250,00

Fiat Stilo 1.6 16v Active
5drs, grijs , Apr-03,
51.352 km € 10.950,00

Ford Focus 1.6 74 KW Wagon
5drs, d.blauw, Jun-02,
91.946 km € 12.950,00

Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, groen, Dec-02,
39.288 km € 8.950,00

Mazda 323 Fastbreak 1.5i GLX
5drs, AC, blauw, Feb-01,
83.870 km € 9.250,00

Opel Tigra 1.4i-16V 
3drs, brons, Oct-96,
47.415 km € 5.950,00

Opel Vectra 1.6 16V Business
Edition
SW, ACC, zwart, Mar-01,
71.000 km € 10.950,00

Peugeot 307 1.6 16v XS
5drs, ACC, blauw, May-02,
103.001 km € 11.950,00

Saab 9-3  2.0T Business
5drs, ACC, grijs, Aug-02,
100.623 km € 13.500,00

Seat Leon Cupra 4 2.8 V6
5drs, ACC, grijs, Apr-02,
84.177 km € 18.950,00

Toyota Corolla 1.3 Xli
3drs, brons, Jun-99,
76.000 km € 6.500,00

Volvo V40 1.8 Comfort
5drs, AC, grijs, Jun-97,
113.835 km € 6.750,00

V.W. Golf 1.4 55 KW Comfort-
line
3drs, AC, groen, Jan-02,
87.480 km € 10.950,00

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

t 0575 51 15 74 
www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Wij halen 
voor U uw recht

Schakel Juridisch 
Adviespunt in.

Betaalbaar en bij u 
in de buurt.

Hondenschool Konsequent
Start weer met cursussen.
Interesse? Kom 2 sept. om 

15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat - Beekstraat)

Telnr: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Bruidsshow
maandag 18 september 2006

de Hanzehof Zutphen
aanvang: 19:30 uur

Bloembinderij Fred Hietbrink

Bruidsjaponnen Covers

Bruidsheren Walle Tempelman

Bruidsmoeders Pijnappel

Bruidsvideo Albert Bakker

Drukkerij Wissink

Fotograaf Feith

Huwelijkssluiting Gem. Zutphen

Eden Hotel Zutphen

Juwelier Slotboom

Huidverzorging Esther Kruiper

Lokatie Resort Hotel Inntel

Trouwvervoer ‘koetsen’ Stalhouderij de Goldberg

Trouwvervoer ‘auto’s’ Groenouwe

Zaal open: 18:45 uur
Aanvang show: 19:30 uur
Entree: € 8,95 (inclusief consumptie)

Onder het genot van een drankje kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven.

Voorkom teleurstelling en reserveer tijdig uw kaarten bij

Tel. 0575 - 514418
of tel. 0575 - 511408
Turfstraat 25, Zutphen

Bruidsmode

Sinds 1884

POMPOENERIE 
TONDA PANDANA

Kalebassen en Pompoenen

Nu volop keuze!

Verkooppunt Rondweg Vorden

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

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

Wij doen ook mee met het modespektakel op 10 sept., verkooppunt kaarten.
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STIJLDANSEN voor TIENERS & PAREN

Vanaf 20 september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen,
in de volgende plaatsen:
STEENDEREN,   HENGELO Gld,  & ALMEN, met cursussen voor
TIENERS en PAREN, voor zowel beginners als gevorderden. 

  STIJLDANSEN:
Zondag Woensdag  Vrijdag
Steenderen: zaal    Almen: zaal Hengelo Gld: zaal
“De Seven Steenen”   “De Nieuwe Aanleg”      “ Wolbrink” 

Inschrijving en informatie avonden op: 
Zondag 27 aug. & 3 sept.   Woensdag 30 aug. & 13 sept. Vrijdag 1 &
van 19.00 tot 20.00 uur   van 19.00 tot 20.00 uur     Woensdag 6 september

van 19.00 tot 20.00 uur 

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk, dagelijks vanaf  
18.00 uur op tel. nr.  0575 – 572462  Inschrijfgeld  5,00 p.p.

Tevens geven wij cursussen in LINE DANCE  op: 
Maandagavond  Dinsdagavond
zaal “De Seven Steenen”     zaal “ De Nieuwe Aanleg”
te Steenderen te Almen
Start: 25 september Start: 12 september
Aanvang 20.00 uur Aanvang 20.00 uur 

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

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 
woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-
werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 
gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 
diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 
bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

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

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

is op zoek naar 1 (zelfstandig)

bedieningsmedewerk(st)er voor 38 uur

of op zoek naar 2 parttim(st)ers

Ben je nieuwsgierig wat wij je allemaal te bieden heb-

ben? Kijk naar onze website www.bistroderotonde.nl en

hier vindt je veel informatie over ons, ons team, ons bi-

stro-restaurant. Wil je hierna solliciteren om meer te we-

ten over werktijden, functie inhoud of salaris dan mag

het eerste contact via de e-mail; bistroderotonde@fiber-

world.nl of via de post, t.a.v. Wendie Vrieler, Kerkstraat

3, 7251 BC Vorden.

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

kijk op 
www.aap.nL
of Bel gratis 
0800-1118 

Spaar lege cartridges 
voor AAP en geef Titi 
een nieuwe toekomst!

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Eigen oogst Aardappelen
Vanaf 10 kilo 3.99

Rode-, witte- en spitskool 0.69 per stuk

Appelen of peren vanaf 0.79 per kilo

Kwetsen pruimen 0.75 per 500 gram

Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Ordelman & Dijkman

Installaties b.v.

is een onderdeel van de 

VLo-Installatiegroep met 

vestigingen in: 

-  Rijssen;

- Hengelo Gld;

- Nijverdal 

- Halsteren; 

- Enschede;

- Emmen.

- Wijchen

Als zelfstandige vestiging

worden de volgende werk-

zaamheden uitgevoerd.

- CV installatie’s; 

- Luchtbehandeling;

- Gas en waterinstallaties; 

- Sanitair; 

- Loodgieterswerk;

- Elektra.

Tot onze opdrachtgevers

behoren :

- Bouwbedrijven;

- Architecten;

- Woningstichtingen;

- Defensie; 

- Particulieren; 

- Bedrijfsleven;

- Bouwmanagementburo’s.

Het personeelsbestand bedraagt

ca. 30 medewerkers (sters).

Het totale personeelsbestand

Van de VLo-Groep bedraagt

Ca. 225 medewerkers (sters)

• Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers

voor de volgende functies:

Wij zijn op zoek naar kandidaten die:

• Ervaring hebben op het gebied van 

loodgieterswerk en centrale verwarming.

• Zelfstandig projecten kunnen uitvoeren.

• Flexibele instelling

• Voor de hulpmonteurs geld een goede instelling en 

bereid om wat te willen leren.

Beknopte taakomschrijving: 

• Telefoonverkeer

• Postverwerking 

• Uitwerken van offerte’s, verslagen, etc.

• Archiefwerkzaamheden

• Secretariële werkzaamheden

• Licht administratief

• Etc. 

- Voor deze functie is kennis van Word en Excel vereist

- Het betreft een Fulltime baan, voor een parttime baan 

is solliciteren overbodig.

- Goede communicatieve vaardigheden en prettig in de

omgang is een Pré.

Ordelman & Dijkman Installaties b.v.:
• Aantrekkelijke salariëring en uitstekende

secundaire arbeidsmogelijkheden.

• Prettige werksfeer

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 

dhr.G.W.Dijkman te bereiken onder tel. nr.0575-461285 

(fax 0575-461184) 

Sollicitaties kunt u richten aan:

Ordelman & Dijkman Installaties Hengelo B.V.

t.a.v. G.W. Dijkman

Postbus 65   7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Zelhemseweg 30 Hengelo Gld. 

E-mail: dijkman@o-d.nl   Website : www.o-d.nl 

Loodgieters/CV monteurs 
(zowel zelfstandig als hulpmonteurs) 

Telefoniste/Receptioniste 

Voor alle functie’s biedt  
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De laatste wekken,
vacantie tied
Gert wordt er gewoon niet goed
van. Wat een onnozel geschrief in
de kranten. Gedoe, umme niks. Ze
schrieft lappen papier vol met ver-
halen oaver toernooien en feesten
en optochten. En dan liefst met ne
grote foto d’r biej. Koning voetbal is
allicht het belangriekste. Ai dat zol-
len berekkenen wat dat allemaol
mag kosten! De belastingbetaler be-
taald. Neet allenig dat die hardlo-
pers zelf millionairs bunt, ze kriegt
onmundig vulle geld extra, maor
ok de uurn die de politie d’r an mot
spendeern umme de ruzie zoekers
uut mekaar te hollen. En wat be-
taald de gemeenschap umme veur
het publiek? Umme de stadions te
betalen.? “Dat wik neet eens we-
ten“ zeg Gert.: ”Arnhem is het
slechtste veurbeeld. Wat kost Ko-
ning Voetbal an die gemeente? Gin
wonder dat ze klaagt dat de andere
sporten d’r bekaait van af komt.”
Nieje sporten komt ok an de beurte
in de kranten. Lopen met twee wan-
delstokken mot heel gezond wez-
zen en natuurlijk grote fietstoch-
ten. Met zonne 500 man, de mooi-
ste fietsen onder ’t gat, fiets iej as
ganzen achter mekaar an ‘de paden
op de lanen in, vooruit met flinke
pas.. Dat zongen wie toch vrogger?
Want ja, het bunt wel meest de ol-

dere jongeren die gaot fietsen. Iej
kunt ok met gaon doon met een
soort auto pet. Dat mot dan wal in
wedstried vorm. Dat is dan wel wat
anders dan autopetten in onze kin-
dertied. En dan natuurlijk is d’r
boern golf. Dat schient stark in op-
mars. Neet zonne dure sport en het
past naost klootscheten in onze
plattelands cultuur. Ze kriegt zelfs
in Eibargen de Russen op bezoek.
Daor zit nog vulle halve en hele
boern in Rusland. Die filmers wilt
er een T.V. programma van maken.
Moeilijk veur de jonges die dat veur
mekare maakt, umme daor op kor-
te termijn een helen trop volk, vuer
biej mekaar te kriegen . En genog
olde klompe umme de bal in een
groot knikkergat te slaon. Wie
weet, gaot zo straks neet allenig de
boern dansers de grote wiede we-
reld in, maor ok de boeren golvers?
De olde Romeinen die wisten het al
‘geef het volk brood en spelen’ dan
bunt ze tevreden. Gewoon dagelijks
wark en wat d’r biej heurt dat is
minder van belang. 

Ok in ons Bronckhorst wordt een
groot deel van onze volk neet mear
meu van het wark. Ze schrieft in de
krante dat de Arbeidsinspectie een
op de vijf bedrijven biej de kladden
grep umdat ze vakantie warkers te
lange leten warken of hun te moei-
lijk wark leten doon. “Jonge gasten

mot veilig en gezond kunnen war-
ken.. Anders stoort hen dat in hun
ontwikkeling”.. 
De overheid mocht dan ok wel is
toezicht hollen op de grote massa
biejeenkomsten. Disco’s tut ver nao
middernacht open. Te jonge lum-
mels die zik vol laot lopen met bier
en dan op kop op huus an gaot.
Trouwens neet allenig de jonges
maor ok jonge grieten kunt er wat
van. Gewoon wark , daor is het jon-
ge volk in onze tied nog neet vake
slechter van geworden. Umgekeard,
er bunt nog te vulle jonge gasten
die nooit gin warken mear leart. Ho
of ze dan toch an geld komt? Bunt
de olders wat al te gemakkelijk?
Mot er zo straks nog mear Poolse
vakantie warkers hier op an? In on-
ze boeren plattelands cultuur was
het altied een samen optrekken
wat het wark betreft. De grootol-
ders die de kindere en de kleinkin-
dere warken learn en an hun nog
wat te vertellen hadden ho ze dat
an pakten. En dat was toch mooi?
Verleden tied. 

Vulle jeugd kan tegenwoordig neet
vertellen wat hun vader veur wark
dut veur de kost. Ok in ons Bronck-
horst is de betrokkenheid tussen de
drie generaties an het afkalven. Dat
is jammer maor het is neet anders.

De Baron van Bronckhorst

Het drassige weiland naast de studio
in het uiterste puntje van het Vorden-
se buitengebied stond de gehele dag
vol met auto's, fietsen en een drietal
tenten. De tent waarin doorlopend di-
verse artiesten optraden was afgela-
den vol. Medewerkster Annelies Hum-
melink-Brummelman keek de menig-
te met genoegen toe. De 46-jarige was
trots op de grote toeloop rond haar ge-
boortehuis. Tot voor de gemeentelijke
herindeling vormde Achterhoek FM
de lokale omroep voor de gemeenten
Vorden en Ruurlo. Maar sinds de ge-
meentelijke herindeling heeft het
Commissariaat voor de Media vorig
jaar de gemeente Lochem aan Achter-
hoek FM toegewezen. Annelies Hum-
melink verzorgt wekelijks drie infor-
matie uitzendingen en ook de algeme-
ne aankondigingagenda. 

Tevens vormt ze het secretariaat van
Stichting Streekradio Achtehoek FM
waarvan haar broer Dinant voorzitter
en haar man Guus penningmeester is.
Annelies besteed gemiddeld wekelijks
tussen de 15 en 20 uur aan Achter-
hoek FM. Op locatie gaan met de zen-
der vindt ze de leukste bezigheid.
Hummelink: "Bij mij en ook veel ande-

re medewerkers ontbreekt daarvoor
echter veelal de tijd. Maar beleidsma-
tig wil het bestuur van de stichting
graag dat onze medewerkers meer de
luisteraars in de nieuwe gemeente Lo-
chem gaan opzoeken." De zender
heeft na de gemeentelijke herindeling
duidelijk ook nog wel oor en oog voor
Vorden en Ruurlo. Veel van de luiste-
raars en medewerkers komen uit deze
twee voormalige gemeenten. 

De reden van de open dag was de ver-
nieuwing en uitbreiding van de radio-
studio. In 2004 werd al begonnen met
de uitbreiding van de oude studio in
de voormalige varkensschuur van de
familie Brummelman. De verbouwing
en uitbreiding werd geheel door vrij-
willigers uitgevoerd. Er is een nieuwe
hoofdingang, ontvangstruimte, inter-
viewkamer, opslagruimte en toilet-
groep gekomen. De oude ontvangst-
ruimte werd verbouwd tot opslag-
ruimte voor muziekdragers en de re-
gel- en interviewkamer werd geheel
vernieuwd. 

Streekradio Achterhoek FM is via de
ether te beluisteren op 104.9, 106.7 en
107.9 FM.

Open dag Streekradio Achterhoek FM
trekt honderden belangstellenden

Honderden luisteraars van Streekradio Achterhoek FM en andere belang-
stellenden kwamen zondag naar de Wiersserbroekweg in de Vordense
buurtschap Medler om een kijkje te nemen in de nieuw verbouwde
radiostudio van de lokale omroep. Diverse (regionale) artiesten zoals
Willem Barth, Arne Jansen, Brook Duo, Vinocanka, Reinhard ten Brink,
Die Zwei, Ben Steneker en De Havenzangers verleenden medewerking aan
de open dag.

Wim Dolphijn uit Ruurlo en Gea Kock uit Gelselaar traden als Die Zwei tijdens de
Open dag van Achterhoek FM op. Het optreden van het duo werd aangekondigd door
programmamaker Henk Vruggink die wekelijks op donderdagavond het programma
'Lustige Heinrich' voor Achterhoek FM verzorgt.

Het nieuwe seizoen wordt op woens-
dag 13 september gestart met een
open repetitie. Een avond waar ieder-
een die van zingen en gospels in de
breedste zin van het woord houdt kan
komen kijken, luisteren of meezingen.
De open repetitie vindt plaats van
20.15 - 22.00 uur in basisschool het Ho-
ge te Vorden. Kom, proef de sfeer en
zing gratis een maand mee. 

Inspiration Vorden bestaat momen-
teel uit ruim 25 mannen en vrouwen

tussen de 30 en circa 65 jaar uit Vor-
den en wijde omgeving en zingt over-
wegend meerstemmige liederen in
verschillende talen. Liederen die ge-
tuigen van iets meer … liederen met
een ziel zogezegd. Voor de één is dat
God, voor de ander een universele on-
voorwaardelijke liefde of kracht, die
inspireert en kracht geeft. Er wordt zo-
wel à capella als met orkestbanden ge-
zongen. Elke woensdag avond met uit-
zondering van de schoolvakanties
wordt er gerepeteerd en regelmatig
verzorgen we een optreden. Het koor
wil graag nog wat groeien: nieuwe le-
den en ook mannen zijn daarom van
harte welkom. Enthousiasme vinden
we belangrijker dan veel zangerva-
ring. 

Voor meer informatie over koor Inspi-
ration Vorden kun je ook contact op-
nemen met het secretariaat: Henk
Smallegoor (0575) 55 26 57 of dirigent
Piet Piersma (0575) 55 33 52 of via
email: info@inspirationvorden.nl

Waar doe jij dit seizoen inspiratie op?
Natuurlijk bij koor Inspiration Vorden
Ook zin om na de vakantie iets
nieuws op te pakken? Kom dan
eens een seizoen ontspannen en
gezellig zingen bij koor Inspirati-
on Vorden onder inspirerende lei-
ding van Piet Piersma. Zijn enthou-
siasme en gedrevenheid om koor-
leden samen te laten zingen blij-
ken elke keer weer aanstekelijk te
werken en te inspireren. Het reper-
toire, de zangkwaliteit en de leden
varen er wel bij.

Een prachtig evenement in de vrije na-
tuur, dat sportief bezig zijn en gezel-
ligheid met elkaar combineert. Gestre-
den wordt er om de Gouden Klomp
Wisseltrofee en de hoofdprijs van 1000
Euro. De dames maken daarnaast nog
kans op de  "Gouden Klomp op Hoge

Hakken wisseltrofee" en een geldprijs
van 250 euro. Nieuw dit jaar is dat de
jeugd voor de helft van het inschrijf-
geld kan meedoen en kans maakt op
de "Mini-Gouden-Klomp"en een prijs
van 250 euro. Ben je al 13 maar nog
geen 21 jaar, dan kun je met je vrien-

den en vriendinnen een oergezellige
dag beleven en tegelijkertijd strijden
om die extra prijs van 250 euro! 

Natuurlijk doe je ook nog mee voor
die prachtige hoofdprijs van 1000 eu-
ro. Ben je sportief aangelegd en hou je
wel van avontuur, schrijf je dan in met
je vrienden via www.boerengolf.nl
Wie weet, ben je binnenkort de trotse
bezitter van de  "Mini-Gouden-Klomp".

Nederlands Kampioenschap 
Boerengolf

In het weekend van 7 en 8 oktober vindt voor de derde maal het Neder-
lands Kampioenschap Boerengolf plaats bij de Kaasboerderij Weenink in
Lievelde.
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Kwekerij Oudolf

Broekstraat 17

6999 DE  Hummelo

tel.: 0314 381120

fax: 0314 381199

www.oudolf.com

GRASSEN EN
NAZOMERDAGEN 

bij Kwekerij Oudolf 

2 EN 3 SEPTEMBER 
van 10.00 - 16.00 uur

Aanwezig: Mark Bulk uit Boskoop met een fij-

ne collectie heesters en Ria van der Zalm

met bollen en bijgoed. 

Kleine Catering aanwezig. Privétuin geopend.

Vraag ook naar de nieuwe catalogus!

ZW
EM

-REKREATIEBAD

VORDEN

,,IN DE DENNEN’’

Badmeester Westerik
neemt afscheid

Al 33 jaar lang langs de waterkant,
maar zijn opvolgers weten nu van de hoed en de rand,
dus tijd om hem rust te geven,
en te genieten van het “Zwitserleven”.

Daarom 8 september a.s. een afscheidsreceptie. 
Van 17:00 uur tot 19:00 uur op het zwembad. 

Suggestie: een A4 met een leuke herinnering (foto, tekst etc.).

Het A4tje inleveren bij de kassa en mocht u verhinderd zijn,
mag u het opsturen naar het zwembad. 
Wilt u meedoen aan het gezamenlijke cadeau, een jaarplaats
voor zijn vakantiestekje in Markelo, graag in de vorm van 
een enveloppe.

Graag tot dan,

Zwembad “In de Dennen”

3345 SEPTEMBER VOLKSFEEST BELTRUM! 45 SEPTEMBER VOLKSFEEST BELTRUM!

AANVANG CORSO14.30 UUR

Een complete dag uit voor het hele gezin

kijk voor het laatste nieuws op 

www.bloemencorsobeltrum.nl

entree zondag slechts €2,50 pp, kinderen gratis!

ZONDAG 3 SEPTEMBER

corso

VANAF 13.00 UUR EEN GEZELLIGE DORPSFAIR IN HET CENTRUM

Met op zondag Plork en de Aannemers & Fragment, maandag Kaliber, dinsdag Mellow & Hübsch

KNIP- EN NAAILES
opleiding tot coupeuse

Start 1 september

Info en opgave:

MODEVAKSCHOOL

Gerdien
Tel. (0573) 46 12 42

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

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

of jachtproeven/mapproe-
ven mee af te leggen. Ie-
dere zaterdag geven wij

om 16.00 uur puppycursus
o.l.v. een gediplomeerd in-

structeur. 
Adres: Banninkstraat 28
(achter gemeentehuis) te

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

keer kijken of bel voor
meer info: Wim Groot Nu-
elend, tel. (0575) 55 39
70 of (06)13 583 267.

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

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

Je weer goed voelen.

 Praktijk voor  
psychosociale counseling.

Marga Jansen,

Beatrixlaan 20, Vorden.

0575-441569

MMJansen@hccnet.nl

Lid LVPW

Varsselseweg 20, Hengelo Gld. heesterhof@planet.nl

tel.: 06-53362300 of 0575-462892 www.deheesterhof.nl

Het planten kan weer beginnen

De grootbloemige winterharde hibiscus is binnen

Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen

Ook voor aanleg en onderhoud

Vanaf 1 september de volgende openingstijden:
wo./vr. 13.00-17.00 uur, zat. de gehele dag of op afspraak

- Interieuradvies
- Verlichting
- Adviesverkoop woning
- Kleuradvies
- Interieur/terrasbeplanting

Een plan op maat binnen handbereik

Telefoon:
(0544) 370071

www.advistyle.nl
info@advistyle.nl
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AUTORIJDEN ZONDER RIJBEWIJS
*Officieel Mini 

Cruiser Dealer* 

*Reparatie en onder-

houd alle merken 

minicars.

*Diverse gebruikte 

minicars op voor-

raad.

Vergroot je wereld.

Orgelbespel
Drempt en

Keppel 
op Open

Monumentendag

Ter gelegenheid van
Open Monumentendag
2006, zaterdag 9 septem-
ber,  worden de orgels in
de kerkgebouwen van de
Protestantse Ge-meente
Drempt en Ol-denkeppel
die dag enkele malen
bespeeld.

Het gaat om de instru-
menten van de middel-
eeuwse gebouwen in
Voor-Drempt aan de
Rijksweg en in Hoog-
Keppel aan de Van
Panhuysbrink. De instru-
menten, gebouwd in de
18de eeuw, lenen zich
onder meer met hun éne
klavier en aangehangen
pedaal prima voor zoge-
naamde oude (barok)
muziek of eigentijdse
improvisaties.

In de kerk te Voor-
Drempt worden de der-
tig minuten durende
concerten verzorgd door
Jan Hessels Mulder op de
tijden 10.00, 12.00, 14.00
en 16.00 uur. In Hoog-
Keppel bespeelt Dick
Scheffer op de tijden
11.00, 13.00, 15.00 en
17.00 uur het orgel. 

In de kerk is een pro-
gramma aanwezig. Er
wordt een vrije bijdrage
gevraagd, die ten goede
komt aan het Orgelfonds
van de Protestantse
Gemeente Drempt en
Oldenkeppel.

Smolke logo in het groot

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

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

www.dierenspeciaalzaak.com   /   www.hondenbrillen.nl

www.dierenspeciaalzaak.com 

Boxers  Poedels  Bulldoggen
Teckels  Duitse Herders

Labradors/Retrievers OPGELET!!!

Wij hebben nu

SPECIALE VOEDINGSPECIALE VOEDING
die op jullie wensen is afgestemd.

Proberen? 

Dat kan nu knip deze bon

uit en ontvang 

50% introductie korting
op een klein verpakking.

( 2 of 3 kg)
(actie geldig tot 16-9-2006)

�

�

Voor

Shih-Tzu—

Dwergsnauzers--

Yorkshire Terrier--

Chihuahua 

zijn er ook

aangepaste

voeders te leveren!

Vraag er naar...

D A M E S M O D E

Met o.a Cecil, Intown, Venducci, Angels, Dreamstar en Yest.

Grote keus aan byouterie, riemen, tassen en sjaals
Smidstraat 11, 7021 AB  Zelhem, Tel. 0314 - 625995

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren, Tel. 0313 - 413314

De najaarsmode 
is binnen!

Overtuig u zelf!  Zo mooi.........
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Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.

Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

VakantieXperts
straat
plaats

tel
e-mail
www.vakantiexperts.nl

Brrrrr...

HAAL DE
WINTER/ZON

IN HUIS!

VANAF

NU
BINNEN!

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7 
7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 - 626171
e-mail:
zelhem@vakantiexperts.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

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

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

Airco service

1155%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
UUIITTLLAATTEENN  EENN  

GGRRAATTIISS  MMOONNTTAAGGEE
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Gildenweg 11 in Zelhem, 
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 
wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID 
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 
De Hoge Voort, gelegen naast 

de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 
de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

www.mallemolen.info

de Malle vrijdagen
agenda 2006:

de Malle vrijdagen
Café agenda 2006:

www.mallemolen.info

K
n
is
lo
w
-D
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ig
n
.n

l

Vrijdag 1 sep.: MENEER PAUW
2 meter muziek op een krukje 
Diverse genres: meezingers, 
pop, rock, Nederlandstalig: 
roept u maar!

Vrijdag 6 okt.: 2CONNECTED
Popcover-duo
Verrassende covers uit de 
hedendaagse popmuziek.

Vrijdag 3 nov.: SIXFEET
Bekend van Radio Ideaal:
3 muziekfreaks met 6 voeten spelen
een zeer variabel repertoire.
Zie ook: www.sixfeet.nl

Vrijdag 1 dec.: Elvis Time
The King is still alive!

UW CATERING CENTRUM VAN DE

ACHTERHOEK

Wij hebben alles in huis om het feest bij u thuis te

verzorgen. Gaat het om een tap-installatie, tafels,

stoelen, koelkast, koelwagen of een tent?

WIJ HEBBEN HET

Ook in combinatie met een koud en warmbuffet of

een hapjesbuffet. Wij maken er een echt feest van.

Jeugdhonk Halle open 
op 1 september

Op 1 september kan, na jaren van praten, een eigen plek
voor jongeren in Halle worden geopend. Na jaren van
het zoeken naar een geschikte plek is er een mooi honk
gerealiseerd op de parkeerplaats bij sportterrein de
Meisterkamp aan de Roggestraat. Het is niet zonder slag
of stoot gegaan. Met name Bertus en Dien ter Maat heb-
ben zich via Hals Belang jarenlang ingezet voor een
eigen honk voor de jeugd. De toenmalige woningbouw-
vereniging De Stiepel stelde een prefab-woning beschik-
baar, maar toen moest er nog een locatie worden
gezocht. Dat was gemakkelijker bedacht dan gedaan.
Vele plekken passeerden de revue. Eindelijk kwam er
een aanbod van SV Halle, die een plek aanbood op het
oefenveldje, op voorwaarde dat de gemeente een par-
keerplaats voor de sportvereniging aan zou leggen. Toen
ook de gemeente hiermee akkoord ging en de bestem-
mingsplannen waren gewijzigd kon er eindelijk eind
2005 worden begonnen met de plaatsing van het honk.
Maar in een kaal honk kun je nog niets beginnen. In de
afgelopen maanden werd door de jongeren veel werk
verzet om er een prachtig jeugdhonk van te maken. Ook
in de zomermaanden zijn er nog heel wat zweetdrup-
pels gevallen om alles op 1 september gereed te krijgen
en in te richten. 
Vanaf 1 september kunnen jongeren van 12 tot 16 elke
vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur terecht in het
jeugdhonk. Een groep van enthousiaste oudere jongeren
gaat zorgen voor een gevarieerd programma; van film-
avond tot dropping, van gezellige inloopavonden tot
darttoernooien.
Op 1 september houdt het Jeugdhonk Halle van 18.30 tot
20.00 uur open huis, waarin het jeugdhonk officieel zal
worden geopend. Iedereen is dan van harte uitgenodigd
om het honk van binnen te bekijken. Vanaf 20.00 uur
worden de ouderen naar huis gestuurd, want dan gaat
het honk los voor de jongeren.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Wilco
Boomkamp, tel. 0314-631519 of Wim de Jong, tel. 0314-
631220.

Wedstrijdprogramma 
Z.S.V. Zelos

ZZaatteerrddaagg  22  sseepptteemmbbeerr..  SSeenniioorreenn.. Zelos 1-SKVW 1.
Aanvang: 15.00 uur; FC Zutphen 4-Zelos 2. Aan-vang:
14.30 uur; FC Zutphen 3-Zelos 3. Aanvang: 12.30 uur;
Zelos dames 1-SDOUC dames 1. Aanvang: 15.00 uur.
JJuunniioorreenn. Zelos A1-DCS A1. Aanvang: 12.30 uur; Zelos B1-
RKZVC B1. Aanvang: 12.30 uur; Zelos C1-Neede C1.
Aanvang: 11.00 uur; KSH meisjes A1-Zelos meisjes A.
Aanvang: 13.30 uur; Erix MBD-Zelos MB. Aanvang: 9.00
uur.
PPuuppiilllleenn. Zelos D1-AZSV D1. Aanvang: 11.00 uur; Zelos
F1-DZC '68 F1. Aanvang: 8.30 uur.
Woensdag 6 september. Pupillen. VVG '25 F1-Zelos F1.
Aanvang: 18.30 uur.
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Lustrum ploegwedstrijden 
Oldtimertractoren

Op zaterdag 9 september is het eerste lustrum van de
ploegwedstrijd voor oldtimertractoren gepland. De
plaats van samenkomst is een 9 hectare groot terrein
ter hoogte van de Stubbelderweg 3 in Westendorp
(met borden aangegeven vanaf Varsseveld).

Er kunnen zich (weers)omstandigheden voordoen waar-
door de wedstrijd geen doorgang kan vinden. In dat
geval worden de deelnemers telefonisch geïnformeerd.
Er wordt geploegd in 4 categorieën: ‘rondgaand aange-
bouwd’, ‘rondgaand getrokken’, ‘heen- en weergaand’
en ‘tweewieltractoren’. Uiteraard zal een deskundige
jury het geleverde werk beoordelen. Voor de beste 3
ploegers uit elke categorie is er een fraaie beker.
Tot 10.00 uur kunnen deelnemers zich aanmelden. Na
een korte uitleg van het ploegreglement zal om 10.30
uur zal de vlag worden gehesen voor het ploegen van de
eerste voor, de zogenaamde beginvoor. Daarna gaan de
juryleden aan de slag. De dames en heren juryleden
beoordelen de beginvoor. Tijdens de beoordeling is de
vlag gestreken. De deelnemers moeten geduld hebben
totdat de vlag weer in top staat, waarna men ruim de
tijd heeft om een fraai stukje ploegwerk af te leveren.
Voor koffie, soep, warme worst en een balletje gehakt
wordt gezorgd.
Deelnemers dienen zich voorafgaand aan het eve-
nement telefonisch of schriftelijk aan te melden en

betalen inschrijfkosten. Voor toeschouwers is de toe-
gang gratis. Deelnemers kunnen voor nadere informa-
tie en/of aanmelding (na 20.00 uur) bellen met Richard
Gussinklo, Terborgseweg 18, 7054 AA Westendorp. tel.
0315-241246.

‘Malle’ vrijdagavonden bij 

de Mallemolen

Café de Mallemolen organiseert komend najaar de
zogenaamde ‘Malle’ vrijdagavonden om niet meteen in
een muzikaal gat te vallen na het muziekfestival
‘Vrienden van Kiek Uut live’ van 27 augustus.
Meneer Pauw zal de aftrap geven op vrijdag 1 septem-
ber. Meneer Pauw betekent ‘2 meter muziek’ op een
krukje. Hij zal meezingers, pop en rock maar ook
Nederlandstalige muziek ten gehore brengen. Het
optreden begint om 21.00 uur. De entree is gratis!

Ook op de vrijdagen 6 oktober, 3 november en 1 decem-
ber zal het extra gezellig worden in de Mallemolen met
achtereenvolgens live optredens van 2Connected en
Sixfeet en de Elvis Presley thema-avond. 
Voor meer informatie zie ook www.mallemolen.info

Vrouwencursus 
Mediteren

In de eerste week van september gaat de cursus ‘vrou-
wen leren mediteren’ weer van start. Het zijn 7 twee-

wekelijkse bijeenkomsten in een kleine groep. 
Er is aandacht voor ontspanning, ademhaling en
elkaar. 
De cursus vind plaats aan de Rietveldweg 2. Jannie
Orriens geeft u graag aanvullende informatie. U kunt
haar bellen op tel. 0315-298375.

Smolke logo in het groot

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon 

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem. Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067    
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www.dierenspeciaalzaak.com 

NU Smolke
Balance of Maxi 

15 kg voor € 24.95
Normale prijs 31.95 / 29.95

Actie loopt t/m 16 september

Een weekend lang ‘live’ televisie 
in Oost-Gelderland

Stadsfeest Doetinchem
‘live’ op Graafschap TV

De regionale omroep Graafschap TV doet het eerste
weekend van september rechtstreeks verslag van
het Stadsfeest in Doetinchem. Dat gaat gebeuren
met drie camera’s op het centrale Simonsplein en
een mobiele camera die kris kras door de stad trekt.
De kijker thuis krijgt tussen de reguliere nieuwsuit-
zen-dingen door een ‘live’ impressie van wat er in
dat weekend in Doetinchem gebeurt.
Voor de crew en de presentatoren zijn dat span-
nende dagen, want in een ‘live’-uitzendingen kan
immers niet geknipt worden en er mag technisch
niets mis gaan. In totaal zullen zo’n 30 mensen aan
de productie meewerken.

DDeebbuuuutt  vvaann  SSaannddrraa  VVaannrreeiijjss  aallss  pprreesseennttaattrriiccee
Eén van de presentatrices is countryzangeres
Sandra Vanreijs. Deze rechtstreekse uitzending
wordt dus meteen haar vuurdoop. Vanzelfsprekend
zal muziek in haar programmaonderdeel centraal
staan.

Street Magic met Peter Eggink
De Doetinchemse illusionist en goochelaar Peter
Eggink zal op zondag op straat dingen laten ver-
schijnen en verdwijnen. Met een dikke knipoog
naar de kijker doet hij voorbijgangers versteld
staan. Trucs? Dan moeten dan wel heel knappe
trucs zijn, want ze zijn door ruim 450.000 inwoners
in Oost-Gelderland ‘live’ te volgen.

DDee  HHeellmmiinnkk  DDuucckk  RRaaccee
Tijdens het Stadsfeest kan iedereen een badeendje
adopteren. Deze genummerde gele beestjes leggen
met elkaar een parcours af op de Oude IJssel. Voor
de winnaars liggen er prachtige prijzen klaar. De
opbrengst is voor de helft bestemd voor het Stads-
feest zelf, de rest is bedoeld om kinderen in het
Slingeland Ziekenhuis van internet te voorzien.
Graafschap TV brengt een rechtstreeks wedstrijd-
verslag.

HHeerrhhaalliinngg  eenn  ccoommppiillaattiiee
Als je ‘live’ op tv bent, kun je jezelf natuurlijk niet
zien. Daarom worden ’s nachts de uitzendingen
nog eens herhaald en brengt Graafschap TV vrijdag
8 september een uitgebreide compilatie van het
Stads-feest Doetinchem 2006.

Kijk voor meer informatie op: 
www.stadsfeestdoetinchem.nl
en www.graafschap.tv

Volksfeesten Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik zijn begonnen

Rondgang ‘Kleine Schutterij’

Op woensdag 30 augustus zal de
Kleine Schutterij ook door Hoog-
Keppel trekken. Op vrijdag 1 septem-
ber worden er diverse spelen georga-
niseerd, waaronder een spectaculai-
re zeskamp bij het kasteel in Laag-
Keppel (aanvang 19.00 uur).
Zeskampploegen kunnen zich hier
nog voor opgeven bij Jan Nijland (tel.
0314-382406). Na afloop van de zes-
kamp volgt het ‘Keppels
Kampioenschap Buikschuiven‘ op
een zeepbaan van méér dan 50
meter. Zowel heren als dames, in
zwemkleding, kunnen zich hiervoor
inschrijven op de baan bij het kas-
teel.
Zaterdag 2 september is er een
optocht van  onder andere schutters,
schoolkinderen, versierde wagens
en fietsen. De stoet wordt voorafge-
gaan door vaandelzwaaier, biele-
mannen en muziekvereniging
Olden Keppel.  Na de optocht zijn er
weer diverse spelen. De dag wordt
afgesloten met de prijsuitreikingen
en het slotfeest.

Afgelopen zaterdag zijn de jaarlijkse volksfeesten in Hoog-Keppel, Laag-
Keppel en Eldrik weer van start gegaan met een optocht van de ‘Kleine
Schutterij’. Een kleine stoet van schoolkinderen met een overste, een
vaandelzwaaier, drie bielemannen en een aantal muzikanten van Olden
Keppel trok door Laag-Keppel en Eldrik waarbij op verschillende plaat-
sen het vaandel werd geslagen en de bielemannetjes een boompje
‘omhakten’. Ondertussen haalden twee bloemenmeisjes snoepgoed op.

De tocht startte ’s morgens in Hoog-
Keppel waarna de lange stoet van
148 deelnemers in twee etappes van
ieder ongeveer 18 kilometer door
Hummelo en (Achter) Drempt trok.
De gerestaureerde oude tractoren,
waarvan er enkele nog van voor de

Tweede Wereldoorlog stammen,
trokken onderweg veel bekijks.
Zowel de deelnemers als het publiek
waren dan ook erg enthousiast over
het evenement. 
Op de foto rijden de tractoren op de
Dorpsstraat in Hummelo.

Bloemschikcursussen
bij 

‘Groei en Bloei’

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
een bloemschikcursus voor zowel
beginners als gevorderden. Deze cur-
sus vindt om de drie a vier weken
plaats op dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in Hummelo in het
Zorgcentrum Hyndendael aan de
Keppelseweg 35 en in Zelhem in ‘De
Brink’ (dinsdag en donderdagavond).
De cursussen lopen van 12 septem-
ber tot begin mei 2007.
Voor meer informatie en inschrijven

kunt u contact opnemen met Gerrie
Aalderink, telefoon 0314-330825 of
0314-681649.

Film 
in de Brink

Zaterdag 2 september wordt in cultu-
reel centrum ‘de Brink’ de film ‘Zoop
in India’ gedraaid. De film is
geschikt voor alle leeftijden. De voor-
stelling begint om 19.00 uur. 
De toegangsprijs voor deze, geheel
Nederlands gesproken, film be-
draagt € 4,--.

Op zondag 27 augustus werd voor de zesde keer de Keppeltoertocht
voor oldtimertractoren gereden, georganiseerd door Oldtimer Club
Keppel (O.C.K.)  in samenwerking met de Stichting Contactgroep
Oldtimers Achterhoek (S.C.A.). 

Zesde Keppeltoertocht van O.C.K.

Oldtimertractoren 
door Hummelo en Keppel



Nieuwe appartementen Hummeloseweg

Met een woonoppervlakte van ± 75
m2 tot 81 m2 en verkoopprijzen vanaf
€ 165.750,-- v.o.n. tot € 189.750,--
v.o.n. zijn de appartementen uiter-
mate geschikt voor o.a. starters op de

kopersmarkt. 
Het door Architectengroep Gelder-
land ontworpen gebouw bestaat uit
2-kamerappartementen onderver-
deeld in 2 bouwblokken en 3 woon-

lagen. Alle appartementen zijn voor-
zien van een terras, balkon of dak-
terras, alsmede een eigen berging in
de kelder. Tevens heeft elk apparte-
ment een eigen parkeerplaats op
eigen terrein. Het pand wordt voor-
zien van een lift.
Voor informatie over de apparte-
menten, beschikbaarheid en prij-
zen, kunt u contact opnemen met
Luimes & Lebbink Makelaars, Henge-
loseweg 2 te Zelhem, tel. 0314-
624215; 

Open tuin
Zaterdag 2 en zondag 3 september
kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur de
tuin aan de Bielemansdijk 30 in
Halle komen bekijken. Het gaat om
een boerderijtuin met 1-jarige, vaste,
kuip- en hangplanten.

Pr. Beatrix Fonds
Ambassadeur Ivo Niehe:

"Geef jonge patiënten
kans op

een eigen leven"

De tweede week van september bel-
len in heel Nederland collectanten
van het 50-jarige Prinses Beatrix
Fonds voor spierziekten bij u aan. Zij
hopen dat iedereen dit jaar extra gul
wil geven aan deze bijzondere jubi-
leumcollecte. 
Alle vrijwilligers willen graag een
goed gevulde collectebus als bijdrage
inleveren om het jubileumdoel mee
te financieren van de actie 'Zeg 'ns
ja', de landelijke actie, waarmee Ivo
Niehe als ambassadeur van het
Fonds het doel 'Geef jonge patiënten
kans op een eigen leven' wil realise-
ren. Samen met de opbrengst van de
collecte wil het Fonds extra weten-
schappelijk onderzoek mogelijk
maken, maar ook jonge patiënten
aan aangepaste woonruimte helpen.
TV-actie 'Zeg 'ns ja'
De collectanten staan nu in de start-
blokken, nadat het jubilerende
Fonds in de maand augustus volop
in de schijnwerpers heeft gestaan
met de grote TV-actie 'Zeg 'ns ja'
onder leiding van ambassadeur Ivo
Niehe. Veel bedrijven en instellingen
maar ook gewone mensen zoals
Elfstedentocht wandelaarster Ynske
Heddema hebben meegedaan.
Ziekten die spieren verlammen heb-
ben veel meer bekendheid gekregen
door wetenschappers en door patiën-
ten die zich ook hebben ingezet voor
de actie.
Iedere collectant één donateur erbij

Aan de collectanten is gevraagd zelf
minstens één extra donateur te wer-
ven, zodat het Prinses Beatrix Fonds
zijn doelen kan waarmaken. Helpt u
hen daarbij? Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de
plaatselijke contactpersoon Ida Kui-
perij, Roggestraat 46, Halle. Haar
telefoonnummer is 0314-631732.

Nieuwe colleges
bij Hovo

Hovo Achterhoek & Liemers in
Doetinchem heeft zijn college-
rooster vernieuwd en uitgebreid met
o.a. cursussen over de betekenis van
iconen, Europese literatuur om-
streeks 1900, filmkunde (bespreking
van een viertal klassieke Hollywood-
films) en wereldliteratuur in de oud-
heid (Griekse tragedie).
Deze nieuwe cursussen komen naast
de succesvolle colleges Filosofie (de
verdeling van Heideggers er-fenis:
over Sartre, Foucault en Levinas),
Geschiedenis (een achttal onderwer-
pen uit middeleeuwse vaderlandse
geschiedenis), Muziek, Kunstbe-
schouwing (de schilder Werkman),
Levensverhalen en Levenskunst
Op veler verzoek zijn er enkele één-
daagse colleges o.a. over Het moder-
ne China, Shakespeare (The Tempest)
en De Toverberg van Thomas Mann.
De colleges worden gegeven in het
gebouw van Hogeschool Iselinge,
Bachlaan 11. 
Een uitvoerige prospectus is verkrijg-
baar bij de administratie van Hovo,
postbus 277, 7000AG in Doetinchem
of telefonisch, via 0314-639317. U
kunt vragen naar mevr. Ceciel
Stoltenborgh.

Kerk en Radio
Aan het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal zal op maandag 4 september
worden meegewerkt door Wim
Boeijink uit Zelhem. De week erop,
op maandag 11 september, zal Annie
Alberink uit Steenderen enkele

gedichten voordragen. Helma
Luesink uit Hengelo (G) zal op maan-
dag 18 september een overdenking
houden.
Het programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot
20.30 uur kunnen muzikale verzoek-
jes voor het programma worden aan-
gevraagd via tel. 0314-624002.
Zondag 10 september zal vanaf 10.00
uur via de frequenties van Radio
Ideaal een kerkdienst worden uitge-
zonden vanuit de kerk in Hoog
Keppel. Ds. D. Engelage zal voorgaan
in deze dienst van de protestantse
gemeente Drempt/Oldenkeppel.

Wedstrijdprogramma
HC’03

Zaterdag 2 september. Junioren.
Viod A2-HC '03 A1. Aanvang: 15.00
uur; HC '03 B1-FC Zutphen B2.
Aanvang: 14.30 uur; DVC '26 C2-HC
'03 C1. Aanvang: 13.00 uur; HC '03
C2D-FC Zutphen C4. Aanvang: 14.30
uur; MvR C2-HC '03 C3. Aanvang:
12.00 uur.
Pupillen. Warnsveldse Boys D1-HC
'03 D1. Aanvang: 10.00 uur; HC '03
D2-MvR D2. Aanvang: 11.15 uur;
Steenderen E1D-HC '03 E2. Aanvang:
10.30 uur; HC '03 E3-VIOD E8.
Aanvang: 9.00 uur; Angerlo Vooruit
E4-HC '03 E4. Aanvang: 10.30 uur;
MvR E4-HC '03 E6. Aanvang: 10.45
uur; HC '03 F1-Pax F1. Aanvang: 11.15
uur; HC '03 F2-EDS F2. Aanvang:
11.15 uur; HC '03 F3-Concordia-W F5.
Aanvang: 9.00 uur; Concordia W F4-
HC '03 F4. Aanvang: 9.00 uur; HC '03
F5-S.V. Loil F2. Aanvang: 10.00 uur;
HC '03 F6-FC Zutphen F8. Aanvang:
10.00 uur.
Zondag 3 september. Senioren. Pax
1-HC '03 1. Aanvang: 14.30 uur; DCS
3-HC '03 2. Aanvang: 9.30 uur; HC '03
3-Westervoort 5. Aanvang: 9.30 uur;
Vorden 5-HC '03 6. Aanvang: 9.30
uur; Unitas '28 dames 1-HC '03
dames 1. Aanvang: 11.00 uur.

Op het voormalig terrein van de fam. Oosterink (waar voorheen een
installatiebedrijf, winkel en kapperszaak waren gevestigd), gelegen op
de hoek Hummeloseweg en Orchideestraat te Zelhem, wordt door
Bouwbedrijf Dijkman uit Warnsveld een appartementencomplex gerea-
liseerd. Luimes & Lebbink Makelaars zijn inmiddels gestart met de ver-
koop van de 12 nieuw te bouwen appartementen. De eersten zijn zelfs al
verkocht. 

Al weer ruim vier jaar geleden maakte dhr. Gerrit Susebeek duidelijk
dat hij er eigenlijk wel mee wilde stoppen. Een bord te koop werd in de
tuin geplant en veel inwoners van Wolfersveen begonnen zich zorgen te
maken over de toekomst van het verenigingsleven in Wolfersveen, want
zaal Susebeek vervulde daarbij een belangrijke rol als oefenruimte,
maar ook als kantine en ontmoetingsplaats en vergaderruimte. Met de
komst van Steffan Jolink krijgt Wolfersveen een ‘uitbater’ terug, die zich
helemaal thuis voelt in het culturele en verenigingsleven van deze plat-
telandsgemeenschap.

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

Zaal Susebeek wordt 
Wolfershuus Susebeek

Pelgrimageweekend

De commissie Vorming en Toe-
rusting verzorgt op 23 en 24 sep-
tember een pelgrimageweekend.
Om ongeveer 9 uur is de start en
men hoopt zondag aan het eind van
de middag weer terug te zijn. Thema
en doel van de wandeling zullen in
het teken staan van stilte, gesprek,
ontmoeting met jezelf en anderen. 
De groep, van 15 à 20 personen, ver-
blijft ’s nachts in klooster Loreto te
Lievelde. Op zondagochtend wordt
met de paters de ochtenddienst
gevierd. Op beide dagen wordt een
flinke afstand gelopen. Vorig jaar

was het 20 km heen en 12 km terug.
Goed schoeisel is dus een vereiste.
Tegelijk is het geen prestatietocht,
er is zelfs een bezemwagen voor wie
vastloopt….
Op donderdag 7 september om
20.30 uur is er een info-bijeenkomst
in Het Leerhuys, voor kennisma-
king en verdere afspraken.
De leiding berust bij ds. Inge de
Jong-Baerends en Wim van Keulen.
De kosten bedragen € 65,--. Voor
opgave en inlichtingen (graag zo
spoedig mogelijk) kunt u contact
opnemen met Wim van Keulen, tel
0314-621722, 
email v&t@wimvankeulen.nl

Steffan, geboren in Zelhem, woont
al vier jaar met zijn gezin in
Wolfersveen op het huis van zijn
grootouders.
Al op jonge leeftijd wist Steffan dat
hij ‘iets’ wilde in de horeca en op 16-
jarige leeftijd stond hij als vakantie-
hulpje in de keuken van restaurant
Wolfersveen. Na zijn opleiding aan
de Middelbare Hotel School in
Wageningen leerde hij in diverse
restaurants alle facetten van de
horeca kennen en de laatste zes jaar
ervan was hij gastheer in een top-
restaurant in Nijmegen.
De afstand naar Nijmegen en het
gevoel in zijn achterhoofd dat hij
‘ooit’ nog eens iets voor zichzelf
wilde beginnen, maakten hem
nieuwsgierig toen de nieuwe eige-
naar van Susebeek op zoek bleek
naar een huurder. Eénmaal in con-
tact waren ze er snel uit en binnen
twee weken kon Steffan zijn baas
gaan melden dat hij voor zichzelf
ging beginnen. Sinds dat moment is
hij ook bezig met het ontwikkelen
van plannen om van café/zalencen-
trum Susebeek een op en top hore-
cagelegenheid naar zijn hart te
maken.
De naamsverandering naar Wolfers-
huus Susebeek maakt al een stukje
van zijn bedoelingen duidelijk.
Steffan: “Ik wil daarmee benadruk-
ken dat ik het fijn en belangrijk
vind om een buurtfunctie te heb-
ben. Ik hoop dat iedereen met zijn
ideeën bij me komt en daar waar ik
kan helpen, zal ik dat zeker doen.
Iedereen is welkom voor een kop
koffie, een biertje etc., maar ook
voor een gesprek of gewoon om even
langs te komen. De verenigingen
zijn daarbij ook meer dan welkom”.
Naast de buurtfunctie wil Steffan de
restaurantfunctie uitbreiden.
Steffan: “Het eten moet betaalbaar,
van goede kwaliteit, voldoende en

lekker zijn. Op dat gebied heb ik
natuurlijk veel gezien in de ver-
schillende functies die ik gehad heb
en daarom leg ik voor mezelf de lat
hoog”.
Ook de ligging en de mogelijkheden
van de speeltuin spreken Steffan
aan. “Waar vind je nog zo’n schitte-
rende locatie op fietsafstand van
een aantal woonkernen. Iedereen
die kind geweest is in deze regio, is
wel eens met zijn ouders in deze
speeltuin geweest. Die functie wil ik
graag behouden en uitbreiden door
de speeltuin zo aan te passen dat
het nog aantrekkelijker wordt om
hier te komen”.
Maar in eerste instantie is Susebeek
natuurlijk een zalencentrum waar
je terecht kunt voor kleine en grote
feesten, verjaardagen, etc. En ook
daar heeft Steffan plannen genoeg
om de activiteiten uit te breiden. “Ik
wil bijvoorbeeld in de toekomst
gaan kijken of het mogelijk is om
een kleine zaal te creëren waar klei-
ne groepen zelfstandig hun feest
kunnen vieren. Lekker zelf ‘tappen’
etc. een soort grote huiskamer,
maar dan zonder de rommel die je
er mee hebt als je de verjaardag
thuis viert”.
Voorlopig moet er nog hard gewerkt
worden, want het buurtfeest gaat
aanstaande donderdag van start en
Steffan wil er klaar voor zijn en dus
is er de afgelopen weken met man
en macht geklust om de grote zaal
een ‘facelift’ te geven. “Ik hoop alle
inwoners van Wolfersveen tijdens
het buurtfeest te ontmoeten en ik
zal ze dan meteen uitnodigen voor
het openingsfeest dat op 1 oktober
zal worden gegeven, maar voor het
zover is moet er nog het één en
ander gebeuren”, aldus Steffan,
daarbij wijzend (zie foto) hoe hij het
in gedachten heeft.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



HOESLAKENS&LAKENS

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl

D E K B E D D E N

K U S S E N S

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 x 200 van 14,95 voor 9,95

90 x 210/220 van 16,95 voor 11,95

140/160 x 200 van 19,95 voor 15,95

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen 

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Lakensets van Dommelin
Fraai gedessineerde lakens met slopen

1 pers. van 39,95 voor 29,50

2 pers. van 49,50 voor 34,95

litsjum. van 59,50 voor 44,95

litsjum. xl van 67,50 voor 49,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

140/200 van 34,95 voor 27,95

160/200 van 39,95 voor 31,95

180/200 van 42,95 voor 34,95

Slopen 60/70 per stuk     NU 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

litsjum. xl van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

3 Kamer kussen
90% dons + veren nu 39,95

Synthetisch kussen gevuld met luxorel
en een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95   nu p/st. 22,95 2 voor 39,-

Nieuw!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.

van 39,95 nu 24,95

Travel kussen 35x50 anti-allergische 
vulling, incl. sloop, goed wasbaar

nu 19,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde 

van 37,95 p/st. voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.

van 39,95 nu 29,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95      nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

Zomerdekbedden
KATOEN OF ZIJDE MAÏS NIEUW!!! 90% DONS

1 pers. 140/200 van 59,95 nu 29,95 voor 39,95 nu 59,95

1 pers. xl 140/220 van 69,95 nu 34,95 voor 46,95 nu 69,95

2 pers. 200/200 van 89,95 nu 44,95 voor 59,95 nu 99,95

litsjum. 240/200 van 109,00 nu 54,95 voor 69,95 nu 109,95

litsjum. xl 240/220 van 119,00 nu 64,95 voor 79,95 nu 119,95

B A D G O E D

WEL 2000 DEKBEDSETS

1 persoons NORMAAL tot 95,- nu vanaf 29,-
2 persoons NORMAAL tot 135,- nu vanaf 39,-
Litsjumeux NORMAAL tot 155,- nu vanaf 49,-

Vandyck badstof badjas 
div. kleuren

van 59,95  nu 39,95

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Keukensets keukendoek  + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino vanaf 4,95  

VAATDOEKJES nu 4 voor 4,95

Ovenwanten ELIAS van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen ELIAS nu 2 voor 4,50

K E U K E N

ZOMER
opruiming
ZOMER
opruiming

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins 

Strandlakens vanaf 16,95

Kinderstrandlakens vanaf 9,95

2 persoons strandlakens nu 24,95

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed, 
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

90% eendendons 4-seizoenendekbed, 
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 249,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 269,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte 
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel
is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,-

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. 
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,- Wollen dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,- on
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Vandyck Royal, Vossen 
en Linolux 

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

70/140 van 14,95 p/st. vanaf 9,95

Vandyck badmat
(Hotelmat) 100%katoen.

60/60 Toiletmat nu 16,95

60/60 Bidetmat nu 14,95

60/100 Badmat nu 24,95

67/140 Badmat nu 34,95

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

60/60 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

60/100 Badmat van 22,50 nu 14,95

67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Ranger Badgoed
in diverse kleuren

30% KORTING

Benetton velours badjas div. 
kleuren met shawlkraag of capuchon

van 59,95 nu 39,95

Badjassen

Keukensets   10 kleuren
nan 9.95 voor 5,95



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

houdt zaterdag 9 september van 12.00 tot 16.00 uur

OPEN MIDDAG
voor iedereen die graag eens een kijkje wil komen

nemen in het unieke dagverblijf met 

de nieuw aangelegde kindertuin.
Graag tot ziens!

Toldijkseweg 39, Steenderen www.holthuisje.nl

’T HOLTHUISJE

kinder- op de

dagverblijf boerderij

Esdoornstraat 6  STEENDEREN

Zaterdag 2 september van 13.00 tot 17.00 uur
Open Huis

Deze royale comfortabele vrijstaande woning (1995, inhoud 640 
m³, perc. opp. 593 m², woonopp. 200 m²) is gelegen in een 
rustige, kindvriendelijke wijk op een mooie, ruime locatie in Plan 
Paradijs met blijvend vrij uitzicht op een paardenweitje.
Indeling: hal met toilet, riante L-vormige woonkamer (65m²) met 
lichte serre, ruime open keuken, bijkeuken met extra keuken
opstelling en doorgang naar inpandige garage (35m²).
1e verdieping: 3 ruime slaapkamers, luxe ruime geheel 
betegelde badkamer met dubbele wastafel, bad, douche en 2e 

toilet. Vaste trap naar 2e verdieping, overloop, 2 slaap/ studeer  
kamers (2x12 m²) en ruime bergkast. Grote besloten tuin op het 
zuiden. In uitstekende staat van onderhoud.

0575 - 451171 of 06 18 61 85 84

www.funda.nl  www.makelaarsland.nl    

Vraagprijs      447.000,- K.K.€

Voor onze vestiging 
in Hengelo Gld. aan de 

Spalstraat nr. 14 

verkoopster / verkoper 
38-urige werkweek 

de functie 

Als  algemeen medewerker ben je onderdeel van het
verkoopteam binnen onze boek- en kantoorboekhandel.

terecht in een plezierige, collegiale werksfeer. 

het profiel 

Je hebt een opleiding op middelbaar niveau,  
een commerciële, flexibele en doortastende instelling. 

sollicitatieadres 

Interesse in een leuke en afwisselende baan?
Stuur dan je sollicitatie met cv aan: 

Bonvrie Boek- en kantoorboekhandel 
T.a.v. Dhr. R.J.W. Bongers 
Postbus 60 
7020 AB  Zelhem

Bonvrie

Boek - en kantoorboekhandel

De werktijden worden in overleg vastgesteld. Je komt

zijn wij op zoek naar een 

N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

Wat verwacht u van een verwarmingsketel? Dat hij het

gewoon altijd dóet! Daarom zijn Nefit HR-ketels al meer dan 25 jaar de meest verkochte van

Nederland. De betrouwbaarheid is spreekwoordelijk. En wij zorgen ervoor dat zo’n betrouw-

bare Nefit vakkundig wordt geïnstalleerd en onderhouden. Zo wordt de kans dat u ooit in de

kou komt te zitten wel héél klein.Vandaar dat 12 jaar onderdelengarantie op Nefi t HR-ketels

bij ons niet veel hoeft te kosten. Vraag naar ons concrete aanbod:

12 jaar
garantie op

Nefit
HR-ketels

Nú voor een

aantrekkelijke actieprijs!

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

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

  www.coditboomverzorging.nl

GAS
GAS

WATER
WATER

ELECTRA

ELECTRA

DAKWERK

DAKWERK

VENTILATIE

VENTILATIE

VERWARMING

VERWARMING

KOELING

KOELING

Gezocht, een 

enthousiaste zaterdag

hulp
Liefst volgen van technische opleiding vmbo

(installatie techniek). 

Voor meer informatie kunt u bellen met

Installatiebedrijf Janssen uit Keijenborg, 

tel. (0575) 46 17 60.



Spaar 

vanaf maandag 

28 augustus t/m 

zaterdag 28 oktober 

2006 

voor een

Bij besteding van elke € 10,00 krijgt de consu-
ment een GRATIS PAKKETZEGEL. Daarnaast wor-
den op diverse aktieproducten per week de zo-
genaamde ‘SPAARVERSNELLERS’ (extra zegels)
uitgegeven. De zegels kunnen op een speciale
SPAARKAART geplakt worden. 
Deze spaarkaarten liggen voor u klaar in onze
Super de Boer aan de Dorpsstraat in Vorden.

De spaarkaart is met 40 zegels vol. 
Een volle spaarkaart geeft recht op een GRATIS
SUPER DE BOER BOODSCHAPPENPAKKET t.w.v.
€ 40,00.

De consument kan sparen voor meerdere pak-
ketten en kan de volle kaart direct inleveren
voor een gratis pakket.
BOTER BIJ DE VIS!

SPAAR MEE !

GRATIS BOODSCHAPPENPAKKET
t.w.v. € 40,00

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

DI T/M DO VAN 13.00-16.00 uur
Tegen inlevering van deze advertentie gratis APK (incl. alle toeslagen) 

bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.

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

Opel en Daewoo rijders opgelet!

HAPPY HOUR

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

De Vlinder
praktijk voor
spelbegeleiding
en speltherapie

Binnenkort starten speelgroepjes voor

• kleuters met faalangst

• kinderen in groep 3 met faalangst

• kleuters met ouders die gaan scheiden

• ouders met driftige peuter/kleuter

Bel 06-15263759 of kijk op www.speltherapie.com

voor meer informatie.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

v . o . f .
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Geldig van donderdag 31 augustus t/m zaterdag 2 september 2006

NazomerVoordeel

35/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

1.29

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

Heineken
Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 9.89

7.99

PLUS
Tompoucen
Blister 4 stuks
NORMAAL 2.99

2.49

Duyvis
Tijgernoten
Diverse smaken
2 zakken à 160-225 gram naar keuze
ELDERS 2.50-2.78

1.99
2 zakken

Mona
Schepijs of yoghurtschepijs
Diverse smaken
Beker 650 ml. 
ELDERS 2.55-2.65

1.99

Hollandse bloemkool
Per stuk

1.49

SPAAR DE EREDIVISIE CLUBPLACEMATS

NU GRATIS BIJ PLUS HUISMERK.

Kipfilet
Gemarineerd 

Naturel 
ELDERS 7.49 

kilo

Na een zomer vol 
gyros en souflaki
is het nu tijd voor voordeel op kip.

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

ELDERS 7.98 Nú 5.29 4.79

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

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

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

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

Streek Lochem

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT 

heeft de ideeën, de 

dessins, de kwaliteit, het

comfort en de originaliteit

om van uw badkamer, uw

vloeren en uw wanden iets

prachtigs te maken. Kom

kijken en kies bijvoorbeeld

voor dat vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

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

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

Oriflame

Make-up & gezichtsverzorging
Makkelijk via internet bestellen.

Uitstekende kwaliteit 
prijs verhouding.

www.jacqueline-vorden.oriflame.nl


