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Toch was er in de maand augustus vol-
op bedrijvigheid in het bad. Het geven
van zwemlessen draaide op volle toe-
ren. Niet alleen om nog voor het slui-
ten van het bad (afgelopen zondag)
examens voor een zwemdiploma af te
nemen, maar ook al vast voor een
flink aantal kinderen, de eerste zwem-
lessen in aanloop naar het volgende
jaar. Timme: ‘ We hebben deze zomer
ongeveer 270 kinderen opgeleid die
inmiddels ook een diploma hebben
behaald. Vergeleken met vorig jaar,
een stijging. Behalve voor de traditio-
nele A, B en C diploma’ s was er ook
meer aandacht voor het planksprin-
gen, vinzwemmen, snorkelen, zwem-
vaardigheid, aquakids (op muziek) e.d.
Ook het nieuwe onderdeel ‘wereld-
zwemslagen 3’ sloeg aan. 

Vroeger had je van die nostalgische
zwemslagen zoals bijvoorbeeld op je
zij liggen en zwemmen, verder nog de
zogenaamde zeemansslag en de
Spaanse slag, noem maar op. ‘Wereld-
zwemslagen 3’ is een mengeling van
slagen die elders in de wereld worden
beoefend. Zo dienen de kandidaten
onder meer de Hongaarse slag, de
Duitse crawl en de Japanse Motorote-
slag te zwemmen. Best wel pittig,
maar leuk om te doen’, zo zegt hij.
Ook nieuw de afgelopen maanden, de
‘spetterlessen’ voor de hele kleintjes,
kinderen van circa 4 jaar. Timme Kos-

ter: ‘Deze spetterlessen (het woord
zegt het al, lekker spetteren in het wa-
ter) worden gegeven om de kinderen
alvast vertrouwd te maken met het
water. De jongens en meisjes kunnen
allemaal al drijven. 

Met het nieuwe zwemseizoen, volgend
jaar mei, beginnen we dan gelijk om
hen de zwemslagen te leren. Overigens
maakt het voor de kinderen niets uit
of het mooi weer is of dat het regent,
de temperatuur van het zwemwater is
altijd circa 23 graden. Een lust voor het
oog, al dat gespetter. 

We hebben deze kleintjes ook met het
‘diepe’ kennis laten maken. Eerst kij-
ken ze je met van die grote ogen aan
van ‘wat krijgen we nou’ en dan vervol-
gens snel naar papa en mama hollen
om heel trots te vertellen dat ze in het
‘grote bad’ hebben gezwommen. Ik
heb er zelf ook enorm veel plezier aan
beleefd’. Trouwens dat plezier in het
geven van al die verschillende zwem-
lessen zag je ook terug bij Ernstjan
Somsen, Mirko Navarro, Sanne ten Ha-
ve, Kim Slütter, Toke Gudde, Lisette
Dijkman en Jolien Groot Roessink die
ook het gehele seizoen in touw zijn ge-
weest.

Het schoolzwemmen is dit jaar ook
toegenomen. In totaal ongeveer 1800
deelnemers, waarbij de leerlingen van

de Kraanvogel en de Dorpsschool veel-
al zelfs 2x per week naar het bad kwa-
men. Ik hoop dat alle scholen uit Vor-
den dit goede voorbeeld volgend jaar
zullen volgen, dat zou heel mooi zijn’,
zo zegt Timme Koster. Het zwembad
In de Dennen kende wat het bezoe-
kersaantal betreft een aantal flinke
pieken. Begin mei en rondom de Pink-
sterdagen veel bezoek. Op 7 mei bij-
voorbeeld 1000, op 9 mei zelfs 1100 be-
zoekers. Het bad was amper twee we-
ken open of de teller stond al op
10.000 bezoekers! De absolute topdag
was donderdag 31 juli. Mede door het
warme weer overdag en het Moon-
light zwemmen (het bad was die
avond tot bijna het middernachtelijk
uur open), waren er 2178 bezoekers.
Timme Koster: ‘Met dat soort aantal-
len is het voor het badpersoneel kei-
en keihard werken en hebben we wat
het toezicht betreft een topbezetting.
Dat geld trouwens ook voor alle ande-
re dagen, altijd voldoende toezicht.

‘Expeditie In de Dennen’ was met een
deelnemersveld van 310 kinderen ook
uitermate goed geslaagd. De kinderen
konden de gehele dag klimmen, klau-
teren, spelletjes doen en uiteraard veel
pret in het water. Dit evenement
wordt volgend jaar, net als het zwem-
men bij maanlicht, zeer zeker her-
haald. Verder hebben we nog een aan-
tal andere plannen in gedachte. 

Bijvoorbeeld dat ouders met kinderen
een nachtje op het bad kunnen kam-
peren. Voorlopig is het nog niet zover,
eerst rest ons de komende weken nog
een andere taak. Alles opruimen, over-
al ‘het water eraf’, onderhoud plegen,
zowel buiten als in de machinekamer,
zeg maar het gehele bad en omgeving
winterklaar maken en oh, ja, ook nog
een poosje vakantie vieren’, zo zegt
Timme Koster.

Zwembad 'In de Dennen' trok 52.000 bezoekers!

Bedrijfsleider Timme Koster:
'Goed seizoen, alleen jammer 
van de maand augustus'!

‘Wat gaat het allemaal snel voorbij zo’n zwemseizoen, werkelijk voorbij
gevlogen. We hebben een goed seizoen gedraaid. Met 52.000 bezoekers (vo-
rig jaar 44.000) mogen we best tevreden zijn, alleen dood- en doodzonde
van die ene maand augustus. Er kwamen die maand 8000 bezoekers naar
het bad, terwijl dat onder normale weersomstandigheden minimaal het
dubbele of meer zou zijn geweest. Aan de buitentemperatuur lag het niet,
maar je weet hoe het gaat in Nederland, een wolkje voor de zon en daar-
bij een paar plensbuien en de mensen laten het afweten. Jammer want
ook de temperatuur van het zwemwater is met 23 graden gewoon goed en
lekker om in te zwemmen’, zo zegt Timme Koster, bedrijfsleider van het
Vordense zwembad In de Dennen.

Personeel zwembad In de Dennen.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86
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kaartjes voor 

Marco Borsato?

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Zie provinciepagina’s 4 en 5

van de amateurvoetbalverenigingen 

in de gemeente Bronckhorst
Van s.v. Steenderen is geen foto beschikbaar

VOETBALKRANT
seizoen 2008/2009VOETBALKRANT

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

JAN de WINKEL b.v.

landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 

snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 

Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Zelhemseweg 22a, 7255 PT  Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 44 16 88
Eerbeekseweg 19, 6971 LB  Brummen. Telefoon (0575) 56 14 98

DDDeeezzzeee   wwweeeeeekkk   
iiinnn   CCCooonnntttaaaccctttAltijd laag:

6 Flessen Highway Cola
€ 2.16

Schouderkarbonade
kilo  € 3.99

1 Makreel + 4 haringen
€ 5.00

Grolsch Beugels 
heel krat slechts € 8.49

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl

Dagmenu’s
10 t/m 16 september 2008 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 10 september  
Tomatensoep/ 1/2 gegrild haantje met jus, appelmoes,
frieten en rauwkostsalade.

Donderdag 11 september 
Varkensmedaillons met pepersaus, aardappelkroket-
ten, groente/ Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 12 september 
Mosterdsoep/ Urkervispot in witte wijn saus, gekookte
aardappelen en rauwkostsalade. 

Zaterdag 13 september 
Huisgemaakte Hachee met aardappelpuree en
rode kool / ijs met slagroom.

Maandag 15 september Pompoensoep/ Wokki
wokki van varkenshaasreepjes, rijst en wokgroente.

Dinsdag 16 september
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 september 10.00 uur ds.J. Kool, ds. B. Neppe-
lenbroek, Startdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 september 10.00 uur ds. J. Kool, ds. B. Neppe-
lenbroek, Startdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 september 10.00 uur Marianne Benard, Oecu-
menische dienst de Garve.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 september 10.00 uur Eucharistieviering, zieken-
zondag.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 september 17.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor
Zondag 14 september 10.00 uur Oecumenische viering.

Tandarts
13/14 september R.C. Boersma, Vorden tel. (0575) 55 19 08
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�LLeer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 17 sep-
tember, opfriscursus start 18
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 06-49237762.

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�Afslanken, aankomen en
niet meer moe? Naar Jerna
Bruggink toe. Gratis li-
chaams/voedingsanalyse.
0575 - 46 32 05.

�Nordic Walking? 0575 - 46
36 03 www.vitalnowa.nl

�Te huur aangeboden: Ca-
ravanstalling. Tel. 0575-
441654.

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

�L…van 'Linde' een pracht
buurtschap onder Vorden.
Vanuit de luchtballon van
Paul Kok uit Bronkhorst een
groene oase met prachtige
bospartijen rondom. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

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

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669

Computer- & Videoservice René Obbink
Al uw beeldmateriaal omzetten naar DVD en

al uw computerproblemen, aanleg en onderhoud,
internet. Tevens verkoop nieuwe computers.

Tel. 06-20002229

�Kinderkledingbeurs in 't
Nutsgebouw, Warnsveld: vrij-
dag 12 sept 19.00-21.00 uur,
zaterdag 13 sept 9.30-11.30
uur. Nummerverkoop: maan-
dag 8 september 9.00-10.00
uur en 18.30-19.30 uur. Voor
€1,50 krijgt u 30 stickers.
Hiervan mogen er maximaal
10 gebruikt worden voor kle-
ding t/m maat 86. Voor meer
info: 524121, 524263 of kle-
dingbeurswarnsveld@oran-
ge.nl

�Problemen met Uw compu-
ter? Ik los ze op! Tel.
0646726284

�Te koop: Mooie goed ontw.
zwartbles rammen, geb. 3-
08. zw.vrij, bl.t. geënt. Tel.
0575-441840.

�Gevraagd: Weidegang
voor veulens/pony's contact:
06-53706908.

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

Lekker nazomeren met
de bakker

Vlaai v/d week

Aardbeienvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Witte bollen 10 st. € 3,50

Het “Septemberslofje” 
met appel en slagroom € 5,95

�Workshop “Werken aan
liefde” Drie leuke avonden
voor stellen. Je relatie: maak
van een 7 een 8 ½ !! 22 sep-
tember. Opgave
mmjansen@hccnet.nl
www.praktijk-margajansen.nl

�Wat is jouw doel?" Als je
doet wat je zegt en je gaat er-
voor..." dan heb je mij niet no-
dig maar lukt het jouw alleen
niet om af te vallen, dan wil ik
je graag helpen! Zie artikel in
deze krant. Irma Rouwhorst-
Schroer. E-mail adres;
loet@online.nl Per Oktober
nieuw mailadres is irouw-
horst@telfort.nl)

�Attentie: De Stichting Vei-
lingcommissie Vorden houdt
voortaan elke zaterdag meu-
belverkoop in het HAVO-ge-
bouw (Burg.  Galleestraat 69)
te Vorden. Ook kunt u daar
terecht na telefonische af-
spraak met Dhr. Harmsen,
tel. 0575 551486.

�Gevraagd: Een HULP in de
HUISHOUDING en een
TUINMAN voor 1 ochtend of
1 middag per week (Vor-
den/Kranenburg). Tel.: 0575-
559246.

�Zondag 21 september:
Fietstocht. Start tussen
12.30 uur en 13.30 uur bij het
" Proathuus" in Linde.  De fi-
nish is in de feestweide aan
de Lindeseweg. De kosten:
Kinderen tot 16 jaar gratis, 16
jaar en ouder € 2.50 p.p. Prijs
uitreiking is na afloop

�Aloë vera op de pompoe-
nerie te Vorden op 12-13-14
sept. Jannie Nijkamp, tel.
0575-521316.

Heeft u vaak hoofdpijn, stress, moe,
probeer dan eens voetreflexologie.
Of onderga een sabaaydi-massage.

Info: balans4077@hotmail.com
Tel. nr.: 0575-551989.

�Te koop aanhanger, enkel
assig ,ongeremd, breed 1.25
en lang 2.50. Tel. 0575 - 46
12 74

�Ruurlo-Beelden maken van
speksteen. Van ruwe steen
tot mooi beeldje. Voor werk
van cursisten zie www.hugo-
pos.nl en klik op (Ander
Werk). 8 lessen op maandag-
middag: 13.45-15.15 uur,
start 22 september 2008. Tel.
0573- 45 04 52.



communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

T  06 55916250
www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

zondag 19 oktober info-middag bij
de Herberg in Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Dat zo velen, door middel van brieven, kaarten,
bloemen en uw aanwezigheid, blijk hebben ge-
geven van uw medeleven, nadat wij zo plotseling
afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zus,
schoonzus en tante

Frederika Johanna Langeler
tante Hanneke

heeft ons diep getroffen en is ons tot grote steun.

Hiervoor onze oprechte dank.

Fam. L. Schoolderman

Fam. J. Langeler

Neven en nichten

Achterneven en achternichten

Hengelo Gld., september 2008

Hartelijk dank voor de vele felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten die ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Henk en Ans 
Arfman-Maalderink

Brinkerhof 20
7251 WR Vorden

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

Jikke Marly
Jikke is geboren op 31 augustus 2008, weegt
3610 gram en is 51 cm lang.

Henry en Rianne Pardijs-Neerlaar
Daan

Beckenstraat 1
7233 PC  Vierakker
tel: 0575 - 44 12 66

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Jurian
3 september 2008

Wilfried, Bianca en Kyra 
Eenink-Walgemoet

Soldatenhuis 46
7261 VJ Ruurlo
0573 - 47 19 47

Deze week is ons Keurslager-
koopje een echte topper, 
4 gepaneerde schnitzels voor 
slechts  5,50. Wilt u eens 
iets anders met uw schnitzel? 
Probeer dan het recept 
“Rucolastamppot met gepa-

neerde schnitzel” uit het gratis receptenblad “Koken met de 
Keurslager”. Ga naar www.keurslager.nl voor meer recepten.

Een onvervalste 
schlager topper

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels 
4 stuks € 5.50

SPECIAL

Noisette
100 gram € 1.80

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden spek
GRATIS 100 gram grillworst

KOOKIDEE

Gehakt Cordonbleu
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Macaroni
500 gram € 2.98

Na een korte periode van afnemende gezondheid is
in alle rust van ons heengegaan onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Hendrika Johanna 
Mennink-Hissink

sinds 1992 weduwe van Gerrit Johan Mennink

* Hengelo (Gld), † Vorden,
7 december 1913 5 september 2008

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
medewerkers van De Wehme te Vorden voor hun

goede en liefdevolle verzorging.

Zelhem: Ria en Dick Bogchelman

Vorden: Willy Knoef (in herinnering)
Jan Knoef

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
R. Bogchelman-Mennink
Hummeloseweg 37e
7021 AD Zelhem

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 11 september om 13.00 uur in de Dorpskerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhofweg te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er achter in de kerk
gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

Na de begrafenis kunt u de familie persoonlijk
condoleren in het uitvaartcentrum van Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

Een woord geschreven of gezegd
een arm om je schouders gelegd

een hand, een kus, een traan
dat alles heeft ons goed gedaan

na het verlies van

Chantal Steenkamp

Met deze woorden willen wij u bedanken voor het
overweldigende en hartverwarmende medeleven.

Het doet ons goed te weten dat Chantal niet alleen
voor ons zo bijzonder was.

Herman en Gerrie Steenkamp
Wilke en Fabian
Anouk

Hengelo Gld., september 2008

Stuntaanbieding
Turbana bananen 1 kg 0,99
Hollandse 
blanke witlof 500 gram 0,69
Krop malse sla, 
met gratis bosje radijs 1,25
De lekkerste Zuid Afrikaanse
handsinaasappelen 10 voor 3,99

2e portie 1/2 prijs
Gesneden spitskool 500 gram 0,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 13 september. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



'Twintig minuten knallen'

 Lekker vooraan komen staan en genieten van de her-

rie.’ De rockband Skip Intro is een van de popbands op 

de open dag. ‘Het wordt twintig minuten knallen’, be-

looft gitarist/zanger Mo Assem.De driemansformatie 

begon anderhalf jaar geleden eigen muziek te maken. 

Ze wonnen de wedstrijd Kabaal Regionaal. Het Kra-

kende Ei volgde, toen de Gesel van Gelderland en deze 

zomer de finale van POPnl 2008. ‘Het leverde veel nieu-

we optredens op.’ Assem vindt het ‘super’ om tijdens 

de open dag op te treden. ‘We hebben zo veel gehad. 

Dankzij al die wedstrijden die de provincie organiseert 

zijn we groot geworden.’

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Open dag

Jongeren zijn extra welkom

Provincie Backstage, de vijfde open dag 

van de provincie Gelderland op zaterdag 

13 september van 11.00 tot 17.00 uur. Dit 

jaar speciaal voor en door jongeren van 

15 tot 25 jaar, met Gelderse muziek, dans 

en theater. Angelique Krüger en Harm 

Edens zijn host.

Een provinciale overheid doet veel voor 

jongeren. Verkeersveiligheid bijvoor-

beeld. Het is een thema tijdens het open 

dag. Er staat een truck waarin iedereen 

zelf kan zien hoe een dode hoek werkt. 

Ook alcohol en drugs in het verkeer 

komen aan de orde. Een ander thema: 

starters op de woningmarkt. De provin-

cie wil graag horen wat jongeren willen 

met park Lingezegen. Projecten voor en 

door jongeren van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds worden gepresenteerd. 

Jeugd en kleine criminaliteit komt aan 

de orde en jongeren brengen de Gelderse 

jeugdzorg in beeld. 

Net als voorgaande jaren is op de Markt 

de finale van de zandsculptuurwedstrijd 

‘Verstand van zand’. Bezoekers kunnen 

deelnemen aan een graffi  ti workshop, 

Gelderse popbands treden op en jonge-

rentheaterscholen laten compilaties van 

hun voorstellingen zien. Kunstbende 

presenteert Gelderse winnaars en houdt 

een eindmanifestatie. Introdans geeft 

een uitvoering en doet workshops. 

Jongeren kunnen zich ter plekke in-

schrijven. De Gelderse Sport Federatie 

verzorgt een workshop streetdance. De 

finale van de wedstrijd ‘beste Gelderse 

schoolband’ levert de band op, die een 

clip maakt voor TV-Gelderland. Jonge-

ren die graag debatteren doen mee aan 

een debattraining en de debatwedstrijd. 

Samen met Omroep Gelderland en EDU-

ART maken scholen zelf TV en wie zin 

heeft in Mobile Gaming kan dat doen in 

en rond het provinciehuis. 

Meer informatie

www.jongingelderland.nl of www.gelderland.nl. 

Het is voor mensen die hun eerste 

huis willen kopen vaak moeilijk om 

een betaalbare woning te vinden. De 

nieuwbouwproductie blijft achter en de 

prijzen van huizen zijn zo hoog dat de 

eerste stap naar een koophuis moeilijk 

te maken is. In Gelderland heeft Pro-

vinciale Staten 30 miljoen euro beschik-

baar gesteld voor het stimuleren van de 

productie van betaalbare woningen en 

daarnaast is er 1,7 miljoen euro gereser-

veerd voor een fonds van leningen voor 

starters waardoor huizen ook betaal-

baar worden voor mensen met een 

lager inkomen. Het Rijk en 23 Gelderse 

gemeenten doen hier aan mee. Ook op 

een andere manier kunnen groepen 

mensen op een goedkopere manier aan 

een betaalbare woning komen. Infor-

matie hierover tijdens de open dag in de 

informatiestand ‘wonen en werken’ in 

het provinciehuis.  

Meer informatie

www.gelderland.nl/leven/wonen

Hulp voor starters op woningmarkt

De provincie Gelderland organiseert jaarlijks een open dag 
voor de bevolking. Dit jaar speciaal voor jongeren.

Programma open dag
Het complete programma van de open 

dag staat op onze website 

www.gelderland.nl 

Prijsvraag
De vraag van deze maand is: hoeveel 

geld is er beschikbaar om starters op de 

woningmarkt aan een betaalbare woning 

te helpen? Stuur je antwoord voor 23 

september naar de provincie Gelderland, 

t.a.v. Marjan Luyten, Antwoordnummer 

411, 6800 WC Arnhem. Een postzegel is 

niet nodig. Eén inzending per naam en 

adres. Uit de inzenders van het goede 

antwoord trekken wij de naam van de 

winnaar die twee kaartjes krijgt voor het 

concert van Marco Borsato in Gelredome 

op 13 oktober.

Het antwoord op de vraag van juni luidt: 

€ 1.125.000,-. De vijf winnaars hebben hun 

catalogus van Sonsbeek 2008 al thuis 

gestuurd gekregen. Hartelijk gefeliciteerd 

allemaal namens de redactie.

Wil jij je inzetten voor een rechtvaardi-

ger, duurzamer samenleving? Mis-

schien wil je je wel op wereldniveau 

de armoede aanpakken. Dan kun je 

steun krijgen van het Centrum voor 

Internationale Samenwerking (COS) 

Gelderland. Tijdens de open dag kun je 

in workshops van een kwartier erachter 

komen waar je idealen, capaciteiten en 

drijfveren liggen. Cursusleider Jona-

than Koek: ’Voor de een betekent dat 

de aansluiting bij een politieke partij 

of het geven van geld. Iemand anders 

begint een eigen stichting of wil een 

jaar ontwikkelingswerk gaan doen. 

Hierover kunnen wij adviseren. Wij 

verzorgen ook trainingen aan groepen 

die naar het buitenland gaan. Zuid-

Afrika,Sri Lanka, Thailand en Suriname 

erg in trek. Kom naar onze stand op de 

open dag.

Meer informatie

www.cosgelderland.nl

Olifanten wassen in Thailand of integratie hier bevorderen?



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie

Informatiecentrum

T (026) 359 91 11, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

JEUGDZORG

Meisjes mogen niet meedoen

Of er nog veel over is van de 

voorstelling, weet Sylvia Sars 

niet. Maar de theatermaker 

van muziektheaterschool Grid 

in Doetinchem belooft dat 

bezoekers van de open dag een 

mooie compilatie zullen zien. 

Ze is druk aan het repeteren 

met de veertien jongeren van 

de school, die in vijf minuten 

tijd een indruk willen geven 

van een voorstelling die 

oorspronkelijk een uur duurde. 

‘Onze school bestaat mede 

dankzij subsidie van de 

provincie, dus dit doen we

graag’, zegt Sars. Tien jongeren-

theaterscholen uit Gelderland 

verzorgen treden tijdens de 

open dag op.

ACTUEEL 

POLITIEKE AGENDA 

TELEFONISCH SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

Een uur in vijf minuten

Meisjes mogen niet meedoen 

aan de workshop die Wil en 

Elise Boom tijdens de open 

dag na het optreden van Boys 

Action geven. ‘Die remmen 

af.’  Zeven jaar geleden ging 

de jongensdansgroep van 

start. Ondertussen zijn er 45 

getalenteerde dansers, van 8 

tot 21 jaar. 

Elise: ‘Dans zit in jongens. 

Kijk naar de natuur, kijk naar 

Oost-Europa.’ Dansles geven 

aan jongens is anders. ‘Jongens 

zijn veel vrijer dan meiden. Ze 

durven meer, zijn uitgespro-

kener  en hebben veel energie 

die ze kwijt willen.’ De dansers 

krijgen niet alleen klassieke 

les, maar ook moderne jazz, 

breakdance en acrobatiek.

Provincie Backstage, de vijfde open dag van de provincie Gelderland op zaterdag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur. Dit 

jaar speciaal voor en door jongeren van 15 tot 25 jaar, met Gelderse muziek, dans en theater. Angelique Krüger en Harm Edens 

zijn host. Op de Markt is weer de finale van 'Verstand van zand'.
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Rondleidingen Huis der Provincie

donderdag 25 september om 12.30 uur

donderdag 30 oktober om 14.00 uur

donderdag 20 november om 13.30 uur

donderdag 4 december om 13.30 uur

Wie op een van deze tijdstippen het monu-

mentale Huis der Provincie wil bekijken, in-

clusief een ontvangst door Clemens Cornielje, 

de commissaris van de Koningin, kan contact 

opnemen met Yvonne van Brink-Smeenk, 

T (026) 359 90 07 (ma.& do.) of 

y.van.brink@prv.gelderland.nl.

Gratis ov-kaartje

Jongeren in de provincie Gelderland die naar 

het open huis willen komen en geen gratis 

openbaar vervoer heb-

ben, kunnen op 

www.gelderland.nl 

een gratis ov-kaart 

downloaden. 

Commissievergaderingen

woensdag 10 september

Landelijk Gebied en Water

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu 

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Mobiliteit en Economische Zaken 

(onder voorbehoud), bel met de griffie T (026) 359 91 34

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Algemeen Bestuur en Financiën 

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 

17.30 uur

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 24 september

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 10.00 uur

Gemeentebezoeken

commissaris van de Koningin

11 september Oldebroek

18 september Lingewaal

2 oktober Oude IJsselstreek

23 oktober Epe

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl   

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

woensdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl   

Op afspraak

Wie wil weten hoeveel zijn scooter is 

opgevoerd kan dit tijdens de open dag 

‘legaal’ laten testen op een rollerbank 

van de politie op het ‘verkeersplein’ 

naast het provinciehuis. Je krijgt wel di-

rect uitleg over de veiligheidsrisico’s die 

je neemt, maar je mag je voertuig weer 

zonder bekeuring meenemen. De eerste 

vijfentwintig meter dan, want wie 

daarna hard wegscheurt kan zomaar op 

de bon gaan bij collega’s van de voorlich-

tende agenten. 

Berry van Houten van het Regionaal 

Overleg Verkeersveiligheid Gelder-

land(ROVG) is daar duidelijk over. ‘Het 

publiek kan ook kennismaken met de 

alcoholblaastest en een kantelsimulator 

die je laat ondergaan wat er gebeurt als 

je zonder gordel om een verkeersongeval 

krijgt. En ook hoe je eruit moet klim-

men als je ondersteboven in de gordels 

hangt.’ Van Houten vertelt dat jongeren 

gevaar lopen in het verkeer door een 

chronische overschatting van hun eigen 

(rij)-capaciteiten en een onderschat-

ting van de gevaren in het verkeer. ‘Een 

kwart van de automobilisten is onder de 

24 jaar, maar ze zijn goed voor de helft 

van de ongelukken’,  aldus Van Houten. 

Op het verkeersplein is ook een grote 

dode-hoek-vrachtwagen van 18 meter te 

bezichtigen, die op aanvraag honderd 

keer gratis beschikbaar wordt gesteld 

voor voorlichting aan scholen. Het 

motto hierbij is: blijf zo veel mogelijk 

achter een vrachtwagen en als dat niet 

kan, zoek dan oogcontact met de chauf-

feur, want jij kunt bewegen maar de 

chauff eur niet.’

Meer informatie

www.verkeerseducatieloket.nl 

Gratis test: is jouw scooter ook opgevoerd?

Gratis test tijdens de open dag    foto Jaap Zoet

foto Bert Holtmanfoto Jorgen Wilmsen



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

De mensen zullen het jammer vinden
dat ik er mee stop, stop ik over vijf jaar
dan vinden ze het dan ook jammer.
Neem de afgelopen weken. Eerst da-
gen lang, voor en tijdens een onlangs
gehouden Fair in Duitsland in touw,
vervolgens de voorbereiding op deze
open dagen, daardoor te weinig rust.
Het gaat niet meer en ik ben tenslotte
geen 25 maar 62’, zo zegt hij, met toch
wel een opgewekt gezicht. Al vertel-
lend beginnen ook zijn ogen te stralen
en kan hij er zich al enorm over ver-
heugen hoe hij in de toekomst zijn
vrije tijd gaat doorbrengen. Wel blijft
hij op bescheiden schaal kalebassen
en pompoenen kweken (die ergens in
een stand in Vorden verkocht zullen
worden). Ook blijft hij wereldwijd op
zoek naar nieuwe soorten, maar daar-
naast wil hij van nog andere, belang-
rijkere leuke dingen in het leven gaan
genieten.

‘Luister’, zegt Martin. Ik heb inmid-
dels twee kleinkinderen. Vorig jaar 8
november werd kleinzoon Jari gebo-
ren (van mijn zoon Paul en schoon-
dochter Inge) en op 21 december
kleindochter Bloeme (van mijn zoon
Vincent en schoondochter Jaqueline).
Ik moet eerlijk zeggen, het besluit om
te stoppen is toch mede belnvloed

door de geboorte van deze kleinkinde-
ren’, zo zegt opa Martin Spiegelenberg
trots. Als Jari en Bloeme straks wat
groter worden en de tijd is rijp om
naar verhaaltjes te luisteren, dan zijn
ze bij opa aan het goede adres. Martin
Spiegelenberg is niet alleen door de ja-
ren heen een beroemd kweker van
pompoenen en kalebassen geworden,
hij weet er alles maar dan ook alles
van en kan er bij wijze van spreken
‘dagenlang’ over vertellen !

Onderwijl hij de bezigheden op zijn
bedrijf de revue laat passeren, staat hij
veelvuldig op, loopt naar een kastje of
een wand, pakt daar een voorwerp om
ons die te laten zien. Maar eerst pakt
hij een folder met de afbeelding van
de muzikant Diarra. Martin: Die komt
hier zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
spelen. Hij speelt op de kora en de bal-
logoon. Kijk dit is de kora, een harpin-
strument, gemaakt uit een kalebas.
Wanneer je Diarra hoort spelen, ge-
weldig man, kippenvel. Hij kost wel
‘iets’ maar je krijgt er wel wat voor te-
rug hoor’, zo zegt hij. Martin Spiege-
lenberg is overal in de wereld geweest,
op zoek naar wat nieuws om zijn
(enorme) collectie uit te breiden, maar
met name ook om van de natuur en
de inheemse bevolking te genieten.

Zegt hij: ‘Bij een reis door Kenia zag ik,
al zoekende, plotsklaps een speciale
vrucht. Het bleek een wild sierkom-
kommertje te zijn, ik zag al direct aan
het blad tot welke familie het behoor-
de. Die neem ik mee, zo dacht ik bij
mijzelf. Plotseling geroezemoes achter
mij. Daar stonden een paar grote ne-
gers met een speer in de hand. Het
deed het ergste vrezen. Ik heb toen
met ‘handen en voeten’ verteld dat ik
een bioloog uit Nederland was. Toen
waren ze gerustgesteld en ik uiteraard
ook blij, dat begrijp je. Dit hier is een
tabakspijp, ook gemaakt uit een kale-
bas. Die heb ik gekregen van de Mas-
sai-stam uit Tanzania. Hier heb ik een
kerststalletje, ook uit een kalebas ge-
maakt, gekregen tijdens een reis door
Peru. Uit Senegal heb ik een spons ka-
lebas meegebracht. Muziekinstru-
menten uit Cuba, ook uit kalebassen
gemaakt. Het is mijn lust en mijn le-
ven om telkens weer nieuwe dingen te
ontdekken.

Het is net als bij een postzegelverza-
melaar, bij wie nog die ‘ene’ postzegel
in zijn collectie ontbreekt. Zo gaat het
bij mij ook, die ‘ene’ kalebas. Heb ik
hem gevonden dan word ik helemaal
warm van binnen. Natuurlijk heb ik
nog veel dingen op mijn verlanglijstje
staan. Ik ga nog een keer naar Nieuw
Guinea om de ‘echte’ peniskoker, uit
een kalebas gemaakt, in bezit te krij-
gen. Ook is er in Zuid Afrika nog veel
te vinden. Waar ze mij s’nachts voor
wakker kunnen maken? In ieder geval
voor een reis door de oerwouden van
Brazilië, of de jungle in Suriname. Dat
pure, dat ‘oere’ het fascineert mij
enorm om te zien hoe de mensen
daar, veelal zeer primitief, leven. Daar
vertoeven is pas echt ‘onthaasten’, zo
zegt de man die na eerst jarenlang
boomkweker te zijn geweest, in 1997
besloot om pompoenen en kalebassen
te gaan kweken.
En wat zo frappant en knap is, hij kent
de honderden soorten allemaal van
naam, echt ongelooflijk. In de maan-
den december en januari begint hij
met het verzamelen van zaden. Bij al-
le soorten worden nummers gemaakt,
vervolgens worden de gegevens in de
computer gebracht. Dan begint in
april (fleskalebassen) en mei (de rest)
de periode van zaaien. Daarna worden
de (zo’n 3500) kalebassen en pompoe-
nen in potten ‘verspeend’. Daarna cir-
ca drie weken de tunnelkamer in, ver-
volgens uitplanten in het veld en dan
eind augustus oogsten. Komend week-
end staan de kalebassen en pompoe-
nen dan bij Pompoenerie Tonda Pan-
dana te kust en te keur, maar vooral
ook om van eigenaar te verwisselen !
Een eindje verderop zullen enkele
ezels nieuwsgierig naar al die mensen
kijken. Martin: ‘Het houden van ezels
is ook een hobby van mij. Deze dieren
zijn veel en veel slimmer dan mensen,
ze stoten zich echt geen twee keer aan
dezelfde steen hoor’, zo zegt hij la-
chend. Tijdens de open dagen ook tal
van nevenactiviteiten in en rondom
het bedrijf. Ook is er een foto expositie
(vlinders en insecten) van Rob
Schmitz. De open dagen zijn van 10.00
tot 18.00 uur.
Zie ook de advertentie elders.

Laatste open dagen Pompoenerie Tonda Pandana

Martin Spiegelenberg: 'Eens houdt
het op, het lijf kan niet meer"!

Het zal komend weekend (12, 13 en 14 september) waarschijnlijk, zoals al
jaren te doen gebruikelijk, weer ontzettend druk worden aan de Oude
Zutphenseweg 5 A. De open dagen van Pompoenerie Tonda Pandana trek-
ken niet alleen uit de regio, maar uit alle delen van het land kijkers en ko-
pers. Niet zo verwonderlijk want eigenaar Martin Spiegelenberg behoort
tot één van de grootste verzamelaars in Europa van zoveel mogelijk ver-
schillende soorten pompoenen en kalebassen. Er worden aanstaand
weekend ongeveer 500 verschillende soorten tentoongesteld. Het worden
voor Martin Spiegelenberg wel drie zeer bijzondere dagen. Hij stopt er na-
melijk mee. ‘Het lijf wil niet meer. De onderste ruggenwervels zijn versle-
ten en bovendien heb ik ischias. Het paard moet de kar trekken, maar het
paard kan het niet meer lijden’, zo grapt hij lachend.

Martin Spiegelenberg tussen de kalebassen.

Telefonisch kan er ook een verkoop-
nummer aangevraagd worden en wel
op dinsdag 23 september van 20.30 tot
21.00 uur onder telefoonnummer
0313 - 476946. Indien u beschikt over e-
mail verzoeken wij u een verkoop-
nummer aan te vragen per e-mail. Het

e-mailadres: a.h.peters@kpnplanet.nl
Op de najaarsbeurs zal uitsluitend leu-
ke, vlotte, eigentijdse najaars- en win-
terkleding plus schoeisel worden ver-
kocht. U kunt kleding inbrengen en
kopen vanaf maat 80 t/m 186.
De beurs begint om 10.00 uur en
duurt tot 12.00 uur. Per betalende
klant wordt slechts € 1,00 extra bere-
kend ten behoeve van het goede doel.
De niet verkochte kleding kunt u ach-
terlaten. Dit wordt opgehaald door
Stichting C.O.E.H. (Commissie Oost Eu-
ropa Hengelo Gld). De sfeer is altijd
goed en de kwaliteit erg hoog. Zowel
nieuw als bijna nieuwe kinder- en tie-
nerkleding. Een echte aanrader voor
alle ouders en tieners tot 16 jaar! Voor
meer informatie over de kledingbeurs
of de Stichting C.O.E.H. kunt u contact
opnemen met mw. I. Peters onder tel.
(0313) 47 69 46.

Kinder- en Tienerkledingbeurs
Zaterdag 27 september is onze half-
jaarlijkse kledingbeurs in de Gilde-
school, Kerkstraat 87 te Voor-
Drempt. Met 25% van de verkoop-
prijs steunen we al meer dan 11
jaar Ethiopië met het financieren
van diverse projecten! Wilt u leuke,
eigentijdse kinder- en tienerkle-
ding te koop aanbieden dan kunt u
op dinsdag 23 september van 14.00
tot 15.00 uur en 's avonds van 19.00
tot 20.00 uur een verkoopnummer
en kledinghangers halen op de
Rijksweg 27 te Voor-Drempt.

Zondag om 13.00 uur start de optocht
in Voor-Drempt (hoek Kerkstraat-Veld-
weg) om na ruim één uur in Achter-
Drempt te eindigen. De optocht van de
Dremptse Kermis ontwikkelt zich de
laatste jaren tot één van de fraaiste uit
de omgeving, waar het publiek in gro-
te getale op afkomt. Tijdens de op-
tocht wordt er gecollecteerd. De op-
brengst van de collectie komt geheel
ten goede aan het prijzengeld van de

wagenbouwers. Na de optocht wordt
uitbundig feestgevierd in Café  Zaal
"De Boerderie" en de feesttent van de
Fam. Hoppenreijs en kan worden ge-
noten van de kermisattracties.

De opening door de kermis wordt ge-
daan door burgemeester Aalderink
van de gemeente Bronckhorst op het
schoolplein om 9.15 uur. Daarna star-
ten de kinderspelen, het vogelschie-
ten, ringrijden met trekker en de ove-
rige spelen. De huldiging van het ko-
ningspaar, prins en prinses en de uit-
reiking van de prijzen van de optocht
vindt dit jaar plaats een half uur na
het koningsschot in feestzaal van "De
Boerderie" Daarna is in beide uit-
gaansgelegenheden live-muziek met
diverse toporkesten. Voor verdere in-
formatie kunt u ook de website bezoe-
ken; www.dremptsekermis.nl

Dremptse kermis
Op zondag 14 en maandag 15 sep-
tember a.s. wordt in Drempt de
jaarlijkse kermis gehouden. In
Achter Drempt is een groot "Ker-
misplein" gecreëerd waar alle feest-
vierders bijeenkomen.  Zaterdag-
avond voorafgaand is er al de mo-
gelijkheid om voor het vogelschie-
ten in te schrijven vanaf 21.00 uur
in Café Zaal "De Boerderie".

CVA staat voor Cerebro Vasculair Acci-
dent, vrij vertaald: 'een ongeluk in de
bloedvaten van de hersenen'. Martin
Reijntjes is CVA-consulent bij zorgor-
ganisatie Sensire in de regio Doetin-
chem en Bronckhorst. Hij geeft men-

sen die een beroerte hebben gehad in-
formatie en beantwoordt hun vragen.
Soms wanneer de patiënt nog in het
ziekenhuis ligt, maar vaak ook als ze
net thuis zijn. Dan namelijk worden
mensen heel direct geconfronteerd
met de gevolgen van een CVA, zoals
vermoeidheid en depressie. Ook de
naasten van de patiënt hebben dan ge-
legenheid om met haar te praten.
Martin zal tijdens deze bijeenkomst in
de mantelzorgsalon uitvoerig vertel-
len over zijn werk en er is ook ruim ge-
legenheid om vragen te stellen. Ieder-
een die belangstelling heeft voor dit

onderwerp is welkom vanaf 13.30 uur.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer
16.00 uur. De toegang is gratis en voor
de bezoekers staat de koffie en thee
klaar! De mantelzorgsalon is een ont-
moetingsplek voor mantelzorgers van
alle leeftijden. Mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, gehandicapt of hulp-
behoevend is. De mantelzorgsalon is
gevestigd in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo G. 
Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Leven na een beroerte
In de mantelzorgsalon in de ge-
meente Bronckhorst wordt dins-
dagmiddag 9 september a.s. ge-
sproken over de mogelijke gevol-
gen van een beroerte, in medische
termen CVA genoemd. Hoe ver-
werk je dit en hoe ga je om met de
gevolgen van een beroerte?

Meditatie:
iets voor u?
Zijnsgeoriënteerd begeleider

Lucie Bartel heeft een praktijk

aan huis in een mooie ruimte in

het buitengebied van Vorden.

Zij begeleidt middels individue-

le gesprekken en relatiege-

sprekken. Ook begeleidt zij klei-

ne meditatiegroepen.

Wat is Zijnsoriëntatie en wat be-

tekent het voor jou?

Zijnsoriëntatie is sinds zes jaar de

inspiratiebron van mijn leven en

werken. Dat betekent voor mij vol-

uit leven en werken, levenskunste-

naar zijn. De Zijnsgeoriënteerde vi-

sie is ontwikkeld door Hans Knibbe

en is een integratie van het Tibe-

taans Dzogchen Boeddhisme en de

westerse humanistische psycho-

therapie. Het Zijnsgeoriënteerde

werk richt zich op datgene in jou,

dat vrij, heel en stralend is. Dat

lijkt soms ver weg als je gevangen

zit in krampgewoontes, angsten,

pijn of verdriet. Door je te richten

op  de heelheid, openheid en na-

tuurlijkheid in jou, versterk je de-

ze. Door met een liefdevolle blik

naar je krampen te kijken zie je

weer wie je bent, wat je wilt, hoe je

wil leven. Ik begeleid je hierbij mid-

dels oefeningen, visualisatie en

meditatie. 

Wat merk je er van in je dage-

lijks leven?

Het belangrijkste is dat mijn hou-

ding ten op zichte van mezelf is

veranderd. Ik ben milder gewor-

den, omdat ik zie wat ik doe, hoe ik

omga met verdriet en pijn.  Je zit

vaak gevangen in oude patronen

en dat belemmert je om te zien

wat er wèrkelijk gaande is. Hoe be-

ter je dat ziet, hoe gemakkelijker je

daar uit kunt stappen. Voor mijzelf

geldt dat ik  veel lichter en levens-

lustiger ben geworden.  Meditatie

speelt daarin een belangrijke rol

omdat dat rust geeft en ruimte

schept voor nieuwe inzichten.

Voor wie is Zijnsgeoriënteerde

begeleiding geschikt?

Als je een stap wilt zetten in je ont-

wikkeling of meer duidelijkheid

over wat je wilt. De aanleiding kan

zijn dat je depressief bent of stu-

kloopt in je werk of je relatie. Of als

je niet zo goed weet hoe je verder

moet. 

In mijn praktijk bied ik individue-

le- en relatiebegeleiding aan. Ook

start ik 19 september weer met een

cursus lichaamswerk/meditatie. Bij

voldoende belangstelling start ik

ook een avondgroep. 

Belangstellenden zijn welkom voor

een gratis kennismakingsgesprek.

Lees verder alles wat je wilt weten

op www.lbartel.nl of bel 06-

53627192



Het is altijd gezellig
op de

De Valeweide 
Bloemen en planten

BOLCHRYSANT........................3.99

BOS ZONNEBLOEMEN......1.99

3 HEIDEPLANTEN......3.99

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

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

Speculaaspakket 15 Molens
+

3 dikke brokken speculaas
+

2 gevuld speculaas

samen 6 euro

SUPER DIKKE ZOETE DRUIVEN 1 kg € 2,50
VOLSAP MINNEOLA (SINAS-MANDARIJN) 20 stuks € 5,00
HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk € 0,89
HOLLANDSE SLABONEN 1 kg € 0,98
VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN 1 doos € 1,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

RUNDERBLOEMSTUK
Klassestuk mager Rundvlees

per 500 gram  4,95

PROCUREUR STEAKS
Panklaar

per 500 gram  4,50

ROOKWORST
Grof of fijn

per stuk 1,75 3 stuks  4,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



De deelnemers konden uit drie afstan-
den kiezen: 30, 45 of 60 kilometer. In
totaal namen er ruim 500 personen
aan deel. De meeste belangstelling
ging uit naar de middenafstand (45 ki-
lometer). De start was vanaf Strada

Sports aan de Overweg in Vorden. De
organisatie had een parcours uitgezet
dat bestond uit een combinatie van
zandpaden en harde wegen, afgewis-
seld met technische stukken. De route
liep via Almen, Lochem, Medler rich-
ting ’t Zelle en van daaruit weer naar
Strada Sports in Vorden.
De eerstvolgende activiteit van De
Achtkastelenrijders is een veldrit die
begin december zal worden georgani-
seerd.

Ruim 500 deelnemers 
mountainbike najaarstocht
Om alvast te wennen aan het nieu-
we mountainbike seizoen organi-
seerde de VRTC De Achtkastelenrij-
ders zondagmorgen een zoge-
naamde najaarstocht.

Wedvlucht vanaf Isnes over een af-
stand van circa 210 kilometer. 
De uitslagen waren: 
comb. A en A. Winkels: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

11, 14, 16, 17; Marc Tiemessen 2; H.A.
Eykelkamp 4, 6, 13; H.B.M. Hoksbergen
10, 12, 15; Rick Wuestenenk 18; D.J. Go-
tink 19; C. Bruinsma 20.

P.V. Vorden

Afgelopen zondag was in Vorden de
jaarlijkse MTB-tocht van de Achtkaste-
lenrijders, de VRTC. Voor Pien Kranen-
berg was het de eerste keer dat zij de-
ze tocht fietste. Op zich niet zo bijzon-
der natuurlijk, maar wél als je haar
leeftijd hoort: net 6 jaar! Sinds vorig
jaar augustus is zij 'besmet' met het
mountainbikevirus. Bijna elke zater-
dag is ze samen met haar vader te vin-
den in de Vordense bossen. Samen
fietsen zij dan zo'n 20 kilometer per
keer. Toen ze hoorde van deze toer-
tocht, wilde ze hem ook graag fietsen.
De kortste afstand is 30 kilometer. Een
stuk verder dus dan haar 'trainings-

route', maar ze wilde het dolgraag pro-
beren.

Afgelopen zondag was het dus zover.
Na het inschrijven, waar ze al flink
wat bekijks had, ging ze op pad. Na
zo'n 15 kilometer was de eerste stop
waar ze soep en een gehaktballetje
kreeg. De helft zat erop en ze vertelde
dat ze er geen moeite mee had. De
laatste kilometers waren ook goed ver-
lopen en toen ze na iets meer dan 2
uur fietsen weer terug was bij Strada-
Sport, kreeg ze een warm applaus van
alle fietsers die al binnen waren! Haar
eerste toertocht zat erop en ze zei: "het
was een makkie, wanneer is de volgen-
de tocht pap?" 
Wie weet dus wat de Olympische spe-
len over 12 jaar in petto hebben voor
deze kleine Vordense meid.

MTB-tocht VRTC
De Olympische spelen zijn net
voorbij, maar de opvolger van Ma-
rianne Vos heeft zich al aangekon-
digd.

1 september heeft de selectie afscheid
genomen van Jolien en gaat Mellanie

Jansen uit Eibergen, de selectiegroep
met veel enthousiasme les geven. Lijkt
het jou,u ook leuk om te komen spor-
ten bij Sparta dan kan dit. Op woens-
dagmiddag is er voor de kinderen
gymnastiek. Op woensdagavond kun-
nen dames zich uitleven met gymnas-
tiek of aerobic. Men kan altijd 2 keer
een proefles volgen. Wilt u meer infor-
matie en over de tijden kunt u contact
opnemen met Jolande Loman Tel nr
0575/551989

Gymnastiekvereniging
Sparta
Sparta is het seizoen 1 september
met een nieuwe leidster voor de se-
lectiegroep begonnen. Jolien Gr
Roessink voormalig leidster had al
enige tijd aangegeven te willen
stoppen met de selectiegroep om-
dat ze vanwege drukke werkzaam-
heden het niet meer kon combine-
ren.

Dit was mede te danken aan het
mooie weer en de prachtige locatie bij
het clubgebouw van de V.A.M.C. De
twee opgestelde vogels werden in het

hart geraakt door Roald Nijenhuis (vol-
wassenen) en Sander Roosendaal in de
leeftijdsgroep to 16 jaar. Deze schut-
ters mogen een jaarlang schuttersko-
ning van Kranenburg zijn.

De stichting C.C.K is dan ook dik tevre-
den en er staat volgend jaar weer vo-
gelschieten op het programma.

Vogelschieten Kranenburg
Zaterdag 6 september vond in Kra-
nenburg het jaarlijkse vogelschie-
ten plaats. Ondanks het wat gerin-
ge aantal deelnemers was het toch
een zeer geslaagde avond.

Ook is er meegedaan met de fietsvier-
daagse waarbij de NBvP, VVN weer met
het grootste aantal mee deed. Mede-
werking is verleend bij 'Fiets de boer
op' en tijdens 'de Castle Fair'. Op
woensdag 12 september is  de maande-

lijkse bijeenkomst om 19. 45 uur in de
Herberg. Deze avond komt mevrouw
Corine Naranji uit Halsteren een le-
zing verzorgen over haar boek: 'Bittere
thee'. Ten tijde van de laatste jaren van
het bewind van de sjah van Perzie

heeft zij daar samen met haar man ge-
woond. Zij vertelt over de grote veran-
deringen in het land van de Islam, de
revolutie van Ayatollah Khomeini.

Op dinsdag  23 september maken we
een ochtend fietstocht naar de Recht-
bank in Zutphen, waar we een zitting
van de politierechter bijwonen. Nieu-
we leden zijn van harte welkom.

Bond van Plattelandsvrouwen
VROUWEN VAN NU VORDEN
De vakanties zijn voor het grootste gedeelte weer voorbij en we hebben
weer een nieuw programma voor het komende seizoen.  In de vakantie is
er verscheidene avonden door een aantal enthousiaste dames gefietst.

Een gesprek met een pop over zeker-
heid krijgt een onverwachte wending.
De pop krijgt wel erg veel zelfvertrou-
wen en wil leven zonder de poppen-
speler. Hij beslist zelf wat hij wil doen
en wat goed en fout is. 

Het gaat erg goed met de pop, hij heeft
het goed naar z'n zin zonder de pop-
penspeler. Totdat.

Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar
zijn welkom! Het begint om 15.00 uur.
Wil je vooraan zitten, kom dan op tijd.
Deze middag is georganiseerd door de
Katholieke Kerk, de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Kerk samen. 

Graag willen we laten zien dat er in de
kerken ook voor kinderen van alles te
beleven is! Vandaar dat we het kerke-
lijk seizoen op deze manier met elkaar
beginnen. 

We hopen je te zien, met je vriendjes/
vriendinnetjes/broer/zussen/opa's en
oma's/ouders/begeleiders en wie je
maar mee wilt nemen!

Kindermiddag in Vorden
Woensdagmiddag 10 september is
er speciaal voor kinderen een hele
leuke middag georganiseerd in de
Hervormde Kerk van Vorden. Er is
een poppentheater over het jonge-
tje Timmy. Het stuk heet "vrij zijn".

Irma coacht mensen om af te vallen.
Ik vraag me af wat ik me daarbij moet
voorstellen. Hoe ontstaat zoiets en hoe
werkt het. "Ja" zegt Irma "hoe is dit nu
ontstaan.". Net als zoveel dingen die
uiteindelijk herkenbaar zijn, heb ik
ooit zelf te kampen gehad met overge-
wicht. Door mijzelf op een strenge en
concrete manier  aan te pakken heb ik
gemerkt dat je doelen kunt stellen.
"Als je doet wat je zegt en je gaat er-
voor"… dan kan je als mens veel berei-
ken. Irma die in de gehandicapten
zorg werkt en van daaruit ook mensen
coacht, weet natuurlijk als geen ander
hoe je mensen kunt steunen om een
doel te bereiken. Zo kwam het ooit ter
sprake dat iemand heel graag tien kilo
wilde afvallen maar zelf al aangaf dat
ze na zes kilo de moed opgaf en daar-
na zo weer terug bij af was. Jammer
van al die gedane moeite en dit komt
ook niet ten goede aan je zelfbeeld.
"Weet je wat" zei Irma, " we gaan een
stappenplan opstellen, mail me iedere
week en met name regelmatig in het

begin, dan zal ik je hierin begeleiden.
We stellen een plan op, je geeft aan
wat je doel is en samen zorgen we er-
voor dat je het gaat bereiken. De een
heeft een langere tijd de coach nodig
dan de andere. Het gaat er om, dat het
patroon waar je inzit doorbreekt. Je
wordt  ervan bewust door met mij over
je eetpatroon te communiceren. Het
belangrijkste is dat door erover te pra-
ten je ervan bewust wordt dat de ma-
nier van eten moet worden gewijzigd.
Jouw doel afvallen wordt concreet om-
gezet in ..doen! De een zal dit sneller
kunnen doorbreken dan de ander. Als
iemand op de goede weg is heeft hij
misschien nog niet zijn streefgewicht
bereikt maar is zich wel bewust van
hoe het zover heeft kunnen komen.
Zo gauw je daarvan bewust bent, kun
je zelf verder.  Tot die tijd ben ik diege-
ne die je steunt,  aanspoort tot door-
zetten en je af en toe ook toespreekt
als je het er bij laat zitten en dat is dan
vaak net die stok achter de deur of de
steun in je rug die je er doorheen
trekt. 

"Het gaat er dus om, dat mensen die
willen afvallen, dit uiteindelijk berei-
ken door bewustwording van hun leef
en eetgedrag." zegt Irma. De ervaring
leert, nu na een jaar al intensief men-
sen te hebben begeleid, dat diegene
die zich aanmeldt, het prettig vindt
om samen het proces in te gaan. Ieder-
een weet dat afvallen iets is wat je zelf
kunt doen, maar wanneer je de strijd
als een team aangaat sta je sterker en
is de kans van slagen bijna altijd gega-
randeerd. De coach moet je zien als
een spiegel die je wordt voorgehou-
den. Deze zal je eetgedrag uitvergro-
ten zodat je ervan bewust wordt waar
het anders moet. Zo gauw je dat door
hebt, is de strijd gewonnen en heb je
niemand meer nodig. Dat geeft de per-
soon een innerlijke kracht, die ge-
zondheid, levenslust en zelfvertrou-
wen uitstraalt. 

Het tijdstip om te beginnen is wan-
neer je de knop omdraait en tegen je-
zelf zegt,; "Ik wil de verandering aan-
gaan" Vanaf dat moment gaat Irma sa-
men met je de strijd aan. 
Wilt u meer informatie, Zie adverten-
tie in de rubriek  "contactjes".

"Als je doet wat je zegt en je gaat ervoor"

Personal coach bij het afvallen

Irma Rouwhorst-Schroer staat mij
al op te wachten. Ze is 1.70cm lang
schat ik, rond de leeftijd van 43
jaar en geen kilo te zwaar. Ja, wie
wil dit nu niet.  "Hallo, kom erin de
koffie is klaar" dat is het eerste wat
Irma aan mij vraagt. Als ik aangeef
dat je met zo'n figuur niets te kla-
gen hebt, lacht Irma en zegt dat zij
dit ook niet vanzelf heeft gekre-
gen.

Programma Ratti: 
Woensdag 10 september
18:30 Ratti D1C - Ruurlo D2  

Zaterdag 13 september
14:30 Ratti 5 (zat) - Zelos 6 (zat)  
14:30 Ratti B1D - Almen B1  
12:00 Ratti C1 - Keijenburg. Boys C2  
11:00 Ratti E1C - Warnsveldse Boys E8
11:30 VIOD D5 - Ratti D1C  
08:30 Zelos F4 - Ratti F1C   

Zondag 14 september
14:00 Ratti 1 (zon) - Den Dam 1 
10:00 Ratti 2 (zon) - Terborg 3   
10:00 Ratti 4 (zon) - Vorden 5  
10:45 WVV '34 6 - Ratti 3 (zon)  
11:00 AD '69 DA1 - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l

Dinxperlo - Vorden 3-1
Vorden is in de eerste competitiewed-
strijd met lege handen huiswaarts ge-
stuurd door Dinxperlo. Niet dat Dinx-
perlo veel beter speelde dan Vorden,
maar het benutte de kansen. Bij Vor-
den ging er in het positiespel van alles
mis, hoewel in de tweede helft daarin
enige verbetering optrad. In de eerste
helft wist Vorden zich nagenoeg geen
enkele kans te creëren, terwijl het in
de tweede helft merendeel op de helft
van de tegenstander opereerde. Dege-
nen die dachten dat de wedstrijd om
half drie begon hebben weinig gemist,
want er werd over en weer slecht ge-
voetbald. Bij Vorden kon de voorste li-
nie geen kansen creëren en werd er
overwegend balverlies geleden. Bij een
hoge voorzet werd een opkomende ver-
dediger niet gedekt en die kopte de 1-0
binnen. Dinxperlo had wat meer veld-
overwicht, maar echte uitgespeelde
kansen kreeg het niet. Vorden kreeg op
slag van rust de mogelijkheid om de
stand gelijk te trekken. Rob Enzerink
werd binnen het strafschopgebied on-
deruit gehaald. De scheidsrechter leg-
de de bal op de stip, maar Erik Olden-
have had het vizier niet zuiver staan,
want zijn inzet ging naast. In de twee-
de helft kwamen Dennis Wentink en
Tim van den Berg in de ploeg. Zij zijn
net terug van vakantie en dus nog wat
trainingsachterstand. Vorden zette
meer druk naar voren en zette Dinx-
perlo op eigen helft vast. Naar mate de
wedstrijd vorderde nam het meer risi-
co en het kreeg daarbij binnen vijf mi-
nuten twee counters om de oren, waar-
aan echter balverlies aan vooraf ging.
3-0 Met nog een kwartier op de klok
had Vorden zoveel overwicht, dat som-
migen er nog geloof in hadden, niet
onterecht overigens De makkes was
echter, dat in de passing en afronding
vaak de verkeerde oplossingen werden
gezocht en ook de muur van Dinxper-
lo een obstakel was. Vorden kreeg di-
verse mogelijkheden via Arnold Norde
en Dennis Wentink. Rob Enzerink
speelde zich in het strafschopgebied
vrij en lobde de bal over de doelman,
waar de zojuist ingevallen Niels Sieme-
rink klaar stond om de bal binnen te
knikken. 3-1 Vorden kreeg in de laatste
minuten diverse kansen om de achter-
stand te verkleinen of langszij te ko-
men, maar het speelde te onsamen-
hangend. Er is voor trainer Wolvetang
nog veel werk aan de winkel.

v o e t b a l

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Lian Nijenhuis was op 6 september in
Wilp met haar pony Ypsilon succesvol
in de M2 dressuur. Ze behaalde een 2e
prijs met 190 punten.

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

SEPTEMBER
10 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
10 L.V.G. Linde 55 jarig bestaan Verras-

singsavond
11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
17 ANBO klootschieten, Kleine Steege
18 Bejaardenkring
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Dialezing: "Reis naar het ein-

de van de wereld" in het Stampertje
24 ANBO klootschieten, Kleine Steege
25 PCOB middagbijeenkomst over ge-

heugenverlies in het Stampertje 
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
Modevormgeving en beeldende kunst
GalerieBibliotheekVorden 5 septem-

ber t/m 16 november
Kunstweekend Vorden 6 en 7 sept.
31 augustus t/m 12 oktober Beeldend
kunstenaar Edith Snoek in galerie
Agnes Raben, Nieuwstad.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

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

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

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

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



GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

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

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

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.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

aan- en/of verkoop • taxaties • productierechten • bedrijfsverplaatsing

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

DE WOLWINKEL
IN WARNSVELD

Wij moeten ruimte maken voor
de nieuwe wintergarens!!!

Daarom NU diverse 
soorten breigarens met 50% korting

Loop eens bij ons binnen en bekijk de enorme 
voorraad breigarens en boeken. Ook voor handwerk,
stoffen en borduurpakketten bent u bij ons aan het
juiste adres.

6 WITTE
BROODJE

MET MAANZAAD 
OF SESAM

VOOR

€ 1.95

PANDA
BROOD

DONKER MEERGRANEN
VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 16 september.

ANANAS 
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

VOOR € 7.75

GROOT 

VOOR € 11.50
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Fleming Sanidrõme heeft wat te vieren! Ons bedrijf bestaat namelijk maar liefst 
125 jaar, waarvan 55 jaar onder de naam Fleming. 

Om dit jubileum met ons te vieren, nodigen wij u graag uit voor onze Sfeerdagen 
op 12 t/m 14 september a.s. U bent van harte welkom in onze badkamer-
showroom, die de afgelopen maanden een ware metamorfose heeft ondergaan. 
Wij laten u graag kennismaken met ons bedrijf, onze medewerkers en activiteiten,
inclusief een kijkje achter de schermen.

125 jaar vakmanschap, 
kwaliteit en service op 
hoog niveau

Uitnodiging Sfeerdagen
Fleming Sanidrõme

de betere badkamer

Sfeerdagen 

12-13-14 

september
Vrijdag 12 september
14.00 – 21.00 uurZaterdag 13 september

10.00 – 17.00 uurZondag 14 september
12.00 – 16.00 uur

showroom

advies

ontwerp

en installatie

r

Achterstraat 13-19, 7241 AV Lochem, T 0573 25 14 85, F 0573 25 13 70
fleming@sanidrome.nl, www.fleming.sanidrome.nl

Leden Oudheidkundige
vereniging Vorden.

Attentie:
De avond van 17 september a.s.

wordt niet gehouden bij
“de Herberg”, maar in de zaal

van “Hotel Bakker”.

BOOMZORG

• wordt uw tuin te vol?
• groeit een boom tegen uw huis?
• te donker in huis?
• zorgen over de veiligheid van uw bomen?

Bel Acacia Boomzorg voor vakkundig
snoeien, kappen en advies.

Ruurloseweg 81b Vorden. Tel. 0575 55 50 78
www.acacia-boomzorg.nl
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Henk van der Wende, de eerste burge-
meester van de nieuwe gemeente
Bronckhorst, werd de eerste president
van de LC Bronckhorst die op 27 mei
jongstleden officieel werd opgericht.
Jan Dekker noemde de nieuwe club
een ‘club met een jonge honden bru-
taliteit’, maar wel wat rumoerig’. Dis-
trictsgouverneur Sjoerd Roorda ‘ik
ben pas sinds een blauwe maandag
gouverneur en dit is mijn eerste optre-
den in deze functie’, introduceerde
met deze woorden zich zelf. Hij zette
de drie mensen van het ‘eerste uur’ te
weten Henk van der Wende, Tineke
Roorda en Xandra Veltman uitgebreid
in het zonnetje. ‘Zij zijn de ruggen-
graat van de LC Bronckhorst. Als team
hebben jullie er inmiddels een gewel-
dige volwassen club van gemaakt. Een

club midden in het land van Staring,
fijne mensen uit een fijne streek. De
leden allemaal uit de gemeente
Bronckhorst afkomstig, betekenen
iets in de maatschappij. Nu kunnen
jullie iets voor de maatschappij terug
doen’, aldus Sjoerd Roorda, die vervol-
gens de leden van de Lionsclub
Bronckhorst het charter (oorkonde)
overhandigde.

Burgemeester Henk Aalderink bracht
de felicitaties namens zijn gemeente
over. ‘Proficiat president Henk van der
Wende. Het steunt mij enorm dat er
na mijn burgemeesterscarrière moge-
lijkheden zijn om in dit land presi-
dent te worden’, zo grapte hij. Aalde-
rink deed vervolgens een beroep op de
nieuwe Lionsclub om met de gemeen-

te in gesprek te gaan om wellicht geza-
menlijk dingen te doen, samen iets op
te zetten. ‘Ik hoop van harte dat u zich
als Lionsclub goed zult ontwikkelen.
Ik wens u een goede toekomst’, aldus
Henk Aalderink. President Henk van
der Wende haakte gelijk op de woor-
den van de burgemeester in. ‘Ons mot-
to is ‘Lef en creativiteit’. Wij hanteren
als thema ‘Leven en Welzijn’ in geheel
Bronckhorst. Wij willen zeer zeker
graag in samenspraak met de gemeen-
te initiatieven ontwikkelen.

Ik denk bijvoorbeeld aan het in kaart
brengen van wat de 22 leden van de
LC Bronckhorst zelf allemaal in huis
hebben. Bijvoorbeeld iemand die
thuis is in de zorg zou daarin een ad-
viserende rol kunnen spelen. Een an-
der lid zou wat kunnen betekenen op
het gebied van oude ambachten. De
muziekverenigingen, toneelgroepen,
zangkoren, zij allen kampen vaak met
tekorten. De LC Bronckhorst zou zich
in kunnen zetten voor het organise-
ren van een muziekfestival, waarvan
de revenuen ten dienste van genoem-
de verenigingen zouden kunnen ko-
men. Ook zou de Lionsclub een bijdra-
ge kunnen leveren aan het kleurenpa-
let, waarbij de jeugd centraal staat.

Ook denken we aan het uitgeven van
een boek waarin alle bedrijven, instel-
lingen e.d. uit de gemeente Bronck-
horst worden beschreven’, aldus Henk
van der Wende. Districtsgouverneur
Sjoerd Roorda bracht zijn echtgenote
Tineke dank voor het ontwerpen van
een eigen vaantje van de Lionsclub.
Vaantjes die bij uitwisselingen en der-
gelijke zullen worden uitgereikt en
waarin alle karakteristieken van de ge-
meente Bronckhorst voorkomen. Koos

Visser kreeg deze middag voor zijn ve-
le verdiensten voor de Lions uit han-
den van Sjoerd Roorda de ‘Melvin Jo-
nes Award’ uitgereikt. ‘Deze Award is
de hoogste onderscheiding die de Li-
ons wereldwijd kent en die speciaal op
verzoek in Amerika is aangevraagd.
Koos Visser is door de jaren heen een
drijvende kracht in zijn club. Hij heeft
alle denkbare functies binnen de Li-
ons bekleed. Wat Koos oppakt komt al-
tijd voor elkaar’, aldus de gouverneur.

Nieuwe Lionsclub Bronckhorst geïnstalleerd

'Een club met een jonge honden brutaliteit'!

De Lionsclub Bronckhorst is een feit. Zaterdagmiddag werd deze club in
aanwezigheid van onder meer diverse Lionsclub uit de omgeving (Zut-
phen, Doetinchem e.d.) in een bomvolle zaal van hotel Bakker te Vorden
officieel gelnstalleerd. In totaal een groep van 22 leden (11 vrouwen en 11
mannen). Na een welkomstwoord door vice- president Sandra Jurriëns
werden de leden één voor één voorgesteld (zitten, opstaan, zitten) en dat
alles onderstreept met veel applaus! Jan Dekker, voorzitter van de spon-
sorclub LC Wisch de Hamelanden Marken, schetste in het kort de initia-
tieven van zijn Lionsclub die het voortouw heeft genomen tot de oprich-
ting van de Lionsclub in Bronckhorst. Koos Visser (guilding Lion) uit Zel-
hem ondersteunde de nieuw op te richten Lionsclub bij het ontwikkelen
van een eigen visie.

Henk van der Wende, Sjoerd Roorda en Sandra Jurriëns.

Ernst Jan Somsen links ontvangt charter (oorkonde).

Tineke Roorda ontvangt oorkonde uit handen van echtgenoot Sjoerd.

Kinderboerderij de Schouw uit Zut-
phen nam een flink aantal boerderij-
dieren mee. Vooral het konijn was fa-
voriet om te aaien. Verder konden de
kinderen zich vermaken met de Grab-
belton en het Luchtkussen. “Zo’n
springkussen doet het altijd goed,”
lachte een opa. 

Imkerij De Raad was aanwezig met
een bijenvolk, waar veel belangstel-
ling voor was. De koningin, met de
witte stip, kon goed worden gevolgd.
Ook stond heerlijke honig klaar.

Herman Wissilink was er met zijn ha-

vik. Deze twee zijn al twintig jaar sa-
men en de vogel had het zichtbaar en
hoorbaar naar de zin. Hij verleent re-
gelmatig zijn medewerking als kinde-
ren een spreekbeurt willen houden
over roofvogels. 

Steenderense weerman Henk Weer-
kamp vertelde over zijn hobby, het
weer. “Ik voorspel alleen voor mezelf,”
legt hij uit. Maar op zijn Weerstation
Steenderen laat hij via
http://weer.weerkamp.com het recente
weer zien.

Dag van het Platteland 2008

Welkoop Toldijk beleefde weer een succesvolle dag
Welkoop Toldijk organiseerde de
Dag van het Platteland op zaterdag
6 september. Het weer en het bui-
tenleven stonden centraal. Omdat
het weer zich niet altijd goed laat
voorspellen, waren een aantal kra-
men binnen opgesteld. De Najaars
Sale verliep eveneens prima.

Tijdens de Dag van het Platteland bij Wel-
koop Toldijk vertelde Herman Wissilink
boeiend over zijn havik.
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OPRUIMING
VOORRAAD BEHANG!!
EN DIVERSE HISTOR EN FLEXA VERVEN:

50% KORTING!!

VOOR VAKKUNDIG ADVIES EN KWALITEIT

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

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

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

HARMSEN

MODESHOW HERFST-WINTER 
2008/2009

Woensdag 17 september a.s.
1e Show : 10.00 uur
2e Show : 13.30 uur

NIEUW!  3e Show : 15.30 uur  NIEUW!

Wij showen u de nieuwste modetrends uit de 
collecties van de grote modemerken op dit moment.

Koopzondag 21 september a.s.
van 12.00 uur tot 17.00 uur

U bent van harte uitgenodigd!

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit, ook bij slechte weers-

omstandigheden. Het maaidek is voorzien van twee

tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat

een krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal

naar achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13 www.lmbvorden.nl
7251 JT  Vorden Tel. (0575) 55 31 63 info@lmbvorden.nl

Ook ideaalom voor bladte gebruiken!

Zien werken

= kopen!

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T

Po
m
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erie Tonda Pandana
Martin Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a
7251 JP  Vorden

Tel. (0575) 55 14 64
Mobiel: 06 54323046
Fax: (0575) 55 11 05

www.tondapandana.nl

LAATSTE OPEN DAGEN
12, 13 en 14 SEPTEMBER

van 10.00 tot 18.00 uur
Bezichtiging van de collectie op de kwekerij en in de kas

• Pompoen culinair
• Halloween

• Pumpkincarving
• Demonstratie bloemwerk en nog veel meer!

Toegang € 2,50, kinderen t/m 12 jaar gratis
Parkeren gratis.

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
www.helminkmeubelen.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190h l i k b l l

J.

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

Ledikantset voor Ledikantset voor 
'n jubileumprijs!'n jubileumprijs!

Nachtkastje
JUBILEUMPRIJS €175.-

Set bestaande uit:
•  Eiken ledikant 90 x 200
•  Elektrisch verstelbare 

lattenbodem met infrarood 
 afstandbediening
•  Comfortabele matras met
 pocketvering

TTTTTTTTOOOOOOOOOTTTTTTTT 3333333000000 NNNNOOOVVEMBER A.S.OOVVVEEMMBER A S

U k  deU kunt deze kore korting bestedeg besteden bij uw n bij uw aankopen in 20009.H E L M I N K  M A A K T  
H E L M I A A K H E ME T  M O O I E RO I E R BO I E R  B IB I JI JJ U U TU  T H UT H U I SU I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting
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  Meubelen!  Meubelen!

Jubileumprijs:
Van 1050,- nu

€750.-



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

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Zalt.

B. Hoorn.

C. Boeskoolsteen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het Schuttersgilde St.-Jan Keijenborg
heeft 35 nog in leven zijnde koningen,
waarvan de huidige keizer Bertie Wi-
cherink de huidige keizer is. Vijf jaar
geleden schoot hij de houten vogel
naar beneden en nam de keizerstitel
mee naar zijn huidige woonplaats
Grolloo. 

Samen met zijn vrouw Hannie heeft
Bertie Wicherink de afgelopen vijf
jaar telkens tijdens de kermisoptocht
plaats genomen in de koets, waarbij
vele Keijenborgers hem konden be-
groeten.  Nu is het aan de heer Wiche-
rink de kans zijn titel te prolongeren
en aan de andere koningen de uitda-
ging de keizer te onttronen. 

Om 11.00 uur zullen alle oud konin-
gen met hun partners deelnemen aan
de H. Mis. De H. Mis zal in het teken
staan van de rol die het Gilde binnen
de Keijenborgse (parochie-)gemeen-
schap heeft, u allen bent van harte uit-
genodigd in de plaatselijke St-Jan de
Doperkerk. Na de eucharistieviering
zal een rondgang door het dorp plaats-
vinden, waarbij de koningen in een
huifkar kunnen plaatsnemen. Daarna
zal voor de genodigden een brood-
maaltijd klaar staan, waar de konin-
gen nog even hun laatste voorberei-
dingen kunnen treffen voor de onder-
linge strijd. Vanaf 14.00 uur zullen de
koningin op het oude schoolplein,
achter De Horst strijden om de eretitel
en zullen de partners vogelknuppe-
len. U allen bent natuurlijk van harte
uitgenodigd deze middag de konin-
gen aan te moedigen. Bovendien zal
vanaf 16.00 uur de feestzaal van het
Dorpshuis open zijn om de nieuwe
keizer te huldigen. 
Tot ongeveer 20.00 uur kunt u onder
het genot van een drankje en muziek
de nieuwe keizer feliciteren.

Het Schuttersgilde St.-Jan Keijen-
borg bestaat 155 jaar. Ter gelegen-
heid van dit lustrum houdt de ver-
eniging op zondag 14 september
haar vijfjaarlijks keizerschieten.
Dit betekent dat alle nog in leven
zijnde oud koningen van het Gilde
die dag strijden om de titel "keizer
van het Schuttersgilde St.-Jan"

Nu was het niet zo dat Joey en zijn va-
der niet wisten dat de mogelijkheid
om de titel te pakken reëel aanwezig
was, Joey kon zich amper realiseren
dat het pal voor de wedstrijd geschets-
te scenario ook daadwerkelijk was uit-
gekomen. Pas toen op het renners-
kwartier werd omgeroepen dat de
Race of the Cup Champions op 4 okto-
ber slechts over één race verreden zou
worden gingen ze rekenen. Toen naas-
te concurrent Joshua Das in de trai-
ningen verstek liet gaan werd het hel-
maal spannend. Joshua was naar Italië
geweest om deel te nemen aan de Red
Bull rookie voorselectie en was te laat
in Assen gearriveerd. Toch zou hij de
race mee mogen rijden, wellicht vanaf
de laatste startplaats, maar zover zou
het niet eens komen.  In de trainingen
was Joey veruit de snelste man van het
veld. De omstandigheden waren pri-
ma en de motor liep als een zonnetje.
Hij stond daarmee op de eerste start-
plaats en om twee uur begon de race
die over negen ronden ging.

Bij het doven van de startlichten was

het meteen den Besten die de leiding
nam en als eerste de haarbocht in
dook. Behendig en in een strakke stijl
nestelde hij zich stevig op de eerste
plaats. Tasia Rodink wist zich meteen
naar de tweede plaats op te werken
maar al snel kon zij een superieur rij-
dende Joey uit haar beeld zien verdwij-
nen. De leidende scholier bouwde een
imposante voorsprong op van ruim 20
sec en werd als winnaar afgevlagd. Hij
werd door vader Kees aan de finish op-
gewacht en moest toen tot het besef
komen dat de klus geklaard was, de ti-
tel was binnen!! Tasia Rodink was één
van de eersten die Joey trakteerde op
een dikke kus en samen met Sven de
Boer mocht het drietal plaatsnemen
op het podium. Joey genoot van alle
hulde die hem ten deel viel.  "Dit had-
den we helemaal niet verwacht, nee
we hadden er niet eens bij stil gestaan
dat dit zou kunnen gebeuren", aldus
Joey nadat hij gehuldigd was. Toen we
het bericht hoorden dat we nog
slechts twee wedstrijden hoefden te
rijden gingen we aan het rekenen en
toen kwam al meteen uit dat ik kam-

pioen kon worden als Joshua Das niet
zou scoren, maar daar hadden we na-
tuurlijk niet op gerekend. Maar Das
had problemen met zijn motor en kon
daardoor niet deelnemen aan de race,
daardoor stegen mijn kansen aanzien-
lijk. In de race wilde Joey daar niet aan
denken maar toen hij over de finish
kwam was het echt waar!Ik ben kam-
pioen!Joey bedankte na afloop dan
ook zijn ouders voor wie niets teveel is.
Verder bedankte hij de sponsors, het
Amici Racing en in het bijzonder Os-
car Walraven en Gerrit Duister zonder
wie dit allemaal niet mogelijk was ge-
weest. Joey hoopt in 2009 ook uit te ko-
men voor het Amici team en dan in de
supersport klasse. Volgende week
wordt alweer de laatste ONK van dit
seizoen verreden op het circuit van As-
sen. Tijdens de Race of the Champions
zal Joey in aktie komen op een super-
sport 600 van het Amici Racing. Op 13
september vieren ze daar een feestje
want dan word den Besten 16 jaar.

Bij de Race of the Champions die ge-
houden worden op 13 en 14 septem-
ber kunnen nog twee rijders van de
HAMOVE kampioen worden en dat
zijn Swen Ahnendorp en Bob Whitag.
De kansen van Ahnendorp zijn het
grootst en het is dan ook zeer de moei-
te waard om de laatste race in Assen te
bezoeken. Verder zullen er veel oud
Nederlandse kampioenen aanwezig
zijn zoals o.a. Egbert Streuer, Marcel
Ankone, Jos Schurgers, Piet Konijnen-
berg en vele anderen.

HAMOVE talent Joey Den Besten
kampioen

De pas 15 jarige Amici rijder Joey den Besten (zie foto) heeft afgelopen vrij-
dag geheel onverwacht op het TT circuit de titel behaald in de klasse juni-
or-cup 125-cc. In de vijfde wedstrijd van de KNMV Cup behaalde HAMOVE
rijder den Besten een grandioze overwinning. En met nog twee races voor
de boeg in de lichtste Nederlandse wegraceklasse werd hij onbereikbaar
voor de concurrentie. Nadat hij van zijn motor stapte kon Joey het nog
steeds niet bevatten. "Ben ik echt kampioen?Ik kan het nauwelijks gelo-
ven. Hier hadden we geen rekening mee gehouden en mijn moeder en de
mensen van Amici Racing zijn ook niet hier", stamelde Joey verontschul-
digend. Die waren bij het WK superbike in Engeland met hun andere cou-
reur Nigel Walraven die daar een race reed in de stock 600.

Joey den Besten kampioen junior-cup -125 cc.  foto: Henk Teerink

Viering 155 jaar Schuttersgilde
St.-Jan Keijenborg

Vorige week zondag werd in Holten
een MTB wedstrijd verreden. Hier ston-
den ook verschillende renners van

RTV aan het vertrek. Bij de masters be-
haalde Jan Weevers een zeer mooie
overwinning. Frank Schotman werd
bij de elite derde. 

In de ronde van Twello behaalde Rens
te Stroet een 16e plek. Een dag later
stond hij aan het vertrek in de Henk
Lubberdingclassic. Hier maakte hij sa-
men met Olav van de Berg deel uit van
de kopgroep. Echter de uiteindelijke
klassering is nog niet bekend. De over-
winning ging naar Nederlands mas-
terskampioen Freddy Keller.

Rens te Stroet snelste RTV-er
Afgelopen woensdag werd de Snel-
leman Trofee verreden door de
RTV Vierakker Wichmond. Dit is
een tijdrit over ongeveer 14,5 kilo-
meter. Hierbij was het wederom
Rens te Stroet (hij werd ook al club-
kampioen op de weg) die deze af-
stand het snelste aflegde. Simon
Bargeman werd tweede en Peter
Makkink derde.

De prijs, het boek ‘Butenthuus’ van de
bekende schrijver en natuurfilosoof
Jan Wagenvoort, wordt binnenkort bij
de winnaars bezorgd.

De (agro) biodiversiteit is belangrijk
voor de kwaliteit van leven, voor de
economie, de cultuur en de beleving
van iedereen. ’t Onderholt draagt al ja-

ren bewust bij aan het verbeteren van
de grote verscheidenheid van onze na-
tuur in De Graafschap door het profes-
sioneel beheren en onderhouden van
het landschap. De vakkundige werk-
ploeg die zorgt voor de uitvoering van
deze taken bestaat uit agrariërs met
een eigen boerenbedrijf. Zij weten als
geen ander hoe succesvol de agrari-

sche sector kan zijn in het behoud van
onze waardevolle landschapselemen-
ten. Op de Castle Fair waren talrijke
voorbeelden van projecten die door ’t
Onderholt in de Achterhoek zijn ge-
realiseerd. Grootschalig en kleinscha-
lig. Van het aanleggen of onderhou-
den van markante singels tot het in-
richten van meerdere hectaren met
bos, poelen, grasland en struweel. Dat
het aanspreekt blijkt uit de spontane
aanmeldingen op de beurs van zowel
agrariërs als burgers voor het lidmaat-
schap van ’t Onderholt.

Wilt u eens weten wat ’t Onderholt
voor u kan betekenen, bezoek dan de
website www.onderholt.nl of bel 0575-
550593. U kunt verzekerd zijn van des-
kundig advies.

ANV 't Onderholt zorgt voor ons groene 
erfgoed
De presentatie van de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt uit Vor-
den op de Castle Fair 2008 stond in het teken van de biodiversiteit, de to-
tale verscheidenheid van alle levende planten en dieren. Deze soortenrijk-
dom speelt niet alleen mondiaal een grote rol, maar is juist ook in onze
achtertuin van essentieel belang. Daarom was de jaarlijkse prijsvraag de-
ze keer aan dit actuele onderwerp gewijd. Aan de hand van een tiental fo-
to’s uit de regio over flora en fauna konden de bezoekers meerkeuzevra-
gen beantwoorden. ‘Niet gemakkelijk, maar het maakt je wel extra bewust
wat er allemaal zo dichtbij leeft,’ aldus een van de deelnemers. Uit de goe-
de inzendingen zijn inmiddels drie winnaars getrokken en wel: Marco
Krabbenborg uit Zieuwent, David Schouten uit Wichmond en mevrouw
Goes uit Ruurlo.



Niet om op te scheppen, maar ik denk
dat ik van alle coureurs over de mees-
te ervaring beschik. Daar komt bij dat
ik met name de banen in Zwolle en
Stadskanaal heel goed ken. Ik heb
daar de afgelopen jaren veel gereden
en getraind, echter het blijft wel een
mechanische sport, een ongeluk zit in
een klein hoekje’, zo zegt Barry Was-
sink. Er is voor hem nog een prikkel
om extra te presteren. De wedstrijd op
4 oktober in Stadskanaal wordt name-
lijk zijn laatste officiële wedstrijd uit
zijn loopbaan. Barry: ‘Ik race al bijna
tien jaar. Ooit had ik nog de illusie om
na het rijden op de Pocketbike over te
stappen op de wegracerij. Helaas het
bleef een droom, financieel volstrekt
onhaalbaar. Dat ik stop als Pocketbike
coureur heeft een andere reden. Ik
ben sinds twee jaar ook importeur van
de Zanetti Pocket Bike uit Brescia (in
de buurt van Milaan) . De verkoop van
deze Pocketbike’ s loopt goed. Er is
keuze uit een achttal types in de prijs-
klasse van 1900 tot 3500 euro.

De motoren komen startklaar vanuit
Italië naar hier. De meeste bike’s ver-
koop ik toch wel aan mensen die deze

tak van sport beoefenen. Komt bij dat
ik veel coureurs ken, dat praat natuur-
lijk toch wat gemakkelijker. Verder is
er ook handel in tweedehands moto-
ren, speciaal voor hen die pas met de-
ze sport beginnen. Aangezien ik ook
plannen heb om een eigen Pocketbike
raceteam op te richten, is er voor mij
geen tijd meer om zelf te blijven racen.
Ik hoop in het seizoen 2009 met een
team van drie rijders aan de verschil-
lende kampioenschappen te kunnen
meedoen’, zo zegt Barry. De naam van
één teamgenoot is al bekend namelijk
Roy Klein Herenbrink. Deze uit Heino
afkomstige coureur blijkt over veel ta-
lent te beschikken. Roy doet het in de
juniorklasse uitstekend. Hij bezet in
het tussenklassement de tweede
plaats en heeft nog volop kans de na-
tionale titel te pakken. ‘Het zou toch
prachtig zijn wanneer wij allebei het
seizoen met een nationaal kampioen-
schap zouden kunnen afsluiten’, zo fi-
losofeert Barry Wassink hardop. 

De 25-jarige Vordenaar heeft met het
opzetten van een eigen team nog
meerdere plannen. Zegt hij: ‘Ik wil ook
dolgraag jonge coureurs (junioren)

gaan trainen en coachen. Hen advise-
ren op het gebied van remmen, gas ge-
ven, bochtentechniek, wedstrijdtac-
tiek e.d’. Henk Wassink (vader van Bar-
ry) die zijn zoon de afgelopen tien ja-
ren op velerlei gebied heeft bijgestaan
(adviseur, monteur, chauffeur noem
maar op) zegt over de plannen van
Barry: ‘Er wordt hier in Nederland al
jarenlang geroepen dat er te weinig
aan de begeleiding van de jeugd wordt
gedaan en dat terwijl er toch voldoen-
de jeugd voorhanden is. Daar ligt voor
Barry een heel terrein braak, juist om
de jeugd te stimuleren om van de
Pocktbike over te stappen naar de juni-
oren 125 CC. Hen daarbij te coachen
en de jongens echt te leren hoe ze
moeten racen’, aldus senior.

Barry: ‘Ik hoop in de toekomst de ta-
lenten die er zijn zodanig op te leiden
c.q. te begeleiden dat ze mee kunnen
doen aan wedstrijden om het Neder-
lands kampioenschap. Zou prachtig
zijn. Je begrijpt dat ik door al mijn am-
bities, ik geen tijd meer heb om zelf te
racen. Komt bij dat ik in de toekomst
toch ook regelmatig bij de Zanetti fa-
briek in Italië zal moeten zijn. Dat is
echter allemaal van latere zorg. Ik fo-
cus mij de komende weken alleen op
het Nederlands kampioenschap. Ik wil
mijn carrière graag waardig afsluiten’,
zo zegt Barry. Vader Henk knikt in-
stemmend. Ook voor hem breekt
straks een ander tijdperk aan. ‘Gezien
de plannen van Barry denk ik dat ik de
komende jaren nog wel volop aan de
bak zal blijven’, zo zegt hij lachend. De
moeder van Barry hoort het allemaal
glimlachend aan. Vanwege ziekte
heeft zij Barry het afgelopen seizoen
weinig in actie gezien. Barry: ‘Mijn
moeder is altijd mijn grootste suppor-
ter. Omdat zij niet mee kon heb ik dit
jaar bewust de EK wedstrijden laten
schieten. Ik had er totaal geen behoef-
te aan om in het buitenland te gaan
rijden’.

Nederlands Kampioenschap Pocketbike

Barry Wassink wil laatste 'kunstje' 
graag met nationale titel afsluiten!

Het kan nog altijd, het Nederlands kampioenschap Pocketbike in de klas-
se ‘Senioren open’ op zijn naam schrijven. Met nog drie wedstrijden te
gaan in Lelystad (13 september), Zwolle (20 september) en Stadskanaal (4
oktober) heeft Vordenaar Barry Wassink nog alle kansen. Zegt hij: ‘De on-
derlinge verschillen zijn heel erg klein, momenteel sta ik op de vierde
plaats met slechts 20 punten achterstand op Stephan Ruitenbeek uit
Amersfoort, de huidige leider in het algemeen klassement. Daar tussen in
staan Joey te Laat uit Arnhem en Cliff Kloos uit Goor. Drie wedstrijden be-
tekenen zes manches, waarbij de winnaar van elke manche 25 punten kan
verdienen. Het kan dus nog alle kanten op. Toch geef ik mij zelf pakweg
80 tot 90 procent kans op de titel.

Roy Klein Herenbrink (links) en Barry Wassink. Foto: Henk Teerink.

Ook zal hij vertellen over de restaura-
tie van de Willibrorduskerk in Vierak-
ker. Ter informatie het volgende: Toen
de Friese geloofsverkondiger Liudger
in 794 enkele stukken grond aan de
oostkant van de Yssel krijgt aangebo-
den en daar in 798 een kerkje bouwt,
begint vanuit Wichmond de kerste-
ning van Oost-Gelderland. De opvolger
van deze kerk werd in 1582 door de

sterk meanderende Yssel verwoest en
daarna duurt het tot 1857 eer er in
Wichmond een N.H. Ludgerkerk
wordt gebouwd, gevolgd door de R.K.
St. Willibrorduskerk in Vierakker in
1886. Deze neogotische kerk, bekos-
tigd door baron Alexander van der
Heijden van Doornenburg, werd in
1870 in gebruik genomen en kan tot
de eerste kerk worden gerekend die
volgens het principe van de Utrechtse
School is gebouwd. Beide lezingen
worden ondersteund door lichtbeel-
den die op een groot scherm worden
geprojecteerd. Bovendien wordt de
‘spraak’ versterkt zodat het geheel
voor iedereen goed is te volgen. Aan-
vang 20.00 uur.

Vereniging Oud Vorden
De vereniging Oud Vorden begint
het nieuwe seizoen met een lezing
van Rien Overvelde uit Vierakker.
Hij zal woensdagavond 17 septem-
ber in Hotel Bakker een lezing hou-
den over de kerstening van Oost
Gelderland.

Elke ochtend, weer of geen weer, hagel
of sneeuw, het maakt niet uit: de Vroe-
ge Vogels trekken hun baantjes in het
mooie zwembad In de Dennen. Ster-
ker nog, de Olympische medaille van
Maarten van der Weijden op de 10 km.

zwemmen werkte voor sommige
zwemmers zo inspirerend dat onze
badmeesters een Vroege Vogel soms
"uit het water moesten slaan". Let dus
op bij de volgende Olympische spelen,
wellicht ziet u dan een Vroege Vogel

op het erepodium staan. Elke ochtend
vroeg zwemmen is een hele opgave,
ook voor de badmeesters. 

Voor badmeester Mirko was het iets te
zwaar, getuige het feit dat hij zich één-
maal vreselijk heeft verslapen en de
Vroege Vogels hulpeloos voor het ge-
sloten hek stonden. Daarom kreeg
Mirko (rechtsonder op de foto) een ex-
tra mooie bos bloemen uitgereikt tij-
dens gezellige ontbijt.

Vroege Vogels sluiten zwemseizoen af

Afgelopen vrijdag was de laatste zwemdag van het seizoen. Zoals ieder
jaar sloten de ochtendzwemmers "de Vroege Vogels" het zwemseizoen af
met een ontbijt op het zwembad. Het ontbijt wordt traditioneel georgani-
seerd door leden van de Vroege Vogels. En traditiegetrouw schuiven de
badmeesters Tim, Ernst-Jan en Mirko hongerig aan.

De dag ziet er als volgt uit: om 9.30 u
de koffie klaar in de Dorpskerk en de
dienst begint om 10.00 uur. Ontmoe-
ting tussen gemeenteleden  is een on-

derdeel van de dienst en dit gaat vorm
krijgen op een speciale manier, die we
nog niet verklappen. Wel mag u vast
weten  dat we letterlijk in de benen
moeten komen, en lukt dit niet dan
kunt u zich laten rijden naar  een
mooi opgefrist gebouw. Aan de dienst
werken mee, "De Flierefluiters"een
groep enthousiaste dwarsfluitspeel-
sters en "De Band", ook wel de huis-
band van de beide kerken genoemd.

Voor de kinderen is er deels een eigen
programma en er is kinderoppas aan-
wezig . En tot slot eten we gezamenlijk
een broodje, om 12.30 u vindt de af-
sluiting plaats. Nieuwsgierig gewor-
den? Kom dan op 14 september a.s. om
9.30 u naar de Dorpskerk.

Op elkaar  afgestemd
startzondag  14 september
Op elkaar afgestemd is het thema
van de gezamenlijke startdienst
van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente in Vorden.
Dit thema heeft duidelijk te ma-
ken met de ontwikkelingen die er
zijn om te komen tot een federatie
van beide gemeenten. Het thema
wordt in het winterseizoen voort-
gezet  waarin"verbondenheid"cen-
traal staat. Verbondenheid tussen
mensen onderling, verbondenheid
tussen God en mens, verbonden-
heid tussen de beide kerken.

Wilt U een middagje gezellig "Klaver-
jassen" of "Jokeren"meldt U dan aan.

Plaats van het kaarten: De Wehme
Nieuwstad te Vorden. Aanvang om
14.00 uur. Elke maandagmiddag vanaf
29 september a.s. Opgave bij dhr. Th.
Eijkelkamp tel. 552818.

Kaartclub 55+
Het kaartseizoen staat weer voor
de deur.

Deze keer zal notaris H. J. van Weeghel
van het notariskantoor Van Weeghel
Doppenberg Kamps informeren over:
uw TESTAMENT, NALATENSCHAP en
ERFRECHT sinds 2003. In 2003 is de

wet op een aantal punten gewijzigd.
Vroeg of laat krijgen we hier allemaal
mee te maken. 
Men wordt dan ook van harte uitgeno-
digd om naar deze avond te komen.
Ook niet-leden zijn, zonder enige ver-
plichting, van harte welkom.

Oecumenische vrouwen-
groep wichmond-vierakker
Op 10 september 2008 begint men
weer met de bijeenkomsten.

Als hobbyfotograaf fotografeert hij
veel onderwerpen uit de natuur (voor-
al macrofotografie).

Tot zijn 65e heeft hij aardrijkskunde-
les gegeven op een VMBO/Havo/VWO
school in het centrum van Den Haag.

Op deze school heeft hij regelmatig fo-
toseries over vlinders, rupsen, padde-
stoelen ed. geëxposeerd. 

Deze exposities werden dan o.a. in de
biologieles gebruikt om de jongelui
van de stad dichter bij de natuur te
brengen. Inmiddels is hij 2 jaar met
pensioen en in de gelegenheid zijn
hobby verder inhoud te geven.

De expositie is te bezichtigen in de
gang de Delle 11 t/m 21. (hoofdingang
de Wehme links) Woonzorgcentrum
de Wehme, Nieuwstad 32, Vorden

Foto-expositie in de Wehme
Vanaf 2 september jl. tot begin de-
cember hangt er in woonzorgcen-
trum de Wehme een foto-expositie
van de heer A.J.H. Hissink. Omdat
zijn moeder, mw. Hulleman-Berns,
in de Wehme woont, heeft hem op
het idee gebracht om een deel van
zijn foto's te exposeren.
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Sinds vorig jaar is de muzikale Steen-
derense jeugd een uitwisselingspro-
ject aangegaan met het "Orkiestra Dzi-
kich Grzyby Plciowe" uit het Oostelijk
deel van Polen. Wij zijn enorm vereerd
dat zij kans hebben gezien met de "de
toekomst van Steenderen" tijdens deze
fantastische dag aan de kermisop-
tocht deel te nemen.
Het Orkiestra is opgericht in 1934 en
staat bekend om het volle, diepe ge-
luid, de bijzondere muzikale expressie
en de technische kwaliteit. Het orkest
heeft een ruim repertoire en verzorgt
internationaal geroemde uitvoerin-
gen van het werk van onder andere
Beethoven, Schubert en Strauss. 
Onlangs paradeerden zij tijdens de
jaarlijkse fanfare fair nog in Warschau

en één van de recensisten sprak:
"Dankzij de zorgvuldigheid van Orkie-
stra Dzikich Grzyby Plciowe kwam ie-
der pareltje in de partituur - verstopt
tussen de blazers en het betere slag-
werk - perfect aan de oppervlakte" Van-
zelfsprekend zal een ieder ervan uit
gaan dat deze fantastische klanken
ook in Steenderen ten gehore ge-
bracht zullen worden. 
De eigenschappen van de Steenderen-
se jeugd, gecombineerd met de muzi-
kale klanken uit Polen, dat moet wel
de ideale combinatie zijn. Naast hun
muzikale vaardigheden zullen onze
Poolse gasten ook hun vaardigheden
tonen waar wij de Poolse medemens
vooral van kennen! "The best of both
worlds" is het credo tijdens deze op-
tocht. Dus houdt uw camera's in de
aanslag mensen. Want een bijzondere
gelegenheid zoals deze, zult u hoogst-
waarschijnlijk slechts één keer in uw
leven zien! Kunt u net als de schrijver
van dit stuk bijna niet wachten? Kijk
dan alvast, bij wijze van een voorproef-
je, op www.orkiestra.info

Orkiestra samen met Steenderense
jeugd in optocht
Het is niet zomaar iets om te mo-
gen paraderen in Steenderen tij-
dens de jaarlijkse kermisoptocht,
laat dat voorop staan. Dit jaar zal
het zaterdagmiddag 13 september
tijdens de jaarlijkse kermis weer
genieten zijn in de Steenderense
straten.

Het Hackfort Festival begint zondag
om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De organisatie van dit festival is in
handen van Natuurmonumenten. Be-
zoekers kunnen dan o.m. kennis ma-
ken met diverse ambachten zoals
manden vlechten, rietdekken, paling
roken. De Noordelijke Pomologische
Vereniging is tevens aanwezig om bij-
voorbeeld het ras van uw appels e.d. te
bepalen. Verder is er een schaapsher-
der met zijn kudde Schoonebeeker

schapen. Tevens wordt het wolspin-
nen gedemonstreerd. De kinderen
kunnen een ‘houtspoor’ volgen. Zij be-
leven de geur, kleur en de structuur
van hout van boomstam tot nestkast-
jes. De kinderen kunnen deze kastjes
ter plekke in elkaar timmeren. Om
13.30 en 15.30 is er een mini- excursie
met een boswachter die alle wetens-
waardigheden over het landgoed
Hackfort zal vertellen. Op het erf van
boerderij ’t Hofhuis is ook van alles te
doen en kan men gelijkertijd de pof-
fertjes proeven die er gebakken wor-
den. Onder het motto ‘Hackfort onder
de hamer’ vindt er deze zondag op het
terrein naast het kasteel een unieke
landschapsveiling plaats. Natuurmo-
numenten wil samen met iedereen
die de natuur een warm hart toe-
draagt, een belangrijke stap zetten om
landgoed Hackfort beter te bescher-
men.. Dit gebeurt middels een land-
schapsveiling. Bezoekers aan het
Hackfort Festival kunnen een bod
doen op ooievaarsnesten, boomsoor-
ten, een huis- zwaluwtil, zitbanken of
een vleermuiskelder. ‘ Koopt’men de-
ze landschapselementen dan wordt
men in feite geen eigenaar maar adop-
teert men deze elementen. Natuurmo-
numenten wil met een dergelijke
landschapsveiling geld bijeen brengen
voor het beheer en het onderhoud van
bestaande of nieuw aan de leggen
waardevolle landschapselementen. De
veilingen vinden om 14.00 en 16.00
uur plaats. De veiling is bedacht door
kenniscentrum Triple E.

Hackfortfestival, opening Berendpad
en 'Hackfort onder de hamer'
Zondag 14 september zal het Be-
rendpad officieel worden geopend.
Dat gebeurt in combinatie met het
Hackfort Festival dat aanstaande
zondag eveneens bij kasteel Hack-
fort zal worden gehouden. Marcel
Leferink, voorzitter van de VOV zal
om 11.45 uur een kort welkomst-
woord spreken, waarna aanslui-
tend het woord zal worden gevoerd
door Teo Wams, directeur beheer-
der van Natuurmonumenten en
door Hans Bakker, regionaal direc-
teur van het MKB. Beide heren krij-
gen vervolgens de eerste exempla-
ren van de folder Berendpad uitge-
reikt. Om 12.15 uur zullen aan de
tien winnaars van de actie Berend-
pad, de prijzen worden uitgereikt.
De hoofdprijzen zijn gevallen op
de lotnummers 3588 (weekend of
midweek in Landal Greenparks),
nummer 1105 (herten bur’len voor
vier tot vijf personen) en lotnum-
mer 2665 (mand met streekproduc-
ten ter waarde van 150 euro).

Wes Johannes (roepnaam Wes) kwam
als tweede van de drieling ter wereld.
Hij woog bij de geboorte 2045 gram.
‘Op maandag 5 mei rolde ik voor het
eerst van rug naar buik. Mama had
niet verwacht dat ik dat voor de opera-
tie al zou kunnen’, zo schreef moeder
Angela voor hem op de website. Nik
Petrus (roepnaam Nik) kwam als laat-
ste van de drie ter wereld. Hij woog
2060 gram. ‘Ik ging voor het eerst op
woensdag 16 juli staan. Ik deed dat in
mijn bedje en lol dat ik had’! Angela
de Braak: ‘Nadat de drieling was gebo-
ren werd een poosje later bij Wes een
geruis aan zijn hartje geconstateerd.
Hij bleek een gaatje in zijn hart te heb-
ben. Intussen is Wes op 28 mei jongsle-
den geopereerd. De doktoren in het
Radbouw ziekenhuis in Nijmegen
hebben het gaatje dicht gemaakt. Het
gaat heel goed met hem. Vergeleken
bij Luc en Nik is hij qua gewicht iets
achter. Deze twee wegen thans negen
kilogram en Wes acht kilogram.

Op 29 september moeten wij, zoals het
er nu naar uitziet, nog één keer voor
controle naar de kinderarts. De kinde-
ren slapen ook erg goed. Meestal wor-
den ze s’nachts één keertje wakker,
soms om drie uur soms een uurtje la-
ter. Ze krijgen dan de fles en slapen ge-
lijk weer in. 
De eerste maanden na de geboorte wa-
ren natuurlijk wel erg hectisch. We
hadden al een zoontje (de thans 3-jari-
ge Ben) en dan krijg je er ineens drie
bij. Daar moet je eerst wel even aan
wennen hoor. Intussen gaat alles al
heel wat gemakkelijker. Ze kunnen bij
het drinken alle drie zelf de fles vast-
houden en kunnen bij het eten ook al
zelf stukjes brood in de mond stoppen’,
zo zegt de trotse moeder.

Ben vindt het maar wat gezellig, zo-
maar ineens drie broertje erbij. Hij is
heel erg lief voor de drieling. Hij
kruipt bij ze in de box om te spelen of
om ze gewoon eens lekker te knuffe-

len. Vader Jan de Braak: ‘Ben weet ook
precies wie, wie is. Als er eentje huilt
hoort hij door de babyfoon precies of
het Luc, Wes of Nik is’. Onderwijl pa
Jan dit vertelt is hij druk bezig om de
drieling van een schone luier te voor-
zien. ‘Heeft niets te betekenen, dat
deed ik ook al na de geboorte van Ben.
Leuk werk hoor. Nu ik er inmiddels
drie moet verschonen is de hande-
lingssnelheid wel toegenomen’, zo
zegt Jan lachend. Koken vindt hij ook
fijn, maar dat doet hij veelal in de wee-
kends. Zowel Angela als Jan hebben
een baan. Wel zodanig op elkaar afge-
stemd, dat wanneer Jan werkt, Angela
thuis is en andersom.

Eén dag in de week (zaterdag) hebben
ze beide vrijaf. Zo’n dag wordt dikwijls
ingevuld met bezoekjes afleggen e.d.
Angela: ‘We hebben thans gelukkig
een dermate grote auto dat het gehele
gezin er in kan’. De verjaardag van de
drieling wordt niet op woensdag 10
september maar op zondag 14 septem-
ber gevierd. Met voor elke boy en ook
voor Ben een taart. Het feestje wordt
thuis gevierd in een woning die de af-
gelopen weken flink onder handen is
genomen. Angela en Jan: ‘We mogen
daar verder niets over zeggen, alleen
dat deze verbouwing straks (de datum
is nog niet bekend) in een televisiepro-
gramma van SBS (‘De ultieme woon-
droom’, red.) zal worden uitgezonden.
De datum zal t.z.t. in dit blad bekend
worden gemaakt.

Drieling Luc, Wes en Nik één jaar !

Het is leuk om op de site www.debraakjes.kidzsite.nl te kijken en te lezen
dat het goed gaat met de eeneiige drieling Luc, Wes en Nik de Braak.
Woensdag 10 september worden ze één jaar. Een jaar geleden was het drie-
tal ‘wereldnieuws’. Een eeneiige drieling schijnt namelijk slechts bij één
op de 200 miljoen bevallingen voor te komen. Drie boys die precies op el-
kaar lijken, heeft de één blauwe ogen, de andere twee ook. Het afgelopen
jaar werd op genoemde website alles over de drieling bijgehouden en laat
moeder Angela, althans figuurlijk gezien, haar kroost zelf aan het woord!
Luc Christian (roepnaam Luc) kwam als eerste van de drie ter wereld. Hij
woog 2250 gram. ‘Mijn eerste stapjes waren op dinsdag 22 juli 2008 in bed,
toen ik van de ene zijkant via de achterkant naar de andere zijde ging. Het
waren maar twee stapjes, maar ik moest toch ergens mee beginnen, toch?

De drieling met pa en ma en met Ben.

In iedere gemeente van Nederland
zoekt Koopplein.nl zelfstandige onder-
nemers die in hun woonplaats een
handelsplaats voor tweedehands en
nieuwe spullen op internet willen ex-
ploiteren. Ondernemer Stef Kruip gaat
het nieuwe Koopplein in  Bronckhorst
runnen. "Inwoners van onze gemeen-
te krijgen nu een heel mooie en nieu-
we manier om hun spullen snel en ge-
makkelijk te verkopen in hun eigen
omgeving. Die service is voor hen hele-
maal gratis", aldus Stef Kruip Koop-
plein Bronckhorst/Doesburg werkt uit-
sluitend lokaal, en alleen particulie-
ren en ondernemers uit deze gemeen-
te mogen rubrieksadvertenties plaat-
sen. Dit wordt gecontroleerd met een
postcodefilter en biedt tal van voorde-
len ten opzichte van de landelijke han-

delsplaatsen.  Stef Kruip; "Omdat de
koop en verkoop plaatsvindt in je ei-
gen omgeving heb je geen gedoe met
verzenden. Je kunt het artikel gemak-
kelijk even gaan bekijken en direct
meenemen. Bovendien is het risico op
oplichting kleiner in je eigen gemeen-
te, want de kans dat je elkaar in de su-
permarkt nog eens tegen het lijf loopt,
is groot". Omdat Koopplein uitslui-
tend lokaal opereert, met plaatselijke
advertenties, is het een zeer interes-
sant medium voor commerciële ban-
ners en buttons van lokale bedrijven.
Koopplein Bronckhorst/Doesburg is
inmiddels online. Inwoners van
Bronckhorst kunnen, na aanvraag van
een wachtwoord, vanaf nu direct gra-
tis rubrieksadvertenties plaatsen. Voor
diverse andere gemeenten in Neder-
land wordt nog gezocht naar franchi-
senemers. Naar verwachting zullen in
de komende tijd nog verschillende
nieuwe Kooppleinen, verspreid over
Nederland, worden aangesloten. Koop-
plein.nl is een van de snelst groeiende
franchiseformules van Nederland. 
(Zie ook de advertentie elders in deze
krant).

Koopplein.nl nu ook in Bronckhorst
Bronckhorst is zijn vanaf nu een
van de eerste gemeenten in Neder-
land met een lokaal Koopplein. In
deze gemeente start een lokaal
Koopplein op franchisebasis, on-
der de naam Koopplein Bronck-
horst/Doesburg. Koopplein.nl is
een franchiseformule.

Een gure wind blaast op de ochtend van 22 januari 1557

over Roderlo. Joost van Heeckeren, de held van ons

verhaal, tuurt in de verte. Over de zichtlaan van het kasteel

rijden twee mannen met zware bepakking. Het zijn vader

Evert baron van Heeckeren en broer Jacob die na de Bocht

richting Vorden uit het vizier verdwijnen. Evert is

opgeroepen voor belangrijke diplomatieke besprekingen.

Zo groot Joost zich bij het afscheid nog hield, zo zwaar

valt het hem nu. Heimelijk pinkt hij een traantje weg. Al zo

vaak heeft vader Evert het kasteel, zijn gezin en dorp voor

zaken in Gelre verlaten. Zulke reizen duren weken, soms

zelfs maanden. Joost mist hem dan verschrikkelijk. Maar hij

voelt ook trots. Trots dat Evert het oude Gelre en de

Nederlanden dient. Zoals Evert ook het dorp Roderlo

steeds helpt.

Joost weet het zeker: zo wil ik later ook worden.

Maar met een zucht denkt hij: had ik maar ietsje meer

moed… En flink moet hij zijn, nu hij, 10 jaar oud, de

oudste man op het kasteel is.

Zo loopt hij langzaam terug naar het kasteel. Hij is zó in

gedachten verzonken, dat hij niet ziet dat iemand hem

enthousiast staat op te wachten. Joost schrikt van een

plotseling geluid...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 37, 9 september 2008 Onderzoeksresultaten 'De Staat van de Gemeente' bekend

Inwoners geven Bronckhorst ruime voldoende
In het voorjaar van 2008 is het on-
derzoek 'De Staat van de Gemeente'
uitgevoerd onder inwoners van en-
kele tientallen gemeenten in Neder-
land. Dit onderzoek is door een aan-
tal deskundige instanties opgezet
en geeft onder meer een antwoord
op de volgende vragen: Wat vinden
inwoners van hun woonomgeving?
Wat is het oordeel over het gemeen-
tebestuur? Wat vinden inwoners van
gemeentelijke regels of de dienst-
verlening aan de loketten? Oftewel
is de burger tevreden over de ge-
meente waar hij woont. Omdat het
gemeentebestuur het belangrijk
vindt om te weten wat u van onze
gemeente vindt en waar verbete-
ringen nodig zijn, heeft Bronckhorst
nu voor de tweede keer meegedaan
aan dit onafhankelijke onderzoek.
De uitkomsten van het onderzoek
geven een indicatie van hoe de ge-
meente er voor staat, in vergelijking
met andere gemeenten met een
soortgelijk inwoneraantal en ten
opzichte van 2006, toen we ook deel-
namen. Burgemeester Aalderink:
“De resultaten laten zien dat u als
inwoner best tevreden bent over de
prestaties van uw gemeente en dat
stemt me tevreden, maar er zijn
altijd verbeteringen mogelijk en van-
zelfsprekend werken we daar aan.”  

Voor het onderzoek hebben 1.200
willekeurig gekozen Bronckhorster
inwoners thuis een vragenlijst over
de gemeente ontvangen. Hiervan zijn
er 450 ingevuld en teruggestuurd.
Dit is een prima respons van 37,5%.
De totale respons op de vragenlijst
die is uitgereikt aan de bezoekers
van de verschillende loketten was
iets lager. Van de 400 uitgedeelde
vragenlijsten kregen we er 115
ingevuld terug. De resultaten van
Bronckhorst (bijna 38.000 inwoners)

zijn vergeleken met twaalf andere
gemeenten met een inwoneraantal
tussen de 25.000 tot 50.000 inwoners. 

Conclusies onderzoek
Inwoners konden rapportcijfers
geven als antwoord op de vragen.
Een 1 betekende zeer oneens/zeer
ontevreden en een 10 zeer eens/zeer
tevreden. Een 5,5 was voor neutraal:
niet voldoende en niet onvoldoende.
Over het algemeen zijn burgers
tevreden over de concrete diensten
van een gemeente, bij daadwerkelijk
contact. De gemiddelde waardering
is een 7,0. Bronckhorst scoort op dit
onderdeel een 7,1, waar we in 2006
nog een 6,6 kregen. De openings-
tijden haalden een score van 7,2, 
het gemiddelde is een 7,0 en in 2006
scoorden we nog 6,6. De ambtenaren
van Bronckhorst scoorden voor
vriendelijkheid (8,2), inleving (7,8),
deskundigheid (8,0) en duidelijkheid
van informatie (7,9) goede cijfers.
Hier gingen we overal omhoog ten
opzichte van 2006. De website scoor-
de het laagst. Deze voldoet nog niet
aan landelijke criteria voor digitale
dienstverlening, omdat het nog niet
mogelijk is om producten/diensten
te kopen via onze website. De nieuwe
site die we eind 2008 lanceren, biedt
dit wel. 

Op het onderdeel veiligheid was de
gemiddelde waardering voor de
deelnemende gemeenten een 5,9.
Bronckhorst scoorde in 2006 een 6,0
en nu een 6,1. De waardering voor
leefbaarheid (7,6) en veiligheid (7,3)
in de buurt lag ver boven het gemid-
delde. Bronckhorsters gaven aan 
dat de informatie over de aanpak 
van leefbaarheid en veiligheid en 
de bereikbaarheid voor meldingen
en klachten over onveiligheid en
overlast beter kan. 

Woon- en leefomgeving
Inwoners hebben recht op kwaliteit
van hun leefomgeving. Deze dient
prettig en schoon te zijn, met aller-
hande voorzieningen binnen bereik.
Op dit onderdeel scoorde Bronck-
horst hetzelfde als het gemiddelde
van de deelnemende gemeenten,
een 6,5. Dit was ook in 2006 het
geval. Wat opvalt, is dat u tevreden
bent over uw directe woonomgeving,
speelmogelijkheden, wegen, paden
en pleintjes, leefbaarheid in de
buurt, uitgaan en sport- en zorg-
voorzieningen. Hier scoorde de
gemeente vaak hoger dan gemiddeld
en ook vergeleken met 2006. Minder
tevreden bent u over voorzieningen
in de wijk voor jongeren, welzijns-
voorzieningen, openbaar groen 
en openbaar vervoer in wijk en
gemeente. Ook onze belastingvraag
aan inwoners en financiële positie
zijn onder de loep genomen. Gemid-
deld komen de gemeenten uit op 
een 6,1. Bronckhorst scoort op dit
onderdeel met een 6,2 iets boven het
gemiddelde en ook een stuk beter
dan in 2006, toen we een 5,6 scoorden.
Redenen hiervoor zijn: de belastingen
zijn vorig jaar nauwelijks gestegen
en de financiële situatie van Bronck-
horst is gezond. 

In de gemeente moeten goede
sociale en maatschappelijke voor-
zieningen en ruimtelijke ontwikke-
lingen zijn en het onderwijsaanbod
moet breed zijn en van goede kwa-
liteit. Bronckhorsters waarderen 
de kwaliteit van de voorzieningen
(onderwijs, welzijn, bestemmings-
plannen voor de ruimtelijke gebieden)
waar een gemeente (mede) verant-
woordelijkheid voor draagt. 
De gemiddelde score is een 7,3.

Bronckhorst haalde een 7,7. In 2006
bedroeg ons cijfer hiervoor nog een
7,3. De waardering voor de actuali-
teit van onze bestemmingsplannen
is een 7,5 (zelfde als in 2006, maar
gemiddeld ligt deze waardering op
een 6,5). Op de vraag of Bronckhorst
een voldoende breed onderwijsaan-
bod in basisscholen heeft, scoorden
we met een 8,0 ook boven het ge-
middelde. 

Hoe nu verder?
Alle resultaten bij elkaar optellend 
is de conclusie dat Bronckhorst,
afgezet tegen vergelijkbare gemeen-
ten met 25.000 tot 50.000 inwoners
in totaal boven het gemiddelde
scoort. Ook ten opzichte van 2006
wordt de gemeente beter gewaar-
deerd. Burgemeester Aalderink: 
“Ik vind dat een goede zaak. We zijn
immers een dienstverlenende or-
ganisatie. En we hebben oog voor
zaken die nog verbeterd moeten
worden. Zo komt er eind 2008 een
nieuwe website met meer digitale
mogelijkheden. U vindt dat de
bereikbaarheid van onze gemeente
beneden het gemiddelde ligt. Fysiek
kunnen we daar niets aan doen. 
We hebben gekozen voor centrale
dienstverlening vanuit Hengelo.
Maar via de website wel. De komen-
de jaren kunt u steeds makkelijker
en meer diensten regelen via de site.
Het is dan lang niet altijd meer
noodzakelijk dat u langskomt.” 
Ook werkt de gemeente aan het ver-
beteren van de veiligheid. Zo doen
we binnenkort mee aan een proef
met sms-Alert, waarmee hulpdien-
sten via een groeps-sms inwoners
kunnen informeren over een ge-
beurtenis of juist hun hulp inroepen.
De gemeente bouwt nieuwe scholen
(brede school in Hummelo in 2008,
Het Hoge in Vorden planning 2009/
2010) en via het groenstructuurplan
en het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan zorgen we voor veiliger
verkeer en verzorgd openbaar
groen. “En we bouwen een nieuw
gemeentehuis, waarmee we onze
dienstverlening aan inwoners nog
kunnen verbeteren. Parkeergelegen-
heid, wachtruimten en privacy
moeten dan verbeterd zijn”, 
geeft Henk Aalderink aan. 

Op 16 september a.s. is de afdeling
Werk, inkomen en zorg (gevestigd
in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat) i.v.m. een cursus
's middags niet bereikbaar. 

Op de overige dagen van die week
kunt u op de normale tijden bij de
afdeling terecht.

Afdeling Werk,
inkomen en zorg
dinsdagmiddag
16 september
gesloten

Voor het verbranden van afvalstoffen geldt
een verbod. Om te voorkomen dat land-
schappelijk groen in het buitengebied niet
meer wordt onderhouden, mogen snoei-
hout en takken na onderhouds- en/of
verzorgingswerkzaamheden worden ver-
brand. Voor het verbranden van snoeihout
en takken kunt u bij de gemeente een
ontheffing aanvragen. De procedure voor
de ontheffing duurt ongeveer zes weken.
Vraag een ontheffing dus tijdig aan! 

Een formulier hiervoor vindt u op www.bronckhorst.nl of kunt u aanvragen
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving van de gemeente.

Verbranden van afvalstoffen



Commissie Evaluatie 
en controle
Op 10 september 2008 vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Besluit op bezwaar tegen 

voorkeursrecht Raadhuisstraat
(Edah-locatie en omgeving),
Hengelo (Gld)
De Vereniging van Eigenaren
Raadhuisstraat 43-45 (VVE) heb-

ben bezwaar gemaakt tegen het
voorstel aan de raad om op de
gronden aan de Raadhuisstraat in
Hengelo (Gld) (Edah (Plusmarkt)-
locatie en omgeving) het voor-
keursrecht gemeenten aan te
wijzen. De VVE is echter geen
eigenaar van de gronden en

daarom geen belanghebbende.
Het college stelt de raad voor om
het bezwaar niet-ontvankelijk te
verklaren.

• Bestemmingsplan 
'Landgoed Voorhorst'
Door dit bestemmingsplan onge-
wijzigd vast te stellen, wordt het

planologisch mogelijk om een
landgoed te vestigen op de gronden
gelegen aan de 1e Berkendijk, 
de 2e Berkendijk en de Rijnweg 
in Hengelo.

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen, Hummelo en
Keppel 2008: functiewijziging'
In dit bestemmingsplan wordt
beleid geformuleerd voor vrij-
komende agrarische bebouwing
in het kader van de nota 'Functies
zoeken plaatsen zoeken functies'.
Voor een aantal bestemmings-
plannen is dit beleid al meege-
nomen. Nu wordt het aansluitend
ook voorgesteld voor boven-
genoemd bestemmingsplan. 

• Memo stand van zaken
Toekomstvisie 2030
De projectgroep Toekomstvisie
Bronckhorst 2030 stelt voor om
een besluit te nemen over de
planning. Ook is er gelegenheid
om vragen te stellen aan de
portefeuillehouder.

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 11 september 2008 vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-

kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Financiële verordening

gemeente Bronckhorst
Elke gemeente is verplicht om
een financiële verordening vast te
stellen. Hierin moet een aantal
financiële zaken geregeld zijn
betreffende het financiële beleid,
het beheer en de inrichting van
de financiële organisatie van een
gemeente.

• Woonvisie
De woonvisie is opgesteld om de
gemeente een sturingsinstrument
te geven waarmee zij aan de
woonbehoeften van de burger
invulling kan geven. De inspraak-
nota en de conceptwoonvisie kunt
u inzien of downloaden op onze
website www.bronckhorst.nl,
onder wonen/woonvisie.

• Verordening VROM
Starterslening gemeente
Bronckhorst
De huidige woningmarkt is voor
starters niet altijd even toegan-
kelijk. Gemiddelde huishoudens
kunnen moeilijk als starter een
woning kopen. De Starterslening
overbrugt het verschil tussen de
totale koopsom van de woning en
het maximale bedrag dat de

starter, op basis van het inkomen,
bij de bank kan lenen volgens de
normen van de NHG. De raad wordt
gevraagd om de Verordening VROM
Starterslening gemeente Bronck-
horst vast te stellen, waardoor
starters financieel geholpen
kunnen worden. 

• Planschadeverordening
gemeente Bronckhorst
Het vaststellen van de verorde-
ning zorgt er voor dat aanvragen
planschadevergoeding volgens
een vaste procedure worden
afgehandeld.

• Bestuursopdracht opstellen
milieubeleidsplan

• Beleidsvisie externe veiligheid
inrichtingen

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Uit de raad

Om de Wet maatschappelijke
ondersteuning uit te kunnen voeren,
ontvangen gemeenten gelden van
het rijk. Dit gebeurt volgens een
zogenaamd verdeelmodel. Helaas
worden de gelden voor verschillende
gemeenten in de (nabije) toekomst
sterk verminderd en zijn dan lang
niet toereikend meer in vergelijking
met de vraag naar zorg van inwo-
ners met bijvoorbeeld chronische
ziekten. Eén van die gemeenten is
Bronckhorst. Daarom heeft de
gemeente samen met 22 andere
gemeenten die gekort gaan worden
een onafhankelijk onderzoek laten
verrichten naar de logica en eerlijk-
heid van de huidige manier waarop
de gelden verdeeld worden. En daar
zitten volgens de gemeenten een
hoop verbeterpunten in. De ge-
meenten vragen het rijk dan ook 
om kritisch naar het rapport en de
gevolgen van het verdeelmodel te

kijken. Voor de 22 gemeenten staat
de zorg aan mensen te allen tijde
centraal. Zij vinden bijvoorbeeld dat
niet de bevolkingssamenstelling,
een belangrijk criterium in het hui-
dige verdeelmodel, bepalend moet
zijn, maar de gezondheidssituatie
van de inwoners. Alleen dan komt
de hulp ook daar terecht waar die
het hardst nodig is. In een later
stadium moet blijken of het rijk 
het verdeelmodel aanpast en hoe
Bronckhorst de zorg in de komende
jaren kan financieren. 

N.B. Onder de 22 gemeenten die 
het onafhankelijke onderzoek heb-
ben laten doen zijn onder andere
Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Brummen, Doesburg, Doetinchem,
Lochem, Montferland, Oost-Gelre,
Oude IJsselstreek, Winterswijk en
Zutphen.

Rijk wil aantal gemeenten in toekomst
veel minder Wmo-geld verstrekken

In de gemeente Bronckhorst wordt
door het bestuur van de Stichting
Open Monumentendag ook dit jaar
weer een uitgebreid programma
aangeboden tijdens het gehele
Monumentenweekend.
Als opwarmertje is er op woensdag-
avond 10 september een Achter-
hoekse Vertellersavond, zaal Den
Bremer, Toldijk, aanvang 20.00 uur,
toegang gratis.

Wat is er allemaal te doen?
Op zaterdag en zondag zijn alle
activiteiten van 11.00-17.00 uur. 
Ook zijn ze allemaal gratis!

• in de Martinuskerk van Baak is
een expositie over de IJzertijd
opgraving in Steenderen

• in Bronkhorst is een speciale
wandeling uitgezet 'rondom' 
het stadje, langs o.a. het Joodse
kerkhof en over de kasteelheuvel

• in Hengelo (Gld) is het Achterhoeks
Museum 1940-1945 open met
unieke diorama's

• vanaf het museum is een fiets-
of autoroute van 40 km uitgezet
onder de titel 'In het spoor van 
de Tweede Wereldoorlog', 
waarbij vele WO II locaties worden
bezocht

• naast de vaste collectie toont
museumboerderij Smedekinck
in Zelhem een expositie over
begrafenisgebruiken vroeger en nu

• vanaf het museum vertrekt op
beide dagen om 11.00 en 13.30 uur
een fietstocht langs zes land-
schapstypen rond Zelhem

• op zaterdag is er in de kerk van
Halle een presentatie over 
'150 jaar Halle'

• op zaterdagavond vertrekt er om
19.00 uur vanaf het vvv-kantoor in
Vorden een speciale 'Spokentocht'
per fiets langs mystieke plekken
in het buitengebied van Vorden

• op zaterdag is ook de Lambertikerk
en het Ludgerkerkje in Zelhem
geopend

Voor meer informatie kunt contact
opnemen met de heer R. Rabeling,
tel. (0313) 47 29 68.

Open monumentenweekend 13 en 14 september a.s.

Bronkhorst, foto van Hans van Kempen, Zelhem

De monumentencommissie ver-
gadert op 17 september a.s. om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar.

De agenda voor deze vergadering
vindt u ongeveer één week voor
de vergadering op onze website
www.bronckhorst.nl onder het
kopje nieuws.

Monumentencommissie

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Een e-mail sturen kan ook: mda@mdveluwe.nl 
Wilt u uw melding anoniem doen, vul dan het 
internetformulier in op www.mdveluwe.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Mensen van 55 jaar en ouder kunnen binnenkort deel-
nemen aan de cursus Engels voor beginners. De cursus
is vooral bedoeld om gemakkelijker eenvoudige
gesprekken te voeren.  Ook het lezen van teksten en 
in mindere mate het schrijven komen aan de orde. 

Cursusduur:
1 cursusjaar (max. 40 weken), 2 lesuren p.w. (= 90 min.)

Startdatum:
dinsdag 16 september 12.15-13.45 uur, Hengelo
dinsdag 16 september 14.30-16.00 uur, Vorden

Kosten:
cursusgeld € 70,- exclusief de kosten voor boeken en
overig lesmateriaal

Informatie en aanmelding:
Graafschap College sector Educatie & Scholing, 
Julianaplein 2, 7001 HG Doetinchem, tel. (0314) 35 38 00

Contactpersoon:
Maya van der Meer, e-mail:
mrm@graafschapcollege.nl

Cursus Engels 55+, meldt u zich aan?



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, sporthal 't Jebbink, 1 januari 2009, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens

oud- en nieuwfeest van 00.30 tot 05.15 uur, ontheffing sluitingsuur van 02.00 tot 06.00 uur, M.A. Mooij
• Vorden, sporthal 't Jebbink, oud- en nieuwfeest met live-muziek, 1 januari 2009 van 00.30 tot

05.30 uur, afsluiten parkeerplaats bij de sporthal, 31 december 2008 vanaf 18.00 uur tot 
1 januari 2009 06.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 1 januari 2009, stichting Evenementen Vorden

• Vorden, crossloop met start en finish bij Lindese molen, 2 november 2008 van 11.00 tot 15.00 uur,
Lindese Blubber Run

• Vorden, Dorpscentrum, hobbybeurs, 9 november 2008 van 10.30 tot 17.00 uur, mevrouw Ooyman-
Klein Tiessink

• Vorden, Dorpsstraat, 17 oktober 2008, brocante markt van 10.00 tot 20.00 uur, ontheffing arti-
kel 35 Drank- en Horecawet van 12.00 tot 20.00 uur, afsluiten Dorpsstraat, stichting Vrienden
van Vorden

• Zelhem, Smidsstraat, verkoop oliebollen en beignets, iedere zaterdag van 25 oktober t/m 
27 december en 24, 29, 30 en 31 december 2008, bakkerij Scholten

• Zelhem, veldtoertocht, 30 november 2008 en 18 januari 2009 van 09.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), De Heurne 40, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 85, plaatsen dakkapel
• Keijenborg, Uilenesterstraat 7, bouwen garage/berging
• Vorden, Burg Vunderinkhof 1, plaatsen terrasoverkapping
• Vorden, Galgengoorweg 14, bouwen berging
• Vorden, Overweg 11A, plaatsen entree poer
• Vorden, Overweg 11B, plaatsen entree poer
• Wichmond, Polweg 8, gedeeltelijk plaatsen carport
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 10, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Terborgseweg 13, plaatsen twee dakkapellen
• Zelhem, Terborgseweg 13A, plaatsen dakkapel

Aanvragen

Plaatsing en verwijdering van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w hebben op 29 augustus 2008 besloten de objecten Bovenstraat 4-6 in Bronkhorst,
Dierenseweg 1 in Olburgen en Bronkhorsterweg 5 in Steenderen te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst, de objectbeschrijving van het object Bronkhorsterweg 2 in Steenderen uit te
breiden en het pand Dr. A. Ariënssstraat 40 in Steenderen van de gemeentelijke monumentenlijst
te verwijderen.

Het besluit ligt van 11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heren C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53. 

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking.Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
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.

Voornemen plaatsing van een object op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w hebben op 2 september 2008 besloten van plan te zijn om het object, inlaatwerk Olburgen,
gelegen nabij de Pipeluurseweg in Olburgen, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Het ontwerpbesluit ligt van 11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heren C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 65 03 52/53.

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

Monumenten

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

Artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening 
• Vorden, nabij Kerkhoflaan 4, plaatsen kunstwerk, ontheffing voor het overschrijden van de toe-

gestane hoogte van twee meter, het betreft een ontheffingsbevoegdheid opgenomen in artikel 10, 
lid 2 sub e van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo-Vorden'

Artikel 3.6, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening 
• Halle, Abbinkstraat 10, bouwen carport, voor het overschrijden van de oppervlakte. Ontheffing

is mogelijk via toepassing van artikel 23, lid 23.1, een algemene ontheffing van 10%, geldend
bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Rozenhoflaan 17, vergroten woning en bouw garage/hobbyruimte, voor het over-

schrijden van de maximale hoogte en oppervlakte, het betreft een vrijstelling van het bepaalde
in het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983'

Voorgenomen vrijstellingen/ontheffingen

De bouwplannen liggen van 11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 augustus 2008:
• Halle, Dorpsstraat, braderie, 7 september 2008 van 12.00 tot 18.00 uur, stichting Halse Dag
Verzonden op 2 september 2008:
• Bronckhorst, 18 oktober 2008, verkoop loten in de gemeente Bronckhorst, c.v. De Doldraejers
• Vorden, Eikenlaan, 6 september 2008, vogelschieten van 19.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel

35 Drank- en Horecawet van 18.00 tot 01.00 uur, stichting C.C.K.
• Vorden, ontheffing geluidhinder, 10 september 2008 van 00.00 tot 06.00 uur i.v.m. onderhouds-

werkzaamheden aan het spoor, Volker Rail Services
Verzonden op 3 september 2008:
• Bronkhorst, plein gelegen tussen de Kapelstraat en Bovenstraat, snuffelmarkt, 20 september 2008

van 11.00 tot 16.00 uur, Cappella Bronckhorst
• Halle, Landstraat nabij Vosweg, 21 september 2008, autocrosswedstrijden van 11.00 tot 18.00 uur,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.00 tot 20.00 uur, Halse Autocross Club
Vereniging (H.A.C.C)

• Hummelo, Greffellinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest, 
9 en 10 september 2008 van 12.00 tot 18.00 uur, J.W. Addink

• Laag-Keppel en Hoog-Keppel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest, 
5 september van 14.00 tot 24.00 uur en 6 september 2008 van 11.00 tot 01.00 uur, M.R.F. Erkelens

Verzonden op 4 september 2008:
• Drempt, hoek Hulsevoortseweg/Zomerweg, reünie in feesttent, 13 september 2008 van 20.00

tot 01.30 uur, mevrouw M. Bremer
• Drempt, Hulsevoortseweg 1, feest met live-muziek, 14 september van 14.00 tot 00.30 uur en 

15 september van 11.00 tot 00.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 13 t/m 15 september,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 13 september van 20.00 tot 01.00 uur, 14 september
van 14.00 tot 24.00 uur en 15 september 2008 van 12.00 tot 24.00 uur, mevr. S. Hoppenreijs

• Drempt, Zomerweg 28, 14 en 15 september, live muziek op terras/parkeerplaats van 10.00 tot
24.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 september van 10.00 tot 24.00 uur en
15 september 2008 van 10.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning overkapping, Allez 4 Kidz

• Halle, Dorpsstraat perceel naast huisnr.1, 7 september 2008, plaatsen van een tent i.v.m. Halse Dag,
ontheffing artikel 35 Drank-en Horecawet voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken,
E.T.A. Buunk.

• Hengelo (Gld), afsluiten Akkerwinde i.v.m. buurtfeest op 13 september 2008, buurtvereniging
Akkerwinde

Verzonden op 5 september 2008:
• Halle, ontheffing artikel 10 Wegenverkeerswet i.v.m. sterrit, 5 september 2008 van 19.00 tot

22.00 uur, stichting Nijmansfeest
Afgewezen aanvragen:
Verzonden op 4 september 2008:
• Keijenborg, Hengelosestraat, perceel naast huisnr. 67, permanent plaatsen van mobiele

handelsreclame, Pape Attractie Verhuur

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 2 september 2008:
• Keijenborg, Poelsweg 19, aanbouw veranda 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 september 2008: 
• Hummelo, Broekstraat 22, geheel veranderen en verplaatsen karloods
• Olburgen, Olburgseweg 44, gedeeltelijk vernieuwen tweetal schuren
Verzonden op 3 september 2008:
• Baak, Dambroek 16, veranderen woning tot kantoor
Verzonden op 4 september 2008: 
• Zelhem, Eeltinkweg 6, verbouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/
doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Verleend met
ontheffing van de volgende artikelen van het Bouwbesluit:
- 4.11, lid 1, kleinere vrije doorgang van de nieuwe deurkozijnen
- 2.12, lid 1, kleinere vrije doorgang van de nieuwe verkeersroute
- 24, lid 3 en 4.28, lid 3, kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimte
- 2.28, lid 1, kleinere vrije hoogte boven trap  

• Zelhem, Vincent van Goghstraat 64, veranderen en vergroten woning, verleend met ontheffing
van artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 (kleinere vrije hoogte van nieuwe verblijfsruimten)
van het Bouwbesluit

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 september 2008:
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 17, geheel slopen schuur/garage
• Zelhem, Priesterinkdijk 11A, geheel en gedeeltelijk slopen tweetal zwembaden
Verzonden op 2 september 2008:
• Zelhem, Thorbeckestraat 26, slopen dakplaten van de garage, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 5 september 2008:
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 16, vellen van twee acacia's, één populier en één es, herplant verplicht

volgens beplantingsplan
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33, vellen van 65 naaldbomen en één eik, herplant verplicht

tien inlandse eiken

Ontheffing verbranden afvalstoffen (artikelen 10.63 Wm en 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 1 september 2008:
• Halle, Nijmansedijk 15A, voor het verbranden van afvalstoffen nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Holterskampsweg 1, voor het verbranden van afvalstoffen nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Koningsweg 18, voor het verbranden van afvalstoffen nabij dit perceel
• Hummelo, Broekstraat 29A, voor het verbranden van afvalstoffen nabij dit perceel
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 1, voor het verlengen van de ontheffing voor het verbranden

van afvalstoffen nabij dit perceel

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

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

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

Inbreiding algemene begraafplaats Steenderen
De gemeenteraad heeft in september 2007 het Eindrapport harmonisatie begraafplaatsen vast-
gesteld. Een deel van de uitwerking van dit plan betreft een inbreidingsplan voor de algemene
begraafplaats Steenderen met ongeveer 90 graven. Hiervoor worden vier bomen gekapt en een
gedeelte van de beukenhaag verwijderd. B en w zijn voornemens hiervoor een kapvergunning te
verlenen. 

Zienswijze indienen?
Overeenkomsting de Inspraakverordening verlenen b en w gedurende vier weken inspraak op
het inbreidingsplan en op het concept kapvergunning. U kunt het plan inzien op de afdeling
Openbare werken in het gemeentekantoor. Van 15 september t/m 12 oktober 2008 kunt u uw
zienswijze kenbaar maken aan b en w, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de mede-
werkers van de afdeling Openbare werken.

Drie monumentale zomereiken in Hummelo
• Hummelo, Groeneweg 2, hier staat een groep van drie monumentale zomereiken. De laatste

jaren is de gezondheid van de bomen behoorlijk achteruit gegaan. Daarom hebben wij een
boomtechnisch onderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoeksrapport is gebleken dat de
conditie en vitaliteit van de bomen zo laag is dat behoud van de bomen niet wenselijk is. Omdat
deze bomen zijn opgenomen in het Landelijk Register voor Monumentale Bomen verlenen wij
inspraak op het voornemen een kapvergunning te verlenen.

De aanvraag, het onderzoeksrapport en de concept kap-
vergunning liggen van 28 augustus t/m 25 september 2008 
ter inzage bij de afdeling Openbare werken op het gemeente-
kantoor. Gedurende deze periode hebben belanghebbenden
de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De ingediende
zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke besluit-
vorming. 

Zienswijze indienen?
Zienswijzen kunnen per brief of mondeling ingediend worden.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare werken, tel. (0575) 75 02 50. 
Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan het
college van b en w, afdeling Openbare werken.

Kapvergunning

Inspraak bestemmingsplan 'Landgoed De Punt'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Landgoed De Punt' en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van een landgoed en is gelegen aan de Stadsedijk,
kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie AC nummer 910G, nabij de kern van Halle. 

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 augustus 2008 het bestemmingsplan 'Landgoed
De Driesprong' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de oprichting van een nieuw landgoed dat is gelegen op de hoek van
de Kuiperstraat/Wolfversveenweg in Halle. Het landgoed is 9,2 ha. groot, waarvan 8,2 ha wordt
aangewend voor bos- en natuurontwikkeling. Het terrein ligt in de verbindingszone van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en draagt met de inrichting van de gronden bij aan de verdere
ontwikkeling van deze structuur. Het terrein wordt voor 90% opengesteld voor extensieve recreatie
(wandelen). Op het terrein is een landhuis van allure geprojecteerd met daarin maximaal drie
wooneenheden.

Het bestemmingsplan ligt van 11 september t/m 22 oktober 2008  tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur
via tel. (026) 359 98 20.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 28 augustus 2008 het bestemmingsplan
'Wichmond, De Wogt II' goedgekeurd.

Het plan heeft betrekking op de bouw van maximaal 22 woningen aan de (noord)oostzijde van de
kern Wichmond. De uitbreiding sluit aan de westzijde aan op de eerste fase van het plan De Wogt
(Ludger e.o.) en wordt verder begrensd door de Baakseweg aan de zuidzijde, de Hackforterweg
aan de noordzijde en het zandpad naast het perceel Baakseweg 16 aan de oostzijde. Tevens voor-
ziet het plan in de omzetting van de agrarische bestemming voor het perceel Hackforterweg 27
naar een bestemming voor woondoeleinden. Van de te realiseren woningen zullen er negen
behoren tot de categorie 'Ruimte-voor-ruimte'.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 11 september t/m 
22 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Winkelskamp 11C, voor het oprichten van een metaalverwerkend- en onderhouds-

bedrijf waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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 is verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf  
11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Halle-Heideweg 39A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning 

voor een rundvee- en konijnenhouderij
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende

vergunning voor een rundvee- en vleesvarkenshouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 23 oktober 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.8 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13A, een uitbreidingsvergunning voor een rundveehouderij 

en fazanterie

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

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

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 23 oktober 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen

Wet milieubeheer
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bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Besluit gedeeltelijke intrekking vergunning (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 17, het gedeeltelijk intrekken van de op 7 december 1999,

onder kenmerk 97/2013,verleende vergunning voor wat betreft de opslag en verkoop van LPG

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid  onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken, omdat  meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van dit deel van de vergunning.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b. de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking                          
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte

van het ontwerp zijn aangebracht   
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen.             
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 23 oktober 2008.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroeps-
termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art 20.3 Wm).

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet! DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,00

WEDUWE VISSER
JONGE JENEVER OF VIEUX
2 flessen à 1 liter

van 21.90
voor 17.98

LOTUS FINESSE 
pak 24 rol

kilo van  9.39
voor    6.99

AH MAATJES-
HARING
voord. verp. à 5 stuks

van 6.49
voor  4.99

AH SHOARMAVLEES OF
GYROSREEPJES 
pak kg

voord. verp. van  6.49
voor    4.99

KOMKOMMER
per stuk 0.89

1+11+1 GG RRAATT IISS

OMO
WASMIDDEL

div. var.

2 flacons à 1,5 liter

van 11.10
voor  6.49

Hoge Wesselink 2

7221 CJ  Steenderen

Tel. 0575-451974

www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Autobedrijf
Melgers

Autobedrijf Melgers V.O.F. is een universeel BOVAG autobedrijf gevestigd in Steenderen. In ver-
band met het vertrek van onze medewerkster zoeken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER/RECEPTIONIST M/V (20-25 UUR)

De werkzaamheden bestaan uit:
• het zelfstandig voeren van de dagelijkse administratie (financiële administratie en facturering)
• het ontvangen van klanten en andere bijkomende werkzaamheden.

Functie-eisen:
• vooropleiding op minimaal MAVO/HAVO-niveau, aangevuld met een boekhoudkundige

opleiding, bijvoorbeeld MEAO-BA/PDB
• enige jaren werkervaring
• flexibele instelling.

De administratie is geautomtiseerd (o.a. Word, Excel en het autoprogramma EasyWork). Kennis
van en ervaring in het gebruik van een computer is daarom een vereiste.
Voor de geschikte persoon bieden wij een afwisselende functie in een prettige werkomgeving.
De werktijden worden na wederzijds overleg ingevuld.
Uw schriftelijke sollicitatie dient u binnen 14 dagen te zenden aan de directie. Voor informatie
vooraf kunt u contact opnemen met de heer V. Melgers of T. Melgers.

GEZOCHT!
Onze zorgboerderij „De
Mettemaat” biedt men-
sen met een beperking
een zinvolle dagbeste-
ding. Voor een aantal
cliënten is het belangrijk
om ook ‘s morgens opge-
haald en ‘s middags weer
naar huis gebracht te
worden. We zoeken meer-
dere mensen die het leuk
vinden dit ‘s morgens
en/of ‘s middags te doen
met de auto of de bus van
„De Mettemaat”.
Dit eventueel tegen een
geringe vergoeding.
Voor aanvullende infor-
matie kunt u kijken op

www.ezels.nl
Fam. Groot Roessink
Tel. 06-22572749



Op de Pasmanmanege te Eefde komen
wekelijks 120 ruiters en amazones
met een lichamelijk of verstandelijk
beperking uit de gemeentes Deventer,
Zutphen, Lochem en Bronckhorst
paardrijden. Voor deze speciale groep
ruiters is het paardrijden een goede
therapie: zowel lichamelijk als geeste-
lijk werkt het inspannend én ontspan-
nend. Daarnaast ervaren zij het om-
gaan met de paarden als zeer waarde-
vol. Het verzorgen van de 11 paarden
en het onderhoud van de gebouwen is

echter een kostbare zaak. Om de kos-
ten enigszins te drukken worden elk
jaar nette tweedehands kleding en
schoenen op diverse locaties in de re-
gio ingezameld. Met het geld dat hier-
voor wordt ontvangen kunnen nieuwe
materialen, zoals zadels en hoofdstel-
len, maar ook de dagelijkse plak hooi
en schep brokken worden betaald.

Op 11 en 12 september ontvangen de
inwoners van de kernen Zelhem en
Hengelo een kunststof zak met het op-

schrift VPGO (Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Oost) in de brieven-
bus. Hierin kunt u kleding/schoenen
verzamelen en op de vermelde datum,
16 en 17 september aan de weg zetten.
Mocht een kledingzak niet meegeno-
men zijn kunt u bellen met 0575
512269. Heeft u verderop in het jaar
nog kleding, dan kan u deze afgeven
op de Pasmanmanege, Mettrayweg
43A in Eefde. Ook kunt u bellen met
0575 - 512269, dan wordt de kleding
bij u thuis opgehaald. 
Namens onze gehandicapte ruiters
hartelijk dank want "Uw gebruikte
kleding houdt onze gehandicapte
ruiters in het zadel"( Zie ook de adver-
tentie)

Kledinginzamelactie VGPO

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost organiseert op 16 en 17
september een kledinginzamelactie in de kernen Zelhem en Hengelo
voor de gehandicapte ruiters. Uw gebruikte kleding houdt onze gehandi-
capte ruiters namelijk in het zadel!

De bijeenkomsten bieden de mogelijk-
heid om in één avond de kennis over
diabetes en een bepaald thema te ver-
groten. Het gaat om thema’s als: 
Wat is diabetes?
Diabetes en gezonde voeding
Diabetes en voeding en bewegen
Diabetes en zelfcontrole
Diabetes en lichaamsverzorging, me-
dicijnen en voetcontrole
Diabetes en insuline

In een twee uur durende bijeenkomst
krijgen mensen met diabetes en hun
familie of mantelzorgers informatie
en praktische tips over het gekozen
thema. Tijdens de bijeenkomsten is er
ruimte om vragen te stellen en erva-
ringen met lotgenoten uit te wisselen.
Afhankelijk van het onderwerp wor-
den de bijeenkomsten verzorgd door
een diabetesverpleegkundige en/of
diëtiste van Sensire. 

De themabijeenkomsten worden van-
af september op een maandagavond
gehouden in de regio’s Arnhem, Doe-
tinchem, Winterswijk en Zutphen. Af-
hankelijk van de aanmeldingen wor-
den datum, plaats en thema vastge-
steld. Geïnteresseerden kunnen zich,
individueel of in groepsverband, aan-
melden bij het cursusbureau van Sen-
sire via tel. (0314) 35 64 31 of via e-mail:
cursusbureau@sensire.nl

Educatief aanbod van Sensire aan

mensen met diabetes uitgebreid

In Nederland zijn 700.000 mensen
bekend met diabetes type 2. Behal-
ve een goede behandeling is voor
hen kennis over omgaan met de
ziekte belangrijk. Dit vergroot de
kwaliteit van leven. Sensire breidt
daarom het cursusaanbod aan dia-
betici uit. Mensen met diabetes
kunnen naast de cursus ‘Gezond le-
ven met diabetes’ vanaf dit najaar
ook korte themabijeenkomsten
over diabetes bijwonen.

Dames, Heren, Gemengde team en
Jeugdteams kunnen zich inschrijven
tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij de ge-
mengde teams mag maximaal 2 he-
ren zitten.

De teams mogen uit maximaal 4 a 5
personen bestaan. Men mag geen lid
van een klootschietvereniging zijn en

er mag uitsluitend met het materiaal
van de Noabers worden gegooid. Wan-
neer je alleen bent of niet genoeg
mensen bij elkaar hebt voor een team
kun je gerust komen, want dan ma-
ken we met anderen wel een team. 

Verzamel buurt,familie en vrienden
en kom op 14 september naar de Me-
melinkdijk 6a. Eventueel een hark
meenemen kan wel handig zijn.

Na afloop kan er nog nagepraat wor-
den onder het genot van een hapje en
een drankje. Kom met zoveel mogelijk
teams zodat het weer een gezellige
middag wordt.  Voor vragen kunt u
contact op nemen met Wilco Harm-
sen, tel. (06) 53 89 31 53.

Open klootschietkampioen-
schap Hengelo
Wie gaat er dit jaar strijken met de
eer en gaat naar huis met de Gerrit
Onstenkbokaal? Op zondag 14 sep-
tember wordt door buurtvereni-
ging de Noabers uit Hengelo het
jaarlijks Open Klootschietkampi-
oenschap van Hengelo gehouden.
De start is bij de familie Hissink
aan de Memelinkdijk 6a, Hengelo.

De SlimFitt medewerkers willen u
graag begeleiden op het gebied van
voeding en sport. Dit om uw leef-
patroon zodanig te veranderen, dat u

het gewenste resultaat behaalt zonder
jojo-effect.

Binnen de muren van AeroFitt is ook
MediCare gevestigd. Bij MediCare
kunt u terecht voor medische training
en proactieve zorg. De fysiotherapeute
van MediCare is zondag ook aanwezig.
Voor vragen bent u van harte welkom.
Elke bezoeker maakt zondag 21 sep-
tember kans op een gratis lidmaat-
schap.

Zondag 21 september

Open dag AeroFitt
Op zondag 21 september is er een
open dag bij sportcentrum Aero-
Fitt in Hengelo. Het team van Aero-
Fitt en SlimFitt staat voor u klaar
om u het sportcentrum te laten
zien en u te voorzien van informa-
tie op maat.

Tientallen vrijwilligers proberen er
ook dit jaar weer een geslaagde markt
van te maken. Nieuw dit jaar is onder
anderen een kegelbaan. Ook kan weer,
op eigen risico, de toren worden be-

klommen. Na aankomst boven wacht
u een prachtig uitzicht.

Spullen die u eventueel ter beschik-
king wilt stellen voor de verkoop kun-
nen tot 19 september worden ingele-
verd bij de heer Haggeman aan de
Dorpsstraat 24 in Wichmond. De
pleinmarkt begint om 11.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.

Pleinmarkt in vierakker

Op zondag 21 september vindt al-
weer de achtste pleinmarkt plaats
ten bate va de restauratie van de St.
Willibrorduskerk van Vierakker.

Heeft men vaak klachten zoals hoofd-
pijn, stress of wil men gewoon even
ontspannen, probeert u dan eens voet-
reflexologie, binnenkort kunt u ook
cranio sacrale voetreflexologie onder-
gaan bij Balans, deze behandelingen
geven een nog diepere ontspanning.

Gaat u voor een beautybehandeling
onderga dan eens eens een sabaaydi-
massage, een massage met warme
thaise kruidenbuidels, een warme
oliemassage van rug-nek-schouders,
gezicht/hoofdmassage en een voeten-
massage, een weldaad voor lichaam
en geest. Voor info: 0575-551989 ba-
lans4077@hotmail.com

Praktijk Balans
Bij praktijk balans kan men heer-
lijk ontspannen.

Na samenspraak met de tennisvereni-
gingen in Bronckhorst is het speel-
schema enigszins aangepast, omdat
van 2 t/m 5 oktober in Vorden het Dub-
bel Bakker toernooi wordt gespeeld.
Veel deelnemers van dit toernooi wil-
len ook graag aan de Bronckhorster
kampioenschappen deelnemen. 
Om zoveel mogelijk tennisspelers in
de gelegenheid te stellen deel te ne-
men aan de kampioenschappen,
wordt soepel omgegaan met verhinde-
ringen en eventuele overlappingen
met andere toernooien en/of club-
kampioenschappen. Wel wordt er dan
van de deelnemers enige flexibiliteit

verwacht door eventueel, voor het soe-
pel laten verlopen van de kampioen-
schappen, uit te wijken naar andere
tijden en mogelijk andere tennispar-
ken. Hierdoor loopt het wedstrijdsche-
ma niet teveel averij op. 
Daarnaast is besloten dat de finales
van de enkelkampioenschappen
plaatsvinden in het weekeinde van 27
en 28 september. De voorronden van
de enkelkampioenschappen starten
op zaterdag 20 september. De dubbel-
kampioenschappen worden gespeeld
vanaf 29 september met de finales in
het weekend van 3 tot 5 oktober. Hier-
bij wordt getracht deelnemers aan zo-

wel het Dubbel Bakker toernooi als de
Bronckhorster kampioenschappen zo-
veel mogelijk tegemoet te komen
waardoor deelname aan beide toer-
nooien mogelijk is.

Omdat de Bronckhorster kampioen-
schappen niet zijn aangemeld bij de
KNLTB en de uitslagen daardoor geen
invloed hebben op de speelsterkte, is
het voor iedere tennisser een mooie
gelegenheid zich te meten met andere
tennissers uit de gemeente Bronck-
horst.
Op vrijdag 26 september wordt er een
feestavond voor alle deelnemers en
sponsoren georganiseerd op het ten-
nispark van De Nieuwe Hellewei.
Door de aanpassingen is besloten de
inschrijftermijn met een week te ver-
lengen t/m 14 september aanstaande.
Dit kan via www.toernooiklapper.nl.

Bronckhorster tenniskampioen-
schappen
Zoals al eerder aangekondigd in Contact worden dit jaar voor het eerst de
Bronckhorster tenniskampioenschappen georganiseerd op het tennis-
park van de Nieuwe Hellewei in Steenderen. Vanwege de al vaststaande
toernooien en/of clubkampioenschappen zijn er aanpassingen gedaan in
de speelschema’s en is tevens de inschrijftermijn verlengd naar 14 septem-
ber 2008.

De vele verhalen en gedichten van
vanavond zullen voorgedragen wor-
den door schrijvers/vertellers van de
Dialectkring Achterhook en Liemers
en door Vrienden van de streektaal
veur Lochem en umgeving. Het zijn
o.a. Dinie Hiddink, Dick Bartelink,
Frits Kolkman, Joop Hekkelman en
Derk Jan ten Hoopen. Ook het Staring
Instituut verleent haar medewerking.
Muzikaal wordt het programma aan-
gevuld door de harmonicaspelers van
De Harmonicanen uit Zelhem. 

De algehele presentatie is in handen
van Arie Ribbers, streektaalcoculent
en bekend van Omroep Gelderland.
De zaal is vanaf half acht open, de
ruimte beperkt, dus vol = vol.

Vertellersavond
Vertellersavond met verhalen en
oude muziek in de streektaal, 20.00
uur in zaal Den Bremer, Toldijk. In
het (recente) verleden waren er di-
verse streektaalschrijvers in de hui-
dige gemeente Bronckhorst. We
denken hierbij o.a. aan Gallée (Vor-
den), J.A. Klokman (Zelhem), G.J.
Klokman (Laag-Keppel), Derk den
Döker (Hengelo), Willem Smeitink
(Hengelo), Herman van Velzen
(Hengelo), Hendrik E. Wijers (Steen-
deren), H.J. Krebbers (Vorden), Wil-
lemien Bosch (Bronkhorst). Verha-
len als Hoe Hans Knol zien magere
motte verkoch, Jan lank mien de
zaltpot is an, Anton met de bok,
etc. zijn klassiekers geworden.

POSTDUIVENVERENIGING STEEDS
SNELLER HENGELO-GLD
Zaterdag 6 september werden de dui-
ven gelost in ISNES ( 200 km ). Dit was
de vierde natourvlucht. De duiven
werden gelost met een stevige zuid-
westenwind. Er waren 153 duiven in
concours. De eerste duif werd gecon-
stateerd door G. Kempers, Velswijk. De-
ze duif haalde een snelheid van ruim
120 km per uur.

UITSLAG: 
1. G. Kempers
2. A. Kamperman
3. G. Hendriks
4. G. Duitshof
5. Ellen van Melis

UITSLAG JEUGD: 
1. Ellen van Melis
2. Kelly Bergervoet

D u i v e n s p o r t
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Open Monumentendag 2008 wordt in
de gemeente Bronckhorst georgani-
seerd door de Stichting Open Monu-
mentendag Bronckhorst en wordt ge-
houden op zaterdag 13 en zondag 14
september 2008. Beide dagen is er ge-
legenheid om een wandeling rond het

kleinste stadje Bronkhorst te maken.
De routebeschrijving is in/bij de kapel
van Bronkhorst gratis verkrijgbaar. De
Bronkhorster Molen aan de Spaens-
weertweg tussen Bronkhorst en Steen-
deren zal daarom naast de zaterdag,
ook zondag geopend zijn.

Monumentendagen 2008

Bronkhorster Molen
extra geopend

De Bronkhorster Molen zal zondag 14 september aanstaande extra ge-
opend zijn in verband met de Open Monumentendagen Bronckhorst
2008.

De Bronkhorster Molen is geopend tijdens de Open Monumentendagen 2008.

Als openingsact proberen kinderen
met een blokfluit een poging te doen
het Guinnes Book of Records te halen.
Onder begeleiding van enkele lokale
muzikanten zal het ‘Hengels volks-
lied’ in een nieuw jasje worden gesto-
ken en ten gehore worden gebracht. 

Hierna volgt een avondvullend pro-
gramma met zang en muziek. De Hen-

gelose pretband Dogz zal samen met
zestig muzikanten van de Koninklijke
Harmonie Concordia zorgen voor een
heel bijzonder en spetterend muziek-
spektakel. Een mengeling van licht-
klassiek met pop en rock wordt sa-
mengesmolten tot één geheel. Voor
diegene die al eens eerder een editie
van de Night of the Klomps hebben
meegemaakt, weet hoe iedereen uit

zijn dak ging. Deze keer zal het vol-
gens de organisatoren nog gezelliger
en verrassender worden. Verder wer-
ken mee het mannenkoor ‘Vocaal En-
semble Keijenborg’, de Dance-girls van
AeroFitt en zangeres Cindy Thüss (Re-
al Time Showband). 

De voorverkoopadressen zijn: Henge-
lo: Expert Arendsen, sportcentrum Ae-
roFitt en IJsboerderij ’t Riefel. Zelhem:
Café de Tol. Voor meer informatie zie
de website www.dogz.nl

Night of the Klomps wordt heel 
bijzonder

In een grote feesttent op het terrein bij IJsboerderij ’t Riefel in het Henge-
lose buurtschap Bekveld wordt op zaterdag 13 september voor de derde
keer de Night of the Klomps gehouden. Het spectaculaire muziekfestijn
aan de Riefelerdijk begint om 20.00 uur.

Volgens de organisatoren wordt de derde editie heel bijzonder.

Op zaterdagavond zal er een lokale
band spelen in het voorprogramma

en daarna de band ‘Q5’, voorheen be-
kend als de band Lime! Op zondag-

middag zijn er optredens van diverse
Piraten, met tussendoor de band ‘Ge-
woon Jansen’ die voor mooie piraten-
muziek zorgt. Afgelopen jaar bleek
dit een groot succes te zijn.

Kortom, weer een leuk programma
voor een heel mooi weekend! Voor
meer info zie ook www.humstee.nl.

Humsteefeest en Toldieks
Piratenfeest

Nog even en het is weer zover: het jaarlijks terugkerende Humsteefeest
en Toldiekse Piratenfeest, georganiseerd door stichting Humstee. Op
zaterdag 18 en zondag 19 oktober vinden deze feesten plaats bij Vlees-
boerderij Garritsen in Toldijk.

Bij het Toldieks Piratenfeest stond de tent vorig jaar gezellig vol.

ALLEEN BIJ RUESINK 
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!
DE COMPACTE BEDRIJFSAUTO DIE GROOTS UITPAKT.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Citroën Nemo 1.4 HDI met Pack plus en Radio/CD. Incl. afleverkosten.

Adviesprijs € 11.250 *

Citroën-korting € 1.000
Ruesink-korting € 1.000
Uw prijs € 9.250 
(excl. BTW en BPM)

Lease vanaf € 269 p/mnd.

* Prijzen zijn excl. belastingen, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Elke 
nieuwe Citroën heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroën Assistance en 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Financieringen worden verstrekt door Citroën 
Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Full Service Operational Lease, max. 20.000 km per jaar, 48 maanden, excl. btw/bpm, excl. vervangend vervoer. 
Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

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

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

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

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

Wij leveren deze producten niet aan particulieren.  Indien u, als particulier, interesse heeft in
onze producten, brengen wij u graag in contact met een schildersbedrijf of verkooppunt.

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.

Klasse tegel, 
van goede huize, 
zoekt dito stel. 
Kinderen geen 

bezwaar.

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deelname is op eigen risico! 
 
Mede mogelijk gemaakt door; 

 
 
 

   

Bouwbedrijf Geers B.V. is een bedrijf met
ruim 25 jaar ervaring en is werkzaam met
ca. 20 werknemers.

Onze opdrachten en daarbij behorende
werkzaamheden zijn afwisselend en veel-
zijdig en veelal in de stedendriehoek
Lochem-Zutphen-Deventer, nl:
� renovatiewerkzaamheden;
� restauratie (monumenten);
� serres en aanbouwen; 
� interne verbouwingen;
� nieuwbouw;
� agrarische bouw;
� utiliteitsbouw en 
� onderhoudswerkzaamheden.

Wij bieden je:
� een prettige collegiale werksfeer
� afwisselend werk in de regio
� arbeidsvoorwaarden en salariëring 

conform Bouw CAO

Schrijf of bel 
binnen 10 dagen naar:

LMEN

BOUWBEDRIJF

b.v.

Bouwbedrijf Geers B.V.
t.a.v. Ralph Geers
Kapelweg 22A
7218 NJ  Almen
Tel: 0575 – 43 12 95
E-mail: info@geers.nl

Wegens uitbreiding van onze werk-
zaamheden zijn wij op zoek naar een

VOORMAN en/of

ALL-ROUND
TIMMERMAN

(
(

*
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Vanuit het Samenwerkingsverband
Brandweer Achterhoek West (SBAW)
namen de posten van de brandweer-
korpsen Bronckhorst en Montferland
hieraan deel, ondersteund door de Vei-
ligheidsregio Noord- en Oost Gelder-
land (ongeveer 70 brandweerlieden).
Deze posten hebben in hun verzor-
gingsgebied te maken met bosgebie-
den en beschikken over specialistisch
materieel om bosbranden te bestrij-
den. Bij de oefening kwamen veel as-
pecten van bosbrandbestrijding aan
de orde, evenals de hiervoor benodig-
de opschalings- en communicatie-
structuur. 

Van het brandweerkorps Bronckhorst
werden de vier posten ingezet. De pos-
ten van Steenderen en Zelhem zorg-
den voor de waterwinning. De bos-
brandvoertuigen, vierwiel- aangedre-
ven tankautospuit, van de posten Vor-
den en Hengelo gingen het terrein in
om te blussen. Even later hebben zij
het opgeschaald naar ‘grote brand’ en
kregen hulp van het korps Montfer-
land die een bosbrandvoertuig inzette
van de posten Bergh en Didam. 

Het was voor de brandweerkorpsen
niet gemakkelijk om snel bij de bran-
dende blokhut, midden in het bos te

komen. Een aantal bospaden zijn goed
berijdbaar voor grote voertuigen.
Maar hoe verder je het bos inkwam,
hoe moeilijker het werd voor de
brandweervoertuigen, die eigenlijk ge-
woon vrachtwagens zijn. Door be-
groeiing waren sommige bospaden
met moeite te berijden voor grote
voertuigen. 

Samenwerking, communicatie en wa-
terwinning waren de sleutelwoorden
bij deze oefening. Een goede (onderlin-
ge) communicatie is vaak het grootste

struikelblok. “Dat is niet alleen bij
oefeningen, maar vaak bij alle inci-
denten. Wanneer er niet goed gecom-
municeerd wordt, dan gaat iedereen
zijn eigen gang en heb je geen totaal-
beeld meer”, zegt brandweerofficier
Mees Siers. Als officier van dienst voor
de inzet in het bos, vroeg Siers assis-
tentie voor een tweede officier van
dienst die de waterwinning voor zijn
rekening nam. “Daarmee kon ik een
gedeelte van mijn werk overdragen en
me alleen bezig houden met het blus-
sen in het bos”. 
Bij een bosbrandoefening gaat het on-
der meer om de leermomenten. “Be-
langrijk is om een juiste beeldvorming
van de brand te krijgen om goed te
kunnen communiceren met alle deel-
nemers, zodat iedereen de juiste en
dezelfde beeldvorming heeft. Dat
bleek nu ook weer”, zegt Siers. Een
knelpunt voor Siers zelf was, dat het
in beeld brengen van de oefening mid-
dels rookgeneratoren en vlamborden
iets anders liep dan hij had verwacht.
“Waar de branduitbreiding naartoe

zou gaan, liep iets anders dan ik had
ingeschat. Het ging om een uitloop
van enkele tientallen meters. Maar dat
hebben we tijdens de oefening bij kun-
nen sturen door een andere route te
zoeken voor de bosbrandvoertuigen”. 

Bij de bosbrandoefening werd ook een
mini-helikopter ingezet die radiogra-
fisch werd bestuurd. De helikopter is
voorzien van een infraroodcamera en
maakt beelden van het brandende ge-
bied. De inbreng van een helikopter
bij een natuurbrand is nieuw, maar
het zit nog in een experimentele fase.
Het voordeel van de helikopter is dat
het beelden kan maken vanuit de
lucht. Siers: “Die beelden worden ge-
projecteerd op de kaart van de laptops
die in de commandowagen zitten”. De
beelden geven een totaaloverzicht van
de brand wat een voordeel kan zijn bij
het aansturen van de brandweerlie-
den. “Je krijgt hiermee een completer
beeld dan wanneer je zelf met een pi-
ketvoertuig door het bos rondrijdt om
een goed beeld te vormen”.

Smalle bospaden moeilijk te berijden voor brandweervoertuigen

Grote bosbrandoefening in natuurgebied Bronckhorst

Met de melding, dat er een (recreatie) blokhut in het bos van ’t Zand in
Hengelo in brand stond, rukte als eerste een tankautospuit van de brand-
weerpost Hengelo uit. De uitbreiding van de brand sloeg al snel over op
het bos. De Hengelose spuitgasten kregen daarbij ondersteuning van an-
dere brandweerposten uit Bronckhorst en van de brandweerkorps uit
Montferland. De grote bosbrand op het grondgebied van de gemeente
Bronckhorst was een oefening.

Socii nieuws
De kop van nieuwe seizoen is eraf en
Socii deed in Lengel goede zaken te-
gen de net uit de vijfde klasse terug ge-
keerde VVL.. Onder leiding van een
matig fluitende scheidsrechter waar
overigens beide teams last van hadden
wat zeker het spel met betrekking tot
de voordeel regel niet ten goede
kwam. De ruststand was 0-0 met een
paar kansen over en weer. Na de thee
een zelfde spelbeeld hard werkende
ploegen die er voor willen gaan en So-
cii leek op 0-1 te komen maar de
scheids telde na vlaggen van de grens-

rechter zeer onterecht dit doelpunt af.
Toch kwam alles nog goed en was het
Gert Jan Loman die heel kort voor tijd
de 0-1 binnenschoot. Een goed begin
waar trainer Jan Steffens dan ook zeer
met in zijn nopjes was. Zondag 14 sep-
tember spelen we thuis tegen ST Joris
aanvang 14.00 uur.

Programma 14 september
Socii 1 - ST Joris 1
Socii 2 - Viod 4
SCS 1 - Socii 3
Erica 76 7 - Socii4
Socii 5 - Lochem7

Vo e t b a l

Zo zal Erik Oldenhave van het gelijk-
namige bedrijf allerlei smeedwerk de-
monstreren. Marius van Wijk uit Eef-

de laat zien hoe je hout kunt snijden.
Verder is onder meer het Rietdekkers
bedrijf Evert Otten uit Vorden van de
partij, evenals Gosse Terpstra uit Vor-
den die demonstreert hoe je stoelen
kunt ‘matten’. Steenhouwers, wilgen
vlechters, meubelmakers, kortom er is
die dag heel wat te zien. Martine Lette-
rie vertelt over de door haar geschre-
ven kinderboeken. 

Willem Oldenhave: ‘Vorig jaar hebben
we meer dan duizend bezoekers ge-
had. De afgelopen weken heb ik niet
alleen uit de regio maar ook landelijk
veel telefoontjes gehad met vragen
over deze dag. Het blijkt dat er nog al-
tijd veel mensen belangstelling voor
oude ambachten hebben’.

Demonstraties en oude ambachten bij
Smederij Oldenhave

Tijdens de open Monumentendag
vinden er zaterdag 13 september
bij Smederij Oldenhave aan de Be-
drijvenweg 6 op het industrieter-
rein Werkveld te Vorden tal van de-
monstraties plaats.



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

De rijders die aan de start verschenen
kwamen onder andere uit: Engeland,
Duitsland, Zwitserland, België,
Luxemburg en uiteraard Nederland.
Motorfietsen van beroemde en min-
der beroemde merken zag het talrijke
publiek aan zich voorbij trekken: Au-
to-Fauteuil 1905, Triumph ‘free engi-
ne’ 1913, Husqvarna, DKW’s, BMW’s,
Brough Superior’s, Harley-Davidson’s,
Indians, Zündapps, Terrot’s, Peuge-
ot’s, kortom te veel om op te noemen.
Rondom de Hamove-molen was het
een gezellige happening met schitte-

rend weer gedurende het hele week-
end.
Het evenement begon op vrijdagavond
met ontvangst van de diverse deelne-
mers in de Hamove-molen in Varssel.
Deze ontvangst werd opgeluisterd met
een optreden van Boerenkapel ‘de Blo-
asköppe’ uit Hengelo Gld. De dames
van de supportersclub Crescendo bak-
ten de hele avond wafels voor het aan-
wezige publiek. 

Zaterdag 30 augustus startte om 10.01
uur de eerste deelnemer bij de Hamo-

ve-molen, waarna de deelnemers voor
een rit van bijna 90 kilometer door de
Achterhoek trokken. Halverwege de
rit was er een pauze van 60 minuten
in Bredevoort bij W.R. Tolkamp Tele-
com/Machine handel . De deelnemers
keerden op zaterdagmiddag rond
14.30 uur terug bij de Hamove-molen,
waar de motoren door het publiek
nog eens rustig bewonderd konden
worden.

Op zondagmorgen vertrokken de eer-
ste deelnemers om 10.01 uur bij de Ha-
move-molen voor opnieuw een rit van
105 kilometer. Halverwege de rit werd
er 60 minuten gepauzeerd bij de
Dutch Rocket Research Association (fa-
milie Meuleman) te Laren. Hier wer-
den modelraketten gelanceerd en

werd uitleg gegeven over de raketmo-
delbouw. De deelnemers konden on-
dertussen genieten van een lekker
kopje koffie en een plak krentenweg-
ge. De finish van de zondagrit was
vanaf 13.30 uur in het centrum van
Hengelo Gld. waar tevens een Con-
cours d’Elegance gehouden werd,
waarbij een jury de meest interessan-
te, mooist gerestaureerde of origineel-
ste motorfiets uit het deelnemersveld
selecteerde. Het publiek was reeds in
grote getale aanwezig om dit ‘rijdend
museum’ nog eens rustig te bekijken.
De motoren stonden in de Kerkstraat
in het centrum van Hengelo Gld. opge-
steld. Bij het Achterhoeks Museum
vond deze dag een uniek spektakel
plaats in de vorm van een grote  mili-
taire re-anactmant show: De slag om
de Achterhoek. Dat de samenwerking
van de Internationale Hengelo Rally
met het Achterhoeks Museum 1940 –
1945 een groot succes was, bleek wel
uit de geweldige publieke belangstel-
ling. Duizenden bezoekers vonden de
weg naar Hengelo Gld. om deze unie-
ke evenementen te bezoeken Om
16.30 uur vond de prijsuitreiking en
afsluiting van de 43e Internationale
Hengelo Rally plaats in de Hamove-
molen. Met een jaar voorbereiding en
75 vrijwilligers gedurende het hele
weekend in touw, kan de organisatie
terugkijken op een zeer geslaagd eve-
nement. 

UITSLAGEN:
Beste prestatie klasse 1: Wilfried Man-
ders, Amstelveen, Humber 1902. 
Lien Kreunen trophy. 
Beste prestatie t/m 1914: Wim te Kaat,
Silvolde, Douglas 1913.
Roel Kreunen trophy. 
Winnaar concours d’Elegance: Mathi-
as Welle, Lohmar D, Matchless Silver
Hawk 1930.
Beste prestatie over twee dagen: Gerrit
Schepers, de Lutte, Premier 1910. 
Beste zijspan combinatie: Kurt Erich,
Wasbek D, DKW SB500 zijspan. 
Beste dame: Cindy Lenting, Doetin-
chem, Douglas 1913. 
Oudste deelnemer: Piet Knoop, Dor-
drecht, Raleigh 1927. 
Jongste deelnemer: Carl Frederik Pesc-
ken, Moers D, Perle Sachsonette 1938. 
Pechprijs: Chris Read, Cheltenham GB,
Vindec sidecar 1907. 
Beste club/merk/dames team: ´t Mo-
lenteam Silvolde.

Uniek evenement met 224 deelnemers

Hengelo Rally met oude motorfietsen
is een prachtig schouwspel

Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus vond de 43e Internationale
Hengelo Rally voor Historische Motorfietsen met bouwjaren tussen 1900
en 1940 plaats. De Internationale Hengelo Rally werd dit jaar voor de 43e
keer verreden. Het begon in 1965 met een 20-tal deelnemers en is uitge-
groeid tot een evenement met dit jaar 224 deelnemers.

Gezien de expansie van Kroesen-Bes-
selink was er behoefte aan uitbrei-
ding van het huidige wagenpark
van 12 bedrijfsauto's, waarvan het

grootste deel al uit Peugeots bestaat
waaronder de Partner en de Boxer.
Bij Auto Ridderhof is sinds kort de
nieuwe Peugeot Bipper leverbaar.

Een moderne, compacte en zuinige
bedrijfsauto met lage onderhouds-
kosten en dito maandlasten. Door
de al jaren bestaande samenwer-
king en de uitstekende serviceverle-
ning van Auto Ridderhof is besloten
het wagenpark van Kroesen-Besse-
link uit te breiden met maar liefst 4
nieuwe Peugeots Bipper die geheel
in de eigen huisstijl zijn uitgevoerd.

Bippers voor Kroesen-Besselink

Zowel Kroesen-Besselink als Auto Ridderhof zijn bekende namen in
Hengelo gld. en daarbuiten. Beide bedrijven zijn voortvarende onder-
nemingen die vooral de laatste jaren een flinke groei doormaken. De
eerste als specialist in het verlijmen van kalkzandsteen en de tweede,
sinds jaar en dag, als dealer van Peugeot.

de overdracht van de Bippers door Frank Ridderhof aan Harald Bruil van Kroesen-Besselink.

Margareth Harens volgde de Koninklijke
Academie in Den Haag. Daarna studeerde
zij kleurenfenomenologie aan de Asenza-
school in Dornach Basel. Als Art-therapist
traint en coacht zij managers. Haar ex-
pressieve manier van werken heeft zich
langzaam gevormd door te experimente-
ren met gelaagdheid in een schilderij en
de expressie van haar pennenstreek. Haar

werk wordt gekenmerkt door een sterk
autobiografische inslag. Dieuwke Raats is
behalve goudsmid, ontwerper en docent
Beeldende Vorming. Na haar opleiding
aan de Vakschool in Schoonhoven heeft
zij zich bij een goudsmid het vakman-
schap eigen gemaakt en heeft zij haar ei-
gen stijl ontwikkeld. Haar docentschap
combineert zij momenteel met een zelf-
standig bestaan als goudsmid en ontwer-
per. In 2007 was Dieuwke Raats een van
de genomineerden voor de Nederlandse
ontwerpwedstrijd. Zij verwerkt in haar
creaties onder meer goud, diamantjes,
parels e.d. De opening van de expositie
vindt zondagmiddag 14 september
plaats.

Expositie in Galerie 
A-quadraat
Kunstenares Margareth Harens (schil-
derwerk in acryl) en Dieuwke Raats
(goudsmid en ontwerper van siera-
den) exposeren vanaf zondag 14 sep-
tember t/m 7 december in de galerie
A-quadraat aan de Mosselseweg 12A
in Vorden.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

TE HUUR
Dorpsstraat 28

Wichmond

WOONHUIS 170 m2

en KANTOOR 164 m2

ook apart te huren

Inlichtingen 
tel. 0575 463132 
of 06 21580650

afd. Dialect

Wat is: A. Zalt:
1. Zout. " I'j mot ow 'n betjen zalt op 't hoonderei doon." 
2. "Dat pist gin zalt weg," zeg i'j um an te geven dat iets niks te

betekenen hef.

B. Hoorn: 
"De Heurne", gevelteken op het dak. "De heurne bunt kats verrot,
zonne olde braaske van ne boerderi'je is dat al." 

C. Boeskoolsteen: 
Kei die op de zuurkool in de Keulse pot ligt. "Zeuk i'j is ne mooi-
en boeskoolsteen veur moder. In Vraogender bunt ter zat."

Antwoorden
We’j nog van too?



'Het werkt hoor, iedereen wilde het
zien' zegt hij over de verzameling fo-
to's en tekeningen die hij daar al een
half jaar voor de Slag om Grolle onder-
bracht. 'We starten in Groenlo mis-
schien langzaam op, maar als we er
voor gaan doen we dat ook goed' zegt
hij over de betrokkenheid van de on-
dernemers. Als bestuurslid van het
kleermakersgilde ziet hij graag dat
mensen op een leuke manier in enigs-
zins historisch verantwoorde kleding

rondlopen. Niet alleen burgemeester
en wethouders en andere hoogwaar-
digheidsbekleders, ook de gewone
man in de straat. Daarnaast heeft de
decorateur in hem oog voor de aankle-
ding van de stad. 'Er zijn heel wat
hoekjes die zich prima lenen voor de-
coratie. Zo rij ik desnoods naar Dok-
kum of Terneuzen om oude handkar-
ren op de kop te tikken. Die zijn ide-
aal, want oude kisten, vaten of houten
emmers die je verder gebruikt ter de-

coratie kun je er 's avonds zo weer mee
wegzetten.' Zinken emmers of email-
len spullen horen niet bij de aankle-
ding, en ook melkbussen en hooiba-
len zijn taboe want dat was er in de ze-
ventiende eeuw niet.

'In Zaltbommel, een van de vijftien
vestingsteden, is in 2005 een groot fes-
tijn gehouden. Daar kwamen toen in
twee dagen 50.000 bezoekers. Dat kan
hier ook, maar dan moeten we er flink
de schouders onder zetten. Maar net
als met de Dweilorkestendag weet ik
zeker dat dit van de grond komt. Maar
ook hier is het zaak de juiste toon te
treffen'. Jij bent wel heel precies, krijgt
Peter dan wel eens te horen. 'Maar dat
moet ook, het moet er goed uitzien'.
Dat vindt ook André Ebbers uit Lich-
tenvoorde, in zijn vrije tijd kapitein
van de Compagnie Grolle. Hij vervaar-
digt zelf z'n kostuums en heeft er in-
middels een tiental aan z'n collectie
toegevoegd. Tot z'n verbazing zag hij
onlangs nog een kostuum dat hij van
de hand had gedaan op het internet
circuleren, en daar werd een leuk be-
drag voor geboden. Het zijn dan ook
vaardige handen van een lap stof een
schitterend officiersuniform weten te
maken. André die zich aanvankelijk
meer met de cultuur van de indianen
in Noord-Amerika bezighield, stort
zich de laatste jaren op kostuums uit
de zeventiende eeuw. Die maakt hij
van wol en linnen, zoals in die tijd ge-
bruikelijk was. 'Maar het gaat me niet
alleen om de kleding en het soldaatje
spelen. Ook de geschiedenis en cul-
tuur zijn belangrijk.'Wat niet wil zeg-
gen dat hij zich de gemakken van de
moderne tijd ontzegt. Want regelma-
tig stuurt hij de leden van de Compag-
nie Grolle mailtjes met links naar
websites over de zeventiende eeuw die
de moeite van het bekijken waard
zijn…

Websites over het maken van 17de-
eeuwse kleding:
http://www.vertetsable.com/demos_pa
tterndraft.htm
http://www.thequartermastergene-
ral.com/?category=patterns_mens
http://www.elizabethancostume.net
http://www.extremecostuming.com/ar
ticles/womensclothesin1580slon-
don.html
http://www.chimera-
costumes.co.uk/shop/shop.php
http://www.tudortailor.com
http://www.silvermane.com/acata-
log/MR-100182-musketeer-boots.html
http://www.vanbeers.eu/joomla/com-
ponent/option,com_gallery2/Ite-
mid,35/?g2_itemId=883
www.slagomgrolle.nl

Kleren maken de man

Groenlo maakt zich weer op voor een bijzonder feest, want ook dat is de
Slag om Grolle. En bij een feest hoort bijpassende uitdossing. De midden-
stand steekt zich in de kleren, maar bovendien zorgen de ondernemers
voor een passende aankleding van hun zaken. Boven de winkel van Gun-
newijk in de Beltrumsestraat hebben de leden van het Groenlose Onder-
nemers Verbond ideeën kunnen opdoen aan de hand van een expositie,
daar ingericht door Peter Gunnewijk.

André Ebbers in een zelfgemaakt kostuum. Hij vond z'n patronen op internet.

Verenigingen als SG Twente, de Polar-
bears, het Y uit Amsterdam en thuis-
club de IJsselmeeuwen zullen hier een
sterk staaltje polo laten zien. Maar ook
DWK uit Barneveld, DWV uit Does-
burg, Proteus uit Twello en De Rijn uit
Wageningen zijn aanwezig.

De wedstrijden beginnen zaterdag en
zondag om 10.30 uur en duren de he-
le dag. Met op de zondag de kwartfina-
les en de finale.  Het belooft een spec-
taculair en spraakmakend toernooi te

worden. Waar Zwem- en Waterpol-
overeniging de IJsselmeeuwen zeker
naar uitkijkt en hoopt dat meer be-
langstellenden dat doen. Kom een
kijkje nemen in het Graaf Ottobad in
Zutphen en geniet. 

Uiteraard is het recreatiebad gewoon
op de reguliere tijden geopend en
staat het personeel van het restaurant
klaar om gasten te voorzien van een
heerlijk hapje en drankje.

Zwem- en Waterpolovereniging de IJsselmeeuwen Zutphen

Landelijk
Waterpolotoernooi

Ook zo genoten van de waterpolowedstrijden tijdens de Olympische spe-
len? Kom in het weekend van 20 en 21 september 2008 naar het Graaf Ot-
tobad in Zutphen. Hier wordt op die dagen een Landelijk Waterpolotoer-
nooi gezwommen waarin de subtop sterk vertegenwoordigd is.

Marlies Huurnink uit Toldijk in actie tijdens een toernooi in Hasselt, België.

Op zaterdag en zondag zijn alle activi-
teiten van 11.00-17.00 uur en ook alle-
maal gratis!

In de Martinuskerk van Baak is een ex-
positie over de IJzertijd opgraving in
Steenderen.  In Bronkhorst is een spe-
ciale wandeling uitgzet 'rondom' het
stadje, langs o.a. het Joodse kerkhof en
over de kasteelheuvel.  In Hengelo is
het Achterhoeks Museum 1940-1945
open met unieke diorama's. Vanaf het

museum is een fiets- of autoroute van
40 km uitgezet onder de titel  'In het
spoor van de Tweede Wereldoorlog',
waarbij vele WO2 locaties worden be-
zocht. Naast de vaste collectie toont
Museumboerderij Smedekinck te Zel-
hem een expositie over begrafenisge-
bruiken vroeger en nu. Vanaf het mu-
seum vertrekt op beide dagen om
11.00 en 13.30 uur een fietstocht langs
zes landschapstypen rond Zelhem. Op
zaterdag is er in de kerk van Halle een
presentatie over '150 jaar Halle'. Op za-
terdagavond vertrekt er om 19.00 uur
vanaf het vvv-kantoor te Vorden een
speciale 'Spokentocht' per fiets langs
mystieke plekken in het buitengebied
van Vorden. Op zaterdag is ook de
Lambertikerk en Ludgerkerkje te Zel-
hem geopend. 

Voor eventuele vragen en/of inlichtin-
gen: Rinus Rabeling, telefoon 0313-
472968.

Open monumentenweekend
In de gemeente Bronckhorst wordt
door het bestuur van de Stichting
Open Monumentendag ook dit
jaar weer een uitgebreid program-
ma aangeboden tijdens het gehele
Monumentenweekend. Het begin
is al op woensdag 10 september
met een Achterhoekse Vertellers-
avond  in zaal Den Bremer te Tol-
dijk, aanvang 20.00 uur, toegang
gratis.

Het kunstcentrum van Het Web aan
de Veentjes 35 te Doetinchem is een
startpunt, waar ook een expositie is in-
gericht van de deelnemende kunste-
naars. De bezoeker krijgt dan alvast
een idee van wat er zoal in de diverse
ateliers wordt gecreëerd aan schilde-
rijen, tekeningen, beelden, grafiek, ke-
ramiek, enz.

De 27 kunstenaars die meedoen aan
het open atelier weekend worden ver-
meld in de brochure, die nu al in het
kunstcentrum kan worden opgehaald
tijdens de openingstijden, donderdag-
t/m zondagmiddag.

De brochure kan ook opgehaald wor-

den bij Van Deun, Ribo, de Biblio-
theek, de gemeente Doetinchem, de
V.V.V. en werkgroeplid kunstschilder

Jan van Hal in Toldijk.

Zie ook: www.webartsight.nl.

Open Atelier Weekend

KunstLokaal
Op zaterdag 20 en zondag 21 sep-
tember aanstaande zetten kunste-
naars van Het Web de deur open
onder het motto KunstLokaal. De
ateliers van de kunstenaars bevin-
den zich niet alleen in Doetin-
chem, maar ook in de omliggende
plaatsen Doesburg, Beek, Silvolde,
Gaanderen, Zeddam, Angerlo,
Drempt en Toldijk.

Een van de werken die te zien zijn tijdens het Open Atelier Weekend KunstLokaal.

Dit afscheid zal plaats vinden op zater-
dagavond 27 september 2008 om 19.00
uur met een eucharistieviering in de
Emmanuelkerk aan de Van Heemstra-
straat te Zutphen. Na afloop van de
viering is er een receptie en kunt u
persoonlijk afscheid nemen van pas-
tor Ed. Wassink. De pastores nemen af-
scheid van een fijne collega die, om-
wille van zijn ziekte, zijn geliefd pasto-

raat moet loslaten. Of zoals hij zelf
schreef: “De geest wil wel, maar het li-
chaam niet.” 

Pastor Ed Wassink is voor vele parochi-
anen van het parochieverband Graaf-
schap-Zutphen een beminnelijke pas-
tor. Zowel bij persoonlijke contacten
met mensen die hulp behoefden als-
mede bij zijn spirituele inspiratie in
zijn cursussen en preken is hij een
bron van inspiratie geweest. Voor
meer informatie: Secretariaat paro-
chieverband Graafschap-Zutphen.
Email: secretariaatvgz@planet.nl. Tel:
0575-491199.

Pastor Ed Wassink 
neemt afscheid van
parochieverband
Met zijn artikel in de parochiebla-
den van september “Als het niet
gaat zoals je wilt…”, heeft pastor Ed
Wassink aangegeven waarom hij
afscheid zal nemen van het paro-
chieverband Graafschap-Zutphen.



Afgelopen jaar vierde Sam’s Kleding-
actie voor Mensen in Nood haar 40-ja-
rig bestaan. Hiermee is zij de oudste
charitatieve kledinginzamelaar van
Nederland. Bij de kledinginzameling
wordt Sam’s Kledingactie onder-
steund door ruim duizend vrijwilli-
gers. De opbrengst van de ingezamel-
de kleding gaat naar de noodhulppro-
jecten van Cordaid Mensen in Nood.

De opbrengst gaat naar een voedsel-
zekerheidsproject in Oost-Congo. Bin-
nen dit programma wordt enerzijds
de zware ondervoeding bij kinderen
structureel aangepakt. Anderzijds
helpt de lokale partnerorganisatie
mensen, die door oorlog een nieuw
bestaan moeten opbouwen, om zelf
voedsel te verbouwen. Daarnaast
steunt de organisatie momenteel ook
een project wat dichter bij huis, name-

lijk ‘Mode met een Missie’. Dit project,
actief in vijf steden in Nederland,
helpt dak- en thuisloze vrouwen. Met
behulp van tweedehands kleding
wordt een eigen modelijn gecreëerd
en op de markt gebracht. De vrouwen
krijgen zo een zinvolle dagbesteding
en hun gevoel voor eigenwaarde
wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie Mensen in Nood wordt ver-
wezen naar de site: www.samskleding-
actie.nl of telefoonnummer (073)
6871060. Zaterdag 11oktober voor
10.00 uur kan kleding, schoeisel en
huishoudtextiel gebracht worden bij:
Café Herfkens in Baak, Café Heezen in
Steenderen, Café Den Bremer in Tol-
dijk, RK. Kerk in Olburgen/Rha en Café
Den Olden Kriet in Wichmond/Vier-
akker.

Baak-Steenderen-Toldijk-
Olburgen/Rha-Wichmond/Vierakker

Sam’s Kledinginzameling
Op zaterdag 11 oktober 2008 vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. Tot 10.00 uur kan goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken worden afgegeven in Baak, Steenderen, Toldijk, Olburgen/Rha en
Wichmond/Vierakker.

De in Vorden opgegroeide Merel van
Laake en haar compagnon Dennis Ver-
kerk zijn bezig met een promotietour
door Nederland. Merel is opgegroeid
in Vorden. Sinds haar twaalfde is ze

bezig met liedjes schrijven. Roelien
van café de Slof was er bij toen zij haar
eerste liedje afhad en dat aan de keu-
kentafel kwam laten horen. In 2006
won Merel het Vordens Songfestival.

Dat ze daarna niet
is blijven stilzitten,
blijkt met het uit-
komen van deze
cd. Zij heeft alle
nummers -deels tij-
dens haar studie
aan het Rotter-
dams Conservatori-
um- zelf geschre-
ven. 

De arrangementen
van Dennis maken
het tot een sfeervol-
le luisterplaat. Ze
bezingen en bespe-
len tegelijkertijd de
lichtheid en de
zwaarte van het le-
ven. 

Soms heel klein en
ingetogen, soms
rauw en confronte-
rend en soms sprin-
gerig en vreugde-
vol. Doordat ze met

relatief weinig instrumenten werken -
2 gitaren, een piano en hun stemmen-
is de sfeer intiem. 

De titel "Oceans" is afgeleid van het
nummer  "Oceans of Love", dat als slot-
nummer op de plaat te vinden is. Tij-
dens de presentatie is de cd verkrijg-
baar.

Monophone presenteert eerste cd "Oceans"

Het Utrechtse singer- songwriterduo Monophone, met deels Vordense
wortels, zal op 14 september a.s. hun eerste cd "Oceans" presenteren in
café de Slof te Vorden, aanvang 16.30 uur.

Naast allerlei stands en activiteiten zo-
als de pompoen culinair, kalebassen-
trollen, Halloween en pumpkincar-
ving, demonstratie bloemwerk, pom-
poen-handboogschieten en ezeltje rij-
den is er de bezichtiging van fleskale-
bassen en andere exoten in tunnels en
kas. Er is een exclusieve collectie kale-
bassen, pompoenen op de kwekerij,
van ca. 500 soorten te bewonderen en
te koop.

De Aloë vera plant is ook een dergelijk
natuurproduct.  Deze exotische plant

heeft in de loop van de eeuwen de bij-
namen wonderplant en medicijnplant
gekregen. 

In verschillende culturen over de ge-
hele wereld wordt deze plant gebruikt
tegen kwalen en ziektes. Volgens de li-
teratuur heeft de Aloë vera een reini-
gende werking op het lichaam van
mens en dier en bevat de plant stoffen
die het immuunsysteem versterken. 

Naast de Aloë vera producten voor de
inwendige mens worden er veel huid-
verzorgingproducten verrijkt met het
sap van deze wonderlijke plant.

De Aloë vera stand op de Open dagen
van Tonda Pandana stelt mensen ook
in de gelegenheid wat meer over deze
bijzondere plant en haar producten te
weten te komen. Er zijn deskundigen
die graag uw vragen beantwoorden en
demonstraties geven. Tot slot is er een
prijsvraag met leuke prijzen, waaraan
iedereen gratis mee kan doen.

Redenen genoeg om deze open dagen
te bezoeken.

Aloe vera op pompoenerie
tonda pandana
Producten uit de natuur vinden el-
kaar op de laatste Open dagen van
Pompoenerie Tonda Pandana van
Martin Spiegelenberg. De kalebas-
sen en pompoenen van Pompoene-
rie Tonda Pandana zijn in ons land
en ver daar buiten bekend. Een
enorme collectie fleskalebassen en
andere exoten in allerlei soorten
en maten zijn voor de laatste keer
te bewonderen op vrijdag 12, zater-
dag 13 en zondag 14 september van
10.00 tot 18.00 uur aan de Oude Zut-
phenseweg 5a te Vorden.

Na de Geel-Zwarte voorstelling is het
de de beurt aan Mario van der Ende,

deze ervaren en zeer gelouterde ex in-
ternationaal top scheidsrechter is
goed van de Haagse tongriem gesne-
den en heeft een imposante loopbaan
als amateur-, nationaal en internatio-
naal scheidsrechter achter de rug. Van
1977 tot 2002 was hij voetbalscheids-
rechter. Hij floot in het betaalde voet-
bal ruim 500 nationale en 135 interna-
tionale wedstrijden. Tegenwoordig is
Mario van der Ende FIFA referees in-
structor en maakte 4 jaar deel uit van
de FIFA scheidsrechterscommissie. Hij
was vele jaren werkzaam bij de KNVB
waar hij vele talentvolle scheidsrech-
ters heeft gescout en opgeleid. In 2004
werd Mario van de Ende door de KNVB
beloond voor zijn presentaties door
verkozen te worden tot "scheidsrech-
ter van de eeuw"

Een inspirerend spreker dus die
gelnteresseerde ondernemers een pre-
sentatie zal geven over leiderschap,
ambitie en hoe maak je het verschil
tussen beter en best. Voor meer infor-
matie kan men bellen met Stef kruip
op 06-16173908.

Mario van de Ende luistert
ondernemersbijeenkomst 
vv Vorden op
Onder het motto; Haal voordeel uit
de juiste beslissing organiseert de
sponsorcomissie van de voetbal
vereniging Vorden zondag 14 sep-
tember een informele onderne-
mersbijeenkomst rondom de eer-
ste thuiswedstrijd van het eerste
elftal van de club. Er is een pro-
gramma samengesteld. Tijdens de-
ze bijeenkomst zullen spelers en
trainers voor het seizoen 2008-2009
worden voorgesteld en zal trainer
Maarten Wolvetang de te volgen
tactiek voor de wedstrijd tegen het
Winterswijkse Vosseveld toelich-
ten. Tevens zullen de huidige voor-
zitter William van de Veen en een
bestuurslid van de financiële com-
missie van de (ver)bouw nog even
uw aandacht vragen. Vorden is dit
jaar ingedeeld in de 4e klasse C
Oost van de KNVB en heeft met o.a.
Lochem, Ruurlo en Warnsveld een
paar zeer aantrekkelijke tegen-
standers.

Stort € 10,- op je (nieuwe) rekening 
en kom tijdens de spaarweek naar 
Djumbo, Anubis of de disco party!
In de spaarweek, tijdens de herfstvakantie organiseren we speciaal voor alle jonge 

(nieuwe) rekeninghouders drie fantastische evenementen:

Maak kans op een 

Nintendo Wii. 

www.rabobank.nl/graafschap-noord

nadat je € 10,- op je (spaar)rekening gestort.
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur

Wegens drukke
werkzaamheden zijn 

wij op zoek naar

Personeel m/v
vanaf 18 jaar

Vishandel Hengel
Hengelo Gld.

Tel. 06 - 24891534

HANZESTADCAMPERS Zutphen. 
Voor camperonderhoud, verhuur en

verkoop. Iedere zaterdag gratis
vochtmeting. Wij zijn gevestigd 
op de Revelhorst in Zutphen. 

0575-502226 
www. hanzestadcampers.nl

Vereniging
Paardrijden
Gehandicapten
Oost

16 t/m 17
september

Uw gebruikte kleding 
houdt onze gehandicapte 

ruiters in het zadel

Huis aan huis inzameling gebruikte 
kleding voor VPGO in de kernen 

Zelhem en Hengelo

Zak niet opgehaald bel 0575 - 512269

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar een:

.  Leerling CV monteur/loodgieter

.  CV monteur/loodgieter

.  Servicemonteur

Onze bedrijfscultuur:
Installatiebedrijf F. Pladdet BV kent een prima werksfeer met 
een team van ongeveer 20 enthousiaste medewerkers. 
Wij werken voor zowel particulieren als bedrijven.

Wat we van je vragen:
Je bent enthousiast, nauwkeurig en kunt werktekeningen goed lezen.
Je combineert een flexibele instelling met leergierigheid en bent
bereid om je vaktechnisch verder te ontwikkelen. Het is een pre als
je al aanvullende opleidingen hebt gevolgd. Je bent in staat zelfstan-
dig te werken maar functioneert ook uitstekend in teamverband.

Wij bieden je:
Werken bij Installatiebedijf F. Pladdet betekent werken binnen een
professionele en dynamische omgeving. Onze organisatie biedt
uitstekende mogelijkheden om je talenten te ontplooien.
In Installatiebedrijf F. Pladdet, een erkend leerbedrijf, vind je een
werkgever die oog heeft voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Bel, schrijf, mail of kom gewoon langs voor een vrijblijvend gesprek:

Installatiebedrijf F. Pladdet B.V.
T.a.v. de heer R. Niesink / M. Biesterbosch
Scheggertdijk 41
7218 MZ  ALMEN
telefoon 0575-431213
e-mail: info@f-pladdet.nl Appels en

Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Appels & Peren
nieuwe oogst uit eigen boomgaard!

ELSTAR, ALKMENE,
GOUDREINET

CONFERENCE,
GIESER WILDEMAN

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
groente, fruit & streekproducten. 

Vers & lekker! 

Maandag en woensdag gesloten.

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Nu opruiming showmodellen
tuinmeubelen

KKKooommm   sssnnneeelll ,,,    wwwaaannnttt    OOOPPP===OOOPPP!!!

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

De nieuwe
wintercollectie

vrijetijdskleding
is binnen!

Bekende merken:
Bjornson - Kjelvik - BPC

Sensire zoekt

Alfahulpen en
Thuishulpen

Reageer via onze
website

www.sensire.nl

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

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag


