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Onder de toehoorders diverse fans die
geen harmonicadag in de regio over-
slaan. Zoals bijvoorbeeld de tachtigja-
rige Anton Eelderink uit Zelhem. ‘ Ik
ga samen met mijn 86 jarige broer Jan
overal naar toe, naar Haaksbergen,
Aalten, Winterswijk, Lievelde, Delden,
Vorden noem maar op. Jan speelt zelf
nog op zijn harmonica mee, dat zou ik
ook wel willen, maar ik heb helaas last
van reuma. Ik vind het prachtig om
naar al die oude liedjes te luisteren.
Als het straks is afgelopen, gaan Jan en
ik onderweg ergens een stukje eten en
kunnen we weer op een fijne dag te-

rugzien’, zo zegt Anton, terwijl zijn
vingers op de tafel mee trommelen
met het nummer ‘Tanze mit mir in
den Morgen’. 

De ‘schlager’ van de Duitse zanger
Gerhard Wendland en deze morgen
gespeeld door de harmonicagroep
‘Het geet net’ uit Markvelde, een
buurtschap onder de rook van Diepen-
heim. De groep beschikte deze zondag
niet over een drummer, geen nood,
dan lenen we toch gewoon drummer
Henk van de organiserende vereni-
ging ‘De Trekkebuuls’! Want dat is de

insteek op de harmonicadag, met zijn
allen, solo, of in groepsverband spe-
len. 

Het kan allemaal en de ‘oudjes’ zoals
Hendrik Kamperman en Herman Star-
ken, beiden de negentig jaar al ruim
gepasseerd, musiceren nog dapper
hun partijtje mee. 
De Trekkebuuls traden twee maal
voor het voetlicht, gezellige harmoni-
camuziek met zang van Annelies en
Constant. Het ‘Hoor die muzikanten’,
‘ De oude accordeon’, ‘Het Dorpsfeest’,
etc. etc., de zaal zong volop mee. Ook
groepen als Mittwoch, Sterreboskij-
kers, Mix, Grenslandsteiers, Tegliek,
Ahof, Harmonicaclub Corle en De
Lustigevagabunden werkten aan de
harmonicadag in Vorden mee. Kunst
en sportBehalve van harmonica-

Harmonicamuziek, volleybal en kunst tijdens koopzondag

De torenklok van de Hervormde dorpskerk had nog maar nauwelijks
10.00 uur geslagen of de eerste bezoekers en muzikanten stroomden zon-
dagmorgen al de zaal van De Herberg binnen. De harmonicadag, georga-
niseerd door ‘De Trekkebuuls’ uit Hengelo is vooral bij de wat ouderen in
de samenleving enorm populair.

De Trekkebuuls

Beachvolleybal in Vorden

muziek kon men zondag in Vorden
ook genieten van een recreatief Beach
volleybaltoernooi dat werd georgani-
seerd door de plaatselijke volleybalver-
eniging Dash. Voor deze gelegenheid
had het loon- en grondverzetbedrijf
Beeftink, zaterdag ‘bulten’ zand op
het marktplein afgeleverd. Het zand
werd door vakkundige handen tot een
echte ‘Beach’ omgetoverd. Op deze
zondag werd tevens, overigens voor de
vierde keer, de KunstZondagVorden
gehouden. Daarbij kon een kijkje wor-
den genomen in de galeries en ateliers
die Vorden rijk is. Ook het Museum
voor Heiligenbeelden had haar deu-
ren deze dag voor het publiek open ge-
steld. Voor 9 december staat er weder-
om een zondag ‘kunst- kijken’ op het
programma.

Marlies Aartsen over haar massage-
praktijk en therapie :'' Ik heb normaal
2x per jaar open huis. Nu op deze plek
en in combinatie met de activiteiten
van Jan is het voor mij ideaal om de
dagen van de Kunst Zondag Vorden
aan te houden. Er was ook deze mid-
dag weer doorlopend publiek. Ieder-
een neemt meer de tijd om vragen te
stellen, een indruk te krijgen van onze
werkwijze of informatie te vragen over
bv. het werken met kinderen of welke
12 massagevormen ik geef. Natuurlijk
kwamen er ook vragen over de vergoe-
dingen van de zorgverzekeraars. We
gaan alweer naar het einde van het
jaar en dan is het zeker de moeite
waard om opnieuw de polis na te kij-
ken om te zien welk besteedbaar be-
drag er staat voor Alternatieve Genees-
wijze''. Voor dit najaar heeft Marlies
Aartsen minder cursussen en work-
shops ingepland. "Ja, dat klopt", vult
Marlies lachend aan. "Ik ben naast
mijn drukke praktijk in de kleine uur-
tjes bezig met mijn nieuwe projecten.
Het zal nog wel even duren, voordat ik
daarmee alles op de rit heb. Het was
gewoon even kiezen. Ik geef wel cur-
sussen of avonden, maar dan alleen
van groepjes op aanvraag." Jan Aart-
sen over zijn Studio voor organische
objecten / Organic Move: " We kregen
veel reacties over het feit dat er bij ons
bv. niet specifiek schilderijen, maar
juist andere objecten te zien waren.
De bezoekers waren zeer gelnteres-
seerd en positief over de manier van

decoreren met organische materialen.
Daarnaast zijn er een heel aantal ob-
jecten verkocht. Het is leuk te merken
dat er diversiteit is qua bezoekers. Ze
kwamen uit verschillende plaatsen
van Oost-Nederland naar Vorden om
hier ''kunstindrukken'' op te doen. 
De volgende Kunst Zondag Vorden is
zondag 9 december 2007. Wij kijken er
naar uit om ook dan weer een andere
sfeer neer te zetten.'' Informatie/
nieuwsbrief over de massagepraktijk
is te vinden op www.marliesaartsen.nl
en  Jan en Marlies Aartsen zijn voor af-
spraken te bereiken op 0575-556217.

Open huis Het Hoge 3

Bezoekers erg positief
Afgelopen zondagmiddag 9 sep-
tember 2007 was het weer open
huis i.v.m. de Kunst Zondag Vorden
bij Jan en Marlies Aartsen. De ge-
combineerde plek voor massage-
praktijk en studio was toeganke-
lijk voor geïnteresseerden.
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� Afslanken, meer ener-
gie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.

� Te koop: Wasmachine
1400 t. Vaatwasser, Koelkast
tafelm. Info (06) 22 03 47 08.

� Cursusprogramma 2007-
2008 KunstKring Ruurlo:
www.kunstkringruurlo.nl of
aanvragen op 0573-453090
of 451599. Schilderen, teke-
nen, photoshop elements,
koken, patchwork, speksteen
bewerken, boetseren, bordu-
ren, etc. 13 September 14.00
uur, Kulturhus: Demonstra-
tie/Proefles Pentekenen.
Info en opgave: Anneke
Bouwmeester, 0573-451784.

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

� Yoga en meditatie lessen
starten donderdag 20 sept. in
Ruurlo en woensdag 13 sept.
in Lochem. Inl.: Mariëtte v.
Lierop tel. (0573) 454610.

� Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann, (06) 54 32
66 69.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

� Cursus Mandala en
Keltisch tekenen begint in
de derde week van septem-
ber. Rian Drok 0575 - 542937.

� Cursus tekenen of schil-
deren. Vraag folder aan tel.
0575-542937 of kijk op
www.tekenpraktijkhetkleine
veld.nl

Hanna Breuker-Jansen
Waarlerweg 8

7251 NE Vorden

Trekt over 
per 1 oktober 2007 naar

Burgemeester Galleestraat 61
(Galleehof) 7251 EA Vorden

Telefoon: 0575 - 55 23 56

Dagmenu’s
12 t/m 18 september 2007

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

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

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

Woensdag 12 september 
Mosterdsoep / Zoetzure kip, stukjes kip in saus met
rijst en groente.

Donderdag 13 september
Tafelspitz met rösti aardappelen, spinazie en bieslook-
saus / bavarois met slagroom.

Vrijdag 14 september 
Gebonden Pompoensoep / Zalmfilet met dille saus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 15 september (alleen ophalen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade /
parfait met slagroom.

Maandag 17 september
Gesloten.

Dinsdag 18 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Lekker nazomeren 
met de bakker

VLAAI V/D WEEK

• Kersenvlaai

6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin bus € 4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Witte bollen 10 st. € 2,95
• Het “Septemberslofje”

met appel en slagroom € 5,95

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek en
ds. J. Kool, startzondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 september ds. D. Westerneng viering H.A.,
19.00 uur geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 september 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes
Oecumenische dienst.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 16 september 10.00 uur woord- en communievie-
ring mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 15 september 17.00 uur woord- en communievie-
ring volkszang.
Zondag 16 september 10.00 uur oecumenische dienst da-
mes/herenkoor.

Tandarts
15/16 september W.A. Houtman Vorden tel 0575 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informa-
tie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 

van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

De judolessen zijn 
weer begonnen!

Vorden vanaf 4 jaar.

Elke dinsdag vanaf 15.45 uur
Sporthal ‘T Jebbink

Info: 
www.judoschool-leobuitink.nl

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

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

� Al eens een schilderij
gemaakt met textielverharder?
Open huis voor workshops
huis en tuindecoraties.
Zondag 23 september van
11.00 tot 16.00 uur. Kraam met
verkoop los materiaal tegen
aktieprijzen. M. Frederiks,
Wiendelsweg 1, 7256 KZ
Keijenborg. Tel. 0575-463442.

� ENGELSE LESSEN. 
Ervaren docent Engels begint
in september met cursussen
voor beginners en gevorder-
den, zowel privé als in kleine
groepen (max. 4 personen).
Ook scholieren kunnen hier-
van zeker profijt trekken. De
lessen kunnen eventueel bij
de studenten thuis of bij de
leraar worden gegeven. Tel.
(0575) 55 66 43.

� Verkoop van meubelen in
het Havo-gebouw te Vorden.
Ruime keus aan banken,
tafels, stoelen, bedden, kas-
ten, enz. Altijd een bezoekje
waard! Voor een afspraak of
informatie dhr. Harmsen,
Stichting Veilingcommissie
Vorden, tel. (0575) 55 14 86.

� Gratis proefles bridge
voor beginners en gevorder-
den in Lochem en Ruurlo
door gediplomeerd bridge-
docente Thea de Leeuw.
Informatie: 0573-453568/
256288.

� Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 3-4 uur in de
week in het buitengebied van
Baak. Tel. reacties na 18.00
uur op nr. 0575-441003.

� Te huur voor langere peri-
ode: luxe gemeubileerde
bungalow op park. 3 slk, 2
badk. à‚ € 1250 per maand
excl energie www.sikkeler.nl
0573-461221.

� Schilder- en Tekencur-
sussen van Bertje van Delden
starten eind september. Meer
info: 0575-516963 of www.
atelierhetgroenepaard.nl

� Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19
september; opfriscursus start
20 september; afspeelcursus
20 september. Nicolette Loven
en Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten. Aan-
melden (0575) 52 22 75.

� Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.



Een hand, een woord, een gebaar,
doen zo goed.

Als je iemand die je liefhebt,
verliezen moet.

Definitief afscheid moeten nemen veroorzaakt ver-
driet; dan doet het goed van velen geborgenheid te
ontvangen.

Uw aanwezigheid, de vele kaarten, brieven en bloe-
men zijn voor mij een enorme steun geweest.

Bedankt voor uw medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Ineke

Hans Lichtenberg
Hengelo, augustus 2007

� 3 augustus 2007 k 4 september 2007

Op dinsdag 4 september 2007 is na een dappere
maar oneerlijke strijd rustig ingeslapen. 

Onze allerliefste 

“Daphne”

tweeling zusje van Ilse en dochter van 
Harm Harmsen en Eveliene Peters.

Correspondentie adres
Hoetinkhof 20
7251 XN Vorden

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

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

Vleeswarenkoopje

Gebraden spek +
grillworst

2 x 100 gram samen voor € 1.98

Special

Filet pancetta 100 gram € 1.55

Kookidee

Ribkarbonade 4 stuks € 5.00

Keurslagerkoopje

Katenhaasjes 3 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Lasagne 500 gram € 3.98

Wat goed is komt snel en... blijft. Zo ook onze delicate
katenhaasjes. Smakelijk gemarineerde kophaasjes

omwikkeld met katenspek. Van oorsprong een Special,
maar nu standaard in ons assortiment en regelmatig in

de aanbieding. Wij zijn nog altijd verliefd!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Oude liefde roest niet”

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Liefde en zorg
heb je tijdens je leven aan ons gegeven.
Als kinderen mochten wij dit teruggeven
juist in de laatste dagen van je leven.

” Samen staan we sterk. “

Ondanks haar intense wil om samen met ons te
leven en voor ons te zorgen is van ons heengegaan
onze lieve moeder en trotse oma

Jantina Nijhof-Nijland
Tiny

sinds 31 juli 1979 weduwe van Hendrik Nijhof

* Beilen        ”Het is goed zo.” † Laren (Gld.)
8 januari 1930 4 september 2007

Laren (Gld.) : Dick en Marjo Nijhof-Roeterdink
Hilde, Riejanne, Lotte, Albert

Vorden : Joke en André Bargeman-Nijhof
Koen, Nienke

Holten : Gerrit Nijhof
Tim

Laren (Gld.), Vonkertweg 20

Correspondentieadres:
Verwoldseweg 29
7245 VW  Laren (Gld.)

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
zaterdag 8 september 2007.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Op 21 september gaan wij trouwen

Erik Oldenhave & Ilse Mokkink

om 10.00 uur in het kasteel van Vorden.

Het bruiloftsfeest wordt gehouden bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.00 tot 16.00 uur.

Spiekerweg 6
7251 RA  Vorden

p.s.: geen bloemen i.v.m. huwelijksreis.

Wie komt binnenkort ons team versterken?

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

Autobedrijf Ruesink is uw officiële Citroën-dealer met vestigingen in Ruurlo, Enschede, 
Doetinchem, Zutphen en Goor. Vanuit onze vestigingen verzorgen wij in- en verkoop van 
nieuwe Citroëns en gebruikte auto’s van alle merken. Wij zijn op zoek naar een junior-
verkoper die inzetbaar is voor al onze bedrijven. Ben jij deze:

Interesse? Stuur dan je brief voorzien van CV naar: Autobedrijven Ruesink BV, 
t.a.v. Bert Ruesink, Postbus 45, 7260 AA Ruurlo.

Junior-verkoper? (M/V)
Jouw profiel:

• Woonachtig in werkgebied
• Opleiding autoverkoper
• Rijbewijs B

Wij bieden:

• Prettige werkomgeving
• Professionele organisatie

• Opleidingsmogelijkheden

,,Hij die wij lief hebben en die is overleden, 
is niet meer waar hij was,
maar altijd waar wij zijn”

Na een energiek leven met tot op het laatst aan-
dacht voor alles wat zijn interesse had, is toch nog
plotseling op de leeftijd van 83 jaar overleden onze
lieve vader, opa en lieve vriend

Gerrit Jan Denkers
sinds 6 augustus 1999 weduwnaar van 

Albertha Gerharda Hendrika Wentink

* 11 juni 1924 † 9 september 2007

Veenhuizen: Henk en Grietje Denkers-Vording
Myrthe, Erica en Calluna

Hengelo Gld.: Wim en Gezien Denkers-Lubbers
Elke, Marleen en Boyd

Apeldoorn: Marjan en Johan Mulder-Denkers
Annelinde en Philip

Hengelo Gld: Riek Evers-Wassink en kinderen

Steintjesweide 19, 7255 DP Hengelo Gld.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 14 september om
14.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
,,Ons Huis’’, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschou-
wen.

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

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



DIPLOMA A
Sanne Dijk
Marit Dijk
Bibi Bloem
Ilaysa Veldhuis
Milo van de Pol
Boaz Wever
Pia Sloot
Floor Bruinsma
Nick Veldhuizen
Timo Geukes
Kim Oosterbroek
Eline Winkelhorst
Pelle Hoppen
Sofya Georges Ibrahim Adib
Jeshja Nathanaël van Noort
Lina Verhallen
Mette Mol
Emiel de Graaf
Naomi Schreurs
Michelle Vlasbom
Luuk Sueters
Indy Geuvelink
Darq-Jan Rondeel
Ruud van der Linden
Ian de Greef
Thijm Hainje
Soraya Kosinski
Jordy Kosinski
Jeroen Bobbink
Rik Limpers
Damiën Luca Mutsaars
Alisha Zwakhoven
Casper Hesselink
Fleur Grube
Chris ten Have
Robin Dadema

DIPLOMA B
Anne Hezemans
Luc Hofs
Rianne Reinders
Daniël Grobben
Duncan Spiegelenberg
Imre Koekenbier
Deirdre Koekenbier
Mathijs Swiers
Rosalie Siemes

Rick Jansen
Jasper van Zeldert
Tije Smit
Dave Hakfoort
Timo Swiers
Daan de Vries
Felix Mulder
Renske Schuurman
Hannah Wolf
Thirza Reina
Ivo Smits
Job van en Born
Aimee Sessink
Timo Dimmendaal
Emma Boitelle
Aäron Schreurs

DIPLOMA C
Sarah van Dijk
Chinouk Hendriksen
Elise Smits
Jinn Lucassen
Sil Lichtenberg
Maarten Lam
Eeke Lijftogt
Esli Lindenschot
Jorg Schalk
Janne Klein Geltink
Tommy Overmulder
Merel Tabor
Gerben Sybers
Madhu Wiechers
Björn Wisman

DIPLOMA C /
VOLWASSENEN
Marianne Platenburg
Wim Lenselink
George Schalk
Berdie Tolkamp-Lenselink
Petra Wentink

AQUA KIDS
Sijtje de Leeuw
Ilse Lindenschot
Bente Lenselink
Daphne Lindenschot
Carmen Fokkink

Corien Wunderink
Bo Groot-Roessink
Roosmarijn Kuijt
Ellen Besselink
Martine Berenpas
Quincy Bobbink

SNORKELEN 1
Loes van der Linden
Job Wijs
Bente Kruip
Kesley Bouwmeister
Andu Vollema
Mirthe de Wit
Irene Menkveld
Dennis Cai
Femke Wisman
Rachel Waarle
Anouk de Wit

SNORKELEN 2
Falco Ijben
Mirthe de Wit
Irene Menkveld
Dennis Cai
Naomie Platenburg
Dian Lenselink
Marlies Hesselink
Rachel Waarle
Anouk de Wit

SNORKELEN 3
Anouk de Wit
Dian Worm
Zep Groot-Roessink

SNORKELEN A
Daisy Wisman

SNORKELEN B
Daisy Wisman
Joost de Klein

SNORKELEN C
Joost de Klein
Gemma Eggink

SURVIVAL 1
Evi Zents
Maureen scheffer
Marthe Blom
Gerdien Robbertsen
Demi Lammers
Max de Vries
Iris Brummelman

Steven Blom
Ties Wentink

SURVIVAL 2
Marthe Blom
Gerdien Robbertsen
Sharon Bouwmeister

SURVIVAL 3
Marthe Blom
Gerdien Robbertsen
Sharon Bouwmeister

ZWEMVAARDIGHEID 1
Mariska Reinders
Jasper de Graaf
Stephan Weenk
Simone Masselink
Yorick Masselink
Maxime Masselink
Nicole Arfman

ZWEMVAARDIGHEID 3
Mike Claver
Vinnie Bosz
Lisette Kettelarij
Linsey Pardijs
Lars Pardijs
Falco IJben

VINZWEMMEN BASIS
Marijn Smit

VINZWEMMEN 
JUNIOR A
Vera Velhorst
Sharon Bouwmeister
Daisy Wisman
Jip Grootveld

VINZWEMMEN A
Bram Klein Haneveld
Loes Klein Haneveld
Hester Eggink
Gemma Eggink
Saskia Gudde
Anne Gudde
Lisette Arfman
Femke ten Have
Lianne ten Have
Marieke ten Have

VINZWEMMEN B
Gerdien Robbertsen
Sanne ten Have

Zwembad "In de Dennen"

Laatste ronde diploma zwemmem

Afgelopen week werd er voor het laatst afgezwommen
voor de divers diploma's. Evenals de controleurs van de
NZR zijn de badmeesters erg tevreden over hetgeen ze
bereikt hebben dit jaar. Er wordt goed en enthousiast
gezwommen. Ze hopen dan ook dat er veel volgend
jaar weer terug zullen komen voor nog een diploma.

Het was een heerlijk en geslaagd ont-
bijt en hopelijk komen er volgend jaar
nog een paar vaste ochtend zwem-
mers bij. Het is een leuke groep maar

wat aanvulling kan geen kwaad. Wel
speelt het weer mee en hopen we dat
het volgend jaar beter zal zijn.

Zwembad "In de Dennen"

Vroege vogels ontbijt



De mensen kwamen van heinde en
verre om een vleugje nostalgie van al
die ‘oude ambachten’ te proeven. Zo-
als bijvoorbeeld Vincent Schreurs uit
Maastricht. ‘Wij hadden hier gisteren
in deze regio een bruiloft van mijn
broer en daar hoorde ik dat hier van-
daag in Vorden oude ambachten wer-
den gedemonstreerd., dus zijn we met
onze dochters hier. Ik werk zelf bij een
drukkerij en weet nog goed hoe daar

vroeger met loden letters in de druk-
kerij werd gewerkt. Vandaar mijn be-
langstelling voor het oude ambacht’,
zo zegt hij met een zachte ‘g’. De 11 ja-
rige Luc kwam met zijn vader en moe-
der uit Haarlem naar Vorden. ‘Ik vind
het allemaal hartstikke leuk, ik ga ook
heel vaak met opa en oma naar oude
ambachten kijken’, zo zegt hij. Marius
van Wijk, houtsnijder uit Eefde werk-
te de gehele zaterdag aan de ‘ pijpvel-

den’ van een groot orgel
uit het Oostenrijkse Bo-
den. Lennert Vrij, archi-
tect uit Hengelo (O) ver-
telde over het boek ‘Boe-
renerven op het land-
goed Twickel’ dat hij
heeft geschreven. ‘Dit
boek moet je zien als
een leidraad voor boe-
ren, bewoners, beheer-
ders en bouwers, hoe
kunnen we in deze tijd
met het boerenerf om-
gaan’, zo zegt hij. En
over boeken gesproken,
te midden van de fres-
co- schilder, de portrets-
childer, de leidekker, de
stoelenmatter, de steen-
houwer, de hoeden-
maakster, was ook kin-
derboekenschrijfster
Martine Letterie. Zij ver-
telde over haar geschre-
ven kinderboeken. Dus
weten alle bezoekers na
vandaag, wie Berend
van Hackfort was!

Voor Mitchel Bosch was het zaterdag
hard werken. Hij mocht Erik Oldenha-
ve bij het smeden van een staaf ijzer
assisteren, Mitchel vond het prachtig.
Bij de stand van H. te Lintelo uit Ambt-
Delden stond bij een groot toren uur-
werk geschreven: ‘Dit uurwerk is uit
de 16e eeuw en is bij de heer Ringelen-
berg uit Vorden ingeruild’! 

De kinderen die de open dag bezoch-
ten kregen bij binnenkomst een vra-
genlijst. Vragen die allemaal betrek-
king hadden op al deze oude ambach-
ten. De prijswinnaars worden t.z.t na-
der bekend gemaakt.

Circa 1800 bezoekers bij Smederij Oldenhave!

Demonstraties oude ambachten vielen zeer in de smaak

Bij Smederij Oldenhave vroegen ze zich zaterdagmiddag of op hoeveel be-
zoekers men volgend jaar moet rekenen. Waren er vorig jaar tijdens het
eerste ‘open huis’ 900 bezoekers, dit aantal was nu twee keer zo hoog,
ruim 1800 belangstellenden!

Houtsnijwerk voor een orgel in Oostenrijk

Koperslaan

Ook voor het kaarten (klaverjassen en
jokeren) staat het seizoen weer voor de
deur. Wilt u een middag gezellig kla-
verjassen of jokeren meldt u zich dan
aan. Plaats van het kaarten: De

Wehme, Nieuwstad, Vorden, elke
maandag-middag vanaf 24 september
a.s. Opgave bij: Th. Eijkelkamp, tel.
552818.

Kaartclub "55+ Vorden"

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL OP
DIE MORGEN:
• vanaf 9.30 uur is er  koffie 
• om 10.00 u begin programma met

een kort samenzijn in de kerk
• daarna komen we in beweging, op

zoek naar mensen die laten zien
wat hen beweegt bezig te zijn in de
gemeente, in de kerk

• we doen dit per fiets,dus komt u op
de fiets naar de kerk. Voor wie dit
niet mogelijk is zorgen wij voor ver-
voer vanaf de kerk.

• bij terugkomst  eten we gezamenlijk
een broodje, wilt u uw eigen lunch-
pakketje met eventueel stukje fruit,
en dit 's morgens inleveren bij de
kerk, voor drinken etc wordt gezorgd

• om 12.30 u is er een korte afsluiten-

de dienst in de kerk
• rond 13.00 u wordt de dag afgesloten
Bij slecht weer is er een alternatief in
de kerk Graag willen wij dat de hele
gemeente meer in beweging komt en
daarom gaan we op 16 september let-
terlijk op stap, komen we in beweging. 
We vragen wel wat meer van uw tijd
dan normaal op zondagmorgen, maar
u krijgt er heel wat voor terug, en jong
en oud kunnen meedoen , voor de al-
lerkleinsten is er oppas. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door de
groep In Motion, die zowel onder de
lunch als tijdens de dienst zingen en
spelen. Het thema zal in het verdere
winterseizoen uitgewerkt worden,
daarvoor mag u dan weer in beweging
komen. Iedereen is van harte welkom!
Kom op 16 september in beweging en
laat zien wat u beweegt om bij de Ge-
meente van Christus te horen Infor-
matie: Ria Aartsen. tel. (0575) 55 14 27
email m.aartsen@ps.gelderland.nl

Laat zien wat je beweegt !!!!
Laat zien wat je beweegt, is het the-
ma voor de startzondag van de Her-
vormde Gem. Vorden op zondag 16
september a.s. in de Dorpskerk.

De onderlinge wedstrijden staan niet
alleen in het teken van de gezelligheid
maar ook van goed prestaties. Daar-
naast kunnen ruiters die nog niet uit-
komen in echte wedstrijden op een on-
gedwongen wijze kennismaken met
de wedstrijdsport, waarbij vooral het
rijden van de cross op eigen terrein
hoog scoort. Na een spannende strijd
konden aan het einde van de dag
Cheyenne van Dijk en Sebastiaan Ha-
mer door voorzitter Gert Harmsen als
dagkampioenen worden gefeliciteerd. 

UITSLAGEN:
Dressuur pony’s B-groen
1 Ottelien Mol Amy 174 punten
2 Karin Roelofs Droopy 170 punten

B
1 Sebastiaan Hamer Sunshine 194 pnt.
2 Cheyenne van Dijk Shirley 184 pnt.
3 Imke Woerts Lady 176 punten
4 Anne Jonkers Rablon 175 punten
5 Anne Tuqan Alca 174 punten
5 Vera Kingma Pinokkio 174 punten
5 Jermaine Pellenberg Uliet 174 pnt.

8 Eliane Heuvelink Moortje 171 pnt.
9 Jolien Kastermans Kees 170 punten
10 Sietske Rouwenhorst Thoran 165
punten
11 Tessa HendriksSantana 163 punten

L - M
1 Anneloes Herbold Towaja 184 pnt.
2 Lian Nijenhuis Ypsilon 183 punten
3 Sietske Rouwenhorst Silvia 183 pnt.
4 Iris Berenpas Nico 172 punten
5 Dianne Smallegoor Nico 162 pnt.

Dressuur paardenB-groen
1 Marieke Hoek Norbert 174 punten
2 Marieke Vernig Baron 167 punten
3 Suzan Schröde Dustin 163 punten

B
1 Jorieke Pellenberg Urbanus 193 pnt.
2 Rinie Heuvelink Miss Popov 187 pnt.
3 Lydia Kroesbergen Mayindra 186 pnt.
4 Tessa Roelofs Rebecca 173 punten
5 Raidi Steentjes Jelmer 164 punten

L – M
1 Ruben Mol Kobus 194 punten
2 Marieke Rouwenhorst Livy 192 pnt.
3 Floor Hendriks Tjongejonge 184 pnt.
4 Chris van Dijk Jamiga 176 punten
5 Marieke Vaartjes Peter 172 punten

Springen en cross Groene pony’s
1Karin Roelofs Droopy

Gevorderde pony’s
1 Cheyenne van Dijk Shirley
1 Sebastiaan Hamer Sunshine

Gevorderde paarden
1 Marieke Rouwenhorst Livy

Onderlinge wedstrijd 
LR & PC De Graafschap
De eerste zondag in september
staat voor de rijvereniging in Vor-
den traditiegetrouw in het teken
van haar onderlinge samengestel-
de wedstrijd. Slechts gestoord door
een enkel buitje streden 31 combi-
naties om de verschillende prijzen
bij de pony's en de paarden voor de
beste dressuuroefening en de com-
binatie van springen en cross.
Plaats van handeling was het eigen
terrein van de vereniging aan de
Hamelandse weg.

MUZIEK OP SCHOOT
Drie kwartier voor (groot-) ouder en
kind! Baby's genieten van praten, zin-
gen, rustige bewegingen en muziek. 

In deze cursus wordt aandacht besteed
aan het stimuleren van de (muzikale)
ontwikkeling door middel van bewe-
ging, ritmiek, zang en stemgebruik. 

Ook worden er luisterspelletjes gedaan
en wordt er met eenvoudige muziekin-
strumenten gewerkt. (Groot-) ouders
leren samen met hun kind muziek te
maken.

MUZIEK EN BEWEGING VOOR
PEUTERS EN KLEUTERS
De peuter- en kleuterleeftijd is een pe-
riode waarin kinderen emotioneel ge-
raakt worden door muziek. Muziek en
beweging zijn goede manieren om
emoties en creativiteit te uiten. In de
cursus (van 8 lessen), die volgt op de
proefles leren kinderen op een speelse
manier om te gaan met de basisele-
menten van muziek en beweging. Het
is een goede voorbereiding op bijvoor-
beeld kinderdans of AMV. Het laatste
kwartier zullen ook de ouders (bij de
baby's en peuters de gehele les) bij de
les betrokken worden en is er tijd voor
informatie-uitwisseling met de do-
cent. De proefles voor baby's (1 t/m 2,5
jaar) is op donderdag 13 september
2007 van 9.30 - 10.15 uur, aansluitend
is dan de proefles voor peuters (2,5 t/m
3 jaar) van 10.30 - 11.15 uur. In de mid-
dag volgt de les voor kleuters (4 en 5
jaar) van 16.30 - 17.15 uur.

Proeflessen van de Muzehof
Binnenkort zijn er proeflessen te
volgen voor kinderen van verschil-
lende leeftijden. De lessen zijn een
combinatie van muziek en bewe-
ging voor peuters en kleuters en
voor de allerkleinsten is er muziek
op schoot.

SOCII NIEUWS
Carvium -Socii zal een veel besproken
wedstrijd zijn geweest op de plaatselij-
ke kermis want op het veld kwamen
de heren niet opdagen. Socii was deze
week al diverse keren gebeld over het
verzetten van deze wedstrijd na de za-
terdagmiddag maar doordat menig
speler jeugdleider is of om andere re-
denen niet kon zou men vele basis spe-
lers moeten missen dus wilde Socii
hier niet aan meewerken. Zondagmor-
gen een telefoontje vanuit Herwen dat
de goals waren vernield en zelfs gesto-
len. Er na toe om zelf poolshoogte te
nemen leerde al snel dat van vernie-
ling geen sprake was wel was er een

goal verdwenen. Gezien het pamflet
op het raam ging het om een ludieke
actie van een groepje jongeren die te-
gen voetbal is tijdens de plaatselijke
kermis. Het is nu zaak voor de KNVB
om passende maatregelen te nemen. 

UITSLAGEN:
DVC 26 7 - Socii 2: 4-0
De Hoven 5 - Socii 3: 2-0
Socii 4  - PAX 9: 2-2
Socii 5 - SHE 4: 1-1

PROGRAMMA 16 SEPTEMBER:
Socii - Stokkum; Socii 2 - Stokkum 2;
Socii 3 -Worth Rheden 3; Brummen 5 -
Socii 4; Socii 5 vrij.

Vo e t b a l

De Dierenbescherming probeert waar
mogelijk dieren in nood te helpen.
Hiervoor is zij echter volledig afhanke-
lijk van contributies en giften; de orga-
nisatie kan alleen met de financiële
steun van het publiek opkomen voor
alle dieren. Daarbij is de steun van vrij-
willigers die willen helpen collecteren
heel hard nodig. 

De jaarlijkse collecte is een belangrij-
ke bron van inkomsten voor de afde-
lingen van de Dierenbescherming in
het land. De opbrengst stelt de afdelin-
gen in staat veel belangrijk werk uit te
voeren. Bijvoorbeeld voorlichting op
scholen, de opvang van zwerfdieren
en de exploitatie van de dierenambu-
lance. Zo heeft de afdeling Zutphen,
mede dankzij de opbrengsten van de
collecte, het afgelopen jaar vele zwerf-
katten kunnen laten steriliseren/ca-
streren en werden materialen aange-
schaft om voorlichting op (basis)scho-
len te geven. 

Vrijwilligers zijn voor de Dierenbe-
scherming van groot belang. Duizen-
den mensen maken het dagelijks werk
van de Dierenbescherming mogelijk
dankzij hun belangenloze inzet. Vrij-
willigers voor de dierenambulance,
mensen die op braderieën het werk
van de organisatie toelichten of in-
specteurs die op zoek gaan naar ver-
waarloosde dieren en collectanten. 

Daarom roept de Dierenbescherming
dan ook iedereen op wat tijd vrij te
maken om in de periode van 30 sep-
tember tot en met 6 oktober te collec-
teren. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Diny te Velthuis
via (0575) 55 66 68

Dierenbescherming

zoekt collectanten

De Dierenbescherming afdeling
Zutphen zoekt vrijwilligers die in
de periode van 30 september tot en
met 6 oktober willen collecteren
voor de Dierenbescherming. De op-
brengst van deze collecte is hard
nodig, want dierenleed is helaas
nog aan de orde van de dag.



Om daar invulling aan te geven kan de
hulp (advies) van Willemijn Colenbran-
der ingeroepen worden. Ook is zij zelf
kunstenaar en gastdocent aan de
Gruitpoort in Doetinchem. In haar
vrije tijd is zij onder meer bestuurslid
van de Stichting Vrienden van de Bibli-
otheek in Vorden. ‘Mijn taak is om in
de bibliotheek exposities, lezingen en
dergelijke te organiseren, zeg maar het
ontplooien van educatieve activiteiten.

Ik selecteer in deze functie de professi-
onele kunstenaars en ook één of twee
keer per jaar een expositie van ama-
teur kunstenaars. Mijn visie daarbij is
om rondom een expositie nevenactivi-
teiten te organiseren met als doel dat
exposities toegankelijker worden. Met
name moet de jeugd er meer en meer
bij betrokken worden.Tot dusver zijn
kinderen moeilijk bereikbaar voor ex-
posities. Ik wil eigenlijk een podium
creëren waar de jeugd ook zelf kan op-
treden. Wij hebben in Vorden al een
paar keer groepen scholieren naar
hier gehaald om een expositie te ko-
men bekijken. Als het ware een appèl
op de kinderen te doen om de ‘beeld-
taal’ te leren.

Lezen en schrijven is een vast gegeven,
daar wordt al op zeer jeugdige leeftijd
het accent gelegd. Het leren van de
‘beeldtaal’moet je als volgt zien: De
kinderen bekijken een expositie en
krijgen tegelijkertijd van ons een op-
dracht. Hoe zien jullie zelf deze ten-
toonstelling? Op die manier wordt de
jeugd erbij betrokken. Ik heb zelf als
kunstenaar- docent meer dan 30 jaar
ervaring met jeugd en jongeren op het
gebied van kunsteducatie. Je ziet ze op
die manier helemaal opbloeien. Beeld-
taal zou in feite parallel moeten lopen
met lezen en schrijven’. Willemijn Co-
lenbrander kan er enthousiast over ver-
tellen. Vrijdagmiddag werd in de bibli-
otheek duidelijk hoe kinderen bij een
expositie betrokken kunnen worden.

Willemijn: ‘De werken die hier van
kunstenaar Frans Venhorst vanaf van-
daag onder de naam ‘ Gewoon Bijzon-
der’ worden tentoongesteld hebben
een speels karakter’, zo zegt ze. Inder-
daad, een zeer bijzondere expositie,
een Delfsblauwe schotelantenne, een

handtasje gemaakt van een brood-
rooster, een playmobiel, een fietskof-
fer, een vliegobject, allemaal projec-
ten die spelenderwijs door Frans Ven-
horst zijn gemaakt. Voor Willemijn
Colenbrander aanleiding om ook een

koppeling te maken met de speelsheid
van kinderen. Zo was er een optreden
van de 13 jarige scholier ( Isendoorn
College Zutphen) Jelle van Rossum uit
Vorden. Hij vertoonde gedurende een
kwartier tal van diabolo- kunsten.

Jelle: ‘ Ik ben vorig jaar op Sinterklaas-
avond begonnen, opgooien en draaien
met de diabolo. De meeste trucjes heb
ik van het internet gehaald. Soms lijkt
het net alsof de diabolo in het touw
‘vast’ zit. Kijk bij deze beweging haal ik
hem er weer uit. Ik blijf net zo lang be-
zig tot ik pijn in de armen krijg. Als
mijn oma op bezoek komt moet ik
haar altijd een paar trucjes laten zien.
Ik train iedere dag een half uur’, zo
zegt een enthousiaste Jelle die uiter-
aard menig open doekje voor zijn kun-
sten ontving. In de galerie exposeren
ook zes leerlingen uit het basisonder-
wijs. Die hebben tijdens de Jeugddag
van Kleurenpalet in de Achterhoek bij
de Lindese Molen een schilderij ge-
maakt. 

Willemijn Colenbrander heeft ze ver-
volgens uitgenodigd om in de galerie
van de bibliotheek te exposeren, waar
de kinderen (Niels Lucassen, Lianne
ten Have, Coriene v.d. Meer, Fleur Ron-
deel, Anniek Hoogkamp en Remi Lu-
cassen maar al te graag gevolg aanga-
ven. Samen met hun ouders waren
Fleur Rondeel en Anniek Hoogkamp
vrijdagmiddag aanwezig om over hun
schilderij te vertellen. Fleur Rondeel: ‘
Ik heb die dag eerst geluisterd naar
een verhaal over de molen, waarna we
mochten schilderen. Je mocht iets
schilderen naar aanleiding van het
verhaal, of over de molen, of wat je
verder nog gezien hebt’, zo vertelt ze
waarna ze onder luid applaus haar
schilderij (voorstellende het omhoog
halen van zakken meel in de molen)
aan de aanwezigen toonde. Anniek
Hoogkamp had een mooie gekleurde
molen geschilderd. ‘Ik vond molens al-
tijd al heel erg mooi en thuis en op
school heb ik ook al eens geschilderd’,
zo vertelt ze, door al die aandacht, een
beetje verlegen!

Willemijn Colenbrander 

wil graag jeugd 'beeldtaal' bijbrengen!

Willemijn Colenbrander is in haar dagelijks leven onder meer op freelan-
ce basis werkzaam om onderwijs en kunst en cultuur te adviseren. Een
school heeft bijvoorbeeld plannen om aandacht te schenken op het ge-
bied van theater, dans of muziek. Op welke wijze ga je dat aan de kinde-
ren over brengen?

Rechts Willemijn Colenbrander

Diabolokunsten door Jelle van Rossum

Deze maand richten we ons op de am-
bassade van het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord- Ier-
land en vragen we aandacht voor Baha
Mousa, een Irakese hotelreceptionist,
overleed op 15 september 2003 na 36

uur te zijn gemarteld in detentie door
Britse soldaten in Basra, zuid Irak. Een
postmortaal onderzoek wees uit dat
hij 93 verwondingen aan zijn lichaam
had. Zeven Britse soldaten verschenen
voor het militair gerechtshof in Groot-
Brittannië. 
In maart 2007 werd de zaak beëin-
digd. Zes van de zeven verdachten wer-
den vrijgesproken van alle aanklach-
ten. Eén soldaat bekende schuld aan
onmenselijke behandeling en werd
vrijgesproken van de resterende aan-
klachten.

Wij willen u vriendelijk verzoeken er
bij uw autoriteiten op aan te dringen
dat er een grondig en onafhankelijk
onderzoek wordt ingesteld naar de
dood van Baha Mousa.

Schrijfactie September

Amnesty international
Na een vakantie periode starten we
weer met de maandelijkse schrijf-
actie's. Het blijkt nog iedere keer
de meest succesvolle manier om re-
sultaat te boeken in de strijd voor
individuele mensenrechten. Iedere
maand  zijn er drie brieven te ver-
sturen. U kunt zelf een keus ma-
ken. U kunt de brieven per email
ontvangen, uitprinten en opstu-
ren. Wilt u meer informatie of u
aanmelden dan kan dat bij  a.vel-
horst@chello.nl

Er is steeds meer belangstelling voor
het spirituele en paranormale. Veel
mensen hebben ervaringen daarin en
vinden het vaak lastig of moeilijk om
er met anderen over te praten. Ze heb-
ben dan het gevoel vreemd aangeke-
ken of niet serieus genomen te wor-
den. De avond is geheel vrijblijvend en

vanaf zeven uur en in de pauze is het
mogelijk om met de vrijwilligers te
praten over eigen ervaringen of eens
te kijken en te ervaren wat zij doen:
Jules Rüthers, Voetreflexologie; Alian-
ne Koning, Kristaltherapie en Magne-
tiseren; Miriam Menzing, Shambhala;
Mirande Overmaat, Reiki en Magneti-
seren; Sjany de Graaf, APS en Gestalt-
therapie; Heleen Parre, Tarot en Nu-
merologie; Nadia Busch, Aura- Rea-
ding en Healing; Riet Scheers, Intul-
tief Tekenen en Agnes Vos verzorgt de
boeken van de ReadShop. De avond is
een ontmoetingsplaats voor mensen,
die in hetzelfde gelnteresseerd zijn en
open staan voor ervaringen van ande-
ren. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Nardie Krabben-
borg, www.kairospraktijk.nl

Zie ook de advertentie in deze krant.

Kairos start nieuw seizoen
met Gerrit Jansen
Op dinsdag 18 september a.s. be-
gint een nieuw seizoen voor open
spirituele avonden. Die avond heb-
ben we als eerste gast van dit sei-
zoen Gerrit Jansen, bekend nume-
roloog. Hij zal op deze avond bij
Pillen 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1
in Lichtenvoorde waarnemingen
doen aan de hand van de geboorte-
datum. Dit doet Gerrit met veel
warmte en humor; het is een ont-
spannen avond waar veel gelachen
wordt.

We zijn hiervoor uitgenodigd door de
Dojewerdse muzikanten, zij wilden
ook graag een dansgroep mee, zo is de
groep gevormd door dansers en muzi-
kanten uit Westervoort, Doesburg,
Varsseveld, Diepenheim en Vorden. Er
is al flink voor geoefend want de Dri-
kusman wordt overal weer net even
anders gedanst, deze keer zijn wij uit-
genodigd door Westervoort en dansen
we op hun manier.
Samenwerking komt tegenwoordig
vaker voor mede door de vergrijzing
van de groepen, door Wie'j Schots Ve-
dan uit Barchem en de Knupduukskes
wordt al regelmatig samengewerkt,
een andere reden hiervoor is dat er in

b.v. verpleeghuizen steeds vaker activi-
teiten overdag plaatsvinden en ze dan
een dansgroep zoeken om de boel op
te vrolijken. Aangezien niet iedereen
overdag kan is dit een oplossing, de
groep die een optreden heeft vraagt
dan een aanvulling van de ander. We
gaan deze winter ook meer samen oe-
fenen.
De Knupduukses zijn van 12 t/m 15 ok-
tober uitgenodigd in Gudbjerg op het
eiland Fyn [Denemarken]. De groep
daar zijn oude vrienden en zij vieren
hun 25 jarig bestaan. Zij vieren dit sa-
men met ons en een groep uit Enge-
land en Zweden er worden verschillen-
de optredens verzorgd o.a. ook in te-
huizen en voor de lokale bevolking en
natuurlijk als afsluiting een verbroe-
deringsavond, de groepen dansen dan
samen en proberen elkaar een dans te
leren.

De Knupduuskes gaan op reis
Van 25 t/m 30 september gaan een
aantal leden mee met een gezame-
lijke dansgroep naar de Almab-
trieb in het Brixental in Oostenrijk.

Voor de rijvaardigheidsritten kunt
zich nog opgeven tot uiterlijk 20 sep-
tember bij Welzijn Ouderen in Vor-
den. Telnummer 0575 553405. Er zijn
veel aanmeldingen uit de andere ker-
nen van de gemeente Bronckhorst, be-
halve uit Vorden. Er kunnen zich nog
enkele mensen opgeven. Over het tijd-
stip ontvangen de deelnemers nog na-
der bericht. De rijvaardigheidsrit is be-
doeld om ouderen inzicht te geven in
het eigen verkeersgedrag en vrijblij-

vend adviezen te krijgen over eventue-
le verbeteringen in het rijgedrag. In
een ontspannen sfeer gaan de rij-in-
structeurs met de deelnemers, die
zich voor deze rit hebben opgegeven,
ongeveer een half uur rijden in hun ei-
gen auto. Het gaat daarbij niet om een
examen of test.

Aansluitend kunnen deelnemers een
oog en reactietest doen. Ook is er een
theoretisch gedeelte in het program-
ma opgenomen om de kennis over ver-
keersregels en verkeersborden op te
vijzelen. Dit gedeelte wordt verzorgd
door Veilig Verkeer Nederland. (VVN).
De rijvaardigheidsrit 50+ is kortom
een gevarieerde bijeenkomst waarin
vele aspecten van verkeersveiligheid
aan bod komen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de coördinator van
Welzijn Ouderen Vorden, Louise van
Uden-Te Woerd, tel. (0575) 55 34 05.

Rijvaardigheidsritten
In de gemeente Bronckhorst orga-
niseren de Welzijnsorganisaties
voor Ouderen met de Ouderenbon-
den in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) weer de
jaarlijkse rijvaardigheidsritten
voor mensen van 50 jaar en ouder.
Zij worden gehouden in Vorden op
25 september in het Dorpscen-
trum.
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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?

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

bij Helmink

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

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van vinyl, trappen en couponnen)

ZachteZachte 
prijsjes!prijsjes!

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

LEGGEN
GRATIS!*

Nu extra voordelig:
Novazon rood
200 breed. Geschikt voor trap en keuken
Nu per meter van 29.95 voor OP=OPPRIJS    19.95

Boucle slaapkamertapijt "RIVA"
400 breed. In 3 kleuren, rood, blauw 
of antraciet. Nu per meter voor OP=OPPRIJS  29.95

Vinyl "SPACE"
400 breed. Beige gespikkelt.
Nu per meter van 69.95 voor OP=OPPRIJS  39.95

Zwaar frise tapijt "LOFT"
400 breed. In blauw.
Nu per meter van 129.00 voor OP=OPPRIJS  69.-

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

"Een
appeltje voor

de dorst"

“Als zelfstandig ondernemer moet je op tijd

beginnen om te sparen voor later. Daar zijn

vele mogelijkheden voor. Aanvankelijk zag ik

door de bomen het bos niet meer. Maar na

een gesprek bij Memelink & Bergervoet kreeg

ik perfect advies, aangepast aan mijn situatie!” LICENT

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

�
�

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-16.00 uur

BLOEMENBOERDERIJ

Vordenseweg 84
Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461622

www.groot-roessink.nl

BLOEMSCHIKKEN
we starten in september, opgave nog mogelijk

extra avond: donderdagavond (mits voldoende deelname) 

TIJD VOOR UW TUINBEPLANTING
Vaste planten, heesters, najaarsplanten:

heide, sierkool, violen, cyclamen, etc.

* Snoeien van bomen

* Boomverwijdering

* VTA Boomcontrole

* Stobben frezen

* Gecertificeerd European Treeworker

en European Tree Technician

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL

Zutphen-Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575-441048

boomverzorging

Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

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



Dorpsschool en Ot & Sien genieten

Vishandel M & F van de Groep biedt Kibbeling aan

Het nieuwe schoolgebouw is zeker een trak-
tatie waard. Dat vinden ze bij Vishandel M &
F van de groep ook. 

Vandaar dat ze vorige week dinsdag alle leer-
lingen en leerkrachten van de openbare
school en de peuters en leidsters van Ot &

Sien trakteerden op super vers gebakken
kibbeling. Vishandel M & F van de Groep, die
elke dinsdag op het marktplein in Vorden

staat, werd met applaus begroet, waarna met
smaak werd genoten van de lekkernij.

Marco & Frans van de groep krijgen applaus voor de heerlijke kibbeling.

VORDEN - DCS 2-5
Vorden heeft in haar 1e competitie-
wedstrijd in de 3e klasse een flinke ne-
derlaag geleden. Geflatteerd  overi-
gens, want het deed niets onder voor
haar tegenstander, die vorig seizoen
nog in de 2e klasse speelde. De cen-
trumspits van DCS maakte het ver-
schil. Hij speelde ijzersterk en was bij-
na niet te verdedigen. Hij nam twee
doelpunten voor zijn rekening. Overi-
gens had scheidsrechter van Laake de
hand in de laatste twee doelpunten.
Hij liet met enige regelmaat de assis-
tent-scheidsrechters staan en maakte
daardoor nogal wat fouten. De wed-
strijd was nog maar 5 minuten oud
toen Vorden het eerste doelpunt om
de oren kreeg. Een vrije trap werd
door de spits nog even beroerd en ver-
dween via de binnenkant van de paal
in het doel. 0-1. Vorden schakelde een
tandje hoger en het creëerde zich een
aantal kansen. In de 15e minuut plaat-
ste Joris Platteeuw met een steekpass
Niels Siemerink vrij voor de keeper en
Siemerink faalde niet in de afwerking
1-1. Beide ploegen deden weinig voor
elkaar onder en er ontstonden kansen
aan beide kanten. Opvallend was de
balvastheid van de spits van DCS en
voorstopper Erik Oldenhave had dan
ook een moeilijke middag. In de 35e
minuut kwam Vorden weer op achter-
stand via een strafschop. De Vorden
spelers protesteerden, want evenzo
kon een vrije trap voor Vorden worden

beoordeeld, echter scheidsrechter van
Laake zag het anders. 1-2. In deze fase
van de wedstrijd was DCS wat sterker
mede gesterkt door de voorsprong. En-
kele minuten in de tweede helft trok
Vorden de stand weer gelijk door een
kopbal van Dennis Wentink, die een
dieptepass van Erik Oldenhave bin-
nenkopte. 2-2. Vorden speelde goed po-
sitiespel en tegen de verhouding in
scoorde in de 55e minuut DCS de 2-3.
Vorden deed er alles aan om de achter-
stand weg te werken. Het kreeg ook
kansen maar die resulteerden niet in
een doelpunt. Bij DCS lag dat anders,
want de spits had maar weinig ruimte
nodig om te scoren, maar gebruikte
daarbij wel zijn handen bij het 4e doel-
punt, wat de scheidsrechter ontging.
Vorden brachte met het inbrengen
van Stefan Egink en jeugdspeler Bart
Stokman nieuw elan in de ploeg. Vor-
den kreeg diverse kansen, maar het
wist doelman Boeying niet te verras-
sen. 

Het laatste halve uur van de wedstrijd
was Vorden continu in de aanval,
maar het had niet het raffinement
van DCS. In de laatste minuut scoorde
DCS de 2-5 uit een overduidelijke bui-
tenspelsituatie, maar toen had Vorden
zich al bij de nederlaag neergelegd.
Het was een aantrekkelijke wedstrijd
om naar te kijken, waarbij de snelheid
van het spel, positiespel en de korte
mandekking opvallend was.

Vo e t b a l

De gasten worden ontvangen vanaf
19.30 uur en de vergadering start om
20.00 uur. 

Aanmelden kan via de antwoordkaart
in het ledenmagazine Samenspraak,
aan de balies van de bankkantoren en
telefonisch (0575) 558 558.

De Algemene Ledenvergadering is te-
vens het laatste optreden van Rob

Boeijenga als algemeen directeur van
Rabobank Achterhoek-Noord. Hij
neemt na 31 jaar bij de Rabobank
Groep, waarvan 11 jaar als algemeen
directeur van Rabobank Achterhoek-
Noord, afscheid van de bank. Hij
neemt op de ledenvergadering dus
ook afscheid van de leden en zal zijn
opvolger Jan ten Hove introduceren. 

Op de agenda van de Algemene Leden-
vergadering staan verder onder meer
de jaarrekening en het voorstel tot fu-
sie met Rabobank Berkel-IJssel. De vol-
ledige agenda, de jaarrekening 2006,
het jaarverslag 2006, de notulen van
de vorige vergadering en de overige re-
levante stukken liggen voor leden ter
inzage op de Rabobank kantoren in
Lochem, Vorden, Hengelo, Steende-
ren, Ruurlo en Borculo.

Voor leden Rabobank Achterhoek-Noord

Gratis optreden Lenny Kuhr
Op maandag 17 september aan-
staande verzorgt songfestivalwin-
nares Lenny Kuhr de muzikale af-
sluiting van de Algemene Leden-
vergadering van Rabobank Achter-
hoek-Noord. Alle leden van de
bank zijn uitgenodigd voor deze
bijeenkomst in sporthal 't Jebbink
in Vorden.

Dit jaar werd hij in Woerden kampi-
oen van Nederland en die titel wil hij
in januari 2008 graag prolongeren.
Deze NK wordt verreden in Sint Mi-
chelgestel. Thijs: ‘Dat is wel het doel
waar ik het komend seizoen naar
streef. Daarnaast hoop ik ook goede re-
sultaten tijdens de wereldbeker wed-
strijden te boeken en als het meezit
een goede klassering tijdens het we-
reldkampioenschap zelf, dat eind ja-
nuari 2008 in het Italiaanse Trevisio
plaats vindt. De strijd om het Euro-
pees kampioenschap laat ik bewust
schieten. Dit evenement wordt al vrij
vroeg in het cross seizoen gehouden
en past daardoor niet in mijn schema’,
zo zegt hij.

Volgend jaar mag Thijs ook nog op de
weg bij de Beloftes aan de start ver-
schijnen. Daarna volgt opnieuw een
belangrijke fase in het wielerleven van
Thijs van Amerongen. Zegt hij: ‘ Dan
rij ik bij de ‘Elite’ met als doel na die
periode door te groeien naar het pro-
fessionele wielrennen. Of dat over pak-
weg drie jaar zal lukken, zal nog moe-
ten blijken. Zo niet, dan ben ik blijk-
baar niet goed genoeg, zo simpel ligt
dat’, zo zegt Thijs lachend. Vooralsnog
gaat hij er wel van uit dat zijn missie
zal slagen, tenminste wanneer zijn ge-
zondheid hem niet in de steek laat.
Thijs: ‘ Zoals je weet heb ik een poos
last van de rug gehad. De rugklachten
werden veroorzaakt, zo bleek op gege-
ven moment, doordat ik scheef op de
fiets zat.

Ik ben toen in contact gekomen met
een fysiotherapeutpraktijk in Culem-
borg. Daar hebben de specialisten met
een camera en sensoren op mijn be-
nen precies kunnen zien waar het aan
schortte. Wat bleek, het ‘scheef op de
fiets zitten’, werd veroorzaakt doordat
mijn ene been een halve centimeter
korter was dat de ander. 

Ze hebben toen een zooltje in de
schoen aangebracht. Dat was eerst wel
wennen op de fiets. Ik doe nu in een
fysiocentrum in Wehl regelmatig rug-
oefeningen om zodoende de bekken te
versterken. Dit wegseizoen heb ik pro-
bleemloos kunnen rijden, een hele op-
luchting’, zo zegt Thijs van Ameron-
gen. Een ander probleem waar hij mee
kampt, baart hem meer zorgen.

Thijs: ‘ Het is gebleken dat ik in de
loop der jaren een verkeerde ademha-
ling heb aangeleerd. Wanneer ik in
een wedstrijd boven de 60 tot 70 pro-
cent van mijn kunnen presteer, dan
ontstaat er een soort hyperventilatie.
Eerst dachten de doktoren dat ik last
had van ‘inspanningsastma’.Dat is ge-
lukkig niet het geval. Op doktersad-
vies heb ik verschillende dingen uitge-
probeerd. Ik ben er al drie jaar mee be-
zig, niets helpt. Ik word er een beetje
moedeloos van waardoor ik het ver-
trouwen in de medici ook een beetje
verlies. En dat heeft soms best wel in-
vloed op mijn humeur. Eén dezer da-
gen moet ik naar Papendal voor een
inspanningstest. Ik ben be-
nieuwd wat dat voor resul-
taat oplevert’, zo zegt Thijs,
die ondanks deze handicap
toch tevreden is over het
verloop van het wegseizoen.

Thijs: ‘ Na de WK in januari
jongstleden, heb ik maar
één cross gereden en vervol-
gens heb ik drie weken ab-
solute rust genomen. Vanaf
maart ben ik op de weg met
trainen begonnen en vanaf
april veel wedstrijden gere-
den. Tijdens een vijfdaagse
koers in België eindigde ik
tussen louter profs in de
middenmoot. Eenzelfde
plek in de middenmoot tij-
dens de koers Veenendal-
Veenendaal. Tijdens een
zesdaagse wegwedstrijd in
Noorwegen werd ik 20e. Ik
mag niet mopperen, boven-
dien zijn al deze wedstrij-
den een goede training voor
het cross seizoen,’zo zegt
hij. Tot op heden is Van
Vliet E.B.H Advocaten zijn
sponsor. Thijs: ‘ Op dit mo-
ment is nog niet bekend of
Van Vliet doorgaat met
sponsoring. Ik verwacht
snel uitsluitsel, ik denk dat
het wel goed komt’, zo zegt
hij optimistisch.

Vanaf deze week staat bij de
jeugdige Vordenaar ( 21) al-
les in het teken van het
wielrennen. Thijs: ‘ Ik woon
nog heerlijk thuis, mijn

moeder Marja kookt voortreffelijk en
mijn vader Frits gaat veel met mij
mee. Ik voel mij dan ook een bevoor-
recht mens. 

Overigens wel de gehele week keihard
trainen en in de weekends in zowel
het binnen- als buitenland veel wed-
strijden, dus ook veel reizen’, zo zegt
hij. Natuurlijk kwam tijdens ons ge-
sprek ook de Tour de France en de ve-
le dopingperikelen volop aan bod.
Thijs: ‘ Al die schandalen zijn natuur-
lijk superslecht voor het imago van de
wielersport. Gelukkig is er een duide-
lijke ommekeer gaande. Door die veel-
vuldige controles, zullen de coureurs
doping in het vervolg wel achterwege
laten. Ze hebben het gemerkt de ‘ge-
bruikers’ worden allemaal gepakt en
dat is maar goed ook’, zo zegt Thijs.

Doelstelling Thijs van Amerongen:

Opnieuw Nederlands kampioen bij de Beloftes worden!
Nog een paar wedstrijden op de weg en dan begint voor Thijs van Ameron-
gen de tak van sport waar hij zo goed in is, het cycle- crossen. De Vorde-
naar mag nog een jaartje bij de Beloftes rijden.

Thijs aan de leiding.



Gelukkig voldoende windkracht om
de wieken te laten draaien en voldoen-
de om de bezoekers te laten zien hoe
we hier het graan tot meel vermalen’,
zo sprak gediplomeerd molenaar
Henk Louw zaterdag tijdens de open
dag van de Hackfortse windmolen. 

De organisatie was in handen van de
Stichting Vrienden van de Vordense
Molens. Met name voor de kinderen
allemaal hoogst interessant. Zij kon-
den het gehele proces van korrel tot
meel van nabij aanschouwen.

Voor de molen netjes uitgestald met
een naambordje erbij: mais, rogge,
spelt, haver, tarwe, boekweit en kool-
zaad. Bennie Rouwenhorst zag toe hoe
kinderen met veel enthousiasme met
een ouderwetse dorsknuppel rogge
dorsten. Bennie: ‘ Ik weet nog goed dat
tijdens de bezetting ( 1940- 1945 ) bij
ons thuis stiekem op deze wijze werd
gedorst. De dorsmolens waren in die
tijd namelijk officieel verzegeld. Wil-
de een boer dorsen dan moest hij dat
aanvragen, vervolgens kwam er een
controleur en die noteerde zeer nauw-

keurig hoeveel mud haver en tarwe ge-
dorst werd, vandaar dat het dorsen
veelal in het ‘geheim’ plaats vond. On-
derwijl bakker Piet van Asselt brood
uitdeelde, kregen de bezoekers overal
tekst en uitleg. 

Trapje op naar eerst de meelzolder,
vervolgens de steenzolder op waar Jan
Golstein en Ben Hammink vertelden
hoe het graan via een grote bak ( de
‘kaar’ genoemd) en via de schuddebak
in de ‘krop’ van de steen valt en vervol-
gens wordt gemalen. Voor de kinderen
was er door de gehele molen door een
‘molenspel’ uitgezet. Een spel met vra-
gen en opdrachten en bedoelt om de
kennis van de jeugd m.b.t. de Hack-
fortse windmolen te vergroten.

'Daar bij die mooie molen' kun je veel leren!

‘We hebben vandaag nauwelijks kunnen malen, het weer ‘sukkelde maar
wat aan’, waardoor we slechts zeven zakken meel geproduceerd hebben.
Het gaat pas echt lekker bij windkracht vier en we hebben vandaag wind-
kracht drie.

slaan met de dorsvlegel

Dus een combinatie van zandpaden
en harde wegen, afgewisseld met tech-
nische stukken. Dat het aantal deelne-
mers zo groot is, heeft denk ik ook te
maken met het feit dat onze club in de

loop der jaren qua organisatie een
goede reputatie heeft opgebouwd’, al-
dus Harry Eggink namens ‘De Acht-
kastelenrijders’. Start en finish waren
zondagmorgen bij Strada Sports. 

De deelnemers konden kiezen uit drie
afstanden te weten 30, 45 of 60 kilo-
meter. De meeste deelnemers kozen
voor de ‘middelafstand’. De route die
was uitgestippeld voerde de moun-
tainbikers door de omgeving van het
Grote Veld, Almen, Linde en weer te-
rug naar Vorden.

Najaarstocht De Achtkastelenrijders

Honderden mountainbikers
aan de start
Aan de Najaarstocht die de VRTC
‘De Achtkastelenrijders’ zondag-
morgen organiseerde, namen ruim
550 mountainbikers deel. ‘Een on-
gekend groot aantal, want vergeet
niet dat dit de eerste zogenaamde
‘overgangstocht’ van het wegsei-
zoen naar het crossseizoen is.

De finish is in de feestweide aan de
Lindeseweg, waar direct na afloop de
prijzen worden uitgereikt. Donderdag
20 september voert de Toneelgroep
Linde het blijspel ‘Een arfenis vol ver-
rassingen’ op. De regie is in handen
van Henk Broekgaarden.Aanvang
19.30 uur. Vrijdagavond 21 september
wordt om 19.30 uur een begin ge-
maakt met het vogelschieten voor vol-
wassenen en de jeugd. Voor de dames
staat het vogelgooien op het program-
ma. Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in de feesttent met stemmings-
muziek van ‘Party Music’.

Zaterdag 22 september worden de tra-
ditionele volksspelen (dogcarrijden,
sjoelen, kegelen, darten, schieten e.d. )
gehouden. Ook is er een uitgebreid
spelletjes- programma voor de jeugd
van 0- 15 jaar samengesteld. De jonges-
te deelnemers tot vier jaar, hebben al-
tijd prijs. Verder kunnen de kinderen
zich vermaken in de draaimolen of
zich uitleven op een groot springkus-
sen. Het gehele gebeuren wordt deze
zaterdagmiddag opgeluisterd door de
muziekvereniging Sursum Corda.. De
spelen zullen om 13.00 uur worden ge-
opend door een vertegenwoordiger
van het college van B&W; van de ge-
meente Bronckhorst. Het Lindes volks-
feest wordt zaterdagavond afgesloten
met een daverende feestavond. Dit al-
les met muzikale medewerking van
het dans- en showorkest ‘Commercial
Break’.

Lindes volksfeest start met
fietstocht
Het Lindes volksfeest begint zon-
dag 16 september. Dan wordt tus-
sen 12.30 en 13.30 uur bij het Proat-
huus gestart met een fietstocht.
Onderweg krijgen de deelnemers
allerlei opdrachten te vervullen.

Dan hoopt mevr. ds. C. Ferrari-van
Schuppen uit Hengeo (Gld.) voor ons
te spreken over een studiereis naar
Zuid-Afrika. Zij heeft deze studiereis
in 2005 gemaakt in het kader van dia-
konale werkzaamheden. Zij volgde
colleges aan theologische faculteiten

over gemeenteopbouw. Zij heeft ge-
sprekken gevoerd over de  rol van de
apartheid in de smenleving en over
het probleem van AIDS in dit land.
Ook bezocht zij het Robbeneiland
waar Nelson Mandela gevangen heeft
gezeten. Een en ander wordt met vide-
obeelden verluchtigd. Het zal eeen af-
wisselende bijeenkomst worden waar
de inleidster u veel zal laten zien en
vertellen. Komt allen deze bijeen-
komst bijwonen. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Bijeenkomst met studiereis
naar Zuid-Afrika
De a.s. middagbijeenkomst van de
PCOB afdeling Vorden zal op don-
derdag 27 september om 14.30 uur
in het Stampertje (Dorpscentrum)
worden gehouden.

Tegen een uur of vijf kregen alle kin-
deren een overheerlijke pannenkoek.
s'avonds was het de beurt voor de vol-
wassenen. Tegen zessen werd de bar-
becue aangestoken en kon iedereen
genieten van een heerlijk stukje vlees.
Om half acht werd begonnen met een
speurtocht. Er waren 4 groepen en
voor elke groep waren er 10 dezelfde
vragen gemaakt. De beste groep kreeg
een finale vraag en wie deze goed had
kreeg de buurtbokaal. Marjan Buunk
won deze finale vraag en kreeg van de
organisatie de buurtbokaal overhan-

digd. Tot slot was er nog een special
act. 
Tijdens het overleg voor het buurtfeest
werd de organisatie afgeluisterd door
twee personen. Ze konden gelukkig
niks horen. Hun actie werd actie zak
genoemd. Deze twee personen moes-
ten bij de organisatie verschijnen en
ze moesten een korte broek en een T-
shirt aan. Ze werden gestraft door de
organisatie en ze werden lekker beko-
geld en ingesmeerd met een heerlijke
slagroomtaart. Het feest duurde tot in
de kleine uurtjes.

Zeer geslaagd buurtfeest
in Kranenburg

De Kerkweide had afgelopen weekend hun jaarlijks buurtfeest. Het was
een geslaagde zaterdag, mede door het mooie weer. 's middags tegen 3 uur
waren er spelletjes voor de kinderen. Er was een springkussen, kegelen,
basketballen, spiegeltekenen, vier op een rij en alle kinderen werden ge-
sminkt. Als beloning voor de kinderen kregen ze allemaal een zakje snoep.

Om efficiënter om te gaan met het
materiaal en elkaar beter te helpen, is
besloten de twee clubs samen te voe-
gen. In het komende seizoen krijgen
we ook de beschikking over een com-
puter uitrekenprogramma. Aan het
eind van de speeltijd kan men na tien
minuten al de uitslag zien. Per mid-
dag of avond worden zes tafels van
vier spellen gespeeld. Er is voldoende
tijd om niet met stress te zitten om op
tijd gereed te zijn met spelen. We wil-
len elkaar ook nog iets kunnen vertel-
len. Op maandagavond spelen we van
19.30 tot 23.00 uur en op woensdag-
middag van 13.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum van Vorden.

De Bridgeclub telt op het ogenblik 90
a 100 leden; ca. 60 op maandagavond
en ca. 55 op woensdagmiddag. Als u
het rekensommetje maakt dan kan u
snel concluderen dat er meerdere
mensen zijn, die twee keer per week
spelen. In het komende seizoen gaat
één van onze wedstrijdleiders een cur-
sus volgen om gediplomeerd bridgeles
te kunnen geven. 
Mocht u belangstelling hebben, kom
dan rustig een avond of middag ge-
heel vrijblijvend meespelen. Dit ver-
plicht u tot niets, u kunt in ieder geval
de sfeer proeven. 

Het nieuwe Bridgeseizoen is maan-
dagavond 12 sept. en woensdagmid-
dag 14 sept. j.l. begonnen. We willen u
vragen om vooraf even te melden dat
u komt, dan wordt eventueel een part-
ner voor u gezocht. Aanmelden graag
bij mevr. Kitty Vruggink, tel. 552498,
voor de maandagavond en bij de heer
Jan Post, tel. 555884 voor de woensdag-
middag. Wie weet tot ziens.

Bridgen
In Vorden waren twee zelfstandige
bridgeclubs, die beiden een gezel-
ligheidsvereniging waren en bei-
den het standpunt huldigden dat
tijdens het spelen niet gerookt
mocht worden. De rokers gaan in
de pauze even naar een vertrek
waar het toegestaan is te roken.

Tijdens de 9e onderlinge wedstrijd van
de hengelaarsvereniging De Snoek-
baars werd er in de IJssel bij Zutphen
in totaal 16 kilo en 180 gram vis gevan-
gen. De uitslagen waren als volgt: 1 W.

Vreeman 2920 gram, 2 A. Golstein
2560, 3 H. Golstein 2420, 4 R. Golstein
1420, 5 W. Bulten 1240 gram. De laat-
ste wedstrijd vindt op 16 september in
de Berkel bij Lochem plaats.

De Snoekbaars

Uitslagen wedvlucht vanaf Vervins
over een afstand van circa 300 kilo-
meter: M.M. Tiemessen 1, 4, 6, 18; H.A.
Eykelkamp 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
19, 20; Combinatie A en A Winkels 5,
8, 12, 17; C. Bruinsma 15.

P.V. Vorden

Mijn grootste hobby is fotografie. Vier
jaar geleden heb ik in Doetinchem
een cursus gevolgd, en daar veel ge-
leerd over fotografie. Door veel te foto-
graferen leer je het meest, en krijg je
ook je eigen stijl. Eigenlijk zet ik alles
op plaat wat ik zelf mooi vind, en dat
is erg veel.
De objecten die ik ga exposeren zijn
dus ook heel uiteenlopend. Mijn foto?s
komen van ver en ook heel dicht bij
huis. Enkele foto's zijn in Engeland ge-
maakt, een land waar je erg mooi
kunt fotograferen.
De insecten en bloemen komen uit
Nederland, Barchem e.o. Ik ben geen
professionele fotograaf, maar ik hoop
dat u geniet van hetgeen ik u laat zien,
want daar gaat het mij om.

Angelique Welbergen-Hartman 
Schoneveldsdijk 12a 
7244 RP Barchem 
Tel. 0573-441271

De expositie hangt in de maanden
september, oktober en november en is
te bezichtigen in de Wehme, Nieuw-
stad 32 in Vorden. (hoofdingang, links,
de Delle 11 t/m 21.)

Foto-expositie
in de Wehme
Even voorstellen, ik ben Angelique
Welbergen-Hartman, woonachtig
in Barchem en geboren in Vorden.



De wedstrijd leverde talloze inzendin-
gen op. Uiteindelijk werden tien inge-

kleurde tekeningen beloond met een
toegangskaart voor vier personen. De
inzending van Evita Verheij was vol-
gens de jury duidelijk de beste. 

Daarom kwam zij onlangs naar Slag-
haren om de hoofdprijs, een western-
kostuum, in ontvangst te nemen en de
nieuwste attracties te zien.

Winnaar komt naar Slagharen

Evita Verheij uit Steenderen heeft
een bezoek aan Attractiepark Slag-
haren gebracht. Zij won eerder dit
jaar de kleurwedstrijd die werd ge-
houden door Weekblad Contact en
Attractiepark Slagharen.

De familie Verheij in de Ripsaw Falls, de wildwaterbaan

Producten uit de natuur vinden el-
kaar op de Open Dagen van Pom-
poenerie Tonda Pandana. De kale-
bassen en pompoenen van Pom-
poenerie Tonda Pandana zijn in
ons land en ver daar buiten be-
kend. Een enorme collectie fleska-
lebassen en andere exoten in aller-
lei soorten en maten zijn te bewon-
deren op vrijdag 14, zaterdag 15 en
zondag 16 september van 10.00 tot
18.00 uur aan de Oude Zutphense-
weg 5a te Vorden.

Naast allerlei stands en activiteiten zo-
als de pompoen culinair, Miep en haar
kalebassentrollen, Halloween en pump-
kincarving, demonstratie bloemwerk
is er de bezichtiging van fleskalebas-
sen en andere exoten in tunnels en
kas. Er is een exclusieve collectie kale-
bassen, pompoenen op de kwekerij,
van ca. 600 soorten te bewonderen en
te koop. De Aloe Vera plant is ook een
dergelijk natuurproduct. Deze exoti-
sche plant heeft in de loop van de eeu-
wen de bijnamen wonderplant en mi-
dicijnplant gekregen. In verschillende
culturen over de gehele wereld wordt
deze plant gebruikt tegen kwalen en
ziektes. Volgens de literatuur heeft de
Aloe Vera een reinigende werking op
het lichaam van mens en dier en bevat

de plant stoffen die het immuunsys-
teem versterken. Naast de Aloe Vera
producten voor de inwendige mens
worden er veel huidverzorgingspro-
ducten verrijkt met het sap van deze
wonderlijke plant. De Aloe Vera stand
op de Open Dagen van Tonda Pandana
stelt mensen 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 ge-
ven. Tot slot is er een prijsvraag met
leuke prijzen, waaraan iedereen gratis
mee kan doen. Redenen genoeg om de-
ze Open Dagen te bezoeken.

Aloe Vera op Open Dagen 
Pompoenerie Tonda Pandana

Tijdens een gezamenlijk ontbijt voor
op het parkeerterrein hielden achter-
eenvolgens de heer de Lange (wethou-
der van de gemeente Zutphen), de
heer Schipper (Nieuw Steen Invest-
ments) en de heer Vink (Multi Vast-
goed) een toespraak. Conclusie van al-

ledrie de sprekers was toch wel dat het
nieuwe winkelcentrum in al zijn fa-
cetten een echte aanwinst is voor de
wijk Leesten en dat de bewoners nu
ook in hun eigen wijk terecht kunnen
voor de dagelijkse boodschappen. Wel
maakte de wethouder de kantteke-

ning over het eigenlijk te laat tot stand
komen van een winkelcentrum. De
uiteindelijke ontwikkeling en bouw
van het winkelcentrum is wel zeer
snel verlopen, aangezien de locatie
pas in 2004 werd bepaald. 

Na de officiële opening was er gele-
genheid om alle nieuwe bedrijven te
bekijken en om de eerste boodschap-
pen te doen.

Winkelcentrum Leesten geopend!!!

Na een aantal hectische maanden voor alle betrokkenen was het donder-
dag dan eindelijk zover, het nieuwe winkelcentrum Leesten is geopend
voor publiek.

Met het aansnijden van het mega grote krentenbrood werd het winkelcentrum Leesten officieel geopend. Van links naar rechts: de heren
Schipper, Vink en de Lange.

Commentaar Erwin Plekkenpol: ‘’De
eerste dag begon meteen met een zeer
lange Enduro Test die nog niet geklokt
werd. Het rijden ging meteen al niet
echt soepel en de daaropvolgende Ex-
treme Test ging dan ook al niet super.
De derde en laatste proef van de ron-
de, de cross test, ging wel goed maar
enige agressie in het rijden bleef weg.
Gelukkig was de te bereiden route in
Krompachy niet zo moeilijk als in me-
nig andere WEC zo dat ik iets beter in
het ritme kon komen. De tweede ron-
de ging al een stuk beter en agressie-
ver zodat de tijden ook beter werden,
helaas viel ik op de Extreme Test er
nog af, wat enige tijd kostte. De rest
ging lekker. In ronde drie gingen de
proeven ondanks dat het spiegelglad
werd van de zeer hevige regenval toch
wel redelijk. Ook op de laatste Extre-

me Test ging ik nog even in de fout,
wat tijd koste. De dag was niet echt su-
per verlopen maar toch ben ik geluk-
kig nog op de vijftiende plaats gefi-
nisht.

TWEEDE DAG:
Na het warm rijden op de testbaan
had ik al snel in de gaten dat ik beter
in mijn vel zat dan zaterdag. In de eer-
ste Extreme Test ging het rijden met-
een al een stuk beter. Het ritme en de
snelheid zat nu goed. Helaas viel ik er
nog af wat kostbare tijd kostte. De Ex-
treme Test ging lekker zonder enige
problemen en de Cross Test ging ook
goed en een stuk agressiever dan op de
eerste dag. Dat was ook terug te zien
in de tijden, die nu goed waren. In de
tweede ronde ging de lange en moeilij-
ke Extreme Test weer goed echter op

de Extreme Test bleef ik op een helling
achter een dikke boomwortel haken
en verloor hierdoor veel tijd. De Cross
testen gingen de tweede en derde ron-
de zeer lekker. Ook de derde en vierde
keer gingen de Extreme Testen goed
met daarin opvolgend mijn beste tij-
den van het weekend. De dag werd af-
gesloten met een veertiende plaats’’.
In de tussenstand om het Wereld Kam-
pioenschap staat de rijder uit Vorden
na de wedstrijd in Slowakije op een
twaalfde plaats. Over twee weken
wordt de laatste wedstrijd om het We-
reld Kampioenschap verreden in Noi-
retable, Frankrijk.

WK Enduro in Slowakije

Plekkenpol twee keer in de top 15
De Booking.com Honda-rijder Erwin Plekkenpol heeft afgelopen week-
end bij de zevende wedstrijd om het Wereld Kampioenschap Enduro in
het Slowaakse Krompachy op beide dagen WK punten weten te scoren.
Plekkenpol kwam niet helemaal fit aan de start omdat hij op donderdag
tijdens een training zijn sleutelbeen uit de kom had gevallen maar on-
danks dit finishte de rijder uit Vorden op zaterdag als vijftiende en op
zondag als veertiende.

DIEFSTALLEN BIJ PARKEER-
PLAATSEN OP BEGRAAFPLAATSEN
De politie in de regio Noord- en Oost-
Gelderland waarschuwt bezoekers
van landelijk gelegen begraafplaatsen
voor de activiteiten van autokrakers.
De afgelopen maanden zijn 18 men-
sen gedupeerd geraakt en de buit be-
staat meestal uit handtasjes met por-
temonnees en pinpassen of navigatie-
apparatuur.

De politie in de regio Noord- en Oost-
Gelderland signaleert een toename

van het aantal auto-inbraken op par-
keerplaatsen bij landelijk gelegen be-
graafplaatsen. De auto-inbraken vin-
den meestal plaats wanneer gedupeer-
den het graf van een overleden fami-
lielid of kennis bezoeken.

De dieven vernielen een ruit of force-
ren het slot en hebben het vooral voor-
zien op handtasjes met portemonnees
en pinpasjes of op het navigatiesys-
teem. De politie adviseert mensen dan
ook dringend om geen spullen van
waarde in de auto achter te laten. 

Spulletjes onder de stoel of in het
dashboardkastjes leggen, is ook niet

verstandig want het dievengilde kent
de opberg-plekken en laat zich hier-
door niet weerhouden om een ruitje
in te tikken.

Vanaf april tot heden zijn achttien be-
stuurders de dupe geworden, waarbij
de meeste diefstallen in de Achter-
hoek (Ruurlo, Lochem, Warnsveld,
Neede, Didam en Doetinchem) heb-
ben plaatsgevonden. 
Ook op de Veluwe en rond Apeldoorn
zijn mensen benadeeld door de die-
ven. De politie heeft aangiften opge-
nomen van gedupeerden die begraaf-
plaatsen in Ugchelen, Loenen, Assel,
Voorst, Ermelo en Nunspeet bezoch-

P o l i t i e b e r i c h t

Open Atelier
Zaterdag 15 en zondag 16 september
zetten Sabine Jahnke, Molenweg 15 te
Heelweg en Thea Zweerink, Zuidelijke
Beekweg 4 te Varsseveld de deuren van
hun atelier wijd open voor het pu-
bliek. Beide kunstenaars  doen mee
aan de "open ateliers"georganiseerd
door kunstenaarsnetwerk Het Web uit
Doetinchem. U bent van harte wel-
kom. In het atelier van Sabine Jahnke,
zijn dit jaar werken te zien die in de
laatste maanden zijn ontstaan. De
olieverfstudies zijn in eerste instantie
buiten in de natuur gemaakt. De on-
derwerpen komen uit de directe om-
geving: de tuin, bomen en landschap.
Deze onderwerpen zijn aanleiding
voor een onderzoek binnen de hande-
ling van het schilderen. De schilderij-
en en installaties van Thea Zweerink
staan in het teken van herinneren, ge-
denken en in samenhang daarmee,
van de dood. Als uitgangspunt voor
haar werk gebruikt ze vaak foto's van
vroeger. Ze tonen een moment uit het
verleden dat voorgoed voorbij is. Ze
houdt zich bezig met groepen men-
sen. Mensen die een groep vormen
zonder daarvoor te kiezen. Ze blijven
individuen.

ten. Een advies om te laten zien dat je
niets van waarde in je auto hebt ach-
tergelaten, is om je dashboardkastje
open te laten. Mogelijk dat het dieven-
gilde deze hint begrijpt!
Verder vraagt de politie benadeelden
om altijd aangifte te doen. Dit kan via
internet (www.politie.nl) of na een te-
lefonische afspraak via 0900 - 8844.
De politie zelf neemt de locaties in
haar surveillance mee en vraagt men-
sen die iets bijzonders opvallen dit te
melden via het bovenstaande nr. Be-
trapt u iemand bij een auto-inbraak
dan kunt u altijd naar 112 bellen.
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SERREBOUW

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Hoe zou u uw uitvaart vorm willen geven? Kom voor meer inspiratie op zondag 16 september
van 10.00 tot 17.00 uur naar Yarden crematorium Slangenburg tijdens de Open Dag.
Diverse organisaties zullen met informatiestands aanwezig zijn zoals: Yarden vereniging/verze-
kering, Humanistisch verbond, een notaris, steenhouwer, rouwauto + koets, stichting ouders van
een overleden kind, live muziek en ‘s middags zal er een clown aanwezig zijn om, met balon-
nen, dingen te maken voor kinderen.

Yarden crematorium Slangenburg
Nutselaer 4
7004 HJ Doetinchem 
t 0314 345774
Algemene informatie: 0800 1292 (gratis)
www.yarden.nl

Pure Aloë Vera
producten

op de OPEN DAGEN van
Pompoenerie Tonda Pandana
Vorden op 14, 15 en 16 sept.
Jannie Nijkamp 0575-521316

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Programma voor het 141ste Volksfeest Linde
Zondag 16 september
Fietstocht.  Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij het “Proathuus” in Linde. De finish is
in de feestweide aan de Lindeseweg. De kosten: Kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en
ouder € 2,50 p.p. Prijs uitreiking is na afloop.

Donderdag 20 september
Toneelavond Aanvang 19.30 uur. Toneelgroep Linde zal u deze avond vermaken met het
toneelstuk: "Een arfenis vol verrassings". In de pauze is er een grote verloting met de
mooiste prijzen, en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 4.00 p.p

Vrijdag 21 september
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen “Vogelgooien”.
Deelname vanaf 16 jaar voor het vogelschieten is € 5,00 p.p. en voor het vogelgooien
€ 3,00 p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd tot 16 jaar, is de deelname € 0,50 p.p.
Dit alles onder begeleiding, met stemmings muziek, van “Party Music”! Aanvang is
19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

Zaterdag 22 september ‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, boemerangbowling, sjoel-
bakken, ballero, gaveldarten, etc. Met leuke middag vullende kinder-spelen. Kosten deel-
name volksspelen, € 0,80 per deelname.  Kinderspelen zijn gratis. Mededeling: van zater-
dag 12.30 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al het doorgaande verkeer, tussen Het
Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. het dans- en showorkest: “Commercial Break”
I.v.m. drank en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden. Entree: € 8,00 p.p.

Volksfeest Linde 2007

1866 2007
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken het

volgende bekend: 

Eind 2007 treedt een herziening van de Waterschaps-

wet in werking. Deze herziening heeft tot gevolg dat het

reglement voor het waterschap Rijn en IJssel ingrijpend

moet worden aangepast. 

In verband met de omvangrijke herziening is een nieuw

reglement voor het waterschap opgesteld en zal het

huidige kiesreglement vervallen, omdat dit reglement

wordt vervangen door landelijke wetgeving. De

voorbereiding van de besluitvorming is opgedragen aan

Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De belangrijkste punten zijn:
- de omvang van het algemeen bestuur is op 30 leden

bepaald. Hierbij worden 22 zetels toegedeeld aan 

de categorie ingezetenen, 3 zetels aan de categorie

ongebouwd, 2 zetels aan de categorie natuurterreinen

en 3 zetels aan de categorie bedrijven. 

De LTO-Noord wordt aangewezen als benoemende

instantie voor de categorie ongebouwd; 

- er worden geen kiesdistricten voor de

ingezetenenverkiezingen ingesteld; 

- het college van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks

bestuur) bestaat, net als in de huidige situatie, uit een

voorzitter en maximaal 6 leden;

- de bestuurlijke afdelingen verdwijnen met de wijziging

van de Waterschapswet. De afdelingen worden met

ingang van 8 januari 2009 opgeheven;

- het toezicht op het waterschap wordt beperkt tot

besluiten die van wezenlijk belang worden geacht.

Inspraak (voorbereidingsprocedure op grond van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht)
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken tot

vaststelling van het Reglement voor het waterschap Rijn

en IJssel liggen van 17 september 2007 tot en met 29

oktober 2007 ter inzage. 

De stukken kunnen tijdens kantooruren worden

ingezien in de provinciehuizen te Arnhem en Zwolle en

in het waterschapshuis van het waterschap Rijn en IJssel

te Doetinchem. 

De stukken zijn tevens in te zien via internet:

www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen en 

via onderstaande contactpersoon op te vragen.

Tijdens de terinzagetermijn (tot en met 29 oktober

2007) kunnen belanghebbenden tegen het

ontwerpbesluit met bijbehorende stukken mondeling of

schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. 

Voor het naar voren brengen van mondelinge

zienswijzen kunt u onderstaande contactpersoon bellen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u naar voren brengen bij

Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090,

6800 GX te Arnhem. 

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met

mevrouw Huis in ’t Veld (026-3598830)

Arnhem, 23 augustus 2007

nr. 2006-022472

Ontwerpbesluit vaststelling Reglement voor het

waterschap Rijn en IJssel

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

WFP administratie en advies
Schadehulp

Wij zoeken gezamenlijk een flexibel ingestelde

ADMINISTRATIEVE KRACHT

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een mid-
delbare opleiding.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
administratie- en elektronische archiefverwerking.
Wij vragen enige ervaring in het gebruik van Word,
Excel en boekhoudprogrammatuur.
Wij bieden een baan tussen de 5 en 20 uur per
week.

Uw sollicitatie kunt u richten aan; 

WFP administratie en advies
Hendrik Mesdagstraat 11
7021 GE  Zelhem

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl



We hebben gesproken over de toe-
komst van de agrarische bedrijven al-
daar, over recreatie en over windmo-
lens. Uiteraard hebben we ook geno-
ten van het uitzicht vanaf de dijk. Ver-
volgens zijn we, met een tussenstop bij
het pontje van Bronkhorst, richting de
Velswijk gereden. Daar hebben we een
bezoek gebracht aan de Stek, een bio-
logische zorgkwekerij van de familie
Aalderink. Het was er gezellig druk,

dit bedrijf had zijn deuren die dag ook
geopend in het kader van de dag van
het platteland. Na een duidelijke uit-
leg zijn we verder gegaan richting de
locatie van de groenrecycling aan de
Wassinkbrinkweg. De heer Wesselink
heeft ons het terrein laten zien en uit-
leg gegeven over de indeling van de lo-
catie en de activiteiten. Op zo’n dag
kom je tijd tekort en we moesten ons
haasten om op tijd te komen bij de be-
woners van het Karspel. We hebben
met bewoners gesproken van wonin-

gen die gesloopt gaan worden. Zij wo-
nen er prettig en ervaren het absoluut
als onjuist dat hun woningen niet ge-
schikt zouden zijn voor de toekomst.
Ook voelen ze zich overvallen door de
sloopplannen en vinden het erg onre-
delijk dat ze huurharmonisatie moe-
ten gaan betalen voor vervangende
woningen. Daar sta je dan als bestuur-
ders, je voelt de emoties van deze
mensen en je kunt alleen maar belo-
ven dat je een gesprek met de woning-
bouwcorporatie over de huurharmo-
nisatie aan zult gaan. 
Vervolgens op naar Flophouse in Tol-
dijk. Wat een sfeervol onderkomen
voor de jeugd. Als we op bezoek zijn
wordt er nog hard gewerkt aan een
nieuwe ruimte. We praten met Alien

Maalderink en Evert Klein Lenderink
over jeugdopbouwwerk, vrijwilligers,
alcoholgebruik, pasjessysteem , in-
komsten en iets wat hen erg dwars zit,
het huidige reclamebeleid van onze
gemeente. 

Terug in Hengelo besluiten we ons
werkbezoek bij Langeler met de con-
clusie dat we nog vele dagen in
Bronckhorst op pad kunnen. Er zijn
nog zoveel mensen en instellingen om
nader kennis mee te maken.

De PvdA op bezoek bij ...

Zaterdag 1 september zijn we weer
op werkbezoek geweest in onze
mooie gemeente Bronckhorst. De
start was bij het melkveebedrijf
van de familie Huetink in de Baker-
waard. Een schitterende boerderij
op een mooie plek.

“Door het vroege voorjaar zijn we en-
kele weken eerder aan het plukken
dan andere jaren,” vertelt fruitteler
Tom Horstink. “Zo zitten we al volop
in de Elstar, terwijl die normaliter pas
na de Steenderense Kermis goed op
smaak zijn!” Want waar het voor de
meesten onder ons lijkt alsof het geen
zomer geweest is, was de afwisseling
van zon en regen voor het fruit opti-
maal. “De smaak en kleur van de ap-
pels is perfect dit jaar,” aldus een te-
vreden Tom. Tot midden oktober heeft
hij nog de handen vol aan de pluk,
want na de Elstar volgen de wat latere
rassen zoals Goudrenetten en Jona-
gold. En de bomen hangen goed vol.
Een deel van de oogst wordt verhan-
delt, maar de rest wordt verkocht in
de boerderijwinkel van het fruitbe-
drijf. “Want voor een echt lekkere ap-
pel,” lacht Tom, “moet je bij Horstink
zijn!” Op dit moment wordt hard ge-
werkt in de nieuw gebouwde schuur.
Hierin komen meerdere koelcellen,
welke binnenkort (gedeeltelijk) in ge-
bruik worden genomen. Er komt nog
een open dag, zodat klanten en gelnte-
resseerden een kijkje binnen kunnen
nemen. De boerderijwinkel van Fruit-
bedrijf Horstink, Prinsenmaatweg 3,
7224 NE Rha/Steenderen, tel. (0575)
451643, (06) 23676913 is dinsdag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag geopend.

Oogsttijd bij Fruitbedrijf Horstink
Wie vanuit Steenderen richting
Doesburg rijdt, kijkt z’n ogen uit.
Wat een prachtige rode appels han-
gen er in de boomgaard van Fruit-
bedrijf Horstink! Het is weer oogst-
tijd bij het enige professionele
fruitteeltbedrijf in de regio. Een
ploeg trouwe plukkers aangevuld
met een tiental Poolse medewer-
kers zorgen ervoor dat de appels &
peren van de ca. 15 ha grote boom-
gaard geplukt worden.

In de boomgaard van Fruitbedrijf Horstink op Rha hangen prachtige rode appels.

In navolging van de vorige jaren was
het wederom Richard Sleumer die de
snelste tijd realiseerde. Hij werd op en-
kele seconden gevolgd door Rens te

Stroet. Derde werd Olaf van de Berg. Hij
eindigde op bijna een minuut van de
winnaar. De overige uitslag is: 4 Marin
Weijers, 5 Peter Makkink, 6 Jeroen Bor-
gonjen, 7 Ralf Vos, 8 Joost Berendsen, 9
Jan Pieterse en 10 Frans de Wit. Frank
Schotman op 5 september aan het ver-
trek in een criterium in Noordwijker-
hout. Hij behaalde hier een 15e plek.

Richard Sleumer wederom
snelste RTV-er
Afgelopen donderdag werd op de
Varsselring in Hengelo de Snelle
man Trofee verreden. Dit is een
tijdrit over drie ronden.

HOENDERS:
Hollands Hoen: Bart Tiessink 4xF,
7xZG, 6xG; Wyandotte: H. Berenpas
1xZG, 2xG

DWERGHOENDERS:
Appenzeller Spitskuifkriel: H. van Olst
3xZG, 3xG; Amrockkriel: J. Pardijs 1xF,
3xZG, 2xG; Wyandottekriel: H. Beren-
pas1xF, 1xZG, 1xG, H. Siemes 1xF2,
ZG, 2xG

KONIJNEN:
Franse hangoor: D. Kuiper 3xF, 1xZG,
1xG, R. Bruisma 4xZG, Bram Bruins-
ma1xZG, J.W. Agterkamp 2xZG, 2xG;
Gele van Bourgondie: W. Boersma 3xF,

4xG; Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 2xZG,
1xG; Rode Nieuw Zeelander: G. Lense-
link 1xF, 2xZG, 1xG; Alaska: H. Pardijs
1xZG,3xG; Hollander: T.H. Janssen
4xZG, 3xG, K. Hietbrink 2xF, 4xZG,  A.J.
Everink  1xZG, 4xG, H.W. Sloëtjes
3xZG, 2xG; Hulstlander: H.W. Sloëtjes
2xZG, 2xG; Ned. Hangoor Dwerg: J.
Grobben 1xZG,1xG; Kleurdwerg: J.
Grobben 1xG, H. Gubbels 2xZG, 1xG.
Mooiste grote hoen: B. Tiessink, op 1
na F. Bettink. Mooiste dwerghoen: H.
Berenpas en op 1 na H. Siemes. Mooi-
ste konijn van de keurmeesters: H. Nij-
enhuis, G. Lenselink en K. Hietbrink.
Mooiste konijn op 1na van de keur-
meesters: D. Kuiper, H. Gubbels, K.
Hietbrink. 

Mooiste konijn jeugd: Daniël ter Haar.
Mooiste konijn totaal: H. Nijenhuis.

P.K.V. Nieuws
Uitslagen gezamenlijke jongdie-
renkeuring  PKV Vorden en PEKLO
Lochem

Prijswinnaars na loting Castle Fair aan-
tal kuikens raden: 1e prijs Gerda Men-
nink Vorden; 2e prijs fam. van de Bree-

men Apeldoorn; 3e prijs Bart Fieret
Zoetermeer, F. Boeyen Angeren, Merel
Hijmans Zuidwolde, H. Jans Norg.

Winnaars Castle Fair

P.K.V. Nieuws

Het concours is voor pony's in de klas-
sen B, L, M en Z. Er wordt zowel dres-
suur gereden als gesprongen. Met
meer dan 400 starts, acht dressuurrin-
gen en een springring, diverse kraam-
pjes en een grote recreatietent pakt de
relatief kleine Ponyclub Hengelo het
dit jaar weer groots aan. Dit is alleen
mogelijk dankzij de sponsoren en veel
vrijwilligers. 

De wedstrijden starten om 9.00 uur en
het programma duurt tot ongeveer
16.30 uur. Voor toeschouwers is de toe-
gang gratis.

Op de Hietmaat in Hengelo

Concours Hippique
Op zondag 23 september organi-
seert Ponyclub Hengelo het jaar-
lijks hippisch concours. Zoals al-
tijd vindt dit plaats op de Hietmaat
aan de Zelhemseweg in Hengelo.

Deze nieuwbakken band laat zich niet
in één woord omschrijven. Een reper-
toire bruisend van retro-rock van The
Black Crowes? De soul van Jimi Hen-
drix? Het scherpe van Bob Dylan? De
riffrock van The Rolling Stones?  Het
laidback van Tom Petty? De samen-

Moonyard 
is geland
De geesten van Jimi Hendrix, Brian
Jones, George Harrison, Johnny
Cash, Keith Moon en Jim Morrison
dwalen door de Achterhoek. 's
Nachts bezoeken zij de kamers van
vier Gelderse muzikanten. Vier
bandleden die elkaar vinden in de
muziek. Een nieuwe band is ont-
staan. Dames en heren wij presen-
teren u: Moonyard!

zang van The Jayhawks en de blues
van Robert Jonhson? Moonyard heeft
het allemaal. Het koren van het kaf, de
krenten uit de pap... de band weet ze
te vinden. 

Naast de liedjes van anderen, richt de
band zich momenteel op het schrijven
van eigen songs en zijn de eerste opna-
mes inmiddels gepland.

Als groep is Moonyard net geland,
toch zijn de vier bandleden geen onbe-
kenden in muziekland. Zanger-gita-
rist Arjan Klein Geltink uit Vorden was
jarenlang de zanger van Fuell en wist
hij met zijn vurige passie voor muziek
elk publiek door letterlijk heel de we-
reld voor zich te winnen. Bassist Hans
Hoog Stoevenbelt heeft een aanzienlij-
ke stempel op de ontwikkeling van de
Gelderse popmuziek weten te druk-
ken. De Zutphenees speelde onder an-
dere met Moan, White Heat, Tim Dis-
ney, Arthur Conley, Indian, Jo Junk
and the Hotdogs, Dirty Pineapple en
Op Drift. 

Veel grote namen uit de Nederlandse
popmuziek hebben met hem het podi-
um gedeeld en met zijn melodieuze
basstijl is hij de backbone van Moon-
yard. Sander Heuvelink is een veelbe-
lovende, jonge drummer uit Warns-
veld. Onbevangen, wild, gretig, maar
met souplesse. De moter van de band,
zoals een goed drummer betaamt!
Vordenaar Stef Woestenenk speelt gi-
taar, zingt en richt zich op hammond-
orgel. 

In zijn gitaarspel zweeft de blues-geest
rond van bands als Cream, The Who
en Ten Years After. Hij duikt regelma-
tig op als gastgitarist en speelde o.a in
Who's Serious?, Framed, The Fillmore
East Bluesband, Ham&Eggs en Op
Drift. Deze vier bevlogen rockers zijn
klaar om de podia van Nederland en
ver daarbuiten te gaan veroveren. 

Ter promotie van hun band speelt
Moonyard aanstaande woensdag 12
september in de Malle Molen in Zel-
hem. Tussen 20.00u en 22.00u speelt
de band live voor Radio Ideaal en kan
iedereen dit optreden gratis bijwonen.
Meer informatie op www.ideaal.org
of bel (0575) 54 83 43.

Kijk ook op:   www.contact.nl



UISLAGEN
Vorden A1 - Rheden A1 4-0
Vorden A2 - MvR A2 2-5
Vorden B1 - Zelos B1 3-1
Halle C1 - Vorden C2 4-0
Gaz. Nieuwland D1 - Vorden D1 1-1
Vorden D2 - Be Quick Z. D1 14-1
Vorden D3 - Zelos D2 3-3
HC '03 E1 - Vorden E1 3-0
Vorden E2 - Sallandia E3 7-3
Hoven De E1 - Vorden E3 13-1
Vorden E4 - Warnsv. Boys E10 23-0
Halle E2 - Vorden E5 18-0
Warnsveldse Boys F1 - Vorden F1 7-0
Vorden F2 - Hoven De F1 0-16
FC Zutphen F9 - Vorden F3 1-0
Vorden F4 - VIOD F11 4-6
Vorden F5 - Warnsv. Boys F11 5-3
Doetinchem 1 - Vorden 1 5-2
Terborg 2  - Vorden 2 3-0
Vorden 4  - Noordijk 2 3-4
Vorden 5  - Keijenburgse Boys 6 2-1

PROGRAMMA
Zaterdag 15 september
SBC '05 A1 - Vorden A1 14:00
Zelhem A1D - Vorden A2 14:00
Pax B1 - Vorden B1 14:30
FC Zutphen B3 - Vorden B2 11.00
Vorden C1 - OBW C1 13:00
Vorden C2 - Zelos C2 14:00
Vorden D1 - Erica '76 D1 11.00
Zutphania D1 - Vorden D2 10:45
DZC '68 D3 - Vorden D3 09:45
Vorden D4 - FC Zutphen D4 09:00
Vorden E1 - FC Zutphen E2 11:00
HC '03 E3 - Vorden E3 10.00
Vorden E2 - FC Zutphen E4 11:00
Vorden E4 - Witkampers E5 10:00
AZC E5 - Vorden E5 08.45
Vorden F1 - Be Quick Z. F1 09:00
Warnsveldse Boys F6 - Vorden F2 13:15
FC Zutphen F7 - Vorden F3 09:45
Vorden F4 - Pax F5 09.00
Brummen F8 - Vorden F5 11.00
Donderdag 13 september
Silvolde 1 - Vorden 1 20.00

Zondag 16 september
Varsseveld 3 - Vorden 2 10.00
RKZVC 3 - Vorden 3 10:00
Vorden 4 - Veldhoek 1 09.30
Vorden 5 - Brummen 4 09.30

DOETINCHEM - VORDEN 5-2
Vorden kreeg zondag een domper te
verwerken door wederom een neder-
laag met grote cijfers. In voetbalop-
zicht deed Vorden zeker niet onder
voor Doetinchem, maar de individue-
le klasse van de beide spitsen en de
midmid van Doetinchem gaf de door-
slag. Doetinchem speelt vanuit een ge-
sloten defensie met een echte ausput-
zer. Geen wijze van voetballen waar-
mee je de schoonheidsprijs verdient,
maar wel heel effectief zo bleek. De
spitsen zijn niet alleen razend snel,
maar ook technisch begenadigde voet-
ballers. Overigens creëerde Vorden in
de tweede helft zich een groot aantal
kansen, dat normaliter ook benut
wordt, maar het ontbrak aan zuiver-
heid en geluk. Vorden kwam in het be-
gin van de tweede helft met tien man
te staan. Doelman Mark Borgonjen
zag direct rood, nadat hij buiten het
strafschopgebied de bal met de hand
beroerde. Niet veel later werd een Doe-
tinchem speler met 2x geel( = rood)
weggestuurd, wegens  commentaar op
de leiding. De grensrechter van Doe-
tinchem had het helemaal verbruid
bij de arbiter en kreeg een terechtwij-
zing over het dubieuze vlaggen. Na
het uiten van een aantal beledigingen
werd hij van het veld gestuurd. 
Vorden ging slecht van start. Het leed
veel balverlies, mede doordat de posi-
ties niet goed werden bezet. Doetin-
chem profiteerde daar optimaal van,
want na 10 minuten voetballen stond
2-0 op het scorebord. Beide doelpun-
ten ontstonden na balverlies en een ra-
zend snel uitgevoerde counter. Trainer
Gerard te Winkel greep in door van
spelsysteem te veranderen en offerde
een spits op ten gunste van een verde-
digende middenvelder. Geleidelijk
aan kreeg Vorden meer grip op het
spel. Vorden kwam niet aan aanvallen
toe, omdat nagenoeg iedere aanval
voor buitenspel werd afgevlagd, met
als gevolg dat de scheidsrechter de
grensrechter op de regels van het spel
wees. Toen de scheidsrechter door
hem werd geschoffeerd mocht hij het
veld verlaten. Zijn opvolger had de op-
leiding op dezelfde school ontvangen
en werd in de tweede helft regelmatig
genegeerd. Vorden kreeg via Niels Sie-
merink overigens nog een uitstekende
kans, maar hij zag zijn inzet juist over
het doel gaan. Echte uitgespeelde kan-
sen kreeg het overigens in de eerste
helft niet. In de tweede helft tapte Vor-
den uit een ander vaatje, waarbij met
name Tim van den Berg gevaar sticht-
te met zijn rushes. Vorden kreeg meer-
dere 100 % kansen, maar had het ge-
luk niet aan haar zijde. Bij Doetin-
chem kwam de achilleshiel ook bloot
te liggen, want onder druk is het pa-
niek voetbal en komt het met lange
bal nog van de eigen helft. Joris Plat-
teeuw haalde uit, maar zijn inzet ging
rakelings over en Dennis Wentink
kwam in scoringspositie maar kopte
de bal net naast. Mark Borgonjen had
inmiddels al plaats gemaakt voor re-
serve doelman Kobbejan Boekelo,
maar ook met tien man hield Vorden
Doetinchem onder druk. Erik Olden-
have  kwam in vrije positie voor het
doel, maar hij kon de bal niet tijdig on-
der controle krijgen om de aanslui-
tingstreffer te maken. Vanwege een
onbesuisde actie van een Doetinchem
speler moest hij even later met een
blessure aan zijn hoofd het veld verla-
ten. De wedstrijd kantelde volledig
toen in de 55e minuut ook Doetin-
chem met tien man verder moest. Tim
van de Berg, die al meerdere keren
door de achterhoede van Doetinchem
was gesoleerd, werd binnen de be-
ruchte lijnen onderuit gehaald en
Niels Siemerink belaste zich met de
elfmeter, 2-1. Het wachten was op de
gelijkmaker, want Vorden speelde een
klasse beter en kreeg een hele reeks
kansen, maar het lukte niet om het
net te vinden. Niels Siemerink was
zijn man te snel af, maar hij schoot te-
gen de doelman op. Rob Enzerink
plaatste Dennis Wentink vrij voor de
keeper, maar ook zijn ging juist langs
de verkeerde van de paal. Het doel-
punt viel aan de andere kant, want bij
een snelle uitval trok Erik Raktitov
aan de noodrem en dat betekende ook
een strafschop. 3-1. In blessuretijd
werd er overigens nog tweekeer ge-
scoord door Doetinchem via counters
en Stefan Eggink wist in de slotmi-

Vo e t b a l

RATTI DAMES
Fortissimo/Ede-Victoria 1 – Ratti 1

Afgelopen zondag was het dan einde-
lijk weer zover en stond de eerste com-
petitiewedstrijd van de dames op het
programma. Fortissimo/ Ede-Victoria
is ontstaan uit een combinatie van bei-
de clubs (3e en 5e klasse) en komen dit
seizoen samen met o.a. Ratti uit in de
4e klasse. Ratti roeit dit seizoen met
de riemen die het heeft en het keep-
ersprobleem word onderling opgelost.
Ratti begon gemotiveerd aan de wed-
strijd en er werden vanaf het eerste
fluitsignaal pittige duels uitgevochten
en het werd duidelijk dat het hard te-
gen hard zou gaan. Ratti hield het
tempo van de wedstrijd lekker hoog,
waar Fortissimo soms nog de achter-
hoede weer op orde bracht was Ratti al
weer volop in de aanval. Kansen wer-
den gecreëerd, maar de keepster van
Fortissimo hield de deur op slot. Na 30
minuten was het wel raak voor Fortis-
simo. 1-0. Ratti pakte de draad weer op
en probeerde de grip op de wedstrijd
om te zetten in doelpunten. Het was
echter Fortissimo dat nog net voor
rust wist te scoren en zo keek Ratti te-
gen een 2-0 achterstand aan. Blijkbaar
kwam Ratti niet geconcentreerd ge-
noeg uit de kleedkamers, want de eer-
ste aanval van Fortissimo werd met-
een verzilverd. 3-0. Ratti liet de kop
niet hangen en pakte de draad weer
op. Kelly Peters manouvreerde zich
over de rechterflank en pasde de bal
naar Rianne Meijerink. Met een mooi
afstandschot wist ze de keepster te
passeren. 3-1. Eindelijk het verdiende
doelpunt. Binnen vijf minuten was
het wederom Rianne Meijerink die

Vo e t b a l

FLASH IS NIEUWE SEIZOEN
BEGONNEN
Badmintonvereniging Flash is vorige
week het nieuwe seizoen begonnen.
Op donderdagavond konden de seni-
orleden weer vanaf 19.30 uur aan de
bak. De jeugd is zaterdag om 10.00 uur
met het slaan tegen de shuttle begon-
nen. Dit jaar nemen er zeven teams
aan de verschillende competities deel.
Het zijn twee senioren competitie-
teams, één senioren recreantenteam
en vier jeugdteams. Dat er na jaren-
lang met één jeugdteam te hebben ge-

speeld nu vier jeugdteams deelnemen
geeft aan dat de jeugd in Vorden het
badminton als echte sport hebben
ontdekt en dat de begeleiding van de
jeugd op zaterdagmorgen goed wordt
verzorgd. Eind september beginnen de
competities. Wij zullen u iedere week
in dit blad over de door de teams be-
haalde resultaten berichten. 

Een ieder die ook eens wil kennisma-
ken met badminton als sport is van
harte welkom op de donderdagavond
of zaterdagmorgen. Flash geeft u de
gelegenheid om drie keer gratis te ko-
men spelen.

B a d m i n t o nnuut de doelman met een boogbal
nog te verrassen. 5-2. Vorige week de-
buteerde Bart Stokman via een inval-
beurt en zondag mocht hij in de basis
aantreden. De zestienjarige jongeling
acteerde uitstekend als rechter vleu-
gelverdediger. Hij beschikt over spelin-
zicht en speelt bovendien met de nodi-
ge flair. Een pijnlijke nederlaag, ter-
wijl een punt meer dan verdiend zou
zijn geweest.

voor een verrassing zorgde. Ze speelde
zichzelf vrij in de zestien en bekroon-
de dit met een doelpunt. 3-2. Fortissi-
mo was even de weg kwijt. In de 65e
minuut wist Kelly Peters de bal te ver-
overen en legde ze de bal perfect op
maat terug op Milou Wolsing. 

Milou Wolsing schoot de bal subliem
vanaf grote afstand over de keepster. 3-
3 Zo stond Ratti op gelijkte hoogte en
was het de zaak deze vast te houden.
Een speelster van Fortissimo raakte in
duel geblesseerd en het spel werd stil
gelegd. Na zo’n kleine tien minuten
kon de wedstrijd worden hervat. Wat
volgde was een slotoffensief van Fortis-
simo. 

Twintig minuten voor de tijd lag een
punt nog binnen handbereik, maar in
het laaste kwartier wist Fortissom Rat-
ti te overbluffen. O.a. een klutsbal in
de zestien, een afstandsschot en een
bal vanaf de achterlijn die in de korte
hoek werd geschoten zorgde voor drie
treffers. 6-3. Door de niet al te ervaren
jonge scheidsrechter werden er echter
ook twee doelpunten toegekend die
niet zuiver waren. 

Een bal die niet geheel over de lijn was
en gescoord uit een duidelijke buiten-
spelpositie maakte dat de einduitslag
8-3 werd. Een enorm geflatteerde uit-
slag gezien het hele spelbeeld. Ratti
had hier op zijn minst zeker gezien de
inzet een punt verdiend. De Ratti da-
mes kijken nu al uit naar het thuisdu-
el! Aanstaande zondag thuis tegen
VDZ 2. 

UITSLAGEN:
Ratti A1CD - Lochem SP A2: 6-1
Ratti C1C - FC Zutphen C4: 0-7
Ratti D1CD - Eefde SP D2: 3-0
Ratti F1C - FC Zutphen F8: 12-0
Ratti 2 (zon) - Pax 10 (zon): 1-6
Ratti 3 (zon) - SHE 6 (zon): 5-3
SBC '05 B1 - Ratti B1C: 13-1
Zelos E4 - Ratti E1C: 2-10
Fortissimo/Ede DA1 - Ratti DA1: 8-3

PROGRAMMA:
Woensdag
Ratti 4 (zat) - DZSV 7 (zat)  

Zaterdag 
Ratti B1C - Pax B3D   
Ratti D1CD - AZC D3   

Zondag
Ratti 1 - Noordijk 1 (zon) Hoogeveen,
F.P.  
Ratti 2 - Keijenburg. Boys 5 (zon)  
Ratti DA1 - VDZ DA2 (zon)  
FC Eibergen A2 - Ratti A1CD   
Zelhem C2D - Ratti C1C   
AZC E4 - Ratti E1C   
VIOD F11 - Ratti F1C   
Keijenburg. Boys 6 (zon) - Ratti 3 (zon)

De start van de competitie kon voor de
A-junioren van s.v. Ratti niet mooier
beginnen. Voorafgaand aan de 1e com-
petitiewedstrijd van dit seizoen, werd

het team in het nieuw gestoken door
Fa. Lucassen Boomkwekerij. Jeugd-
voorzitter Bert Tuinman bedankte Jac-
queline Wolsing voor de fraaie tenues.

Aansluitend begonnen de A-junioren
voortvarend aan de competitie. De
wedstrijd tegen Sp. Lochem A2 werd
met 6 - 1 gewonnen.

Fa. Lucassen Boomkwekerij

sponsor A-junioren s.v. Ratti

Totaalinstallateur Pardijs is sinds vele
jaren een gevestigde naam in de regio.
De naam staat voor kwaliteit, professi-
onaliteit, kennis en klantgerichtheid.
Sinds de oprichting in 1939 wordt het
bedrijf vandaag de dag geleid door de
derde generatie.
Om u op de hoogte stellen van alle
nieuwste ontwikkelingen op CV ge-
bied van Daalderop, Nefit en Atag, is
een bezoek aan deze presentatie op 29
september zeker de moeite waard.
Ook als u gelnteresseerd bent in ener-
giebesparing of uw huidige CV ketel is

aan vervanging toe of denkt na over
een onderhoudscontract aan de ketel,
moet u zeker naar de Kartbaan in Eef-
de komen op zaterdag de 29e septem-
ber. U vindt de Kartbaan aan de Elzer-
dijk 44 in Eefde
Op deze dag zijn er ook nog speciale
aanbiedingen die absoluut de moeite
waard zijn om even voor langs te ko-
men. Pardijs is namelijk een totaalin-
stallateur waar u voor al uw installa-
tiewerk terecht kunt. Naast de pro-
ductpresentaties en heel veel informa-
tie over nieuwe CV ketels kunt u een of
meerdere rondjes karten, genieten
van een kopje koffie of thee op het ter-
ras, of in de kantine en een saté-tje van
de barbecue eten. Als klap op de vuur-
pijl dingt iedereen die de bon uit de
advertentie, die u elders in deze krant
vindt, uitknipt, invult en inlevert bij
een van de inleverpunten, mee naar
één van de rondvluchten vanaf vlieg-
veld Teuge boven uw eigen huis. Meer
informatie www.pardijs.nl

Neem gas terug deze winter!
Kans op één van de gratis rond-
vluchten boven uw eigen huis, kar-
ten, saté van de barbecue, koffie
met cake en nog veel meer, dat is
wat Installatiebureau Pardijs uit
Eefde haar bezoekers aanbiedt, die
op zaterdag 29 september de pre-
sentatie van de beste merken op
het gebied van cv-toestellen bijwo-
nen op de Kartbaan in Eefde.

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

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

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

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

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

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

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling "Cuypers op de Kranenburg"

in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

SEPTEMBER
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

19 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

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

strijdseizoen
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
27 ANBO Bergkoninkrijk Nepal in

Dorpscentrum Deldenzaal
27 PCOB in het Stampertje Studiereis

Zuid-Afrika

AGENDA VORDEN
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Bij binnenkomst werd het publiek ver-
welkomd door de band ‘Bronckski

Beat’, een gelegenheidsband van acht
ambtenaren van de gemeente Bronck-
horst. Er was een route uitgezet door
het gemeentekantoor, waardoor de be-
zoekers langs de diverse afdelingen
kwamen. Er werd informatie gegeven
over de gemeenteraad, leerlingenver-
voer, kunst en cultuur, sport, mantel-
zorg, zorg in het algemeen en hulpver-
lening en over andere dienstverlening
van de gemeente zoals de archeologie
in Bronckhorst.

Presentaties waren er over de oude ge-
meentehuizen van de vijf voormalige
gemeenten, maar ook de maquette
van het nieuw te bouwen gemeente-
huis was te zien. Even verderop werd
uitleg gegeven over de belasting en be-
steding. Wie in Bronckhorst wil trou-
wen kan terecht op diverse ‘romanti-
sche’ locaties. Uitleg werd gegeven
over woningprojecten, hoe er gewerkt
wordt aan een groenstructuurplan en

wat er komt kijken bij bezwaar- en
beroepsprocedures. 

Wie in vogelvlucht kennis wil maken
met de gemeente, kon dat zien op de
DVD ‘Bronckhorst Beleef ‘t.

De route door het gemeentekantoor
ging ook langs de kamer van burge-
meester Henk Aalderink. Een klein
kind krijgt de ambtsketen om gehan-
gen. “Vind je het een mooie ketting?”,
vraagt de burgemeester. Ook veel an-
dere kinderen grepen die kans aan. 

“Kinderen vinden het natuurlijk
prachtig om de burgemeester te zien
en helemaal als ze de ketting om mo-
gen hebben”, zegt de eerste burger
van Bronckhorst die er zelf ook zicht-
baar van geniet. “Voor de kinderen is
dat, denk ik, toch één van de hoogte-
punten van de dag”. Burgmeester Aal-
derink kreeg veel bezoek. Als mensen
bij de ingang van zijn kamer stonden,
werden ze van harte uitgenodigd met:
“Kom d’r in!” De vriendelijke toon

werkte blijkbaar drempelverlagend,
want de visite bleef maar doorgaan.
“Wat me opviel”, zei de burgemeester
tussen het ontvangst door, “dat er in-
teresse is uit de hele samenleving en
uit alle kernen. Het voordeel van zo’n
open dag is, dat je op een heel andere

wijze met mensen aan de praat komt.
Ook kun je laten zien waar de ge-
meente overal mee bezig is en welke
mensen achter de activiteiten staan”.
Op de parkeerplaatsen waren demon-
straties van de buitendienst en spuit-
activiteiten met brandweervoertui-
gen. 

Tijdens de open dag lanceerde de ge-
meente Bronckhorst een nieuwtje op
de website www.bronckhorst.nl. Vanaf
nu is de welstandsnota digitaal be-
schikbaar. Het is vanaf nu mogelijk
om per adres op te zoeken welke wel-
standeisen van toepassing zijn op een
bepaald adres. Wanneer u wilt gaan
bouwen of verbouwen kunt u nu voor-
af al zien waar u bij het ontwerpen,
aan de buitenzijde van het gebouw, re-
kening mee dient te houden.
Zo is de gemeente ingedeeld in ver-
schillende gebieden, historische dorps-
linten, uitbreidingswijken, landelijk
gebied of industriegebied. Het is na-
tuurlijk logisch dat voor dergelijke ge-
bieden aparte uitgangspunten gelden.
Ook zijn de gebieden gekoppeld aan
een bepaald welstandsniveau, 3 lichte
toets, 2 gemiddelde toets of 1 een zwa-
re toets. 
Via de website van de gemeente kan
een ieder inzicht krijgen in welstand-
criteria. Het programma maakt ge-

bruik van een GIS applicatie. Met deze
GIS applicatie kunt u ook uw eigen
perceel op kaart zien met de perceels-
grootte en eigendomsgrenzen met ka-
dastrale gegevens. 

Op het eind van de open dag werd in
de kantine de uitslag van de fotowed-
strijd bekend gemaakt. Van de 50 in-
zendingen, door 33 inzenders, werden
de tien besten gekozen. De fotowed-
strijd had als onderwerp: Kinderen in
Bronckhorst. De jury werd gevormd
door de drie medewerkers van de afde-
ling Communicatie van de gemeente
Bronckhorst. De tien winnende foto’s
worden gebruikt voor de gemeente-
gids 2008/2009. De winnaars kregen
verder een certificaat en een cadeau-
bon. Daarnaast kregen zij hun eigen
foto op groot formaat mee naar huis.
De prijzen werden uitgereikt door bur-
gemeester Aalderink.

De tien winnaars zijn: Bert M. Becker
uit Zelhem, Corina Breukink-Prosper
uit Bronkhorst, A.J. Dadema uit Vor-
den, Ellen Das uit Steenderen, Lidian
Luimes-Hakvoort uit Drempt, Iny Ma-
teman uit Zelhem, Harry Amerongen
uit Zelhem, Herman en Moniek Kem-
perman uit Drempt, Liesbeth Oukes-
Spaansen uit Toldijk en Fred Wolsink
uit Zelhem.

Ongedwongen sfeer open dag gemeentekantoor Bronckhorst

Er was veel te zien tijdens de open dag van de gemeente Bronckhorst die
zaterdag 8 september werd gehouden. In en buiten het gemeentekantoor
waren diverse demonstraties en presentaties. Er was een redelijke belang-
stelling.

De prijswinnaars van de fotowedstrijd
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Karin Kaijen Remery
J.F. Oltmansstraat 1 7221 NA Steenderen
T (0575) 451000  F (0575) 451113
I www.glasgalerieremery.nl

Glas Galerie

administratie en adviesburo
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www.goossensatomica.nl

Hengelo Gld.

Bouwmeester
Boomverzorging

Windhoek 5
Wenum Wiesel

T (055) 31 21 041

Lien’s Linnen
Loohorst 3

7207 BL  Zutphen
T (0575) 51 18 17

www.lienslinnen.nl

ARIËS
NATUURSTEEN

ZEVENAAR
www.ariesnatuursteen.nl

SENHORST BV
Giesbeek

Grond- en sloopwerken

Tel. (0313) 63 15 76

W. KAPPERT
Eiken regentonnen

Zelhem

NIESINK
LOON- EN GRONDWERK

Tel. (0575) 46 15 85

B.g.g. (0314) 64 15 90

www.weulenkranenbarg.nl

www.wittesmid.nl

www.dewilde.nl

Kerkstraat 2 Spittaalstraat 54
RUURLO ZUTPHEN
Tel. 0573-451485 Tel. 0575-513669

LICHT•GELUID•PARTYTENTEN•MEUBILAIR•ENZ.
Tel. 0575-551209
www.wolsing.nl

Lankhorsterstraat 5
Hengelo Gld.

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends zet op zaterdag 15 en
zondag 16 september haar poorten open. Op beide
dagen zijn de nieuw aangelegde modeltuinen te bezichti-
gen inclusief nieuwe kantoor en opslagloods. Verder is er
op het buitenterrein een tuinmarkt met maar liefst ruim
twintig deelnemers.

Wat kunt u verwachten? 
• verkoop vaste planten • houten tuinmeubelen • orna-
menten • rozenkwekerij • wijnhuis • glasblazen • pot-
tenbakken • tuin- en parkmachines • rietdekker •
smeedijzer hekwerken • bestratingsmaterialen • jacuz-
zi’s • wilgentenen vlechten • ambachtelijk timmerwerk
• tips van de boomspecialist • olie-aquarel schilderijen

Muziek en een hapje en een drankje maken de tuinmarkt
compleet. Ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten. 

zaterdag 15 september van 10.00 tot 18.00 uur
zondag 16 september van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Lankhorsterstraat 25a in Wichmond (aan de
doorgaande weg tussen Wichmond en Hengelo) Gratis
entree en parkeren!

Voor meer informatie: www.gebr-arends.nl
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

Ordelman & Dijkman
Installaties b.v. 
is een onderdeel van de
VLo-Installatiegroep met
vestigingen in:
• Rijssen
• Hengelo Gld
• Nijverdal
• Enschede
• Emmen
• Wijchen
• Zwolle

Als zelfstandige vestiging
worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd.
• CV installatie’s
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers
behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagementburo’s

Het personeelsbestand be-
draagt ca. 33 medewerkers. 
Het totale personeels-
bestand van de VLo-Groep
bedraagt ca. 225 medewer-
kers.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers 
voor de volgende functies:

Wij zijn op zoek naar kandidaten die:
• Ervaring hebben op het gebied van 

loodgieterswerk en centrale verwarming.
• Zelfstandig projecten kunnen uitvoeren.
• Flexibele instelling

Loodgieters en CV monteurs

Voor alle functie’s bieden wij:
• Een functie bij een groeiend bedrijf met volop

toekomstmogelijkheden.
• Aantrekkelijke salariëring en uitstekende

secundaire arbeidsmogelijkheden.
• Prettige en informele werksfeer.
• Gereedschap en bedrijfskleding worden

beschikbaar gesteld.

Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. G.W. Dijkman te bereiken
onder telefoonnummer 0575-461285 of 
06-22666640 

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installaties Hengelo B.V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres:
Zelhemseweg 30, Hengelo Gld.

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

Oost

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op 

AB Oost Asbestsanering
Voor meer 
informatie of 
een vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Hoefsmederij W. de Groot

(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak

of informatie:

Telefoon:

06-30 458 456

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

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

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

Po
m

po
en

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

OPEN DAGEN 14, 15 en 16 SEPTEMBER
van 10.00 tot 18.00 uur

• Bezichtiging van de collectie op de kwekerij en in de kas
• Pompoen culinair
• Halloween en pumpkincarving
• Demonstratie bloemwerk en nog veel meer!

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

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Appels
& Peren

uit eigen boomgaard

Elstar
Alkmene
v.a. € 0,90 / kg

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel.
Divers fruit, vers en lekker.

Maandag en woensdag gesloten.

De Zonnehof

Yoga voor kinderen en jongeren

Proefles maandag 17 september
Kosten € 5,00. Aanmelden vooraf.

Vanaf 24 september start een nieuwe reeks
van 10 lessen.

Info:
www.dezonnehofvorden.nl

Tel. (0575)555213

Nog enkele plaatsen vrij voor

Knip- en
naailes

Workshops, lingerie maken, 

leer verwerking, sieraden maken. 

Info en opgave:

M O D E V A K S C H O O L

Gerdien

Telefoon (0573) 46 12 42

Lekker  
Buitenspelen! 

Bij aankoop van een speeltoestel 
vanaf € 400,- ontvangt u een 
kinderpicknicktafel ter waarde van 
€ 55,- GRATIS.
Deze aktie is
geldig t/m 30 
september
2007.

Ruurloseweg 45a 
7251 LA Vorden 
Tel. 0575-551217 

Kijk op onze internetsite naar 
de verschillende soorten of
bezoek onze showtuin.

AKTIE 
Het adres voor: 
• Sierbestrating
• Tuinhuisjes
• Tuinhout 
• Speeltoestellen 
• Natuursteen
• Tuinverlichting

www.weulenkranenbarg.nl 

Alles voor uw 
tuin.  



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

Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de 
gehandicaptenparkeerkaart? 

Website

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Het college van de gemeente
Bronckhorst heeft een voorlopige
ontwikkelingsvisie vastgesteld voor
het stadje Bronkhorst. 
De ontwikkelingsvisie is gebaseerd
op interviews met sleutelfiguren,
bureauonderzoek, een enquête
onder bezoekers en bewoners van
het stadje, een bewonersavond en
een workshop met vertegenwoor-
digers uit de toeristische sector. 
De conceptvisie wordt nu eerst
voorgelegd aan vertegenwoordigers
uit het stadje Bronkhorst (inwoners
en ondernemers). 

Het stadje Bronkhorst blijft ook in de
toekomst een belangrijke toeristische
parel binnen de gemeente Bronck-
horst. De balans tussen toerisme en
leefbaarheid zal de komende jaren
wel verbeterd moeten worden. 
Uit onderzoek is gebleken dat dit
relatief eenvoudig te verwezenlijken
is. Het geheel van voorgestelde
maatregelen draagt bij aan een
versterking van de robuustheid, 
het zelfbewustzijn en de toekomst-
bestendigheid van het stadje, 
als woonplaats én als toeristische
trekker. 

Een optimale relatie tussen 
toerisme en leefbaarheid
Bronkhorst is bovenal een woon-

plaats voor 167 inwoners. Verdere
ontwikkeling van het toerisme kan
prima samengaan met een aange-
naam woon- en leefklimaat, mits dit
gepaard gaat met een goede be-
heersing van bezoekersstromen.
Vooral het terugdringen van overlast
door verkeer heeft hier prioriteit.

Historisch karakter, 
kleinschaligheid en authenticiteit
In de ontwikkelingsvisie staan con-

crete voorstellen voor het versterken
van Bronkhorst als toeristische
parel, zodat toeristen langer in het
stadje kunnen verblijven. Het gaat
hierbij om activiteiten, attracties en
arrangementen die passen bij het
historische karakter en die de
authentieke uitstraling versterken.

Bronkhorst: poort van Bronckhorst 
De gemeente wil de toeristische re-
latie tussen het stadje en de rest van

de gemeente de komende jaren ver-
sterken. Dat kan door het aanbieden
van aantrekkelijke arrangementen,
het verbeteren van de verbindingen
tussen Bronkhorst en Bronckhorst
en door een betere informatievoor-
ziening aan bezoekers.

Samenwerking en slagkracht
De ontwikkelingsvisie kan het start-
punt vormen van een intensieve
samenwerking tussen gemeente,
bewoners, ondernemers en andere
organisaties die betrokken zijn bij de
toekomst van Bronkhorst. Samen-
werking zal het vertrouwen in elkaar
en in de toekomst moeten verster-
ken. De toekomst van toerisme en
leefbaarheid in dit stadje ligt in de
eerste plaats in handen van de
bewoners en ondernemers in
Bronkhorst zelf.

Verdere stappen
De conceptontwikkelingsvisie wordt
voorgelegd aan een afvaardiging van
vertegenwoordigers van het stadje
Bronkhorst en vervolgens ter
kennisname aan de gemeenteraad.
Indien nodig wordt de visie op onder-
delen aangepast. Nadat inwoners er
tijdens een tweede bewonersavond
wat van kunnen zeggen, wordt de
definitieve visie voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Gemeente Bronckhorst stelt voorlopige 
ontwikkelingsvisie voor Bronkhorst vast

Op 17 september a.s. organiseert 
de gemeente een informatiebijeen-
komst over de voortgang rond de
nieuwbouw van de brede school
Hummelo aan de Hessenweg/ 
Keppelseweg in het dorp. Het
definitieve ontwerp en het vervolg-
traject staan deze avond op het
programma. Direct betrokkenen
(zoals schoolbestuur, teamleden en
directie scholen, peuterspeelzaal,
verenigingen, omwonenden en
gemeenteraad) zijn hiervoor 
inmiddels per brief uitgenodigd. 
Andere belangstellenden zijn echter

ook van harte welkom op de
informatieavond. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de ontwik-
kelingen rond de brede school in
Hummelo komt u dan op 17 septem-
ber om 20.00 uur naar de Gouden
Karper in Hummelo. Tijdens de 
bijeenkomst is beperkt gelegenheid
tot het stellen van vragen. Daarnaast
zijn er op de avond formulieren
beschikbaar waarop u uw vragen
kwijt kunt. U krijgt dan op een later
tijdstip antwoord van de gemeente.

Informatieavond over voortgang nieuwbouw
brede school Hummelo op 17 september

In deze regio barst het van het talent.
Mensen die goed met hun handen
kunnen werken of goed zijn in leiding
geven. Of mensen die ingewikkelde
technische problemen kunnen oplos-
sen of projecten begeleiden. Helaas
wordt dit talent onvoldoende benut.
Een groot aantal mensen in de regio
Zutphen is op zoek naar een baan.
Om hen te helpen zo snel mogelijk
weer onafhankelijk te zijn, is de ge-
meente Zutphen op 29 september
a.s. gastheer voor een groots opge-
zette banenmarkt. Onder het motto
Laat je talent werken biedt een groot
aantal regionale bedrijven verschil-
lende banen aan. Dé plek waar werk-
gevers en toekomstige werknemers
elkaar ontmoeten!

De banenmarkt is georganiseerd
door de gemeenten Bronckhorst,
Lochem en Zutphen, het Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI) en het
Uitvoeringsinstituut Werknemersver-
zekeringen (UWV). Diverse regionale

bedrijven presenteren een groot aan-
bod vacatures op één plek, inclusief
reïntegratieprojecten bij de drie deel-
nemende gemeenten. Een gouden
kans voor bedrijven en werkzoeken-
den! 

Dus bent u op zoek naar werk? Of
juist naar werknemers? Presenteer
uzelf of uw bedrijf dan op onze grote
regionale banenmarkt. Voor vragen/
aanmelden kunt u contact opnemen
met het CWI, tel. (0575) 78 74 35.
Graag tot ziens op 29 september 
- en laat je talent werken! 

Vind een baan of bied er één aan!
Bent u op zoek naar werk of heeft u
juist één of meer banen in de aan-
bieding? Kom dan op 29 september
van 10.00 tot 15.00 uur naar de grote
banenmarkt in de hal van het
Stadhuis aan de 's Gravenhof 2 
en in de Burgerzaal aan de 
Lange Hofstraat in Zutphen.

Presenteer uzelf op de banenmarkt
Laat je talent werken!
29 september, stadhuis Zutphen

Heeft u begin dit jaar een gratis com-
postvat besteld en bent u inmiddels
aan het composteren geslagen, dan
kan het natuurlijk zijn dat u nog vragen
heeft over composteren of de werking
van het compostvat. Onze compost-
meesters zijn u graag van dienst.
Hieraan zijn geen kosten verbonden! U
kunt contact met hen opnemen via de
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving van de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50, vraag naar mevr. Fiera
Leeflang of mevr. Ine Heesink. Een 
e-mail met uw verzoek sturen naar
afval@bronckhorst.nl kan ook. De
compostmeesters nemen telefonisch
contact met u op of komen bij u langs. 

Vraag over composteren? 
Onze compostmeesters kunnen u adviseren



De provincie Gelderland heeft beslo-
ten om regionetlijn 51, van Doetin-
chem naar Vorden v.v., met ingang
van december 2007 op te waarderen
tot een snelnetlijn. Busmaatschappij
Syntus en de provincie Gelderland
verwachten in de toekomst een toe-
name van het aantal reizigers op
deze lijn. De huidige lijn verbindt
Vorden, Hengelo, Keijenborg en
Velswijk met Doetinchem en
omgekeerd. De buslijn wordt per 
1 december a.s. opgewaardeerd. 
De fysieke aanpassingen betreffen
alleen het dorp Vorden. Voor de
route rond Hengelo en Keijenborg
wordt een aparte informatieavond
georganiseerd door de provincie
Gelderland. Hierover volgt binnen-
kort nadere berichtgeving. 

Snelnetlijn
Het snelnet in de provincie Gelder-
land bestaat uit een netwerk van
snelle trein- en busverbindingen
tussen belangrijke plaatsen in
Gelderland en net daarbuiten. Het is
bedoeld als alternatief voor de auto
voor reizigers die snel én comforta-
bel over langere afstanden moeten

reizen. Het snelnet kent weinig hal-
tes, een vaste frequentie, vaste reis-
tijden en rijdt met een relatief hoge
gemiddelde snelheid. De omvor-
ming tot snelnetlijn heeft in Vorden
gevolgen voor de transferpunten De
Bleek en station Vorden. De uitstra-
ling en afmetingen (hoogtes en
breedtes) moeten aan de eisen die
de provincie aan haltevoorzieningen
voor het Snelnet stelt voldoen.

Transferpunt station Vorden en de
Bleek
Station Vorden functioneert als een
transferpunt, dat wil zeggen een
overstappunt van auto of fiets op
openbaar vervoer en vice versa. Het
huidige transferpunt in Vorden func-
tioneert op dit moment goed. De
aansluiting van de verschillende
modaliteiten is prima, onder meer
door de goede aansluiting van bus
op de trein. De voorzieningen op het
station en bij de halte De Bleek vol-
doen echter niet aan de eisen van de
snelnetlijn. Door de transferpunten
De Bleek en station Vorden te
reconstrueren wordt voldaan aan de
eisen van een snelnetlijn. 

Door goede beschutting, verlichting,
onderhoud en informatievoorziening
te bieden verbetert de kwaliteit van
het openbaar vervoer. Het parkeer-
terrein bij station Vorden is momen-
teel onverhard en kent een slechte
onderhoudsstaat. Uit onderzoek
blijkt dat de huidige parkeercapaci-
teit onvoldoende is. Door voldoende
en goede parkeerplaatsen aan te
leggen wordt het overstappen van
auto op fiets of trein aantrekkelijker
gemaakt. Goede overstapvoorzie-
ningen komen de kwaliteit van het
openbaar vervoer ten goede. 

In de situatie waarin de stationsom-
geving gereconstrueerd is, komen
zowel de buurtbus als de bussen van
lijn 51 van dezelfde kant aan rijden.
De bussen halteren op de rijbaan.
Op het deel voor het voormalige sta-
tionsgebouw (Stationsweg 31) komt
tevens verkeer dat herkomst of be-
stemming heeft op het nabijgelegen
parkeerterrein. Daarnaast worden
hier nog reizigers met de auto afge-
zet. Doordat de bussen op de rijbaan
halteren ontstaat onvoldoende
ruimte voor verkeer in twee richtin-
gen naast de halterende bus. Door
de verkeerstromen allen in dezelfde
richting te laten lopen, doen zich
geen problemen voor met manoeu-
vrerend verkeer om de halterende
bussen. Er is dan voldoende ruimte
om de halterende bussen te passe-
ren, hierdoor wordt de verkeers-
situatie zeer overzichtelijk.

Met de voorgestelde kwaliteits-
verbeteringen denken provincie en
gemeente een positieve impuls te
geven  aan de verbinding tussen
Doetinchem en Vorden. 

Buslijn 51 van Doetinchem naar Vorden wordt snelnetlijn

De voorbereidingen voor het nieuwe
Bronckhorster gemeentehuis in
Hengelo zijn in volle gang. Bij een
bouwproces hoort ook verkennend
onderzoek om te bekijken of het
bouwterrein archeologische waarde
heeft. Dit is onlangs uitgevoerd. Op
het perceel aan de Elderinkweg zijn
sporen aangetroffen van vroegere
bewoning. Teruggaand tot de IJzer-
tijd en de Middeleeuwen. Het gaat
om sporen als palen die duiden op
oude nederzettingen en scherven en
deze zijn interessant genoeg om een
uitgebreider onderzoek te doen. 

B en w hebben het bedrijf ADC
Archeoprojecten opdracht gegeven
dit onderzoek uit te voeren. 
De werkzaamheden starten rond 
25 september a.s. en nemen circa 
25 werkdagen in beslag. Het bureau
probeert in die tijd vondsten op te
graven en te conserveren. Circa
8.000 m2 wordt afgegraven (in het
zuidelijk deel van het plangebied).
Hoewel het archeologisch onder-
zoek in een vaste periode uitgevoerd
moet worden zal ADC ook een en
ander met de lokale amateur-
archeologen afstemmen.

Archeologisch onderzoek op nieuwbouwterrein

De monumentencommissie verga-
dert op 19 september 2007 om 9.00
uur in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo Gld.

Deze vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie

Op 16 oktober 2007 organiseert
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst, een informatie- en
oefendag voor mensen die gebruik
maken van een scootmobiel of
elektrische rolstoel. De dag wordt

gehouden bij Het Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41 in Zelhem.

Doel van de dag
Op deze dag ontvangt u informatie
over de nieuwe verkeersregels en

verkeerssituaties waarmee u te
maken heeft, of krijgt als gebruiker.
Er zijn verkeersdeskundigen aanwe-
zig die al uw verkeersvragen kunnen
beantwoorden en met u kunnen
oefenen.

Informatie en opgave
In week 37 ontvangen mensen in
bezit van een scootmobiel, die in
Zelhem wonen, een uitnodiging voor
deze dag. Mocht u niet in Zelhem
wonen, maar wel geïntereseerd zijn
in deze dag, dan kunt u tot 1 oktober
contact opnemen met de heer
Steentjes, Kerkhoflaan 8, 7021 ZW
Zelhem, tel. (0314) 62 21 26, of via
tel. (0314) 62 33 34 of (0575) 46 20 56.

Informatie- en oefendag scootmobielers en elektrische
rolstoelgebruikers

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. 

Kijk voor de laatste informatie
regelmatig op www.bronckhorst.nl.
Maar natuurlijk publiceren we op
deze gemeentepagina's ook over

de vorderingen rond de bouw van
het nieuwe gemeentehuis, van
waaruit we u vanaf 2010 van dienst
zullen zijn.

Wilt u alles weten over de bouw van
het nieuwe gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw

Route lijn 51 in Vorden

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van bladkorven op diverse locaties, 1 oktober t/m 31 december 2007,

gemeente Bronckhorst
• Bronckhorst, verkoop kalenders, oktober 2007, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van

Dieren afd. Zutphen e.o.
• Halle, perceel aan de Halle-Nijmanweg, plaatsen van een permanent verwijsbord door

café/zaal Lovink
• Hengelo Gld., Bleekstraat, kinderprogramma met clowns, steltlopers, luchtkussen, live-mu-

ziek etc., 13 oktober van 13.00 tot 17.00 uur, afsluiten gedeelte Bleekstraat en parkeerplaats,
tussen de Veemarktstraat en de Bleekstraat, 13 oktober 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, Kika Be-
nefietfestival

• Hengelo Gld., terrein De Hietmaat en Zelhem, Wassenaarweg, verklaring geen bezwaar voor
het laten opstijgen van luchtballonnen gedurende september 2007 t/m december 2008 en op
21 september 2007 vanaf de Wildenborgseweg in Vorden, A3 Ballon

• Vierakker, pleinmarkt, 16 september 2007 van 11.00 tot 16.00 uur, stichting tot restauratie van
de St. Willibrordusparochie

• Vorden en omstreken, jaarlijkse Enduro, 13 oktober van 08.00 tot 17.00 uur, afsluiten gedeelte
Eikenlaan, Hamelandweg en Deldensebroekweg, vanaf 12 oktober 12.00 uur t/m 13 oktober
2007 16.00 uur, V.A.M.C. De Graafschaprijders

• Vorden, dorpscentrum, hobbybeurs, 11 november 2007 van 10.30 tot 17.00 uur, mevrouw J.H.
Ooyman-Klein Tiessink

• Vorden, Hilverinkweg 1, openingsfeest met live-muziek, 21 september 2007 van 20.30 tot 01.00
uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, H.T. Rally Raid en Burch

• Wichmond en omgeving, natuurwandeling m.m.v. midwinterblazers, 16 december 2007 van
12.00 tot 17.00 uur, camping Kleine Steege

• Zelhem, Markt, afsluiten op 20 september van 19.30 tot 20.00 uur en op 21 september 2007 van
09.45 tot 10.15 uur, stichting Septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, parkje achter de bibliotheek, levende kerststal met muziek en dans, 23 en 26 decem-
ber 2007 van 16.00 tot 20.00 uur, stichting Lutgerkerkje

• Zelhem, Smidsstraat, verkoop oliebollen en beignets, iedere zaterdag van 27 oktober t/m 22
december, en op 24, 27, 28, 29 en 31 december 2007, brood- en banketbakkerij Scholten

• Zelhem, 't Witte Paard, hobbybeurs, 7 oktober 2007 van 10.00 uur tot 17.00 uur, mevrouw Sche-
pers - Eggink

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. 

Aanvragen



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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Rijksweg 42, vergroten stal, vrijstelling is nodig omdat geplande bouwactiviteiten

plaatsvinden binnen het bestemmingsgebied 'Zone ten behoeve van waterstaatsdoeleinden' 
en hierbinnen zijn alleen bouwwerken toegestaan die bestemd zijn voor het Waterschap, 
het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hummelo, Keppelseweg 20, veranderen en vergroten woning, vrijstelling is nodig omdat een

gedeelte van de uitbouw buiten de zone voor bijgebouwen gebouwd wordt en wegens over-
schrijden norm maximaal toegestaan gezamenlijk oppervlak voor uitbouwen (norm van 50 m2),
de uitbouw wordt 78,8 m2 waarvan 68,7 m2 zich binnen de zone voor bijgebouwen bevindt, het
betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Hummelo 1997'

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Beekstraat 12, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2004 Beekstraat 12'

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lindenseweg 29a, voor het veranderen van kantoorfunctie naar woonbestemming ten

behoeve van de Lindense Molen, geldend bestemmingsplan 'Bronckhorst buitengebied 2005
Hengelo/Vorden'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 september t/m 
24 oktober 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 15 en 19, lid 3) en Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling (artikel 17 en 19, lid 1). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen over de voorgenomen vrijstelling?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.  

Rectificatie
Abusievelijk is in de gemeentepagina van 28 september dit bericht geplaatst, met een te korte ter
visie termijn. Hieronder volgt de correcte tekst.
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van: 

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

mingsvlak, het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied Hummelo en Keppel'

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

Zienswijze indienen over de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 september 2007:
• Hummelo, Zelhemseweg 16, rommelmarkt, 9 september 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, de heer

G.E.J. Oosterink
• Vorden, De Boonk, buurtfeest, 15 september 2007 van 12.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging

De Boonk
• Vorden, sporthal 't Jebbink, ledenvergadering Rabobank en afscheidsreceptie, 17 september

van 19.30 tot 24.00 uur en 18 september 2007 van 14.30 tot 00.30 uur, sportcafé 't Jebbink
• Wichmond, Lankhorsterstraat 25a, open tuindagen hoveniersbedrijf gebr. Arends, 15 septem-

ber van 10.00 tot 18.00 uur en 16 september 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet aan de heer R.P. Krijt, 

• Zelhem, straatfeest, 15 september 2007 van 12.00 tot 23.00 uur, buurtvereniging Asterstraat
Verzonden op 6 september 2007:
• Hengelo Gld., De Hietmaat, feestavond met  live muziek op 14 september van 18.00 tot 01.30

uur en federatief schuttersconcours op 16 september van 08.00 tot 20.00 uur, tijdelijke

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen 
• Halle, Jolinkdijk 6, veranderen raamkozijn
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 7, vernieuwen vleesvarkensstal
• Hengelo Gld., Elderinkweg 7, vergroten clubgebouw
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 8, vergroten woning
• Hengelo Gld., Koningsweg nabij nr. 5, bouwen woning met berging
• Hengelo Gld., Spalstraat 38, bouwen berging
• Hengelo Gld., Tramstraat 9, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten uitbouw woning 
• Hummelo, Broekstraat 33, bouwen melkveestal
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat ong., verbouwen pand tot 6 appartementen
• Steenderen, Bronkhorsterweg ong., bouw dubbele woning
• Toldijk, Hoogstraat 21, bouwen rundveestal
• Vorden, Insulindelaan 18, bouw schuurtje
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 9, veranderen/vergroten gevelopening woning
• Zelhem, Varsselsestraat 1a, vergroten melkveestal
• Zelhem, Velswijkweg 3, bouwen woning en schuur

gebruiksvergunning, 14 t/m 16 september, E.M.M. schutterij, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 14 september van 18.00 tot 01.00 uur en 16 september 2007 van 08.00 tot 20.00 uur
aan mevrouw L. Wolbrink-Woltering

• Zelhem, Hummeloseweg 31, permanente reclame-aanduiding, schoonheidssalon Linda
Verzonden op 7 september 2007:
• Vorden, volksfeest Linde 2007, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 september van

16.00 tot 24.00 uur, 21 september van 12.00 tot 01.00 uur en 22 september 2007 van 10.00 tot
01.00 uur, P.B.J. Leferink

• Wichmond, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, 21 en 22 september 2007,
ZWO-commissie Hervormde Gemeente Wichmond

• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet, 22 september 2007 van 09.00 tot 14.00 uur
op sporterrein de Pol, voetbalvereniging Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 6 september 2007:
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 16, bouwen carport, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 3 september 2007:
• Zelhem, Ericaweg kavel 15, 16 en 17, bouwen bedrijfspand
• Zelhem, Halseweg 23, vernieuwen en wijzigen kap van woning
Verzonden op 6 september 2007: 
• Hengelo Gld., Nijverheidsweg 2, 4 en 6, oprichten 4 bedrijfshallen met één kantoorpand 
• Toldijk, Hoogstraat 34, verbouw boerderij
• Zelhem, Stikkenweg 21, vergroten ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 5 september 2007:
• Zelhem, Ermelinkstuk 15 t/m 35, bouwen elf woningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 september 2007:
• Halle, Oude Maatje 4a, geheel slopen berg- en stallingsruimte
• Hengelo, Hesselinkdijk 2, gedeeltelijk slopen werktuigenberging, komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 39, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij 
• Vorden, Stuwdijk 3, geheel slopen berging en geitenhok, komt asbesthoudend afval vrij 
• Vorden, Zelledijk 7, geheel slopen woning met opstallen, komt asbesthoudend afval vrij 

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 7 september 2007:
• Steenderen, Eekstraat 3, voor de restauratie en herinrichting van de schuren tot logiesverblijf

en aanpassing van het achterhuis
• Vorden, Dorpsstraat 22, voor het herstel van de achtergevel

Kapvergunningen
Verzonden op 6 september 2007:
• Vorden, 't Jebbink 13, vellen van een hemelboom en een beuk. Herplant verplicht: drie beuken

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)

Verzonden op 11 september 2007:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens de ANWB Streetwise is de Schoolstraat tussen de Raadhuisstraat en de

Snethlageweg op 25 september 2007 van 08.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., tijdens het federatief schuttersconcours van schutterij Eendracht Maakt Macht
(E.M.M.) geldt eenrichtingsverkeer op de Zelhemseweg vanaf de Middenweg tot de Molenenk
(rijrichting naar de Molenenk) op 16 september 2007 van 08.00 tot 20.00 uur 

• Hummelo, tijdens de jaarlijkse autoshow van autobedrijf Overbeek is de Beatrixlaan tussen de
Dorpsstraat en de Margrietlaan op 23 september van 10.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het volksfeest Linde is de Lindeseweg tussen Het Stapelbroek en de
Vosheuvelweg vanaf 22 september 12.00 uur t/m 23 september 2007 13.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt om-
geleid via de Vosheuvelweg, Zelledijk, Helderboomsdijk en Het Stapelbroek. Ook is dan de
Kappellebultweg tussen de Schuttestraat en de Lindeseweg afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van fietsers en bestemmingsverkeer. Op de Lindeseweg tussen Het Stapelbroek
en de Vosheuvelweg is een 30 km zone ingesteld vanaf 17 september 12.00 uur t/m 23 septem-
ber 2007 13.00 uur

• Vorden, tijdens de startzondag van de Hervormde Gemeente Vorden, is de Kerkstraat, tussen
de Burgemeester Galleestraat en het pand op nummer 19, op 16 september 2007 van 08.00 tot
14.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het buurtfeest is De Boonk, tussen Het Elshof en De Bongerd op 15 september
2007 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, in verband met de toename van verkeer in het centrum van Vorden, door de wegwerk-
zaamheden aan de Rondweg, wordt in de Dorpsstraat en de Zutphenseweg  tussen de
Burgemeester Galleestraat en de Mispelkampdijk/Strodijk de maximum snelheid tijdelijk aan-
gepast van 50 naar 30 km/uur 

• Wichmond, tijdens de open tuindagen op 15 en 16 september 2007, geldt een parkeerverbod
voor beide zijden van de Lankhorsterstraat, tussen de Walterslagweg en de Nieuwenhuisweg

• Zelhem, tijdens het straatfeest is de Asterstraat op 15 september 2007 van 12.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen 
• Hengelo Gld., Wichmondseweg (tussen de Meeninklaan en de Koningsweg) en de parallelweg

Rondweg N316, afgegeven aan de heer M.M. Arendsen, Koningsweg 2b op kentekennummer
65-TR-NP, hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken 35-XD-HL

Gehandicaptenparkeerplaats
• Hengelo Gld., een gehandicaptenparkeerplaats aan de heer G. Saalmink, Sint Michielstraat 13 

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

Openbare bekendmakingen - vervolg



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Een leuke manier om kennis 
te maken met de gemeente
Bronckhorst!

Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en Horecawet, tijde-
lijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen),
Openbare werken (kapvergunningen) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelij-
ke monumenten, ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen, gehandicaptenparkeerplaats).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het be-
zwaar en uw ondertekening.

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Inspraak bestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst', 2e Berkendijk
Hengelo Gld.
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst' ligt van 13 september t/m 24 oktober
2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afde-
ling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed aan de 2e Berkendijk in Hengelo.
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Tellingstraat 7,
Drempt'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Tellingstraat 7, Drempt' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 13 september t/m 24 oktober 2007 tijdens openings-
tijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de vestiging van een wijnboerderij op de locatie Tellingstraat 7 in
Drempt. Het bedrijf omvat een wijngaard, een wijnmakerij, een winkel die tevens dienst doet als
ontvangstruimte en wijnproeverij, alsmede een terras voor passerende recreanten. In het hoofd-
gebouw is er beperkte gelegenheid voor bed & breakfast. 
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-bestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.
Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2004-2
(antennemast Wolfersveen)'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 30 augustus 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied, herziening 2004-2 (antennemast Wolfersveen)' vastgesteld. Bij de vaststelling van
dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op het leggen van de planologische basis voor de bouw van een tele-
communicatiestation op een perceel aan de Wolfersveenweg in Zelhem.
Het bestemmingsplan ligt van 13 september t/m 24 oktober 2007 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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:
DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur via tel. (026) 35 99 820.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 13
september t/m 24 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Stadsedijk 8, een veranderingsvergunning voor een rundveebedrijf
• Hengelo, Wichmondseweg 49, een veranderingsvergunning voor een dierenpension

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van

Wet milieubeheer

de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunnin-
gen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 25 oktober 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gege-
vens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen
tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunnin-
gen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Ontwerpbesluiten tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.22 en 8.23
Wm en afd.3.4  Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 13
september t/m 24 oktober 2007 tijdens de openingstijden ter inzage de ontwerpbesluiten voor
het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Hengelo Gld., Heideweversweg 2, voor het aanpassen van de vigerende vergunning(en)  aan de

IPPC-richtlijn voor de pluimveehouderij
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 79, voor het aanpassen van de vigerende vergunning(en) aan de

IPPC-richtlijn voor de pluimveehouderij

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, is de aanpassing van de voorschrif-
ten opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met
het belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mon-
deling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 25 oktober 2007. Indien u dat wenst, worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U
moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u monde-
ling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, 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 redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 13
september t/m 24 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Dambroek 20, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit opslag en

transport milieubeheer van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op opslag
en overslag van reinigingsmiddelen 

• Hengelo Gld., Molenenk 22, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit bouw-
en houtbedrijven milieubeheer van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op
een bouw- en timmerbedrijf

• Keijenborg, Uilenesterstraat 27, voor het uitbreiden cq. wijzigen van een inrichting waarop het
Besluit landbouw van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op een melkrund-
veehouderij

• Rha, Prinsenmaatweg 10, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op een
melkrundveehouderij

• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, voor het veranderen van een inrichting waarop het  Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing is, de ingediende mel-
ding heeft betrekking op een sporthal

• Toldijk, Hardsteestraat 16, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op een
melkrundveehouderij

• Zelhem, Ericaweg 2, voor het oprichten van een inrichting, waarop het Besluit opslag en trans-
portbedrijven milieubeheer van toepassing is,  de ingediende melding heeft betrekking op de
opslag van partytenten voor verhuur

• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het
Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op
een melkrundveehouderij

• Zelhem, Stikkenweg 21, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is, de ingediende melding heeft betrekking op een
melkrundveehouderij

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

Muziek in Bronckhorst!
14 sept. Musikfestival op Hietmaat Hengelo (Gld.)

15 sept. Pikgatconcert bij Susebeek Zelhem

16 sept. Kinderkoor op Betteld Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



WISSELS

Kijk voor meer informatie op www.berkelmilieu.nl

11.00 uur:
Jan Terlouw:
‘naar een 
afvalloze
maatschappij!’

’kruip zelf 
achter het stuur
van een 

veeg-
machine’

Berkel Milieu 
onthult deze
zaterdag ook de
nieuwe huisstijl;
een nieuw logo
met prikkelende
pay-off.

Inwoners van de ’Berkel Milieu’-gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem en Zutphen:

Kom naar de 
’Nationale Afval- en Recyclingdag’ 

zaterdag 22 september 10.30 – 15.30 uur bij Berkel Milieu, Loohorst 8 (industrieterrein Revelhorst), Zutphen

GRATIS:
• entree
• boerderij-ijs, 
• poffertjes  
• koffie/thee/fris
• 40-literzak 

kwaliteitscompost

Programma
10.30 uur onthulling nieuw logo door Jan Terlouw, schrijver, 

voormalig minister en Commissaris van de Koningin in Gelderland
10.40 uur ontvangst met koffie/thee
11.00 uur presentatie Jan Terlouw: ‘naar een afvalloze maatschappij!’, 

na afloop gelegenheid voor discussie
12.00 uur start informatiemarkt met:

� elk uur podiumoptreden van papierinzamelende muziekverenigingen 
12.00 uur Koninklijk Zutphens Mannenkoor 
13.00 uur Fanfarekorps D.E.S. uit Hall
14.00 uur Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit Laren
15.00 uur De IJsselzangers uit Zutphen

� elk uur optreden van de ‘Kliko-trommelaars’ van de Muzehof
� demonstratie snoeiafval versnipperen door Bruins & Kwast
� doorlopend uitdelen gratis 40-literzakken Bruins & Kwast-compost
� kruip zelf achter het stuur van een veegmachine
� demonstratie zijlader, kraanwagen en servicewagen Berkel Milieu
� spectaculaire modeshow ‘kleding uit afval’ van de beroemde Hinke Luiten
� leuke activiteiten en informatie door bedrijven en instellingen uit de wereld

van het huishoudelijke afval
� speciale kinderactiviteiten
� gratis koffie/thee/fris, boerderij-ijs en poffertjes

15.30 uur einde

Doelgericht adverteren?
III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde
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Harreveld
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Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Commissielid van Kerk en Radio An-
nie Alberink uit Steenderen zal in de
uitzending van 24 september in ge-
sprek gaan met pastor W.J.G. Matti
over zijn 25-jarig jubileum. Mieke Heb-
bink uit Zelhem zal op maandag 1 ok-

tober aan het progamma meewerken.
Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30
uur kunnen muzikale verzoekjes voor
het programma worden aangevraagd
via het telefoonnr. (0314) 62 40 02.

Op zondag 16 september zal Radio Ide-
aal vanaf 19.30 uur een kerkdienst uit-
zenden. Deze dienst wordt gehouden
in de Grote Kerk van Halle en heeft als
voorganger ds. F.W. Branderburg van
de Protestantse Kerkgemeenschap.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Ra-
dio Ideaal  zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd. Op maandag 17 sep-
tember zal de heer Jan Vreman van
de parochie Vorden een overden-
king houden.

 

150

Groot wark, opa Jan en onzen klein-
zoon Jantjen. Al heel lange hef ons
Jantjen lopen drammen umme n’n
echten ponny. In de krante een
naar verhaal met foto’s van een he-
len auto vol van die ponny’s. Die
waren op weg naor de slager. Opa
Jan kump d’r neet mear onder uut.
Samen op pad naor de ponny
markt. 

Ons jonge Jantjen s’morgen al heel
vrog wakker. Met opa Jan naor de
Hengelse paerdemarkt. De beide
Jannen hadden een geweldigen
dag. Wat een hoop verschillende
paerdjes. Ze bekeken er een heel
stel. In de bek, de bene het haor-
kleed, laoten draven en dan geld
bieden. Ze kochten een lief mak al
wat older zinnig paerdjen en ton
op hoes an. Druk op de weg, nog
vakantie tied en mooi warm wear.
Wat gebeurt? Een stel kwebbelende
jonge vrouwleu kump hen achter-
op. Lachen en giebeln:”Kiek toch is
an, wat een paar domme sukkels.
Dat koopt een peard en dan blieft
ze er naost en d’r achter lopen? Zon
paerd is toch um op te riejen? Wat
een klunzen..”

Opa Jan en ons Jantjen ze schrok-
ken d’r van …en opa leet ons Jan-
tjen rap op de ponny riejen. En da-
or gink ’t hen. Verderop kwammen
ze een stel oldere vakantie gangers
veurbiej. Die zeien tegen mekaar:
”Zie toch is an. Den olden man

zweet zich een ongeluk, den mot
maor lopen.. en zon’n jong dat zit
te peard..De jeugd van tegenwoar-
dig! De olden vandage ze bunt neet
in tel”. Opa Jan en ons Jantjen ze
schrokken d’r van.. Ons Jantjen leet
zien opa Jan rap op de ponny zitten.
En daor ging ’t hen. Een endjen
wieter een stel moeders met kinde-
re op de weg en ze lachen hun uut
en ze zeien tegen mekaar: ”Zie toch
is an.. zonnen luien olden opa. Dat
jong kan um biejnao neet biej hol-
len. Wat een stommerikken. 

Dat jong kan toch best achter zie-
nen opa op de ponny zitten? Dat
heb ik vake zat ezene op ne film.
Dan kunt ze op die films nog gall-
oppearn ok..” Daor schrokken opa
Jan en ons Jantjen van en rap zat
opa onzen Jantjen achter zik op de
ponny. En daor ging ’t hen... Maor
ze waarn nog neet vulle wieter of
twee streng kiekende mansleu he-
len hun an en ze zeien: ”Wie bunt
van de dieren bescherming… Wat
bunt jullie veur dierenbeulen! Met
twee man op zonnen olden armen
ponny te gaon zitten. Warachtig jul-
lie mosten oew schamen. 

Jullie samen zollen nog better de
ponny kunnen dragen. ”Daor
schrokken opa Jan en ons Jantjen
van en rap stapten ze van het peard
af En daor gink ’t wear wieter. Ton
kwammen ze biej een gammel
bruggeskes en diep water er onder

en de ponny wol neet wieter. Ze aai-
den en paaiden mor gin stap. Slaon
dat peard? Een pak rammel? Dat
kan neet en wat dan? Ze dachten
an de laatste dierenvrienden de die-
renbeschermers en raodgevers. 

Ze legden de ponny op zien rugge
en bonden de bene biej mekaar en
nammen ton een langen dikken
stok op de scholder en ze beurden
de ponny een handebreed van de
grond en blaozend en hijgend gin-
gen ze de brugge op. Een gek ge-
zichte. De leu die langs kwammen
ze lachten zik slap en hadden vulle
commentaar. 

Ton kreeg de ponny d’r genog van
en begon te spartelen umme de be-
ne d’r wear onder te kriegen.. Dat
lukten zo half en half. Maor ton.. de
gammele brugleunig gaf de geest
en de ponny veel in ’t water en om-
dat ze de bene an mekaar hadde ge-
bonden verdronk het arme dier ter
plekke. Een ieder jammern en had-
de een eigen commentaar. Opa Jan
en onzen Jantjen waarn kwaod op
ieder ander en op zik zelf. Opa Jan
zeg tegen onzen Jantjen: “Een ding
hebbe wiej geleard hier van. 

Het is een van de moeilijkste zaken
umme het een ieder naor de zin te
maken. Ai van ieder ander raod an
nemt… dan bun iej pas echt raode-
loos.”

De Baron van Bronckhorst

Diverse organisaties zullen met in-
formatiestands aanwezig zijn, zoals; 
• YARDEN vereniging
• Stichting "ouders van een overle-

den kind"
• Het humanistisch verbond
• Een notaris, o.a. voor vragen over

erfrecht
• Steenhouwer, diverse soorten kisten
• Rouwauto's en rouwkoets.

's-Middags zal een clown aanwezig
zijn om, met ballonnen, dingen te
maken voor de kinderen. In de aula
en koffiekamer is live muziek aanwe-
zig.

INFORMATIE EN BEZICHTIGING
Tijdens deze opendag kan men infor-
matie krijgen over diverse algemene
zaken en kosten. De aankleding met
diverse bloemstukken wordt ver-
zorgd door een bloemist uit Doetin-
chem. Daarnaast is er een uitgebrei-
de serie sierurnen, waaronder diver-
se modellen kinderurnen zoals bij-
voorbeeld beren in brons en kera-
miek, glassculpturen, een collectie
medaillons, etc.etc. Crematorium
Slangenburg beschikt over een kin-
derhofje met een speciale urnen-
muur waar alleen kinderurnen in
worden bijgezet en een verstrooiveld-

je met monument voor overleden ba-
by's en foetussen.

INSPIRATIE
Teamleider Ton Kock: 'het bijzondere
van deze Open Dag is dat de bezoe-
kers allerlei verschillende kanten
van het uitvaartproces te zien krij-
gen. Zij kunnen zich - zonder dat er
een droevige aanleiding voor is - in
alle rust laten informeren over de ve-
le keuzen die rond een uitvaart ge-
maakt kunnen worden. Wij hopen
dat zij op deze manier inspiratie
kunnen opdoen voor de invulling
van hun eigen uitvaart.' Het inspire-
ren gaat eigenlijk in twee richtingen.
' Wij kunnen onze bezoekers infor-
meren over alle mogelijkheden op
uitvaartgebied, maar door met hen
in gesprek te gaan en te luisteren
naar hun ideeën en wensen, kunnen
wij als uitvaartorganisatie zelf ook
ideeën opdoen om onze dienstverle-
ning nog beter te laten aansluiten op
hun individuele wensen. Want uit-
eindelijk draait het allemaal om die
unieke uitvaartwensen van onze
klanten.' 

OVER YARDEN
Yarden is een jonge snel groeiende
uitvaartorganisatie, die voorlichting,
verzekeringen en verzorging aan-
biedt. Maximale aandacht voor iede-
re afzonderlijke klant en elke indivi-
duele wens is daarbij het vaste uit-
gangspunt. Want een uitvaart dient
een unieke en bij de overledene pas-
sende gebeurtenis te zijn. 
Yarden is een vereniging die circa
900.000 verzekerden telt, marktlei-
der is met 19 crematoria, beschikt
over 37 uitvaartcentra en betrokken
is bij circa 35.000 crematies en uit-
vaarten per jaar.

Open dag Yarden
Crematorium &
Begraafplaats Slangenburg
Op zondag 16 september a.s. orga-
niseert Yarden crematorium & be-
graafplaats Slangenburg, aan de
Nutselaer 4, in Doetinchem een
Open Dag. Van 10.00 tot 17.00 uur
is het publiek welkom om het cre-
matorium en de daarbij gelegen
begraafplaats te bezichtigen Te-
vens krijgt men de gelegenheid
om een kijkje achter de schermen
te nemen en vragen te stellen.

Advertorial

De opluchting om nooit meer te hoeven roken
Probleemloos stoppen met roken, het kan!
Door Pam van Vliet

Malden - Denkt u dat stoppen met roken onmogelijk is? Of bent u bang 
voor ontwenningsverschijnselen, een slecht humeur of overgewicht? 
Dankzij de gecombineerde methode van eraCare is die angst ongegrond.
Ook als u al diverse pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

“Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno Vloet
van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik daarop aan-
gesproken werd, strooide ik vrolijk met alle bekende rokers-
argumenten: Het is zo gezellig, het is zo lekker, je moet toch
ergens dood aan gaan...” 
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker van
weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij
dat hij ook duizenden anderen van het roken af heeft geholpen.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door
de combinatie van lichamelijke verslaving, geestelijke afhankelijk-
heid en de gewoonte om te roken. Juist deze drie aspecten pakt
eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk
wordt de tabak definitief vaarwel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er gewerkt
met Auriculo therapie (westerse ooracupunctuur). Tijdens de
behandeling worden met een speciale ‘puntzoeker’ in de omgeving
van het oor de zenuwbanen opgezocht die verantwoordelijk zijn
voor de verslavingsdrang. Op de uiteinden van deze zenuw-
banen worden pijnloos enkele piepkleine steriele naaldjes geplaatst
die zorgen voor een snelle ontgifting en het onderdrukken van
de  ontwenningsverschijnselen. U blijft zich dus prettig voelen! 

U volgt intussen een
gezellige training en
krijgt een boekje mee
waardoor u leert de
geestelijke afhankelijk-
heid te bestrijden en
uw rookgewoonte te
doorbreken. 

Tijdens de tweede behandeling (een week later) worden de
naaldjes verwijderd en krijgt u een nieuw naaldje dat voorkomt
dat u gaat aankomen.  Gaat het ondanks alles tóch soms even
wat minder makkelijk? Dan kunt u gewoon tussendoor telefonisch
contact opnemen met de heer Vloet voor een extra duwtje in de
rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft. Mocht u
binnen zes maanden toch weer gaan roken, dan kunt u zo vaak
terugkomen als nodig is. Na deze zes maanden betaalt u slechts
voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd Auriculo therapeut. Vraagt u gerust
naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat ook bij de concurrentie
te doen...). In de vaste praktijk in Malden worden wekelijks
behandelingen gegeven en kunt u ook bij hem terecht voor
afvallen, pijnbestrijding en coaching. Vloet is aangesloten bij o.a.
de BATC, waardoor de meeste zorgverzekeraars de
behandelingen (deels) vergoeden. 

eraCare komt binnenkort ook bij u in de buurt op onderstaande
data en plaatsen. 
Zaterdag 22 sept. in De Wingerd in Doetinchem
Dinsdag 25 sept. in Buurthuis ’t Hof in Borculo
Donderdag 27 sept. in Dorpshuis Den Diek in Lichtenvoorde
Vrijdag 28 sept. in Ons Huis in Hengelo (Gld)
Zaterdag 27 okt. in Zaal Lovink in Halle

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur
per dag bellen naar nr. 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

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

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

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

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl
Te Koop: • Kloostermoppen

• Estrikken

• Tuinornamenten e.d

Door eigen import de goedkoopste.

De Handel B.V.

Kwinkweerd 100-A

7241 CW Lochem

tel.nr. 0573-250821 / 06-51583507

e-mail: dehandel@de-handel.com

Openingstijden: maandag, dinsdag en vrijdag

van 09.00 uur-17.00 uur

donderdag van 09.00 uur-13.00 uur

zaterdag van 09.00 uur-12.00 uur

of volgens afspraak.

€ 10.995,-
s e a t . n l

Er is al een SEAT Ibiza vanaf € 10.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 
4,7 - 7,9L/100 km (1:21,3 - 1:12,7) CO

2
 emissie g/km 127 - 190. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car, Leusden. Internet: www.seat.nl

 € 10.995,-
Er is al een 

SEAT Ibiza vanaf

SEAT. Partner in de Armin van Buuren Tour 2007.SEAT. Partner in de Armin van Buuren Tour 2007.SEAT. Partner in de Armin van Buuren Tour 2007.

Het sound pakket bevat onder andere een Sony radio/cd/mp3-spelerHet sound pakket bevat onder andere een Sony radio/cd/mp3-speler 
die je beats laat voelen zoals nooit tevoren. Helemaal met de CD Statedie je beats laat voelen zoals nooit tevoren. Helemaal met de CD State 
of Trance 2007 van Armin van Buuren, die je er ook gratis bij krijgt.of Trance 2007 van Armin van Buuren, die je er ook gratis bij krijgt.
Bovendien zit er op de Trendstyle ruimBovendien zit er op de Trendstyle ruim € 2000,- voordeel aan extra’s, 2000,- voordeel aan extra’s, 
zoals airco, cruise control en lichtmetalen velgen.zoals airco, cruise control en lichtmetalen velgen. 
Maar op=op, dus kom snel langs voor een proefrit!Maar op=op, dus kom snel langs voor een proefrit!

Het sound pakket bevat onder andere een Sony radio/cd/mp3-speler 
die je beats laat voelen zoals nooit tevoren. Helemaal met de CD State 
of Trance 2007 van Armin van Buuren, die je er ook gratis bij krijgt.
Bovendien zit er op de Trendstyle ruim € 2000,- voordeel aan extra’s, 
zoals airco, cruise control en lichtmetalen velgen. 
Maar op=op, dus kom snel langs voor een proefrit!

Wagendorp Winterswijk B.V.
Driemarkweg 1, Winterswijk, 0543 - 51 67 77.

Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 18.00 uur za 10.00 tot 17.00 uur.

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“Alweer een dag voorbij.
Blijf niet rondlopen met 
die steen op je maag.”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

VEENSTRA’S GOEDERENHANDEL HEELWEG (VARSSEVELD)

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

HERENVESTEN - SPENCERS - TRUIEN - SWEETERS - OVERHEMDEN - BLOUSONS
(VEEL. KLEUREN OOK TOT MAAT XXXXXL)

FLEECETRUIEN EN -VESTEN HEREN/DAMES 6 KLEUREN AL V.A. € 13,95

AL BINNEN HEEL VEEL WINTERJACKS
(OOK IN WIND- EN WATERDICHT)

DAMES (ROOD-BLAUW-BRUIN-ANTRA ENZ.) - HEREN (HEEL VEEL KLEUREN EN MODELLEN)

SPIJKERBROEKEN:
HEREN/DAMES

HEREN WOLCORD BROEKEN
HEREN TERLENKA BROEKEN
HEREN KATOENEN BROEKEN
DAMES BROEKEN KATOEN

REGENPAKKEN
REGENCAPE’S
REGENBROEKEN (LOS)

REGENJACKS (LOS)

REGENOVERSCHOENEN

WAX KLEDING (DIV.)

KLOMPEN - LAARZEN -
KINDERLAARZEN - V.A. 21

PANTOFFELS - MUILEN

SOKKEN - KOUSEN-
BRETELS - RIEMEN

48 SOORTEN
WERKSCHOENEN

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
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Vooraf werd in het gemeentehuis een
inleiding gehouden door wethouder
Peter Glasbergen en Conradine de
Heus van het adviesbureau DHV, over
hoe een groenstructuurplan tot stand
komt. De Heus is projectmanager van

Bronckhorst. “Waar we gaan kijken
zijn punten die elders ook voor de ge-
meente belangrijk zijn. Deze keer is
het geen lezing, maar praktijk”, zegt
wethouder Glasbergen. “En we gaan
met een tandem”.

Het was voor het gezelschap even wen-
nen om de goede balans te vinden op
de tandem. Maar al snel hadden de
duo’s het ritme te pakken. Gewapend
met routebeschrijving en een vragen-

formulier vertrokken de deelnemers
vanaf het gemeentehuis.

Diverse locaties werden bezocht en be-
oordeeld. In Hengelo werden de Bleek-
straat en de Middenweg bezocht. Ver-

volgens gingen de tandemrijders naar
Zelhem. In deze kern werd de wijk
Soerlant bezocht. Hierna ging het via
Dr. Kuiperstraat naar de Ferdinand
Bolstraat. Na een pauze gingen de fiet-
sers terug naar Hengelo waar een kor-
te evaluatie werd gehouden in het ge-
meentehuis. 

In de begroting 2007 geeft de gemeen-
teraad prioriteit aan het opstellen van
een toekomstvisie voor het openbaar
groen in de gemeente Bronckhorst. In-
middels is ambtelijk een start ge-
maakt met het opstellen van de groen-
structuurvisie. In deze groenstruc-
tuurvisie legt de gemeente vast wat
het openbaar groen in de gemeente zo
bijzonder maakt, waar het openbaar
groen beter zou kunnen en hoe dit
zou moeten. Een klankbordgroep
denkt hierin mee. Dit is een groep be-
woners die met hun kennis vanuit
hun vorige beroep of huidige werk-
zaamheden een belangrijke bijdrage
leveren aan het formuleren van de
ambities voor het openbaar groen.
Ook is door de gemeente een inloop-
avond georganiseerd voor alle bewo-
ners van Bronckhorst. Op deze druk
bezochte avond hebben bewoners in
woord en beeld in gebracht wat zij be-
langrijk vinden. 

Nu is het de beurt aan de raad. Met de
strategische beslissing om een visie
voor het groen te laten opstellen, heeft
de raad duidelijk gemaakt dat hij het

groen binnen de gemeente belangrijk
vindt. Tijdens een excursie door (een
deel van) de gemeente werden ambi-
ties gelnventariseerd als het gaat om
de waarden en kwaliteiten van het
openbaar groen van Bronckhorst.

Op zoek naar 'groen'

Op de tandem door Bronckhorst

Ter voorbereiding op de besluitvorming over het groenstructuurplan in
de gemeente Bronckhorst, gingen donderdag 6 september raads-en com-
missieleden, leden van de ambtelijke projectgroep en medewerkers van
het begeleidend bureau DHV op excursie om ‘groen’ te bekijken op diver-
se locaties.

Lekke band, pech!

Politici zoeken de juiste balans. Ook in de besluitvorming?

Een deel van het wagenpark van de af-
deling Openbare Werken van de ge-
meente Bronckhorst was aan vervan-
ging toe. Bij aanbesteding door de ge-
meente werd, op basis van verscheide-
ne offertes, uiteindelijk voor Auto Rid-
derhof gekozen om onder andere 7
Peugeots Partner te leveren. In de over-
eenkomst is ook het totale onderhoud
gedurende het gebruik opgenomen. 
Deze Peugeots Partners, die allemaal

zijn voorzien van een zeer zuinige 1,6
liter turbodieselmotor, zijn door Auto
Ridderhof speciaal aangepast voor de
specifieke werkzaamheden van de ge-
meente. Zo zijn de auto’s onder ande-
re voorzien van een zwaailichtbalk,
vloer- en zijwandbeplating, reflectie-
belettering en een carkit. De kleurstel-
ling van de auto’s stemt overeen met
het overige grootste deel van het wa-
genpark dat ook wit is en eveneens op-
nieuw is beletterd in de nieuwe huis-
stijl van de gemeente. Later dit jaar
zullen door Auto Ridderhof nog een
aantal andere auto’s aan de gemeente
worden geleverd waaronder de Peuge-
ot Boxer.

Partners voor gemeente
Bronckhorst

Hengelo Gld. Vorige week donder-
dag was het zover! Er werden door
Auto Ridderhof in Hengelo Gld. 7
Peugeots Partner geleverd aan de
gemeente Bronckhorst.

De aanwezigen kregen een boeiend
verhaal te horen bij de beelden die
werden getoond. Na een uitvoerige in-
troductie over de geschiedenis van de
verschillende bouwstijlen en architec-
ten, werd de bouwkunst van de twin-
tigste eeuw besproken. De Jugendstil
kan gezien worden als voorloper van
het ‘nieuw bouwen’.

De bezoekers werden met de vertoon-
de beelden meegenomen naar onder
meer Lichtenvoorde, Lochem, Does-
burg, Winterswijk, Doetinchem, Zut-
phen en Hummelo en Keppel. Vooral
details van panden en gebouwen wer-
den in beeld gebracht waaruit is op te
maken in welke tijd het is gebouwd.
Heel bijzonder zijn de gebouwen met

een hoefijzerboom bij de deuringang
en die soms ook terug te vinden zijn
bij balkons. 
Prachtige gevels van huizen en pan-
den, versierd met tegels in verschillen-
de motieven en uitbeeldingen uit de
Jugendstilperiode kwamen voorbij.
Vooral winkelpanden maar ook hui-
zen van rijken, zoals handelaren die
een goede tijd hadden, versierden het
pand met decoraties.
Gebouwen met klinknagelpuien is
een speciale constructie. De verbindin-
gen worden daardoor nog steviger.
Veel werk is nog te zien van de Win-
terswijkse architect J.J. Post. Bijvoor-
beeld in de winkelstraat van Winters-
wijk zijn nog diverse winkels en woon-
huizen die in Jugendstil zijn gebouwd
onder architectuur van Post.
De boeiende lezing werd georgani-
seerd door het comité Open Monu-
mentendag Bronckhorst in samenwer-
king met de Historische Vereniging
Steenderen, de Vereniging Oud-Vor-
den, de Oudheidkundige Vereniging
Salehen, de Historische Vereniging
Hengelo en de Historische Vereniging
Stad en Ambt.

Jugendstil in de regio: 
een fraaie bouwstijl
De Doetinchemse architect Ir. H.J.L.
Ovink gaf donderdag 6 september
een lezing in het kader van de
Open Monumentendag. Onder de
titel ‘Jugendstil in Achterhoek en
Liemers’ kregen de vele belangstel-
lenden, in zaal Leemreis in Henge-
lo, mooie dia’s te zien met een dui-
delijke toelichting.

In voorgaande jaren varieerde de op-
brengst steeds tussen de 3200 en 3600
Euro. Reden te meer om een bezoek te
brengen aan de pleinmarkt. Iedereen
kan er iets van zijn gading vinden.
Voor het eerst kan er dit jaar ook wor-
den gekegeld op een kegelbaan. 

Naast een springkussen is er voor de
jeugd ook een grabbelton en natuur-
lijk de onvolprezen servieskast, waar-
van het servies met tennisballen mag
worden bekogeld. Ook kunnen we dit
jaar gelukkig weer de toren beklim-
men. De hele trap is voorzien van een
leuning en er is een prima verlichting.
Eenmaal boven wacht u een prachtig
vergezicht.

U bent welkom tussen 11.00 uur en
16.00 uur. Voor de kinderen is er, aan-
sluitend aan de openingsdienst ter ge-
legenheid van de opening van het
schooljaar, waarschijnlijk een soort
puzzeltocht met letters.

Zevende pleinmarkt in Vierakker
Na een geweldige optocht eind
augustus in Vierakker-Wichmond
en een heus 4-Rock popfestival op
8 september staat Vierakker op
16 september wéér voor een belang-
rijke uitdaging, namelijk: halen we
dit jaar de 4000 Euro ten bate van
de restauratie van de onvolprezen
unieke Willibrorduskerk.

In 6 lessen krijgt u weer overzicht over
uw spullen en uw tijdsbesteding. Vaak
is het eerste doel om de tafel weer eens
vrij te zien van al die stapels papier. U
leert hoe u een overzichtelijke admini-
stratie aanlegt waarin u alles moeite-
loos terug kunt vinden. U hoeft niet
meer te zoeken en dat opgeruimde ge-
voel kan een sneeuwbalaffect teweeg-
brengen. 
U zult zich opgelucht voelen als de ga-
rage eens wordt uitgemest, al uw kas-
ten op orde zijn en dozen vol foto's ein-
delijk uitgezocht en ingeplakt. Rom-
mel hoeft uw leven niet meer te be-
heersen. U gaat orde op zaken stellen.
Door tijd en energie effectiever in te
zetten, zult u de investering die deze
cursus vraagt snel terugverdienen met
ruimte, rust en overzicht. U komt
weer toe aan al die dingen die u graag
doet of deed.

De cursusgroep bestaat uit hooguit 6
mensen, zodat er veel persoonlijke

aandacht is. In een veilige en ontspan-
nen sfeer worden de cursisten over op-
ruimhobbels geholpen. U krijgt wisse-
lende huiswerkopdrachten waar u
thuis direct mee aan de slag kunt. On-
derwerpen die aan de orde komen
zijn: Wat is rommel? Logisch opber-
gen, Energievreters en tijdspaarders,
Plezierig eenvoudiger leven, Weer-
standen en valkuilen, Bewaren of weg-
doen, Systeem in de administratie,
Goede opruimgewoontes, Chaotische
huisgenoten en Mooie opbergoplos-
singen.

De 6 lessen zijn steeds om de 14 dagen,
zodat u tijd genoeg heeft om het op-
ruimen  thuis in praktijk te gaan bren-
gen. Na 3 maanden is de administratie
op orde, zijn achterstallige opruim-
klussen geklaard en nieuwe gewoon-
tes aangeleerd. Opgelucht en opge-
ruimd is er dan alle tijd en ruimte
voor dingen waar u juist energie van
krijgt.

Voor meer informatie kan men bellen
met Jacquelien Koopman (opruim-
coach) tel. (0575) 51 34 26 
of haar website bezoeken: 
www.burobinnenkant.nl  
U bent van harte welkom!

Ruimte in je huis, rust in je hoofd!
Wat doe je als je huis een rommel-
hok is waar je zelf niet meer door-
heen kunt komen? De cursus ruim-
te maken is dan een optie. Binnen-
kort start deze cursus. U leert er de
rommel de baas te worden.

Herfstrit Hamove
Op zondag 16 september organiseert
Hamove touring de jaarlijkse herfstrit.
Deze toerrit voor motoren heeft een
lengte van ongeveer 200 km en voert
over mooie toeristische wegen door de
Achterhoek en Duitsland. Halverwege
is er een pauze. Inschrijven kan van
9.30 tot 12.00 uur in de molen. Deze is
gelegen aan circuit De Varsselring,
Varsselseweg 34 te Hengelo, tel. 0575-
467350 (alleen op zondag 16 septem-
ber). Bij inschrijving gratis consumptie,
na afloop is de bar open voor een hap-
je en/of een drankje. Voor informatie: P.
Bunkers tel. 06-45456331 of kijk op
www.hamove.nl. Er is een beker be-
schikbaar gesteld voor de club met de
meeste deelnemers/sters.



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

Na de heer Bart van Rooij, voorzitter
van het Comité Open Monumenten-
dag Bronckhorst, die iedereen welkom
heette, kreeg burgemeester Henk Aal-
derink het woord. 

Hij sprak over de vijf oude gemeenten,
met opgeteld in totaal meer dan 5500
jaar historie. “Daar moeten we zuinig
mee zijn,” aldus de burgemeester. 

“Want wie geen verleden heeft, heeft
niet de toekomst.” Het is een keer per
jaar Monumentendag, deze keer ston-
den monumenten van de 20e eeuw in
de belangstelling. “Een complete orga-
nisatie, het laatste jaar met vrijwilli-
gers. Vanaf 2008 zal de Stichting Mo-
numenten Vereniging worden opge-
richt.”

Het Christelijk Mannenkoor Zelhem
luisterde de opening op met een
prachtig optreden. Dit koor maakte
een promotietour langs de monumen-
ten en startte hiermee in Steenderen.
Een groot koor met een fraai geluid,
dat onder andere ‘Morning has Bro-
ken’ en ‘I am Saling’ ten gehore
bracht.

In de gemeente Bronckhorst waren
verschillende monumenten openge-
steld voor bezichtiging, te herkennen
aan de vlag van Monumentendag.
Maar liefst vier routes waren uitgezet,
die te voet, op de fiets en deels met de
auto konden worden afgelegd. 

De Route Steenderen startte bij het
Kantoor Aviko, het voormalige ge-
meentehuis. Daarna ging de tocht on-
der andere langs prachtige woonhui-
zen, villa’s, boerderijen, musea en de
molens in Steenderen, Olburgen, Rha,
de Emmer, Bronkhorst, de Covik, Tol-
dijk en weer terug in Steenderen. 

Bijzonder was een bezoek aan het ge-
maal van de Grote Beek. Bij ieder mo-
nument waren mensen aanwezig die
uitleg gaven.

Open monumentendag in Bronckhorst

Zondag 9 september 2007 werd de landelijke Open Monumentendag
gehouden. De officiële opening in de gemeente Bronckhorst was in Steen-
deren bij het voormalige Gemeentehuis met het hijsen van de vlag van
Monumentendag, door burgemeester Henk Aalderink. Thema dit jaar
was Monumenten van de 20e eeuw.

Burgemeester Aalderink verrichte met het hijsen van de vlag de officiële opening van
Monumentendag 2007 in de gemeente Bronckhorst.

Het Christelijk Mannenkoor Zelhem luisterde de opening op met een prachtig optreden.

KOKEN, SCHILDEREN, JUMPEN…
Voor het organiseren van de activitei-
ten heeft Yunio de medewerking ge-
vraagd van de Kindertuin. De Kinder-
tuin is een organisatie die erom be-
kend staat dat zij originele kinderacti-
viteiten organiseert. 

Zo kunnen de kinderen tijdens een
kookworkshop lekkere hapjes maken.
Ze leren de eerste stappen om echte
keukenprinsen en – prinsessen te wor-
den. Of ze helpen mee aan het schilde-

ren van een groot schilderij voor de
nieuwe locatie. En er kan ‘gejumpt’
worden. Kortom, voor elk wat wils! Ie-
dereen is welkom. Alle kinderen uit de
buurt zijn van harte welkom om deel
te nemen aan deze activiteiten. De toe-
gang is gratis! 

WELKE LOCATIES?
Yunio buitenschoolse opvang on tour,
komt onder meer op de volgende loca-
ties: 
Maandag 17 september om 16.00 uur:
Sporthal de Pol, V. van Goghstraat 72
te Zelhem.
Donderdag 20 september om 16.00
uur: Kon. Julianalaan 70 te Steende-
ren.
Dinsdag 25 septeptember om 16.00
uur: Eikenlaan 22 te Kranenburg.
Donderdag 4 oktober om 16.00 uur:
Kerkstraat 86 te Voor-Drempt.

Yunio buitenschoolse
opvang on tour
Dit schooljaar is Yunio kinderop-
vang op een aantal nieuwe plekken
gestart met buitenschoolse op-
vang. Om deze start van de nieuwe
locaties een feestelijk tintje te ge-
ven worden in september en okto-
ber 2007 op elke locatie leuke acti-
viteiten georganiseerd.

De passie voor wonen, architectuur en
kunst heeft Suter altijd gehad. Ze
heeft acht jaar bij Polman Interieurs
in Vorden gewerkt, een uniek bedrijf,
waar ze heel veel ervaring en kennis
heeft opgedaan. Sinds 2005 werkt Su-
ter als freelance interieurontwerper,

waarbij ze vooral voor particulieren
interieurs ontwerpt.
Tijdens de cursus leert u veel over ver-
schillende meubelstijlen en het ge-
bruik van ruimte, materialen, kleur,
licht, kunst en decoraties. Ook krijgt u
de gelegenheid een eerste aanzet te
maken voor een nieuw inrichtings-
plan van uw eigen huis. U leert kijken
naar de mogelijkheden van uw huis
en ontdekt, hoe u een smaakvolle en
functionele ruimte creëert.
De cursus bestaat uit 7 woensdagoch-
tenden van 10.00 - 12.00 u. of 7 donder-
dagavonden van 19.30 - 21.30 u. en
wordt gehouden in Atelier geWOON-
KUNST aan de Nieuwstad 8 in Vorden.
Meer informatie vindt u op de site
www.gewoonkunst.nl  of via telefoon-
nummer 0575-553223. (zie ook adver-
tentie elders in deze krant.)

Cursus geWOONKUNST:

"Hoe richt ik mijn huis in?"
Op 10 en 11 oktober a.s. start Lenie
Suter in Atelier geWOONKUNST in
Vorden de cursus "Hoe richt ik
mijn huis in?". Graag thuiskomen
en plezier beleven aan wonen zijn
in het kort de doelen die Suter met
haar cursus wil realiseren. Volgens
Suter ervaren we "thuis" als steeds
belangrijker als tegenwicht voor
de hectiek buiten de deur. Door de
combinatie van wonen en kunst
wil zij hele persoonlijke interieurs
creëren.

Alle mogelijkheden moeten stap voor
stap onderzocht worden op hun con-
sequenties en fouten kunnen erg kost-
baar blijken te zijn. Het ontwerppro-
ces bestaat uit achterhalen wat je nou
eigenlijk wilt, praktisch nadenken,
creativiteit en energie, financieel
plannen en doorzettingsvermogen.
Maar het resultaat kan zijn dat je een
heerlijk thuis voor jezelf kunt maken.
Passend bij de manier waar op je wilt
wonen. De manier waarop we wonen
zegt veel over de manier waarop we
willen leven. 

Het maken van een ontwerp voor een
kamer of een huis is een heerlijk mo-
ment om eens bij jezelf stil te staan en
na te gaan hoe je leeft, welke dingen je
wilt laten zien (of juist niet) en wat je
graag over jezelf wilt vertellen. Een
prettig ingericht huis zorgt voor een
opgeruimde geest en een georgani-
seerde levensstijl. Als u vorm wilt ge-
ven aan uw eigen woonwensen kunt u
meedoen met de cursus interieuron-
twerpen die in september start en
wordt gegeven door Jacquelien Koop-
man, enthousiast binnenhuisarchi-

tect in Zutphen. De cursus bestaat uit
12 bijeenkomsten van 21/2 uur en u
leert stap voor stap welke mogelijkhe-
den er zijn voor uw eigen huis. Deze
cursus is geschikt voor mensen die
gaan bouwen of verbouwen, maar ook
voor mensen die zonder al te veel in-
grepen willen weten wat er nog meer
kan met hun bestaande interieur. Ook
is het leuk voor iedereen die graag cre-
atief bezig is met wonen. Kleur, ver-
lichting, materiaalkeuze, meubelstij-
len en aankleding komen aan bod. U
maakt uw eigen keuzes, zoekt uw ei-
gen stijl, die precies past bij u én bij
uw woning. 

U vindt uw persoonlijke en 'eigen' cre-
atieve oplossingen. Naast het zoeken
naar rust, ruimte, licht en sfeer wordt
er ook aandacht besteed aan heel
praktische zaken zoals het mooi en
handig opbergen van al uw spulletjes.
Er ontstaat een inrichtingsplan dat in
verschillende fases kan worden uitge-
voerd, waarbij de uitdaging natuurlijk
des te groter is om met een beperkt
budget toch hele mooie resultaten te
bereiken. Er kunnen hooguit 5 perso-
nen per cursus meedoen, zodat er veel
persoonlijke aandacht is en dat er
ruimte is om met elkaar mee te den-
ken. Cursusdata en tijden worden ge-
zamenlijk vastgesteld. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met Jacquelien
Koopman 0575-513426 of kijken op
haar site: www.burobinnenkant.nl 
U bent van harte welkom!

Cursus interieurontwerpen
bij Binnenkant
Als we de woonprogramma's op de
televisie en de woonbladen mogen
geloven, veranderen ontwerpers in
een handomdraai elk huis in een
paleis. De werkelijkheid is anders.
Een goed ontwerp vereist een goe-
de indeling. Een goede indeling
maken kost tijd.

In december 2006 werd het idee gebo-
ren. Na enig overleg met de vertegen-
woordigers van de 3 bands was men er
snel uit. We organiseren een benefiet-
festival waarbij de totale opbrengst ge-
heel ten goede komt aan de Stichting
KIKA. De Stichting KIKA houdt zich be-
zig met onderzoek naar kinderkanker.
Uiteraard is het onze doelstelling om
zo veel mogelijk geld op te halen voor
KIKA. Veel bedrijven in de achterhoek
werden benaderd om een sponsorbe-
drag beschikbaar te stellen, en inmid-
dels hebben ook al boven verwachting
zeer veel ondernemers een bedrag
voor dit initiatief beschikbaar gesteld.
Het mooie is dat het gehele KIKA Festi-
val reeds “staat” , zonder dat er 1 euro
heeft hoeven rollen. Werkelijk alles is
gesponsord en elke euro die we opha-

len is winst en gaat naar KIKA. Omdat
het natuurlijk primair om kinderen
gaat,  heeft de organisatie van dit festi-
val besloten de lagere scholen in de ge-
meente Bronckhorst hier bij te betrek-
ken. Zo wordt er een KIKA kleurplaten
wedstrijd georganiseerd en de kids
kunnen een geweldige prijs voor hun
school winnen. Verder is er ’s middags
van 13.00 – 17.00 uur bij zaal Wolbrink
in Hengelo (gld) een jeugdmiddag,
waarbij allerlei activiteiten voor de
jeugd worden georganiseerd. Voor ¤
5,- kunnen uw kids de gehele middag
terecht, voor een verrassing is gezorgt
! Die middag is er dan ook de prijsuit-
reiking van de KIKA kleurplaten wed-
strijd. ‘s Avonds kan het publiek genie-
ten van optredens van Magic Butter-
fly, MeXX en B.P.M. Bennie Jolink is be-

reid gevonden als spreekstalmeester
de avond in goede banen te leiden. Het
festival wordt gehouden in Zaal Wol-
brink in het Gelderse Hengelo en be-
gint om 20.00 uur. 

Op zondag 14 oktober is er een open
zondag van de Zelhemse winkeliers.
Hierbij wordt voor het 3e jaar in suc-
cessie de “Smoks Hannetocht” georga-
niseerd. Dit is een tourtocht voor oude
auto’s, vrachtwagens en andere gemo-
toriseerde voertuigen. Tijdens deze
tocht krijgen zieke en gehandicapte
kinderen de mogelijkheid in een oldti-
mer mee te rijden. De opbrengst van
deze tocht gaat eveneens naar de
Stichting KIKA. Voor meer informatie
en voorverkoop  kunt U terecht op
www.kika3bands1doel. magicbutter-
fly.nl of mail naar 
kika@magicbutterfly.nl. Tot ziens op
èèn van deze fantastische evenemen-
ten en bedenk vol = vol !

KIKA Benefiet Festival op 13 oktober
Onder het motto “Drie bands èèn doel” organiseren de achterhoeks
pop/rock formaties Magic Butterfly,  MeXX  en  B.P.M. , op 13 oktober a.s.
een Benefiet Festival.

STEEDS SNELLER HENGELO
Duiven werden gelost in Vervins 
(295 kilometer ) 

Uitslagen:
1. G. Kempers, 2. A. Kamperman, 3. A.
Peters, 4. G. Duitshof, 5. G. Braakhekke

P o s t d u i v e n



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?

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Wij gaan verhuizen!!

Ons nieuwe adres wordt per 1 oktober 2007:

Dienstenweg 23 7251 KP Vorden

( bij de Firezone )

Ons telefoonnr. blijft gelijk: (0575) 55 32 00

I.v.m. de verhuizing vragen wij uw begrip voor eventueel ongemak.

Care for Human

Verbeter uw gezondheid?
Uitgangspunt is de healthcheck, (meting van BMI, Cholesterol, glucose)
Het vervolg is een op maat gesneden interventieprogramma
• Gezonde voeding
• Gezond bewegen
• Stoppen met roken
Verbeter uw gezondheid, ik kan u daar bij begeleiden.
• Ook bedrijvenchecks (evt. uitbreiding burnout/stress-test, RSI test)

Carmen Smeerdijk
(verpleegkundig healthconsulent)

Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl

www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Wij gaan ons restaurant verbouwen
v.a. 10 september tot 10 oktober

Café, terras, keuken 
normaal geopend.

Bent u nieuwsgierig let op de
komende advertentie’s

Hennie en Volkert
personeel De Herberg

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Muziek en beweging

voor peuters bij de in Vorden.

Kom een proefles meedoen op:
• donderdag 13 september 2007
• van 10.30 tot 11.15 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 2,5 t/m 3 jaar
• samen met de (groot)ouders!
• aantal lessen: 8
• prijs € 55,-

www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Muziek en beweging

voor kleuters bij de in Vorden.

Kom gratis de eerste open les meedoen!

• op donderdag 13 september 2007

• van 16.30 tot 17.15 uur

• in het Dorpscentrum Vorden

• voor kinderen van 4 t/m 5 jaar

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Muziek op schoot

bij de in Vorden.

Kom een proefles meedoen op:

• donderdag 13 september 2007

• van 9.30 tot 10.15 uur

• samen met de (groot)ouders!

• in het Dorpscentrum Vorden

• aantal lessen: 8

• prijs € 55,-

www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

vanaf 15 september

combineert vakmanschap en service
voor uw instrument met piano-

onderwijs. 
Een totaalconcept voor optimaal 

pianoplezier! 

Ambachtsweg 2a, 
 7251 KW Vorden 

0575-552794 

openingstijden showroom: 
vrijdag van 9.00 tot 21.00 

zaterdag van 9.00 tot 15.00 
of op afspraak  

Info pianoles: 0575-550756 

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 18 SEPTEMBER 2007

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Duidelijk is wel dat het gaat om vond-
sten van zo’n 3000 jaar oud. Verkleu-
ringen in de grond in de vorm van
kringgreppels en een sloot, en de ge-
vonden waterputten, werden nauwge-
zet in kaart gebracht. Dit is van belang
om de geschiedenis van de mensen
die vroeger in dit Steenderens gebied
gewoond hebben te kunnen beschrij-
ven.

Het opgravingterrein aan de Dr. A.
Ariënsstraat is bijna een hectare groot
en gesplitst in twee delen: een terrein
aan de oostkant, het toekomstig weg-
tracé en een achter de brandweerka-
zerne, het toekomstig bedrijventer-
rein. De conclusie van de archeologen
is al wel, dat de archeologische vond-
sten van de beide delen aaneen horen.
De aanleg van de weg is een zoge-
naamde ‘verstoring’, evenals de akker-
bouw die er heeft plaatsgevonden. De
onderliggende gronden zijn door-
ploegd en geven geen archeologisch
waardevolle gegevens meer prijs. De
verstoringen zijn zo diep dat zij de
heuvels die ooit over de graven lagen
konden nivelleren, maar niet diep ge-
noeg om de ingravingen te verstoren.
Deze zijn wel onder de akkerlaag be-
waard gebleven.

Het doorploegen veroorzaakte een ver-
gruizing van de aanwezige urnen,
maar het heeft niet alle urnen geheel
kapot gemaakt. Sommige urnen lagen
diep genoeg en zijn alleen door de top
van de ploeg geraakt, waardoor alleen
de bovenkant stuk is. Een urn lag zelfs
zo diep dat deze helemaal intact is ge-
bleven.

Voorafgaande aan deze uitgebreide ar-
cheologische opgravingen, werden
verspreid over het terrein testopgra-
vingen gedaan. De vondsten beston-
den voor het grootste deel uit verkleu-
ringen in de grond met daarnaast spo-
ren van kringgreppels. De grijsbruin
gekleurde plekken wezen op gravende
activiteiten van mensen uit het verle-
den. Doordat de natuurlijke onder-
grond geel van kleur is tekenen de
grijsbruine sporen zich duidelijk af.
Dit gaf reden om diepgaander onder-
zoek te laten doen. 

Met een grote kraan werden brede
sleuven gegraven, waarna de archeolo-
gen verfijnder verder zochten. Met
spaden en troffels werden de doorsne-
den van de kringgreppels blootgelegd.
De zichtbare verkleuringen konden zo

worden opgemeten, opgetekend en di-
gitaal vastgelegd. Er zijn duidelijk spo-
ren van een grafheuvelveld in de vorm
van kringgreppels. Dit zijn ronde grep-
pels, gegraven in de late Bronstijd en
vroege IJzertijd (1100-500 voor Chris-
tus). Er werden verschillende cirkels
gevonden, zij het dat ze niet allemaal
compleet zichtbaar waren. Er is al be-
bouwing en er loopt een verstoring
door dit veld, door de aanleg van lei-
dingen. In meerdere graven werden
urnen gevonden, die na onderzoek bij
Raap naar de Provincie gaan. Ook wer-
den een aantal waterputten gevonden.
Deze uit grote holle bomen bestaande
putten worden eveneens nader onder-
zocht, waarna kan worden vastgesteld
uit welke tijd ze komen. In de grond
werden eveneens houtskoolresten ge-
vonden, waarbij door middel van kool-
stofdatering wordt geprobeerd de
vondsten in een bepaalde tijd te zet-
ten.

“De bewoners van die tijd verplaatsten
zich als het akkerland ‘op’ was. Men
wist niks van bemesten, dus schoven
ze een plekje door,’ legt Archeologe en
Projectleider Kim van Straten uit.
“Maar ze bleven altijd wel in de buurt
van hun doden.” De volledige conclu-
sie over het leven in Steenderen uit die
tijd kan pas worden getrokken na be-
studering van de tekeningen, het on-
derzoeken van de grondmonsters en
de gevonden spullen.

“Het is altijd fijn dat we iets tastbaars
vinden, zoals bijvoorbeeld de urnen.
Niet archeologen kunnen hier een be-
ter beeld mee vormen, dan met ver-
kleuringen in de grond. Urnen welke
de crematieresten bevatten van de ou-
de Steenderenaren spreken toch mak-
kelijker tot de verbeelding dan een
ronde greppel waarvan de bovenlig-
gende heuvel verdwenen is,” aldus
Kim van Straten. “De archeologische
vondst van dit urnenveld is uniek voor
de Achterhoek. In dit gebied is onze
kennis over urnenvelden nog zeer be-
perkt. Behalve de urnen uit Zelhem
zijn er geen andere bekend. Dit is dus
een prachtige kans om een urnenveld
in de Achterhoek te bestuderen en te
vergelijken met andere urnenvelden
in het noorden en zuiden van het
land. Deze vindplaats vergroot onze
kennis over urnenvelden in Midden-
Nederland en de regionale contacten
met Noord- en Zuid-Nederland.”Toch
is ze wel blij met de vondsten die nu
gedaan zijn. Deze worden schoon-

Archeologische opgravingen in Steenderen

Laatste week van grondonderzoek afgerond

Archeologen van RAAP Archeologisch Advies Bureau werkten de laatste
augustusweek nog flink door om alle voor hen benodigde onderzoeken
af te kunnen ronden. Graafwerkzaamheden en metingen werden ver-
richt, in kaart gebracht en gefotografeerd. Bodemmonsters werden geno-
men voor nader onderzoek. De resultaten worden geanalyseerd, waarna
conclusies kunnen worden geformuleerd.

Graafwerkzaamheden en metingen werden verricht, in kaart gebracht en gefotografeerd.

Er stonden dan ook heel wat verschil-
lende Abrahams met heel veel toeters
en bellen. Dat Henk huisschilder is,

kon zo worden opgemaakt uit de tek-
sten van de verschillende spandoeken.
Heel leuk. ‘s Avonds werd in het sport-

café Spirit in Hoog-Keppel het feest
verder uitbundig gevierd, wat tot in de
late uurtjes doorging. 
En op de zondagmorgen werd het
feest voortgezet met een heerlijke
brunch. Henk zal nu wel weten dat hij
vijftig is geworden.

Abraham in Drempt

Op 1 September werd Henk Teunissen aan de Roomstraat vijftig jaar. Een
reden voor de familie, vrienden en de buren om Henk eens goed in het
zonnetje te zetten.

Een van de vier Abrahams voor huisschilder Henk Teunissen.

gemaakt en kunnen na het onderzoek
worden tentoongesteld. Of de vond-
sten van Steenderen daadwerkelijk
zullen worden tentoongesteld is af-
hankelijk van de gemeente. Deze moet
dan een gebruikersovereenkomst met
het Provinciaal Depot van Gelderland
sluiten, waar de vondsten officieel
heen moeten. “Het is niet nodig het
aardewerk geconditioneerd te bewa-
ren. Dat kan gewoon in een vitrine.”

Er was veel belangstelling van mensen
uit de omgeving gedurende de opgra-
vingen. Zij wilden graag een en ander
te weten komen over de resultaten van
het graven van de archeologen. Deze
stonden ze dan ook graag te woord, ge-
holpen door leden van de Archeologi-
sche Werkgroep uit Zelhem. De laatste
week echter werd nog hard gewerkt
om de werkzaamheden rond te krij-

gen. “Het is nu zelfs een beetje stres-
sen om zoveel mogelijk nog in kaart te
brengen,” aldus Kim die laatste week.

Er werd na vrijdag 31 augustus niet
meer gegraven! Archeologen van
RAAP Archeologisch Advies Bureau
zullen het onderzoek afsluiten met
een helder rapport, voorzien van dui-
delijke, functionele kaarten en prakti-
sche adviezen over eventuele vervolg-
stappen. 

Dit onderzoek was de definitieve op-
graving. Hierna is het gebied qua ar-
cheologie ‘vrijgegeven’. Alleen zal voor
mogelijk toekomstige ontwikkelingen
in de aangrenzende gebieden, zeker
voor het oostelijke wegtracédeel, reke-
ning gehouden moeten worden met
de aanwezigheid van archeologische
sporen.

Het opgravingterrein aan de Dr. A. Ariënsstraat is bijna een hectare groot en gesplitst in
twee delen: een terrein aan de oostkant, het toekomstig wegtracé en een achter de brand-
weerkazerne, het toekomstig bedrijventerrein.
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Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

HAMSTERWEKEN: VEELVOUD VOORDEEL!!!!

HARTEVELT
JONGE JENEVER

fles 1 liter nu 8.99

AH RUNDERGEHAKT
voord. verp.
OP = OP
2 bakken à 800 gram 3.79

IGLO VISCUISINE
2 pakken naar keuze

van 6.18       VOOR 4.00

PAMPERS LUIERS
3 pakken naar keuze

van 29.97        VOOR19.00

SUN VAATWAS TABLETTEN
2 dozen naar keuze

van 12.38              VOOR6.00

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

HEINEKEN PILS
2 kratten à 24 flesjes

van 19.78              VOOR 15.001+1
GRATIS

BAKE-OFF:

PAIN DE BOULOGNE
meer granen

van 1.84       VOOR 1.00

AH ROERBAKMIX
Ital., Chin. of Thais
2 zak a 400 gram

van 3.58      VOOR 2.00

Wij zoeken een
OPPAS AAN HUIS
in Halle-Heide voor
2 kindjes (5 en 3 jr.)

voor de maandag
en donderdag.

Verdienste
€ 8,00 per uur

Interesse?
Bel 06-20532786

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Tot € 5.000
Nissan Micra 1.0 Tango 55
3-drs, Groen, apr-94, 132.000 km € 2.950,00 

Nissan Micra 1.0 Clair Sunroof
3-drs, Rood, apr-97, 108.000 km € 3.950,00 

Nissan Micra 1.0 Si
3-drs, Rood, jun-98, 65.000 km € 4.950,00 

Nissan Almera 1.4 Pulsar
3-drs, AC, Groen, jun-97, 132.696 km € 3.950,00 

Nissan Almera 1.4 Pulsar
3-drs, AC, Grijs, jun-98, 161.995 km € 4.495,00 

Nissan Almera 1.6 GX Plus
4-drs, AC, Rood, jan-96, 192.011 km € 2.995,00 

Nissan Almera 1.4 GX 
4-drs, AC, Blauw, okt-97, 151.897 km € 3.950,00 

Nissan Primera 1.6 LX
4-drs, AC, Rood, mei-94, 148.388 km € 2.750,00 

Citroën Saxo 1.1i SX
3-drs,Rood, jan-97, 115.000 km € 3.250,00 

Ford Escort 1.8 16v Business Edition
3-drs, Zwart, jan-98, 107.812 km € 3.950,00 

Mitsubishi Carisma 1.6 GL
5-drs, Rood jan-97 99.250 km € 4.500,00

Opel Astra 1.6 Fresh SW
AC, Rood, jan-98, 149.000 km € 3.950,00

Renault 19 1.8 RT
5-drs, Rood, jan-93, 167.000 km € 2.950,00

Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5-drs, AC, Groen, jan-95, 158.000 km € 4.950,00

€ 5.000 tot € 10.000
Nissan Micra 1.0 Clair
3-drs, Zwart, dec-02, 25.850 km € 7.950,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4-drs, AC, Grijs, mrt-99, 89.644 km € 6.950,00

Nissan Almera 1.8 Ambience
3-drs, AC, Blauw, jun-02, 78.500 km € 9.950,00

Nissan Almera 1.8 Comfort
3-drs, AC, Groen, feb-02, 45.000 km € 9.950,00

Nissan Primera 1.8 Luxury
5-drs, ACC, Grijs, jan-01, 91.500 km € 9.500,00

Nissan Estate 2.0 Comfort  ACC
Grijs, jun-00, 125.866 km € 8.750,00

BMW 316i Coupe NIEUWSTAAT
2-drs,  Grijs, okt-93, 108.000 km € 5.950,00

Daewoo Leganza 2.0 16V verwacht
4-drs, AC, Groen, dec-01, 70.000 km € 5.950,00

Ford Fiesta 1.3 Style
3-drs,  Blauw, mrt-04, 28.141 km € 8.995,00

Kia Mentor 1.6 LS
4-drs, AC, Groen, dec-02, 39.288 km € 8.950,00

Peugeot 206 1.4 Gentry
5-drs, AC, Grijs, jun-02, 44.000 km € 9.950,00

V.W. Polo 1.4  44KW SW
Grijs, jan-01, 93.500 km € 9.800,00

Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond MPV
AC, Groen, okt-01, 82.000 km € 9.250,00

Renault Scenic 1.6 16V RXE MPV
AC, Grijs, mrt-01, 109.000 km € 9.700,00

Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3-drs, AC, Groen, feb-00, 162.000 km € 9.995,00

Peugeot Partner 2.0 Hdi 66KW Van
Grijs, mrt-03, 101.000 km € 8.950,00

€ 10.000 tot € 15.000
Nissan Micra 1.4 Tekna
Nissan Micra 1.4 Tekna
3-drs, blauw, mei-05, 15.594 km € 12.950,00

Nissan Almera1.5 Sport
5-drs, AC, Groen, feb-02, 37.000 km € 10.950,00

Nissan Maxima QX 2.0 V6
4-drs, ACC, Groen, mei-00, 148.685 km € 11.950,00

Nissan Tino 1.8 Ambience
5-drs, AC, groen, jan-01, 81.306 km € 10.950,00

Nissan Tino 1.8 Luxury
5-drs, AC, blauw, okt-02, 95.103 km € 12.950,00

Renault Scenic 1.6 16V Air MPV
AC, Zilver, feb-02, 71.421 km € 13.950,00

Renault Scenic 1.6 16V Air MPV
AC, Zilver, mrt-02, 75.492 km € 13.950,00

Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport MPV ACC
groen, nov-02, 97.976 km € 13.450,00

Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol Automaat
4-drs, ACC, zilver, nov-00, 100.800 km € 10.500,00

Mazda MX5  1.6 i
2drs, Zilver, aug-98, 122.800 km € 10.950,00

Mazda 2 Premiere 1.4
5-drs, AC, blauw, okt-03, 53.364 km € 12.950,00  

Een greep uit
onze voorraad

Herwers Occasions

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

YOGA
Brummen, Deventer,

Doetinchem, Eibergen,
Groenlo, Hengelo, Vorden.

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

www.dhanwantari.nl



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767
Uw tuin? Onze zorg.

Uw rustpunt? Ons ontwerp.

Uw droom? Onze uitvoering.

Uw groen? Ons onderhoud.

Uw groen is bij ons in goede handen!

Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl 0575-441048

vhg

Via deze bekendmaking stellen wij u op de hoogte 

van de genomen besluiten met betrekking tot het

dijkverbeteringsplan van de primaire waterkeringen

gelegen binnen dijkring 50, langs de IJssel tussen 

Baak en Zutphen. Tevens informeren wij u over de

mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan bij de Raad

van State. De besluitvorming en coördinatie over de

dijkverbetering gebeurt op basis van de Wet op de

waterkering. Bij dit project zijn meerdere overheden

betrokken. Gedeputeerde Staten vervullen een

coördinerende rol.

Op 28 augustus 2007 hebben Gedeputeerde 

Staten van Gelderland conform artikel 7 van de 

Wet op de waterkering, goedkeuring verleend 

aan het dijkverbeteringsplan Baak-Zutphen, zoals

vastgesteld door het algemeen bestuur van het

waterschap Rijn en IJssel op 21 juni 2007. 

Het dijkverbeteringsplan omvat maatregelen 

om de stabiliteit van het binnentalud, de kruinhoogte

en de bekleding van het buitentalud te verbeteren. 

De maatregelen worden genomen op een drietal

locaties met een totale lengte van ca. 2600 meter 

in Zutphen.

Onlangs ontvingen wij de besluiten die 

andere bestuursorganen hebben genomen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het

bevoegd gezag inzake de Wet op de waterkering 

en coördineren de vergunningsaanvragen op basis 

van artikel 7 van de Wet op de waterkering.

Het gaat om de volgende besluiten (vergunningen):

- een vergunning op grond van de

Natuurbeschermingswet (provincie Gelderland)

- een drietal aanlegvergunningen (gemeente Zutphen)

Terinzagelegging

Het besluit van het algemeen bestuur van het

waterschap Rijn en IJssel tot vaststelling van het

dijkverbeteringsplan van de primaire waterkeringen

gelegen binnen dijkring 50, langs de IJssel tussen 

Baak en Zutphen, het dijkverbeteringsplan, ons

goedkeuringsbesluit, alsmede de bovengenoemde

besluiten (vergunningen) en de overige stukken, 

liggen gedurende 6 weken ter inzage van 

donderdag 13 september 2007 tot en met 

woensdag 24 oktober 2007, op de voor 

de hieronder genoemde instanties 

gebruikelijke openingstijden:

- het kantoor van het waterschap Rijn en IJssel,

Liemersweg 2 te Doetinchem; 

- het gemeentehuis van de gemeente Zutphen, ’s

Gravenhof 2 te Zutphen;

- de bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 11

te Arnhem.

Indien u niet in staat bent tijdens kantooruren de 

ter inzage gelegde stukken in te zien, dan kunt u

contact opnemen met de dienst Milieu en Water,

afdeling Water, van de provincie Gelderland, 

telefoon (026) 359 88 10.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen

belanghebbenden tegen de hierboven genoemde

besluiten van de provincie en de gemeente in beroep

gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u van mening bent dat u spoedeisende redenen

hebt om het werk stil te leggen, kunt u een verzoek

om een voorlopige voorziening indienen bij de

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten

minste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

U wordt verzocht bij het beroepschrift indien

mogelijk een afschrift van het besluit waarop het

beroep betrekking heeft over te leggen.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel

verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u ter

kennisneming toe te zenden aan het college van

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Griffierecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en 

een verzoek om een voorlopige voorziening wordt

griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van

betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen

bij de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met de heer D. ten Hooven, telefoon (026) 359 88 10

van de dienst Milieu en Water van de provincie

Gelderland en de heer S. van Poorten van het

waterschap Rijn en IJssel, telefoon (0314) 369 501.

Arnhem, 4 september 2007

nr. 2006-003316

Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan dijkring 50:

Baak-Zutphen te Zutphen

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

BEKENDMAKING

Weekendvoordeel

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers
Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 september 2007

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS

500 gram
NORMAAL 7.49

PLUS
Varkenshaas lang

Broccoli

0.69
500 gram

4.99
500 gram

Gehakt 
cordon bleu’s
8 stuks

Riblappen
Kilo

Douwe
Egberts
Senseo
koffie-
pads
Diverse smaken
Zak 36 stuks
ELDERS 2.99

2.69

PLUS
Biefstuk
Supermals en sappig
500 gram
NORMAAL 8.49

4.99
500 gram

Page
Toiletpapier
Pak 32 rollen
ELDERS 9.99

6.99
32 rollen

OP = OP

Emmer met Hollandse 
appels en peren
Keuze uit Nieuwe oogst
Ca. 3,5 kilo OP=OP

2.99

GRATIS 
PLUS emmer 
+ appels & peren

37/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

4.995.99



MARACUJA
CAKE
NU VOOR

€ 3.75

ROZIJNEN
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 3.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 15 september.

APPEL 
BAVAROISE 

VLAAI

GROOT 

€ 11.10

KLEIN 

€ 7.10
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

autoschade jansen & gal bv

Welkoop is een 
winkelketen afgestemd 

op alles wat met het 
buitenleven te maken 

heeft. Tuin, dier, 
functionele werk- en 

buitenkleding, 
kampeerartikelen, 

doe-het-zelf artikelen 
voor de buitenklus 

en seizoensartikelen. 
Naast het product-

aanbod staat 
Welkoop bekend 

om zijn professionaliteit 
en deskundigheid.

““BBeelleeeeff hheett bbuuiitteennlleevveenn!!””

IN ONS WELKOOP TEAM IN VORDEN 
IS PER DIRECT PLAATS VOOR

A: Weekendhulp/
Kassamedewerk(st)er

en

B: Weekendhulp
Voor bovengenoemde functies vragen wij zowel
jongens als meisjes vanaf 16 jaar met minimaal een
VMBO kader opleiding te reageren.
Kandidaten dienen beschikbaar te zijn op vrijdagavond
en zaterdag en in de schoolvakanties.

De werkzaamheden voor functie A zullen voornamelijk
bestaan uit kassawerkzaamheden. Daarnaast zal de
medewerk(st)er zich bezig houden met alle andere
voorkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden voor functie B zullen voor een
groot deel bestaan uit goederenverwerking en verder
voorkomende werkzaamheden.

Kandidaten dienen:
• te beschikken over goede communicatieve

vaardigheden
• goed te kunnen overleggen
• collegiaal te zijn

Reacties, schriftelijk of per e-mail kunnen voor 22
september 2007 gericht worden aan:

Welkoop
t.a.v. Dhr. H.W. Weenk
Stationsweg 16
7251 EM Vorden
E-mail: vorden@welkoop.com

Kom langs bij Autobedrijf Lenselink, Gelderhorst 5, 7207 BH Zutphen. Tel. [0575] 57 20 32

Extra inruil 
én verlaagde prijzen!

op een nieuwe Mazda 2,  
Mazda 3, Mazda 5 en Mazda 6! 

Doe uw
voordeel!

Nazomeren bij Lenselink!Nazomeren bij Lenselink!
Tijdelijke actie




