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HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van

Bronckhorst

17 september17 september

Winkels open 11.00 tot 17.00 uur, 

Line-dance demonstraties en workshops

van The Little Big-Horn Dancers,

Indianendorp voor de kinderen, 

dweilorkest, ballonnenclown

WESTERN LIFE

KOOPZONDAG

Deze week
verschijnt

Bruid Truus is overigens geboren en ge-
togen in Groningen. Daar volgde zij de
HBS en op advies van haar moeder ook
nog twee jaar de huishoudschool. ‘Mijn
moeder vond dat nodig met het oog ‘op
later’, zo zegt Truus lachend, die vervol-
gens een opleiding voor verpleegster
volgde. Op haar 20e verliet zij Gronin-
gen en ging zij als verpleegster werken
in het academisch ziekenhuis in Lei-
den. Van heimwee naar het hoge noor-
den was geen sprake. Truus: ’Ik heb me
heel snel aangepast, mede door de leu-
ke collega’s in het ziekenhuis.

Op gegeven moment kreeg een vrien-
din van mij uit Leiden verkering in
Zutphen. Zeg Truus, zo zei ze, toen ik
haar sprak, kom naar Zutphen, mijn
vriend Theo heeft een vriend en die
heet Carel, echt iets voor jou! Het leek
mij wel om in het ziekenhuis in Zut-
phen te gaan werken, niet voor die ene
Carel, ik had immers een vriendje in
Leiden’, zo zegt Truus lachend. En
toch werd het Carel, op weg naar de
training van de roeivereniging ‘Isala’
kwam zij Carel tegen, die ook lid van
deze roeivereniging bleek te zijn. Ca-
rel Meerstadt: ‘Voor mij was het direct
zonneklaar. Toen ik Truus voor het
eerst zag, dacht ik, daar wil ik mee
trouwen’, zo zegt de in Zutphen gebo-
ren en getogen bruidegom.

Ook Carel volgde de HBS, daarna de
opleiding chemisch analist. Na twee
jaar bij de Keuringsdienst voor Waren
te hebben gewerkt moest hij in 1938 in
dienst bij de luchtdoelartillerie op
vliegbasis Soesterberg. ’Toen in 1940
de oorlog uitbrak werden we officieel

krijgsgevangenen gemaakt. Dat stelde
in de praktijk weinig voor, we konden
gewoon naar huis. Wel ben ik in die
tijd een poosje ondergedoken geweest.
Truus en Carel bewaren trouwens
minder prettige herinneringen aan de
oorlogsjaren. Truus: ‘Het was ver-
schrikkelijk al die bombardementen.
Denk aan de munitietrein in Zutphen
die op 27 september 1944 de lucht in-
vloog, het bombardement op Zutphen
op 14 oktober 1944, heel erg allemaal’,
zo blikt Truus terug,die in die jaren
dus in het ziekenhuis in Zutphen
werkte waar veel slachtoffers behan-
deld werden.

Truus: ’De Duitsers hadden zelfs het
halve ziekenhuis in beslag genomen.
Toen de Duitsers (Truus gebruikte een
ander woord!) tegen het eind van de
oorlog het ziekenhuis hals over kop
ontvluchten, hebben wij de medicij-
nen ingepikt. Die konden wij met de
tientallen gewonden op zaal natuur-
lijk uitstekend gebruiken. Onze eigen
voorraad was bijna op!’ Carel Meer-
stadt kwam kort voor de oorlogsjaren
bij de Meteor Betonfabriek in Rheden
te werken. Het begin van een hele lan-
ge carrière die via, via tot rond zijn 70e
verjaardag duurde. Carel: ‘Ik werkte
bij de Meteor eerst in het laboratori-
um, later bij de afdeling Meteor Inter-
national. Ik heb toen heel veel in het
buitenland gewerkt in landen als Zuid
Afrika, Nigeria, Turkije, Zwitserland,
Frankrijk noem maar op. Telkens voor
periodes van bijvoorbeeld drie of zes
maanden’, zo zegt hij. 
Carel en Truus trouwden op 7 septem-
ber 1946 en kregen drie zonen: Ro-

nald, Henk en Carel. Inmiddels heb-
ben zij ook drie kleinzonen: Jurriën,
Tim en Victor en drie kleindochters Es-
ther, Caroline en Laura. Truus: ‘Zo
rond 1963 vond ik het welletjes dat Ca-
rel altijd zo lang van huis was en wil-
de ik graag dat hij wat meer bij zijn ge-
zin kon zijn’, zo zegt ze. Op gegeven
moment kon Carel bij een betonfa-
briek in Emmen aan de slag. Toen de-
ze fabriek werd overgenomen moest
Carel op 53-jarige leeftijd plotsklaps
solliciteren. En hoe! Carel: ‘Bij een fa-
briek die betonmachines bouwde,
zochten ze een inkoper. Er volgden in
totaal vier gesprekken. Bij ieder ge-
sprek werd een nieuw (hoger) salaris
en een hogere functie aangeboden.
Uiteindelijk kwam ik gezien mijn ja-
renlange ervaring, in de top van het
bedrijf te werken.

Eén van de eerste opdrachten was om
in Saoedi Arabië helpen een compleet
nieuwe stad te bouwen en zo begon
opnieuw een buitenlands avontuur.
Maar ik schreef Truus altijd iedere
week een brief, soms wel twee in de
week”, zo zegt Carel. Tijdens de vele
buitenlandse reizen en later ook tij-
dens de vakanties, hebben Carel en
Truus veel tijd besteed aan hun geza-
menlijk hobby, stenen verzamelen.
Stenen uit ver vervlogen tijden (som-
migen vele miljoenen jaren oud).
Prachtige stenen die in de vitrines in
hun huis zijn uitgestald, een expositie
meer dan waard!

Op de valreep van ons gesprek zegt Ca-
rel: ‘Je moet de hele wereld hebben ge-
zien om te weten hoe mooi de Achter-
hoek is’! Voor bruidsparen die ook van
plan zijn ‘een leven lang bij elkaar te
blijven’ heeft Carel bovendien nog en-
kele goede tips. Zegt hij: ‘Blijf van el-
kaar houden, zorg dat je samen op
één lijn zit, ook handig wanneer je de-
zelfde opleiding en hobby hebt. Ver-
trouw elkaar, spreek je waardering
voor elkaar uit en toon altijd begrip
voor elkaar’, aldus de wijze woorden
van bruidegom Carel Meerstadt.

Carel en Truus Meerstadt 60 jaar getrouwd:
'Wij zijn bevoorrechte mensen'

Zestig jaar gelukkig getrouwd, gezond en nog volop in het leven, het is
weinig mensen gegeven. ‘Tja, wat dat betreft hebben we ‘mazzel’ gehad’, zo
zegt de bijna 88-jarige bruidegom Carel Meerstadt, die afgelopen donder-
dag met zijn Truus (86) het diamanten huwelijksfeest vierde. Een bijzon-
dere dag waarover met heel veel plezier zal worden nagepraat. Burge-
meester Henk Aalderink kwam vrijdagmorgen namens de gemeente
Bronckhorst persoonlijk zijn gelukwensen aanbieden. Het echtpaar
Meerstadt woont ongeveer veertien jaar aan de Laan van Vollenhove in
Vorden, waar ze het heel goed naar de zin hebben. Na ‘gedane arbeid’ ge-
nieten ze hier van hun zo geliefde Achterhoek.

De traditionele volksfeesten in het
buurtschap Linde, beginnen dit jaar op
donderdagavond 21 september. Dan
wordt vanaf 19.30 uur in de grote feest-
tent nabij de molen, de revue ‘Kniens,
köttels en kogels’ opgevoerd. Aan deze
revue wordt onder meer meegewerkt
door de ‘Lindezangers’, die vorig jaar
tijdens het Vordense songfestival met
hun optreden de tent bij Bakker ‘plat’
kregen. De zangers komen na afloop
van de revue nog een keer op de bühne
terug om de aanwezigen mee te ne-
men naar dat aloude café aan de ha-
ven. Vrijdag 22 september wordt, even-
eens bij de molen, om 19.30 uur gestart
met het vogelschieten en het vogel-
gooien. Ter gelegenheid van het 140-ja-

rig jubileum is er dit keer een speciale
attractie namelijk het keizerschieten.
Hieraan mogen uitsluitend die man-
nen en vrouwen meedoen die ooit al
eens schutterskoning c.q. koningin
zijn geweest. De organisatie verwacht
tijdens het keizerschieten ongeveer 30
deelnemers. Na afloop feest in de tent
met de band Scala. Zaterdag 23 septem-
ber wordt om 13.00 uur begonnen met
het vaandelzwaaien, verzorgd door
Henk Nijland. Aansluitend zijn er de
volks- en kinderspelen, die overigens
geopend zullen worden door burge-
meester Henk Aalderink. Sursum Cor-
da zal deze middag muzikale mede-
werking verlenen. Zaterdagavond wor-
den de volksfeesten in Linde afgesloten
met een dansavond met medewerking
van de band ‘Commercial Break’.

Volksfeest Linde

Het gebeurt niet vaak dat mountainbi-
kers na afloop van een tocht de fiets
niet schoon behoeven te spuiten. Zon-
dagmorgen bleven de coureurs voor
dit karweitje gevrijwaard. De VRTC De
Achtkastelenrijders had een parcours
uitgezet over deels verharde en deels
onverharde wegen. De onverharde we-
gen, veelal bospaden bleken droog en
schoon, waardoor de bijna 500 deelne-
mers, uit geheel Oost Nederland af-
komstig, geen moeilijk parcours voor-
geschoteld kregen. De tocht betrof in
feite een ‘overgangstocht’ en bedoelt

voor de toerfietser die het wegseizoen
erop heeft zitten en die zich wil voor-
bereiden op het mountainbike sei-
zoen. Men kon kiezen uit drie afstan-
den, de 30 en 45 kilometer via Almen,
het Grote Veld, Mossel en de Kranen-
burg, terwijl er voor de ‘snelle jon-
gens’, die de voorkeur gaven aan de 60
kilometer, nog een lus via het buurt-
schap Linde gereden moest worden.
Het merendeel van de coureurs koos
voor de afstand 45 kilometer. Start en
finish waren bij Strada Sports aan de
Overweg in Vorden.

Najaarstocht VRTC De Achtkastelenrijders



� Te koop: Teakhouten eet-

kamertafel en 5 stoelen met

nieuw gestoffeerde zittingen

(Deens), € 65,-. Twee mooie

Pullman boxspringbedden

(80 x 190 cm), € 65,-- p.stuk.

Driedeurs linnenkast (185 x

165 x 55 cm) € 50,--. Kap-

tafel met driedelig uitklapbare

spiegel € 35,-- + taboeret.

Diverse moderne en antieke

(hut)koffers t.e.a.b. Div. han-

dige ladenkastjes v.a. € 25,--.

Doos nieuwe fotolijsten t.e.a.b.

Wollen 1-pers. dekens t.e.a.b.

Tel. (0575) 55 21 83.

� Te koop: Snijmaïs op

stam. Tel. (0575) 55 18 76.

� Cursus tekenen en

schilderen Wil je je creatieve

kant ontwikkelen en inspiratie

opdoen? Er zijn nog enkele

plaatsen vrij!! Als je mee wilt

doen kun je onze enthousi-

aste groep nog aanvullen. Op

11 september start de vol-

gende cursus. Bel Evelien

(0575) 55 11 51.

� Pure Aloë Vera produc-

ten op de open dagen van

Pompoenerie Tonda Panda-

na, Vorden 15, 16 en 17

sept. Jannie Nijkamp 0575 -

521316.

� Diverse cursussen te-

kenen / schilderen Teken-

praktijk Het Kleine Veld.

Vraag info Rian Drok, tel.

(0575) 54 29 37 of mail:

riandrok2003@yahoo.com

� Cursus Nordic Walking

volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Bereken online uw BMI!

Vernieuwde website www.no-

jojo.nl Nieske Pohlmann (06)

54 32 66 69 / (0314) 64 13 09.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 september 10.00 uur ds. J. Kool

Kapel de Wildenborch
Geen opgaaf.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 september 10.00 uur ds. D. Westerneng, Vie-
ring H. Avondmaal, 19.00 uur ds. D. Westerneng, bevesti-
ging ambtsdragers.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 september 10.00 uur ds. L.J. Horjus.

RK. Kerk Vorden
Zondag 17 september 10.00 uur Eucharistieviering
Mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 16 september 17.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 17 september 10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor.

Tandarts
16/17 september D. Stolk, Ruurlo tel 0573 – 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

Huisarts
Dr. Albers / Tanis tel. 55 12 55 – dr. Dagevos tel. 55 24 32
dr. Haas / de Jong tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s mid-
dags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden
en op feestdagen: telefoon 0900 - 200 9000. Regionale
Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-

tijden ma t/m vr van 9 tot 11 uur. E-mail: welzijnouderen-
vorden@hetnet.nl, website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden
bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� Open huis voor workshops

Huis en tuindecoraties en

knutselen voor kinderen.

Zondag 17 september van

11.00 - 16.00 uur. Kraam met

verkoop los materiaal tegen

aktieprijzen. Deze dag 15%

korting op alle cadeauartike-

len. M. Frederiks, Wiendels-

weg 1, 7256 KZ  Keijenborg,

tel. 0575-463442.

� Herfstwandelen met Gea

Voettochten. Onbekommerd

genieten in prachtig en mys-

terieus Tsjechisch Natuurpark.

Eenvoudig te bereiken per

auto (650 km v.a. grens) of

trein. Kleine groepen, persoon-

lijke begeleiding, gezellige

pensions met goede keuken.

Trekking 8 dagen € 295 Ver-

trekdata 14 en 21 okt. Info

(0575) 45 17 18 of (06) 51 25

45 78 www.voettochten.net

� Kledingbeurs voor tieners

en volwassenen. Nummer-

verkoop in ‘t Nut: maandag

11 september van 09.00-

10.30 uur (125 nrs.) en van

19.00-20.00 uur (75 nrs.) à

€ 1,50 (20 stickers). Maximaal

2 nummers p.p. OP = OP!

Inleveren van de spullen op

donderdag 14 september van

20.00-21.00 uur en vrijdag

15 september van 09.00-

10.30 uur in ’t Nut. Dit keer

extra aandacht voor grote

matenkleding en een aparte

tienerkledingzaal. Verkoop

herfst- en winterkleding,

schoenen, tassen en siera-

den op vrijdag 15 september

van 18.30-21.30 uur en op

zaterdag 16 september van

10.00-11.30 uur. Locatie: ’t Nut,

Breegraven 1 in Warnsveld

(dus niet in de Spil!) Voor

meer info: telefoon 57 02 60 /

52 57 33 / 52 82 63.

� Leer (beter) bridgen.

Beginnerscursus start 19 sep-

tember; afspeelcursus start

20 september; opfriscursus

start 20 september. Nicolette

Loven & Harry Garsen gedi-

plomeerde bridgedocenten.

Aanmelden: (0575) 52 22 75.

� 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.

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

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar verzorging

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

Dagmenu’s
13 sept. t/m 19 sept. 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg. 

Woensdag 13 september
Mosterdsoep / gebraden 

1
/

2
haantje met frieten en appelmoes

en rauwkostsalade.

Donderdag 14 september
Boeuf bougingon met aardappelpuree en groente / tiramisu
met slagroom.

Vrijdag 15 september
Champignonsoep / zalmfilet met dille saus, gebakken aardappelen
en rauwkostsalade.

Zaterdag 16 september (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

Maandag 18 september
Gesloten.

Dinsdag 19 september 
Wiener schnitzel met gebakken aardappels 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 bij
de Bakker

Vlaai v/d week

Sinaasappelbavaroisevlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekendaanbiedingen

Appelslofje

€ 5,95

Bolussen

zak à 5 stuks € 2,49



Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Sutfè-

ne, lokatie Leeuwerikweide en De Beekdelle, is van

ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster

en tante

Gerrie Beeftink-Schouten
weduwe van Antoon Beeftink

in de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: H.J. Schouten †

A.J. Schouten-Maalderink

W. Nijland

Hengelo Gld.: H.A. Lenderink-Schouten

H.J. Lenderink †

J. Hanskamp

Doetinchem: B. Weenk-Schouten

H. Weenk †

Vorden: E. Breuker-Schouten

W.D. Breuker

Hengelo Gld.: H. Schouten

H.B. Schouten-Langeler

Vorden: D. Schouten

Vorden: H. Schouten

H.J. Schouten-Luimes

Vorden: G. Schouten

H.R. Schouten-Wesselink †

neven en nichten

Vorden, 5 september 2006.

Na een periode van afnemende gezondheid, is rus-

tig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder

en oma

Gerda Johanna Beeftink-Schouten

Gerrie
weduwe van Antoon Beeftink

* Vorden † Vorden

31 december 1929 5 september 2006

Almen: Willy Heersink-Beeftink

Geert Heersink

Martine en Bram

Roderick en Anne-Marie

Vorden: Harry Beeftink

Wilma Beeftink-Aalderink

Miranda en Arno

Wendy

Vorden: Gerrit Beeftink

Karin Beeftink-Bruitsman

Thijmen

Danique

Marthijn

Vorden, “De Beekdelle”.

Correspondentieadres: 

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend

personeel van “De Beekdelle”, voor de liefdevolle

verzorging.

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in

besloten kring plaatsgevonden.

“Wie in Mij gelooft,

zal leven alware hij ook is gestorven”

Joh. 11:25

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons

heeft betekend, geven wij u kennis van het overlij-

den van

Johanna Willemina Plomp-Raat
weduwe van Adrianus Plomp

* 5 mei 1914 † 5 september 2006

Greet en Johan Verwijs-Plomp

Anke Plomp en Jac Wijnhoven

Erik Plomp en Carien van de Sande

Swanny en Bram Wenno-Plomp

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

H.W.E. Plomp

Zutphenseweg 36

7251 DK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels op maandag 11

september plaatsgehad op de Algemene Begraaf-

plaats te Vorden.

Dinsdag 19 september 2006 zeggen

Harry Harmsen en 
Daan Speek
“ ja “ tegen elkaar

om 11.00 uur in het

gemeentehuis te Olst. U

bent van harte welkom op

onze receptie van 16.00

uur tot 18.00 uur in ons

restaurant de ”Bökkers

Mölle”.

Rijksstraatweg 45 Olst.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Ik kan het kattekwaad alleen niet meer aan.

Nu heb ik een zusje om mij bij te staan.

Anna Tess
Mijn zusje is geboren op 4 september 2006. Zij

weegt 3410 gram en is 54 cm lang.

Marco, Monique en Isa Wiggers

De Heurne 10

7255 CK Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 39 94

(06)23 642 220

Dankbetuiging

Door uw aanwezigheid, gelukwensen, attenties en

bloemen blijft ons 50-jarig huwelijk als een fantas-

tische dag in onze herinnering.

Hartelijk dank.

Rinus en Dikkie Rothman
Graaf v. Limb. Stirumstraat 7

7251 XG 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.

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van on-

ze zoon en ons lieve kleine broertje

Niek
Niek is geboren op 9 september 2006, weegt

4780 gram en is 57 cm lang.

Henri, Jacqueline, Jesse en Sem Barendsen

De Boonk 37

7251 BT Vorden

tel. (0575) 55 34 89

� TAROT CURSUS Voor wie

belangstelling heeft in het

leren leggen en gebruiken

van TAROT kaarten. Binnen-

kort start ik weer met een

cursus voor beginners. De

cursus bestaat uit 6 lessen

van 2 uur, 1 keer per 2 weken.

Er is de mogelijkheid voor een

ochtend- of een avondcursus.

Voor meer informatie of op-

gave: Energetisch Therapeute

Joke Kempers. Telefoon:

0575 - 441939 e-mail: 

joke_kempers1@msn.com

� Te koop: Notaris-appels

(geplukt en onbespoten!). A.

Knoef. Tel. 0575-556506. Na

18.00 uur.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Leer testen met de BIO-

TENSOR. In deze 3 uur

durende cursus leer je de be-

ginselen van het testen met

de biotensor. De biotensor is

een meetapparaat, waarmee

je trillingen test. Je kunt hier-

mee voeding, medicijnen,

mensen, dieren, materie tes-

ten. Kosten zijn: € 35,00.

Voor meer informatie of op-

gave: Energetisch Therapeu-

te Joke Kempers. Telefoon:

0575 - 441939 e-mail: 

joke_kempers1@msn.com

� Cursusprogramma Kunst-

Kring Ruurlo herfst 2006

met leuke nieuwe cursus-

sen en workshops zoals een

persoonlijke merklap ontwer-

pen, patchwork/quilten, foto-

graferen en photoshop voor

beginners, waarbij u zelf ach-

ter de computer plaatsneemt

om uw foto’s te be- en ver-

werken. Ook van koken ma-

ken we een kunst: koken

voor gasten, bakken met

Lientje (o.a. Achterhoekse

specialiteiten) en bonbons

maken. Info en aanvragen

programma: 0573-453090 of

451599.

� Voorkom aflamproblemen

m.n. bij jonge ooien; kies

voor een zwartblesram (dub-

belARR, zw.v.) Tel. 0575 -

441840. Tevens verkoop van

ooilammeren.

� Ruurlo - Beelden maken.

Van ruw speksteen tot fraai

sculptuur. Altiijd resultaat! 8

lessen. Ervaren docent. Maan-

dagmiddag 13.45-15.15 uur.

Start 25 september 2006. Tel.

(0573) 450452.

� Zondag 17 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.

� Wilt u meer levenskwa-

liteit, een fit gevoel de hele

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Peuterspeelzaal “Het

Kraankuikentje” organiseert

kleding- en speelgoedbeurs

met verloting en kinderactivi-

teiten op vrijdag 15 sept. a.s.

van 18.30 tot 20.30 uur. Loca-

tie: school de Kraanvogel te

Kranenburg.

Contactjes
vervolg

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige Parel van de Achterhoek.

Vleeswarenkoopje

Gebraden fricandeau +
gekookte worst 2x 100 g. € 2.25

Special

Pomodoro haasje100 gram€ 1.95
Weekaanbieding

Schouderkarbonade 4 st. € 5.50

Keurslagerkoopje

Pepersteaks
3 stuks € 5.00

Maaltijd van de week

Mousaka
500 gram € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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“De perfecte match.” Lijkt ons een goede omschrijving van dit
lekkere vleeswarenduo. Bent u toevallig single? Wie weet ontmoet
u bij ons wel iemand waarmee u wel ’ns een bammetje zou willen

eten. Dus we hebben een date? 
Wat uw winkelbezoek betreft dan ...



Willem Oldenhave, op monumenten-
dag gastheer tijdens de demonstraties
van diverse soorten ambachten in zijn
smederij aan de Bedrijvenweg 6, was
zaterdagmiddag na afloop danig in
zijn nopjes over het verloop van deze
dag. ‘We doen dit voor de eerste keer,
in totaal zijn er bijna duizend bezoe-
kers geweest onder wie burgemeester
Henk Aalderink en wethouder André
Baars. De gehele dag heeft onze ver-
wachting sterk overtroffen. Volgend
jaar willen we dit evenement zeer ze-
ker herhalen’, aldus Willem Oldenha-
ve. De talrijke bezoekers waren mede
gestimuleerd door het fraaie nazomer
weer, velen op de fiets, op deze de-
monstraties afgekomen. Zij raakten
onder de indruk van het gebeuren en
werden door de verschillende stand-
houders uitvoerig van informatie
voorzien.

Herbert Olthof en Ronnie Stokkink
van Glas in Loodbedrijf v.d. Wal uit
Vorden, hadden veel bekijks. Gosse

Terpstra, eveneens uit Vorden demon-
streerde hoe je stoelen moet matten.
Beeldhouwer Frank Letterie liet zien
hoe je penningen moet snijden. Voor
hem op tafel onder meer de fraaie ere-
penning van (toen nog) de gemeente
Vorden,. Frank:’ Vanmorgen was wet-
houder Baars hier ook. ‘ Goed dat ik
weet dat u dit soort penningen
maakt’, zo zei hij tegen mij. Wie weet
krijg ik nog een keer een opdracht om
een ere- penning voor de gemeente
Bronckhorst te maken’, zo sprak Frank
Letterie gekscherend.

Een paar meter van hem vandaan, of
beter gezegd een vertrek verder, vertel-
de kinderboekenschrijfster Martine
Letterie (dochter van Frank) ‘honderd-
uit’ over de door haar geschreven boe-
ken. De bezoekers luisterden adem-
loos toe. Naast elkaar, de stand van Lei-
dekkersbedrijf Jansen uit Eibergen
(o.m. gespecialiseerd in kerken en lei-
en) en van Harry te Lintelo uit Ambt-
Delden, specialist in het repareren van

uurwerken. Schilders- en decoratiebe-
drijf Fresco uit Vorden liet zien welke
mogelijkheden dit bedrijf gelnteres-
seerde klanten kan bieden. Erik Ol-
denhave was de gehele zaterdag druk
in zijn eigen smidse in de weer.

De toeschouwers kregen een leerzaam
kijkje in de keuken van de smid, waar-
bij bleek dat een smid niet alleen vak-
kennis moet hebben, maar dat hij te-
vens over een goede conditie dient te
beschikken! Zijn moeder Wilma Ol-
denhave liet de aanwezigen op een
groot video-scherm zien waar smede-
rij Oldenhave zoal in Nederland ‘aan
de weg timmert’! 

Het aantal ambachten werd op deze
monumentendag in smederij Olden-
have gecompleteerd door het ‘Atelier
voor Houtsnijwerk’ uit Eefde; het Riet-
dekkersbedrijf Otten uit Vorden; por-
tretschilder Rikie Besseling uit Vierak-
ker; Koerts Restaurator uit Aalten en
goudsmid Carmen uit Winterswijk.

Demonstraties ambachten bij 
smederij Oldenhave groot succes

Erik Oldenhave aan het smeden

Een enthousiaste groep actievelingen
(de Vroege Vogels) trekt al jarenlang ie-
dere ochtend voor dag en dauw de no-
dige baantjes in ons mooie zwembad.
Oud of jong, weer of geen weer, de
Vroege Vogels zwemmen altijd. Dit
jaar voor het laatst onder het wakende
oog van badmeester Martin Westerik.
Daarom had het afsluitende ontbijt

een extra feestelijk tintje. Het volgen-
de jaar zullen de jonge (knappe) bad-
meesters Ernst-Jan Somsen en Timme
Koster over de zwemveiligheid van de
Vroege Vogels waken. 

De verwachting is dan ook dat het
aantal zwemmende vrouwen komend
seizoen drastisch zal toenemen.

Vroege vogels ontbijt

Op vrijdag 8 september 2006 vond traditiegetrouw het Vroege Vogels ont-
bijt plaats in zwembad In de Dennen te Vorden.

DE UITSLAGEN
Jeugd
Jongens enkel t/m 9 jaar
1. Brian Jansen
2. Dirk Lam
Jongens t/m 11 jaar
1. Gijs van de Veen
2. Koen Oosterhuis
Verliezersronde jongens enkel t/m 11
jaar
1. Michael Vet

2. Thomas Lam
Meisjes enkel t/m 11 jaar
1. Merel Grubbe
2. Roos Grubbe
Jongens t/m 14 jaar
1. Paul Broekhuizen
2. Remon Korenblik
Verliezersronde jongens t/m 14
1. Tom Bruinsma
2. Fabian 't Hart
Meisjes enkel t/m 15 jaar
1. Leonie Wassink
2. Marlot Horstman
Verliezersronde meisjes t/m 15 jaar
1. Irene Olthaar
2. Kim Heuvelink
Meisjes dubbel basisonderwijs
1. Roos en Merel Grubbe
2. Eva Klein Brinke en Corine Krom-
kamp
Jongens dubbel basisonderwijs
1. Michael Vet en Koen Oosterhuis
2. Tom Bruinsma en Bram Pijnappel
Meisjes dubbel voortgezet onderwijs
1. Nienke Abbink en Anneleen Dijk-
man
2. Carlijn Heijink en Marlot Horstman
Jongens dubbel voortgezet onderwijs
Jarno Jansen en Paul Broekhuizen
Daan Horstman en Remon Korenblik
Gemengd dubbel voortgezet onder-
wijs
1. Arlette Oosterhuis en Paul Broehui-
zen
2. Irene Olthaar en Jarno Jansen

SENIOREN
Herenenkel 

1. Alexander Molendijk
2. André van der Vlekkert
Damesenkel
1. Anneleen Dijkman
2. Carlijn Heijink
Herenenkel t/m categorie 7
1. Michel van Pijlen
2. Rob Weever
Damesenkel t/m categorie 7
1. Hermien Maas
2. Manda Oplaat
Herenenkel 50+
1. Peter Bilawski
2. Michiel Volker
Herendubbel
1. Martie Dijkman en André van der
Vlekkert
2. Alexander Molendijk en Rutger
Wullink
Dames dubbel
1. Gerda Bijenhof en Lisette Dijkman
2. Ans van der Vlekkert en Hennie
Coppiens
Herendubbel t/m categorie 7
1. Peter Harmsen en Gerrit Holsbeeke
2. Edwin Bruinsma en Henk Knoef
Dames dubbel t/m 7
1. Annie Holsbeeke en Gerrie Wolte-
ring
2. Carmens Smeerdijk en Nienke van
Glabbeek
Gemengd dubbel
1. Lisette en Martie Dijkman
2. Evelien Dijkman en André van der
Vlekkert
Gemengd dubbel categorie t/m 7
1. Manda Oplaat en Wijnand Florijn
2. Truus en Bert Brandenbarg

Alexander Molendijk en Anneleen Dijkman Clubkampioenen VTP 2006

De afgelopen 2 weken hebben de clubkampioenschappen tennis van VTP
plaatsgevonden voor jeugd en senioren. Er werden vele spannende partijen
gespeeld en uiteindelijk bleken Alexander Molendijk en Anneleen Dijkman
de sterkste. De eerste week was het regenachtig, maar 's avonds klaarde het
weer op, waardoor allen partijen toch volgens planning konden worden ge-
speeld. De tweede week was het prachtig weer met als hoogte punt de zon-
dag, waarop alle finales werden gespeeld onder stralend weer voor de talrij-
ke toeschouwers. Na het uitreiken van de prijzen werden de jeugdcommis-
sie en de toernooicomissie bedankt met applaus en bloemen. André van
der Vlekkert werd apart in het zonnetje gezet, omdat hij dit jaar voor de
achtste en laatste keer het seniorentoernooi heeft georganiseerd.



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

Vierakkersestraatweg 45b - 7233 SH Vierakker

telefoon 0575-441609 • Mobiel 06-55800846

&Voor al uw bouw
timmerwerk

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

www.wittesmid.nl

STUNT
WEKEN BIJ
ELIESEN
ELECTRO

HOGE RESOLUTIE
38 CM LCD

NIKKEI LCD TV

2 JAAR GARANTIE

van: 39,-
voor:29,-

VAATWASSERBESTENDIGGESCHIKT VOOR 10 KOPJESBRAUN KOFFIEZETTER

Superstunt!

van: 139,-
voor:98,-

EXTRA GELUIDSISOLATIE
1800 WATTBOSCH STOFZUIGER

ENERGIEZUINIGE ECOSTAND

GEEN STOFZAK NODIG

512 MB GEHEUGEN1,6 GHZ INTEL CORE DUOTOSHIBA NOTEBOOK

80 GB HARDE SCHIJF

15,4” TFT SCHERM

slechts: 276,-

van: 999,-

voor:899,-van: 999,-

voor:799,-

HOGE RESOLUTIE

66 CM BREEDBEELDJVC BREEDBEELD LCD TV

2 X SCART

HD READY

Kom kijken naar onze 
GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS 
EN KETTINGZAGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

Vanaf half september starten wij weer met een nieuwe danscursus

STIJLDANSEN   
voor TIENERS & PAREN. 

in de plaatsen: 

Steenderen, Almen en Hengelo 

Inschrijving- en informatieavonden: 

Steenderen 
Dinsdag 12 september 
van 19.00 tot 20.00 uur 

in zaal 
“De Seven Steenen” 

Almen 
Woensdag 13 september 
van 19.00 tot 20.00 uur 

in zaal 
“De Nieuwe Aanleg”

Hengelo Gld. 
Vrijdag 15 september 

van 19.00 tot 20.00 uur 
in zaal 

“Wolbrink” 

Telefonische inschrijving dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. nr.  0575 - 572462 

Inschrijfgeld € 5,00 p.p. 

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

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

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

structeur. 
Adres: Banninkstraat 28
(achter gemeentehuis) te

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

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

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst 
bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele
gemeente Bronckhorst.

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

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

  www.coditboomverzorging.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 

16 september

Feest D.J. Maarten

met nieuwe 

CD-presentatie



‘De mensen in Linde zijn er trots op
dat ze in het buurtschap leven en wo-
nen. Dat gevoel van saamhorigheid
uit zich dan bijvoorbeeld in het geza-
menlijk mee willen spelen in een re-
vue. Heeft ook te maken met de nos-
talgie die hier ten aanzien van het
plattelandsleven nog altijd heerst’, zo
zegt Henk Broekgaarden. Ten aanzien
van toneelspelen en regisseren is
Henk Broekgaarden, zoals reeds geme-
moreerd, geen vreemde eend in de
bijt, met andere woorden hij heeft vol-
doende kennis van zaken. Zelf zegt hij
hierover: ‘ Ik heb in mijn jeugd jaren-
lang bij Jong Gelre toneel gespeeld.
Toen ik 21 jaar was (1969) heb ik voor
het eerst meegedaan. Het stuk heette
‘Verzengend vuur’.

Toen kreeg ik de smaak te pakken en
heb ik tot ongeveer mijn 32e in allerlei
toneelstukken (meest blijspelen) mee-
gespeeld. Prachtige tijden met jon-
gens als Reint Mennink, Rinus Pel-
grum om er een paar te noemen. Ook
heb ik jarenlang bij de toneelvereni-

ging van Delden gespeeld. In 1980 zou
ik bij een toneelstuk van Jong Gelre
souffleren. Ze vroegen mij vlak voor
de repetities om ook de regie te willen
doen. Dat heb ik gedaan, leek mij een
enorme uitdaging’, aldus Henk Broek-
gaarden. Om zich nog meer in het re-
gisseren te bekwamen volgde hij aan
het G.C.A. (Gelders Centrum Amateur
Toneel) een 13 avonden durende cur-
sus voor regisseur. ‘ Zeer leerzaam,
met name veel opgestoken op het ge-
bied van improvisatie’, zo zegt Henk
Broekgaarden die inmiddels al heel
wat toneelstukken c.q. revue’ s heeft
geregisseerd en met heel plezier, zo
blijkt uit zijn woorden.

Op de vraag wat voor type regisseur hij
is, moet Henk een poos nadenken.
‘Dat kun je eigenlijk beter aan een an-
der vragen, maar ik wil er toch wel iets
over zeggen. Ik ben toch wel een per-
fectionist. Al wordt er goed gespeeld
dan probeer ik er nog iets meer uit te
halen. Van een ‘slap stuk’ is altijd nog
wel iets moois te maken, althans dat

vind ik. Ik ben meer een regisseur die
‘laveert’, ik sta ook altijd midden tus-
sen de mensen, overleg ook veel. Ik
hou rekening met de omstandighe-
den, de man of vrouw die bijvoorbeeld
‘nachtdiensten’ moet draaien, om-
standigheden thuis, rekening houden
met de jongens en meisjes die de an-
dere dag weer naar school moeten.

Ik doe er alles aan om de spelers zich
in hun rol te laten inleven. Ik wil wel
emotie zien en bij dit alles wil ik abso-
luut niet streng overkomen. Het moet
vooral leuk zijn en leuk blijven. In fei-
te is de regisseur een hulpmiddel voor
de medewerkers aan de revue of an-
ders gezegd ‘het menselijk brein is
mijn toneel, mijn lievelingsregisseur
is de fantasie. Mooie lijfspreuk hè,
daar moet je maar eens goed over na
denken, ha, ha’, aldus Henk Broek-
gaarden. Overigens is hij goed te spre-
ken over de inzet en het enthousiasme
van deze grote groep Lindenaren.

Vanaf begin juni is er wekelijks in de
‘aangepaste’ schuur van Jan Korne-
goor gerepeteerd. In eerste instantie
afzonderlijk, vanaf deze week staat de
complete groep op de bühne. Aan de
schetsjes wordt door negentien perso-
nen meegewerkt. De dansen (het bal-
let) worden ingestudeerd door Renske
Langwerden, terwijl Petra Bosch zich
over de kleintjes ontfermt. De zang-
groep wordt begeleid door een band
onder leiding van Herbert Hulstijn.
Zonder daarbij anderen tekort te wil-
len doen, wijst Henk Broekgaarden op
de inbreng van Janny Haaring. ‘ Zij is
onmisbaar in het geheel, Janny heeft
een belangrijke bijdrage geleverd bij
het tot stand komen van teksten en
liedjes’, zo zegt hij.

‘Kniens, köttels en kogels’ is volgens
Henk Broekgaarden een revue, die is
getoetst aan de realiteit van vandaag
de dag. Er blijken stropers in Linde
door de bossen te struinen, een boe-
renjongen trouwt met een ‘stads’
meisje, een opa en een kleinzoon. Veel
liedjes op moderne leest geschoeid. 

De paparazzi is in grote getale aanwe-
zig, want en elke Lindenaar kan dat
beamen, in dit gedeelte van Vorden is
altijd heel veel te beleven! Henk, la-
chend ‘en dat weerspiegelt zich don-
derdag 21 september op het toneel. Ik
durf gerust te stellen dat de bezoekers
straks na afloop vrolijk naar huis
gaan. Hoe ik dat weet? Heel eenvou-
dig, Linde barst van het talent en dat
willen ze laten zien ook’!!

Regisseur Henk Broekgaarden (Lindese Revue):

'Prettig om met een groep enthousiaste
mensen samen te werken'

Ter gelegenheid van het feit dat in 2006 voor de 140e keer het volksfeest in
Linde wordt gehouden was voor een aantal Lindenaren aanleiding om de
koppen bij elkaar te steken en om net als tien jaar geleden bij het 130-ja-
rig jubileum, ook in 2006 een revue op poten te zetten. Toch wel bijzonder
dat daar donderdag 21 september liefst 100 personen, allemaal uit het
buurtschap afkomstig, aan mee zullen doen. Na een aantal avonden
brainstormen, eind vorig jaar, kwam als titel uit de bus rollen:’ Kniens,
köttels en kogels’. Henk Broekgaarden werd bereid gevonden de revue te
regisseren. De 58 jarige veehouder uit het aangrenzende buurtschap Del-
den, heeft al heel wat jaartjes met het regisseursbijltje gehakt en kan zich
heel goed voorstellen dat zoveel mensen aan deze revue willen meedoen.

Het drukst was het rond 13-14 uur
(Mill's Fathers), iets minder bij Josée
van der Staak en te rustig - helaas - bij
de Boerinnekes. De Mill's Fathers
speelden een repertoire van jazz- en
bluesstandards, gezongen en ingeleid
door en gelardeerd met conférances
van Peter Hoefnagels. Twee pianisten
(geen quatre mains), waarvan één ook
de viool bespeelde, een saxofonist en
een bassist hadden er zichtbaar lol in.
Zo gingen Basin' Street Blues en Geor-
gia er in als koek.  

Josée van der Staak bracht een schitte-
rend programma van wereldbekende
musicalsongs en 'troubadoursliedjes'.
Haar stem klonk als een klok, al ver-
ontschuldigde ze zich voor de aan-
vang van het optreden dat haar keel
niet helemaal op orde was. 'Memo-
ries', uit de musical Cats en een speci-
aal voor haar geschreven liedje over
het moment van 'uitvliegen' van haar
dochters, waren adembenemend. De

Boerinnekes schoten van voor naar
achter door hun genummerde reper-
toireboek en bliezen, trommelden en
rammelden dat het een lieve lust was.
Het publiek had even wat moeite met
opstarten, maar uiteindelijk werd er
toch nog uit volle borst meegezongen.
Zo beroerden 'Twee reebruine ogen' al-
le aanwezigen. Ook door de aansteke-
lijke aanpak van de dirigente en de
snaaksheden tussen Peter Hoefnagels
en haar vormden een vrolijk ingre-
diënt.

De molenaar gaf de gehele dag gedul-
dig en bekwaam uitleg over reilen en
zeilen van de molen, de gastvrouw bij
de entree en mevrouw Hoefnagels
droegen op verschillende momenten
hun steentje bij aan de 'feestvreugde',
want dat was immers het thema van
Open Monumentendag: 'Feest!'. 

En daarbij mag niet worden vergeten
dat ook het weer een feest was.

Open Monument 
'De Lindese Molen'

Op Open Monumentendag liep alles in de Lindese Molen op rolletjes. De
molen was in feesttooi gestoken en draaide er lustig op los. Er zijn zo'n
120 mensen geturfd, al heeft niet iedereen de molen beklommen; velen
kwamen voor de optredens of werden hierdoor juist aangenaam verrast.
Sommige ochtendbezoekers  kwamen er speciaal voor terug. Het informe-
le bezoek van onze burgemeester en zijn echtgenote werd niet door ieder-
een opgemerkt; zo kan iemand als hij ook eens privé in de gemeente op
stap en zien wat er gebeurt.

De dirigente van de Boerinnekes en Peter Hoefnagels waren aan elkaar gewaagd.

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Pommeroeul over
een afstand van circa 260 kilometer: 
C. Bruinsma 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13; H.A. Ey-

kelkamp 3; M.M. Tiemessen 4, 11, 14,
15, 16, 17, 19; E. Bruinsma 8; T.J. Berent-
sen 10; comb. A en A Winkels 12, 18,
20.

D u i v e n s p o r t

Deze zondag treft men het helemaal,
door het prachtige zomerweer, kon het
publiek ook door lopen naar achteren,
waar in de tuin van "De Herberg" ook
volop accordeon muziek werd ge-
maakt. De harmonicaspelers zelf
wachtten geduldig tot ze aan de beurt
waren om op te treden. ‘Zeg Jan ie bunt
toch neet zenuwachtig’, zo vroeg een
omstander aan een accordeonist. ‘Wel-
nee man, die tied heb ik al lang gehad,
zo stelde’ hij de vragensteller gerust!
Het tekende de gemoedelijke sfeer. De
harmonicadag in Vorden, werd ook dit
jaar weer georganiseerd door ‘De Trek-
kebuuls’ uit Hengelo. Alvorens de
‘buuls’ begonnen te spelen moest er
eerst nog iets recht gezet worden. “Wij
hoorden deze week mensen vertellen
dat wij uit elkaar zouden gaan. Niets is
minder waar, onze groep wordt nog
steeds groter en groter’, zo deelde de
speaker mede. De daad werd gelijk bij
het woord gevoegd want ‘De Trekke-
buuls’ bleken springlevend bij het spe-
len van een aantal gezellige liedjes zo-
als ‘Schön ist die Liebe’ en het onver-
valste ‘Sierra Madre’. Na hun optreden
beklommen ‘Die Lustige Steier’ de Büh-
ne. Een groep met muzikanten uit De-
venter en Zutphen. Met het spelen van

‘Sauber die Berge in Alpenland’ lieten
zij al direct hun voorkeur voor de ber-
gen blijken. Buiten in de tuin, werd in-
middels ook volop gemusiceerd, solo
maar meestal in groepsverband. Dat is
namelijk het kenmerk van een harmo-
nicadag, gewoon ‘aanschuiven’ en ge-
zellig meespelen of anders gewoon
luisteren en meezingen met bijvoor-
beeld de Harmonicanen, de Sterrebos-
trekkers, de Jan Heuskesband, Die

Bruckthalers, om er enkele te noemen.
De plaatselijke VOV had deze zondag
ook als ‘koopzondag’ bestempeld. Me-
de door het weer en wellicht ook door
de harmonicadag was er veel publiek
in het dorp. De draaimolen draaide op
volle toeren. Voor de jeugd nog een ge-
weldige attractie: springen op een
groot springkussen met in het midden
een grote toren die vanzelfsprekend
veel beklommen werd.

Harmonicadag geeft deelnemers en publiek veel gezelligheid

Het is zondagmorgen, zo rond de klok van half elf. Geleidelijk aan drup-
pelen de mensen de zaal van "De Herberg" binnen. Voor de meeste liefheb-
bers van een harmonicadag geldt immers, zorg dat je er op tijd bij bent
dan kun je een goede zitplaats uitzoeken want het wordt een lange maar
bovenal gezellige dag.

Klimmen en springen tijdens koopzondag



Dezelfde geluiden laat ook Marijke v.d.
Duijs horen. Zij bedient tijdens het
oogstfeest het spinnewiel en gebruikt
daarbij de wol van haar eigen schapen
en geiten. Verder is zij druk bezig met
het schilderen van wol. Marijke: ‘Eerst
was ik de wol, daarna verf ik het. 

Door verschillende lagen over elkaar
te doen krijg je verschillende kleuren.
Ik vind het hier heerlijk, lekker gezel-
lig en gemoedelijk’, zo zegt ze. Marion
Zielhorst verkoopt diverse soorten ho-
ning, zoals acasia-, koolzaad-, linde- en
heidehoning. Zij hoopt met de ver-
koop uit de kosten te komen. Marion:

‘Allemaal pure liefhebberij. Ik heb
thuis ongeveer 300.000 bijen, die vlie-
gen overdag rond. 's avonds vliegen ze
weer de kasten in en sluit ik de vlieg
plank. Ik ga trouwens regelmatig met
de bijen op reis, bijvoorbeeld naar een
boer waar de bijen op een koolzaad-
veld (egen betaling hoor) mogen rond-
vliegen en van het koolzaad mogen
snoepen. Zo maak ik er dan later ‘kool-
zaadhoning’ van’, zo legt Marion uit.
Liefhebbers van jam konden eveneens
op het oogstfeest hun hartje ophalen.
Tientallen soorten jam, allemaal ge-
maakt van producten uit eigen tuin
(frambozen, pruimen, aardbeien,

zwarte bessen) Johan Kunst legt aan ie-
dereen die het maar horen wil uit, hoe
lekker de biologische wijnen uit het
zuid-westen van Frankrijk wel niet
zijn.
Wat verder opvalt, de sortering fornui-
zen die Paul Becker samen met Gert-
jan Kip regelmatig in Sheffield koopt
(gebruikte fornuizen). ‘We kopen en
verkopen de fornuizen en verdienen
er niets aan. Gewoon voor de lol’, zo
zegt Gertjan. Tijdens het oogstfeest is
één fornuis daadwerkelijk in gebruik.
Aan dit fornuis oefent hovenier Ger-
ben Caphoven, voor deze gelegenheid
zijn hobby van kok uit. Hij bakt ter
plekke appeltaarten, kookt pompoe-
nensoep en laat de bezoekers proeven
van het zelf gebakken brood. ‘Leuk
werk, zo blijf ik tenminste in mijn
vrije tijd van de straat af’, zo zegt Ger-
ben lachend. Zo kan men eigenlijk het
gehele Achterhoekse oogstfeest om-
schrijven, blije en vrolijke gezichten
van mensen die allemaal voor de lol
het nuttige met het aangename ver-
enigingen!

Achterhoeks oogstfeest bij 'De Helderboom':
alom vrolijke gezichten!

Afgelopen weekend stond boerderij ‘De Helderboom’ waar Paul en Deni-
se Becker de scepter zwaaien in het teken van het Achterhoeks Oogstfeest.
Mede door de bijzondere fraaie weersomstandigheden trok het ‘feest’ veel
bezoekers. Via een smal zandweggetje komt men bij de ingang van de
boerderij, waar de bezoekers al direct na binnenkomst kennis kunnen
maken met de ‘Brocante-oogst’, een grote uitstalling potten, pannen, aar-
dewerk, serviesgoed. Men treft er zelfs poppenwagentjes aan, waarin Ber-
nanda de Lange 40 jaar geleden haar ‘beertjes’ rond reed. Zij is tevreden
over de omzet van haar brocante-markt. ‘Ik doe het allemaal voor de hob-
by’, zo zegt ze.

Marijke aan het spinnewiel

INHOUD TRAININGEN
De trainingen zijn gericht op begin-

ners; voor hen die altijd al wilden
maar er nog niet toe kwamen. Als lid
van KNAU Start to Run volg je zes trai-
ningen op zaterdagochtend van 09.00
tot 10.30 uur. Elke training bestaat uit
theorie en minimaal 60 minuten
praktijk. In het praktijkgedeelte zit
een warming-up, een afwisselend pro-
gramma met loopoefeningen en een
cooling-down. Na afloop krijgen de
deelnemers een schema waarin ook
'huiswerk' is opgenomen. Les 6 is een
afsluitende testloop van 3 kilometer.
Theorie: het plezier van gezond bewe-
gen, waar moet ik op letten als ik
schoeisel of kleding aanschaf, wat ge-
beurt er in mijn lijf, en alles over ge-
zond eten en drinken.
Er wordt getraind op 9, 16,23, 30 sep-
tember en op 7 en 21 oktober. 
Inschrijven kan via www.knaustartto-
run.nl 

INSCHRIJVEN
Deelnemers krijgen naast de 6 kennis-
makingslessen o.a: gratis het Start to
Run logboek, 3 maanden gratis het
magazine Runner's World, een gratis
shirt en gratis lidmaatschap van Loop-
service.nl (dienst van de KNAU) en zijn
daardoor verzekerd en krijgen kortin-
gen bij trimlopen. Ook bij run2day-
runners Vorden. Vertrekplaats Sport-
hal het Jebbink. Voor meer informatie:
www.knaustarttorun.nl

Start to Run: vanaf 9 september

Hardlopen is hot! 
Begin jij er ook mee?!
Een loopgolf overspoelt Nederland;
meer dan één miljoen landgeno-
ten lopen minimaal een keer per
week hard. Het is de ideale manier
om aan een gezond lijf te werken.
Je bent niet gebonden aan plaats of
tijd, je valt ervan af, krijgt een top-
conditie en zit lekker in je vel. Dat
weet iedereen. Vanaf 9 september
heb je geen excuus meer, want dan
organiseert de KNAU met haar pro-
gramma KNAU Start to Run in sa-
menwerking met Run2day Arn-
hem voor de tiende keer hardloop-
trainingen onder deskundige bege-
leiding. Samen met andere begin-
nende lopers in een groep trainen
blijkt de manier om over de drem-
pel heen te stappen en nu echt te
beginnen. Ruim 25.000 mensen
gingen je al voor en nu is het jouw
beurt. De lopers worden begeleid
door enthousiaste trainers en de
onderlinge motivatie in de groep is
groot. Na zes weken weet je hoe
leuk het is om samen te lopen. Het
bewijs daarvoor: meer dan 80% van
de mensen die zijn begonnen met
KNAU Start to Run, gaat na de zes
weken door met lopen in een loop-
groep, bij een vereniging of indivi-
dueel.

De diensten van Stichting Sutfene
stellen ouderen in de regio Zut-
phen in staat zo lang mogelijk zelf-
standig te functioneren in hun ei-
gen woonomgeving. Als verblijf
thuis niet gewenst of mogelijk is,
biedt Stichting Sutfene ook ruimte
voor wonen met zorg op maat. De
wensen van de cliënt staan hierbij
natuurlijk centraal. Bij de start van
het nieuwe seizoen worden er weer
allerlei nieuwe activiteiten voor de
cliënten opgestart in de verschil-
lende locaties, die te vinden zijn in
Zutphen, Eefde, Vorden, Gorssel, Al-
men, Epse en Harfsen.  Sutfene is
erg blij met de inzet van de vele
vrijwilligers die daarbij ondersteu-
nen en is op zoek naar nog meer
vrijwilligers die het leuk vinden
hieraan mee te werken.

Vanzelfsprekend is interesse in de om-
gang met ouderen een voorwaarde.
Maar men hoeft geen gediplomeerd
verpleegkundige te zijn of ervaring te
hebben op dit gebied. Sutfene biedt
begeleiding, onder andere in het om-
gaan met dementerende ouderen. Er
is dagelijks zoveel te doen dat er voor

iedereen passende activiteiten zijn.
Die activiteiten liggen op het gebied
van koffieschenken, helpen bij de
maaltijden, ondersteunen bij activitei-
ten, wandelen met cliënten, enzo-
voort.

Voor één van de locaties wordt bijzon-
dere aandacht gevraagd; Het Bornhof
te Zutphen. Bij Het Bornhof is vorig
jaar een vlindertuin aangelegd. Er
worden vrijwilligers gevraagd die het
leuk vinden deze tuin te onderhou-
den. 

Ook worden voor Het Bornhof gast-
vrouwen gezocht voor de koffieoch-
tenden, vrijwilligers die helpen bij re-
creatieve activiteiten en vrijwilligers
die cliënten begeleiden naar het zie-
kenhuis. Voor meer informatie over
het vrijwilligerswerk kan contact op-
genomen worden met de vrijwilligers-
coördinator Ineke Nieuwenhuis tel.
0610925714.

Stichting Sutfene is ook aanwezig op
de vrijwilligersmarkt van Stichting
Welzijnswerk Zutphen op 9 septem-
ber van 11.00 tot 15.00 uur

Sutfene zoekt 
vrijwilligers

De start van de eerste manche was
goed en Plekkenpol dook als eerste de
bocht in.Erwin zette gelijk een hoog
tempo en wist in de beginfase iets weg
te lopen bij de concurrentie.Erwin
wist het gat een aantal ronden te con-
solideren maar in het midden van de
manche begon Oscar Vromans,die mo-
menteel aan de leiding staat in het
Open Nederlands Kampioenschap,in
te lopen op Plekkenpol.Elke ronde
kwam Vromans dichterbij en met nog
een aantal ronden te gaan moest hij
het hooft buigen voor Vromans.In de
slotfase nam Plekkenpol geen risico
meer en sloot de eerste manche als
tweede af.

Ook in de tweede manche wist Erwin
weer kopstart te nemen en net als in
de eerste manche wist hij in de begin-
fase al een behoorlijk gat op de con-
currentie.

Ondanks een kleine schuiver in de
laatste ronde won hij de wedstrijd met
25 seconden voorsprong. Plekkenpol
was uitermate tevreden met de over-
winning en de begeleiding van het
E.N.E.WPM MX Team.

Vordenaar Marcel Bulten wist zater-
dagmiddag twee manches te winnen
in de veteranen klasse op het circuit
van Lochem.

Erwin Plekkenpol wint ONK cross in Lochem
Erwin Plekkenpol heeft afgelopen zondag de zesde wedstrijd om het Ne-
derlands Kampioenschap MX3 in Lochem op zijn naam geschreven.De rij-
der uit Vorden reed twee ijzersterke manches en eindigde hierin als twee-
de in de eerste in de eerste manche en eerste in de tweede manche en dit
was voldoende om de groote beker mee naar huis te mogen nemen.



Dubbele gevoelens afgelopen week bij
Erwin Plekkenpol. Blij met zijn ‘speel-
tje’, een fonkelnieuwe KTM 525CC en-
duro motor en toch ook weer een beet-
je verdrietig dat het ongeveer 10 we-
ken zal duren alvorens hij er weer op
kan rijden. Erwin: ‘Ik ben hartstikke
blij met deze motor die is gesponsord
door Marcel Bulten en door Sjaak van
Es van E.N.E. Ik heb er vorige week
voor het eerst een half uur op gereden.
Dat was tijdens een onderlinge club-
wedstrijd op ons eigen Delden-circuit.
Het ‘voelde’ goed, ik won gelijk de eer-
ste manche. Ik ben in de tweede man-
che niet meer van start gegaan, ik
moest de motor schoon spuiten en
daarna ‘inpakken’. Vandaag (dinsdag)
heb ik de motor weggebracht naar
Nieuw Vennep. Daar zijn alle motoren
van de Nederlandse coureurs inge-
scheept en inmiddels onderweg naar
Nieuw Zeeland’, zo zegt hij.

Vanaf 14 tot 19 november vindt in
Nieuw Zeeland namelijk het wereld-
kampioenschap enduro plaats. Direct
na afloop van deze zesdaagse worden
de motoren opnieuw ingescheept voor
de terug reis naar Nederland, waarna
Erwin en zijn collega’s de motoren be-
gin januari weer in ontvangst kunnen
nemen. Maar alvorens de Vordense
coureur met het Nederlands team (en
tegelijkertijd individueel) aan het WK
aan de start zal verschijnen, wacht
hem komend weekend eerst nog een
andere, eveneens zware klus. Op zater-
dag 16 en zondag 17 september wor-

den in het Franse stadje Noiretable
(onder de rook van Lyon) de finale
wedstrijden om het Europees kampi-
oenschap enduro gehouden.

Voor Erwin Plekkenpol een zeer be-
langrijk weekend, want met nog twee
manches te gaan prijkt hij in het tus-
senklassement op een fraaie derde
plaats met 115 punten. De Oostenrij-
ker Werner Müller voert met 150 pun-
ten onbedreigd de ranglijst aan. Victor
Klukik uit Tsjechië staat 2e met 124
punten. Erwin: ‘Op voorhand ben ik
tevreden met deze derde plek. Ik hoop
die te consolideren, terwijl ik er alles
aan zal doen om de tweede plaats te
pakken. Bij vorige wedstrijden was ik
tijdens de crossproeven al eens sneller
dan de Tsjech, dus wie weet. Indien hij
geen pech krijgt, zal Werner Müller
Europees kampioen worden. Hij heeft
tot dusver alle wedstrijden gewon-
nen’, zo zegt Erwin.

Trouwens de Vordenaar heeft voor de
alles beslissende ritten in Frankrijk
nog andere pijlen op zijn boog. Erwin:
‘Ons team (E.N.E/ WPM) bestaande uit
Mark Wassink, Tom Hemmelder en ik
zelf hebben wat de merkenteams be-
treft, nog volop kans om Europees
kampioen te worden maar dan moet
er straks niets mis gaan. We hebben in
het tussenklassement de leiding met
twee punten voorsprong op het KTM
team uit Tsjechië. Dus het streven is
goud in teamverband en zilver indivi-
dueel. Als dat lukt kan het seizoen in

feite niet meer kapot’, zo zegt Erwin.
Wanneer het Europees kampioen-
schap achter de rug is, gaat Erwin
Plekkenpol zich weer voor de volle
honderd procent concentreren op het
Nederlands kampioenschap Enduro.
Voor dit kampioenschap zijn tot dus-
ver 3 wedstrijden verreden. Erwin won
in Enter en Holten, met beide keren
Erik Davids op de tweede plaats. In
Bernheze waren de rollen omgedraaid
en won Davids voor Plekkenpol. Met
nog wedstrijden te gaan in Havelte,
Vorden, Geesteren, Zelhem, Harfsen
en de afsluitende tweedaagse op 1 en
2 december in Hellendoorn, kan er
nog van alles gebeuren. Toch ziet het
er naar uit dat de titelstrijd ook in
2006 zal gaan tussen Erik Davids en Er-
win Plekkenpol.

‘Behoudens machinepech zal dat ook
zeker het geval zijn. Momenteel heb ik
87 punten en Erik 84, de rest van het
deelnemersveld volgt op flinke achter-
stand. Maar eerst het Europees kampi-
oenschap. Ik heb weliswaar nog nooit
in Noiretable gereden, maar ik weet
wel dat het circuit daar een harde on-
derlaag heeft met veel steenslag en
veel rotspartijen. Wij moeten beide da-
gen drie ronden van elk 85 kilometer
rijden met in elke ronde drie cross-
proeven. Verder een endurotest (ook
een soort crossproef) en een extreem-
test. Dit laatste is dikwijls een echt
spektakelstuk, bijvoorbeeld een paar
minuten ‘vol gas’ door een rivierbed-
ding’, zo zegt Erwin.

Woensdag 13 september vertrekt Er-
win Plekkenpol met vriendin Anne-
miek en Benno Schuppers per auto
naar Frankrijk. Beiden zijn in Noireta-
ble de ‘steun en toeverlaat’ van Erwin.
‘Donderdagmiddag en vrijdag gaat hij
‘lopend’ het terrein verkennen waar
de crossproeven worden gehouden (de
motor is dan al in het parc fermé ge-
parkeerd) en beide avonden vroeg
naar bed want er wacht de Vordenaar
nog twee loodzware dagen. 
In de loop van maandag 20 november
keert hij weer naar Vorden terug,
want tussen de endurowedstrijden
door staan er voor hem ook nog twee
crosswedstrijden (1 oktober in Eersel
en 15 oktober in Lichtenvoorde) in de
klasse Motocross MX 3 op het pro-
gramma.

Erwin Plekkenpol hoopt op goud en zilver
tijdens Europees Kampioenschap enduro

Bij de ingang van het zwembad was
een grote boog aangebracht en rond-
om het bassin hingen vlaggetjes en
ballonnen. Het zag er allemaal heel
feestelijk uit. Terwijl vele jeugdige Vor-
denaren bezig waren met, zeg maar
de generale repetitie voor het diploma
zwemmen (dat zaterdagmorgen
plaats vond) was Martin Westerik en
zijn echtgenote Thea op het terras het
middelpunt van de belangstelling. On-
der het genot van een hapje, een
drankje en een muziekje werd Martin
‘uitgeleide’ gedaan naar zijn taak voor
later: ‘genieten van een leven waarin
niets meer moet’! Vrijwel de complete
‘vroege vogels groep’ was aanwezig
om Martin de hand te schudden. Ook
diverse ouders met kinderen, met een
tekening voor de badmeester, kwa-
men afscheid nemen.

Timme Koster, die samen met Ernst
Jan Somsen, bij de aanvang van het zo-
juist afgelopen seizoen, de leiding
heeft overgenomen, troonde zijn
‘vroegere baas’ mee naar het bassin.

Vervolgens werd er onder luid applaus
een blauw zeil weggehaald, waaron-
der een zitbank te voorschijn kwam.
Een bank met de tekst: ‘Het bank-(ge-
sprek) je van badmeester Martin Wes-
terik. De plek waar de scheidende bad-
meester in zijn 33-jarige loopbaan in
het Vordense zwembad heel wat ge-
sprekjes heeft gevoerd. Martin Weste-
rik, blij verrast nam direct op de bank
plaats en verzocht echtgenote Thea
naast hem te komen zitten om vervol-
gens met haar een gesprekje te begin-
nen over de invulling van zijn toekom-
stige vrije tijd, na een langdurig ver-
blijf in en rond het zwembad. 
Een carrière die in 1973 begon toen hij
badmeester Jan Verstoep opvolgde.
Ook heeft Martin Westerik zich een
kwart eeuw verdienstelijk gemaakt
voor het ROZ (Regionaal Overleg
Zwembaden) een organisatie waarbij
meer den 30 zwembaden zijn aange-
sloten. Het ROZ werd destijds door de
badmeester Martin Westerik uit Vor-
den en Martin Jansen badmeester in
Almen, opgericht.

Toeterend afscheid badmeester Martin Westerik
Er werd de afgelopen dagen op de Oude Zutphenseweg nabij het zwembad
heel wat ‘afgetoeterd’. Martin Westerik, badmeester in het zwembad ‘In de
Dennen’ en woonachtig naast het bad, gaat binnenkort gebruik maken
van de VUT-regeling. Aangezien het zwembad met ingang van maandag 11
september wordt gesloten (einde zwemseizoen) betekende dat voor Mar-
tin Westerik dat hij jl. weekend voor het laatst in het zwembad werkzaam
was. Collega’ s hadden voor deze gelegenheid aan de Oude Zutphenseweg
en bij het bad diverse spandoeken opgehangen met teksten als ‘33 jaar
lang en nog lang niet versleten, badvader Martin, we zullen je niet verge-
ten’. Het spandoek ‘33x toeteren voor badmeester Martin’ was de aanlei-
ding dat er dezer dagen vele malen op de Oude Zutphenseweg, ter ere van
zijn afscheid op de claxon werd gedrukt!

Martin op zijn bankje

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

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

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

centrum.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,  -

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

• Kaartclub 55+ maandagmiddag in
de Wehme en bingo woensdagmid-
dag in het Dorpscentrum.

SEPTEMBER
12 ANBO Middagfietstocht vanaf het

kerkplein. Info: 551909 of 551597
13 Oecumenische Vrouwen groep in

Wichmond Startavond
13 ANBO Klootschieten bij de Kleine

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

strijdseisoen
20 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis de
Wehme

20 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de vordense Pan
22 ANBO Dialezing: "Enerverende

fietstocht naar het Midden-Oos-
ten" door S. Hiemstra in "'t Stam-
pertje"

22-24 "De schoonheid van het alle-
daagse" Pinetum "De Belten", Wil-
denborchseweg 15, Vorden

25 NB v.P Cursus Nordic walking bij
Free Wheel

25 NB v.P Avond over Russische
vrouw

27 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB middagbijeenkomst Stam-

pertje W.Karssenberg over Trekvo-
gels en vogeltrek

30 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor
70-plussers in het Woon- en Zorg-
centrum ‘De Wehme’, 552003.

10 jaar, dat kan natuurlijk niet onop-
gemerkt voorbijgaan. 

Daarom is er voor alle leerlingen met
hun ouders, voor alle dorpsgenoten en
overige belangstellenden op vrijdag 22
september een superfeestdag gepland. 

Met medewerking van Circus AdieJos
& Alabas en vele ouders als vrijwiller
proberen de ruim 100 leerlingen om
14.00 uur een knallende circusvoor-
stelling neer te zetten, opgedragen
aan de gemeenschap Vierakker-Wich-
mond, in Sporthal "De Lankhorst" aan
de Lankhorsterstraat in Wichmond. 

De ochtend wordt besteed aan het
kennismaken met- en het instuderen
van de verschillende acts. De voorstel-
ling bevat vele circusactiviteiten, zoals
jongleren, acrobatiek, goochelen, pre-
sentatie en clownerie. 

Op de avond van 21 september zijn
medewerkers en vrijwilligers door do-
centen Kunstzinnige Vorming klaarge-
stoomd om op de 22ste zo goed moge-
lijk de kinderen te kunnen aansturen.

Overigens zijn de leerlingen dan al in
de verschillende groepen de hele week
met het project "Circus" aan de gang
geweest. 

Bestuur en personeel dan "De Garve"
hopen natuurlijk dat het een zonnige
feestdag gaat worden met veel plaatse-
lijke bezoekers. 

Een evenement waar nog jaren later
met voldoening op kan worden terug-
gekeken.

Interconfessionele basisschool
"De Garve" viert 10-jarig bestaan
De tijd gaat snel, want het is alweer
10 jaar geleden dat de christelijke
basisschool "De Klimop" uit Wich-
mond en de roomskatholieke ba-
sisschool "St.Willibrordus" uit Vie-
rakker besloten om te fuseren tot
een nieuwe basisschool "De Garve".
De lokatie werd Dorpsstraat 19 in
Wichmond.



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

Roken is een verslaving, dat weet ie-
dereen. Een lichamelijke één geeste-
lijke verslaving. Als je nooit gerookt
hebt, is het zo makkelijk te zeggen: als
je wilt stoppen, dan stop je er toch ge-
woon mee? Zo werkt het niet. Maar als
een roker écht wil stoppen, geeft Make
it Easy de garantie dat het gaat lukken.
Binnen veertien dagen gaat hij of zij
als niet-roker door het leven. Moeite-
loos, dankzij de Make it Easy-methode.
Sinds de oprichting in 1994 heeft Ma-
ke it Easy vele duizenden rokers van
hun verslaving afgeholpen. Nu, elf
jaar later, zijn er acht praktijken in Ne-
derland waar therapeuten werken vol-
gens de Make it Easy methode. Arno
Vloet is één van hen. Hij heeft een
vaste praktijk in Malden, maar werkt
ook op locatie. Op veler verzoek komt
hij weer in Hengelo. 

LEVENSLANGE GARANTIE 
Na zeven dagen is het 95% gelukt de si-
garet vaarwel te zeggen en na een jaar
is het percentage dat niet rookt nog
steeds bijzonder hoog: 75% (onafhan-
kelijk onderzoek derden). Maar Make
it Easy streeft naar een rookvrij Neder-
land en geeft daarom levenslange ga-
rantie op de behandeling. Gaat men
gedurende de eerste zes maanden
toch de fout in, dan is een herhalings-
behandeling geheel gratis. Daarna be-
taalt men slechts het consult. 
Jongeren tot 18 jaar behandelt Make it
Easy gratis.

De Make it Easy-methode heeft over-
eenkomsten met acupunctuur. Bij het
oor worden met een elektronische
’verklikker’ bepaalde zenuwbanen op-
gezocht. Als dat zoekertje een signaal-
tje afgeeft, drukt Arno er razendsnel

en absoluut pijnloos drie heel kleine,
steriele puntjes in. De puntjes worden
geplaatst op de uiteinden van de ze-
nuwbanen, die het signaal ’ik wil een
sigaret’ naar de hersenen sturen. De
puntjes onderbreken dat verslavings-
signaal. Door de puntjes een week
lang te laten zitten en meerdere ma-
len per dag met een magneetje te acti-
veren, verdwijnt de behoefte te roken.
Zonder ontwenningsverschijnse-
len. Ongeveer een week later worden
de drie puntjes vervangen door een
nieuw puntje, waardoor er geen be-
hoefte ontstaat meer te eten of snoe-
pen. Met de Make it Easy-methode is
het dus mogelijk te stoppen met roken
zonder afkickproblemen of dik te wor-
den. 
Maar omdat roken meer is dan een li-
chamelijke verslaving alleen, maken
ook de psychologische aspecten deel
uit van de behandeling. Daarom
maakt een peptalk van ongeveer een
uur deel uit van de eerste behandeling
en krijgt iedereen een boekje mee. Ter
ondersteuning, want op het moment
dat de puntjes zijn geplaatst, is alle be-
hoefte aan nicotine verdwenen.

Arno Vloet werkt uitsluitend op af-
spraak. Ook heeft hij ervaring met
groepsbehandelingen voor bedrijven.
Diverse televisiemakers ondersteun-
den de Make it Easy-methode door er
in hun programma’s positieve aan-
dacht aan te geven. Inmiddels wordt
Make it Easy eveneens door meerdere
zorgverzekeraars erkend.

Dinsdag 26 september is hij in Ons
Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo (GLD).
U kunt dan ’s middags of ’s avonds te-
recht. De vervolgbehandeling vindt
dinsdag 3 oktober plaats, u kunt dan
ook ’s middags en ’s avonds terecht,
eveneens in Ons Huis in Hengelo.

Voor alle verdere
informatie en voor
het maken van een
afspraak kan van
09.00 uur tot 21.00
uur gebeld worden
naar 0174-213202.

Voor meer
informatie tevens:
www.makeiteasy.nl.

HENGELO - Stel je voor hoe heerlijk
het is om niet langer afhankelijk te
zijn van die sigaret. Stel je voor dat
niemand meer zeggen kan: ’Wat
stink je, ben je nou nog niet ge-
stopt?’ Geen schuldgevoel meer
naar je omgeving: ze roken mee, ze
maken zich zorgen. Hoe vaak heb
je niet te horen gekregen dat er een
dag komt dat je spijt zult hebben?
Maar stoppen met roken is zo
moeilijk …

Bij de methode die Arno Vloet hanteert wordt gewerkt met piepkleine puntjes die pijnloos
in het oor worden geplaatst op zogenaamde anti-rookpunten. Hierdoor worden de lichame-
lijke ontwenningsverschijnselen meteen onderdrukt.

(advertorial)

Moeiteloos stoppen met roken kan!
Door Margon van den Berg
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Met het mooie
harfstwear op de
fietse.
Samen met Gert en Gerrie. Riek
aarzelend:”Ik zol wel is dat karkhof
in Vorden willen bekieken. Dat is zo
heftig in het niejs ewest.” Gert en
Gerrie knikt zonder vulle praot
Gert is neet graag op een karkhof.
Wil neet denken an old worden en
dood. Maor ja, er is zovulle gepraot
en geschreven laot hij Gert dan
neet kin derachtige wezzen. Wie
geet er no met plezier naor een
karkhof? Het is er neet drok. Gin
mense te zene. Riek is het beste op
eur gemak en praot vlot. Olde gra-
ven an ’t begin. Ze kiekt langs de
namen en de tied van begraven.
Efkes wieter grote grafkelders.
Vroggere bewoners van de kaste-

len? Mensen met blauw bloed?
Verder op het gewone volk. In de
rieg en dichter biej mekaar. Zol dat
vulle verschil maken? Riek vund
dat het karkhof in Vorden het
mooiste is in de gemeente Bronck-
horst. Mear een park en ok duurder
dan in Hengel. En ze hef begrepen
dat dat ok wel zo blieven zal. Dat
ons gemeentebestuur neet van
plan is um dat gelieke te trekken.
Vulle variatie in beume. En royaal
met de ruumte. Soms de graven in
ne cirkel en dan wear op riege.
Ongemarkt komt ze biej de bewus-
te plek waor de bliksem het hele
muziek korps tegen de grond sloog.
Zowat biej helderen hemel. An de
boom is neet vulle te zien. Hen-
drik:” Dat verdorie van al die hon-
derden beume hier, net den enen
boom de bliksem antrok en dat dat
muziek korps d’r dan net onder

stond? Waorumme dizze twee
mensen?” Riek hef daor een helde-
re mening oaver: ”Ik geleuve stellig
dat dit neet biej toeval plaatsvond.
Zovulle dinge in mien leaven bunt
mien gewoon oaverkommen. De
dinge valt mien toe, al begriep ik
het neet, die zaken heb ik veur een
groot deel neet zelf in de hand. Zo-
as in dit geval zol ik denken het was
hun tied.. Ze spulden met mekaar
nog een mooi vers ‘Veilig in Jezus
armen.. ‘en ton twee van hen.. let-
terlijk in Jezus armen.. Ik denke
,dat kan veur de bewuste mensen
neet zo arg wezzen. Wie bunt van
weinig dinge zeker..maor wie weet
zeker ..dat wie zelf ne keare an de
beurte bunt. Ze wazzen een mo-
ment later bevrijd van hun li-
chaam. De dood die zie ik as een
groot avontuur. Iej laot dit lichaam
achter, met al zien mankementen

en oew geest is dan vriej. Er bunt
onmiddellijk verwante geesten um
oew hen. Ik denke dat ik zo straks
mien eigen begraffenisse met kan
maken. Dat ik as ne onzichtbaren
tussen het begraffenis publiek, zal
luustern wat ze met mekaar praot.
Gin last mear van een old gebrekkig
lichaam. “Gerrie snapt er niks van ,
het is ’t net of ze ’t in Keulen heurt
donderen. 

Ze steet met open mond te kieken
onder d’n bewusten boom. Ger-
rie:”Maor wat denk iej dan van het
oordeel!! Mot wie dan gin rekken-
schap afleggen van al onze zonden?
Geleuf iej neet in ne Hemel en Hel
en de Verdoemenis?” Riek beslist:”
Dat bunt dinge van het verleden. 

Bangmakerieje vanuut het olde kar-
kelijk denken. D’r is ne Schepper
die hef ons gedacht, geschapen,
mensen met gebreken. Zelfs een
starfelijk mense zal zien eigen
schepping, zien kindre ,neet afval-
len maor lief hebben en helpen wat-
temaor kan, laot staon de Grote
Geest die de werelden dacht en zij
waren, die alle sterren en planeten
bestuurt. 

Ik denke dat de sterfdag veur vulle
mensen een bevrijding is.” No
wordt het Gert toch te gortig: “ En
wat denk iej dan van zo’n jong kind
met nog zo vulle plannen?” Riek

reageert:” Ik zal dat neet tegen de
getroffen mensen durven zeggen
maor ik denke dat eur taak hier op
aarde in dit leaven d’r op zat. Zo vul-
le jonge mensen die starft. Wao-
rumme? Dat kan neet toevallig wez-
zen. “Ze loopt met mekaar terugge
naor d’n uutgang en Hendrik  met
de vinger die grote grafkelders an-
wiezend:” Wat denk iej dan van d’n
adel die hier begraven ligt. Zol den
Baron ok gin rekkenschap motten
afleggen?” Riek hef ok daorveur
een antwoord klaor:”Ik denke dat
die allicht allange wear in een an-
der niej leaven andere lessen mot
learn. Misschien wel in een heel
simpel gezin an een nieuw leaven is
begonnen. Toeval besteet neet. En
de dood besteet ok neet. 

Alles hef zin en doel en mot dienen
umme ons mensen wiezer en lief-
devoller te maken. Of wie lange le-
aft of kort dat is van minder belang.
Straks as wie d’r achter staot dan
zulle wie spiet hebben dat wie neet
mear begrip en tied en genegen-
heid opbrachten veur onze mede-
mens. Dan zulle wie helder uns ei-
gen leaven oaverzien kunnen. 

Ons neet mear verstoppen en dat
kan veur mensen wellis heel arg
wezzen.” Ze gaot zonder verdere
praot wear op huus an met de kop
vol gedachten. 

De Baron van Bronckhorst

1E T/M 15DE PRIJS:
De winnaars kunnen, samen met drie familieleden of vrienden een hele
gratis gebruik maken van alle attracties welke Attractiepark Slagharen te
bieden heeft.

De prijzen zijn af te halen tot en met 30 september 2006 bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Fleur Houwen de Doeschot 11 Vorden
Henrieke ten Bokkel Antinkweg 1a Hengelo
Familie Gunsing Borculoseweg 27 Vorden
Mariëlle Janssen Oude Varsselseweg 1a Hengelo
Familie de Jonge Doc. W.C.H. Staringstraat 15 Vorden
Remon Derksen Kapelweg 10a Vierakker
Jessica Haaring Brandenborchweg 4 Vorden
Jorik Wielheesen Strikkersteeg 7 Ruurlo
Bram Houwen de Doeschot 11 Vorden
Elvin Janssen Oude Varsselseweg 1a Hengelo
Erik Tuinman Lindeseweg 28 Vorden
Riyan Berendsen St. Bernardusstraat 15 Keijenborg
Kayleigh Berentsen de Voornekamp 9 Vorden
Lisanne Roelofs Heerleweg 2 Vierakker
Kelly Bannink Schoolstraat 10 Barchem

Uitslag Slagharen-rebus 
weekblad Contact

Marietje Breukink-Lokhorst schil-
dert al jaren met olieverf en geeft
hierin ook les. Haar werk is zeer ge-
varieerd, van landschappen tot stil-
levens en zelfs modern tot bijna ab-
stract. 

Zij heeft al diverse keren in de kapel
geëxposeerd samen met Wil van den
Hoek, een bekend keramiste. De mens-
figuren van Wil zijn strak gestileerd.
Zij werkt met plakken klei en bouwt
hiermee haar figuren op, met haar
prachtige glazuren werkt zij in drie
kleurstellingen (blauw, geel en groen).

Tevens zijn er sieraden van Lies Rut-
gers te bewonderen, zij verwerkt hier-
in schitterende kleurrijke stenen. Ook
maakt zij kettingen met eigengemaak-
te 'kralen van klei'. 

Alma Noordermeer maakt het kwar-
tet compleet. Zij maakt schilderijen
zowel in olie- als acrylverf. Ook haar
werk is zeer divers: landschappen,
bloemen en zeer vrolijke schilderijen
voor op de kinderkamer. 

Wilt u meer informatie: 
www.wilvandenhoek.nl

Artistiek kwartet exposeert
in de kapel van Bronckhorst 
van 23 t/m 29 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur



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

Voorheen was er enorm veel regelge-
ving voor de horeca. De ondernemers
werden geconfronteerd met heel veel
controleurs van verschillende discipli-
nes die langs kwamen. “Zo kon het ge-
beuren dat bijvoorbeeld in één week
drie gemeentelijke handhavers langs
kwamen”, zegt Arne van Hout, hoofd
van de afdeling Bouwen en milieu.Van
Hout hield een presentatie over inte-
grale handhaving en een toelichting
op het horecaproject. 
“Wat we nu als gemeente willen, is dat
we één gezicht naar de horeca, sport-
verenigingen en andere ondernemers
vormen”, vertelt Van Hout. “Komen
we op controle dan nemen we alle re-
gelgeving in één keer mee zodat de
desbetreffende ondernemer met één
integrale controle te maken heeft. Je
kunt het vergelijken met één loket.
Het verminderd de administratieve
lasten en daardoor minder romp-
slomp voor de ondernemer”. 
Van Hout geeft een voorbeeld van een
horeca ondernemer die zijn pand wil
uitbreiden. De ondernemer gaat naar
het gemeentekantoor in Hengelo en
zegt wat hij wil. De desbetreffende
ambtenaar vertelt welke vergunnin-
gen hij daarvoor nodig heeft. De on-
dernemer weet dan in één keer waar
hij aan toe is en welke procedures voor
hem gelden. Als de ondernemer een-
maal de activiteit ondernomen heeft,
wordt er gecontroleerd of voldaan is
aan de voorschriften die door de ge-
meente zijn opgesteld. “Het Rijk wil
deze manier ook graag. Die wil dat ge-
meenten vanaf 2008 één vergunning
verlenen voor alle activiteiten. Dit is
de landelijke wet Wabo (Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht) die in-
gevoerd wordt”. Dit betekent dat de
aanvrager bij het gemeenteloket één
vergunning krijgt voor een activiteit
die men wilt ondernemen. “Het geeft
veel minder administratieve lasten en
het is ook veel duidelijker voor de bur-
ger”. Iedere horeca-, sport- en recrea-

tieondernemer heeft vooraf aan de bij-
eenkomst een brief met een checklist
ontvangen en deze in te vullen en half
september te retourneren. Door het
invullen van de checklist krijgt de ge-
meente, maar ook de ondernemer een
goed overzicht welke vergunningen
men heeft en aan welke voorschriften
voldaan moet worden op grond van
deze vergunningen. Het is de bedoe-
ling om vanaf eind september een
aantal horeca-, sport- en recreatiebe-
drijven ook werkelijk te gaan controle-
ren. Ook bedrijven die de checklist
niet invullen, kunnen bezocht wor-
den. De controles gebeuren steek-
proefsgewijs. 
Volgens Van Hout levert deze nieuwe
manier van werken veel voordelen op
voor de ondernemer. “Met een check-
list weten ze precies of zij zelf voldoen
aan de regels. Het is vooral voor de on-
dernemers en hun gasten heel belang-
rijk dat voldaan wordt aan de regels.
Dit betekent, dat het initiatief niet
meer bij de gemeente ligt, die er als
een politieagent boven opzit, maar bij
de ondernemer”. Van Hout: “De on-
dernemer weet zelf dan ook waar hij
aan toe is en weet ook op welke ma-
nier de gemeente handhaaft. Hij
wordt niet meer verrast door een
handhaver van de gemeente. Vooraf
hebben we nu met deze bijeenkomst
uitgelegd, wat gebeurt er, wat kan
men van de gemeente verwachten en
wat verwachten we van de onderne-
mer. Hij weet welke controles op hem
afkomen en weet welke rol hij daar
zelf in heeft”. 
Tijdens de bijeenkomst was niet iede-
re ondernemer overtuigd van de nieu-
we aanpak. “Ik heb er nog niet zoveel
vertrouwen in”, zegt één van hen. “Je
zult zien dat er later weer allerlei re-
gels bij komen”. Arne van Hout heeft
wel begrip dat enkele ondernemers er
nog een beetje wantrouwend tegen-
over staan. “Maar”, zegt hij, “als we het
hebben over de inhoud van de regels

veranderd er de komende jaren nog
niet veel. Het aantal voorschriften
waar men aan moet voldoen, blijft zo.
Wat we gaan doen is het stroomlijnen
van de regels. Dat betekent, wanneer
wij erachter komen dat regels tegen-
strijdig zijn, wij als gemeente daar zelf
een oplossing voor gaan zoeken. Het
betekent ook, als we zien dat er dubbe-
lingen zitten in de verschillende wet-
ten, wij niet drie keer hetzelfde vragen
aan de ondernemers maar dat één
keer doen. We maken het gemakkelij-
ker in het proces, het wordt gestroom-
lijnd en minder administratieve romp-
slomp. Maar de regels worden nog niet
minder. Die worden in Den Haag be-
dacht. We hopen wel dat dit in 2008
minder wordt”, legt Van Hout uit. 
Van Hout vindt het wel eens frustre-
rend, wat in Den Haag wordt uitge-
dacht op lokaal niveau uitgevoerd
moet worden. “Je bent heel erg afhan-
kelijk van een hogere overheid”, zegt
hij. “Aan de andere kant vind ik het
niet frustrerend. Ik vind het heel goed
dat voor elke gemeente in Nederland
dezelfde regels gelden. Je hebt dan een
rechtsgelijkheid. Voor elke onderne-
mer gelden dan ook dezelfde regels”.
Naast het ‘Project integrale handha-
ving horeca’ is binnen de gemeente
Bronckhorst een nieuwe groep hand-
having. “Alle handhavers zijn nu gefor-
meerd binnen één team. Dat is han-
dig”, legt ambtenaar Van Hout uit.
“Eén afdeling is verantwoordelijk voor
de handhaving en er is een teamcoör-
dinator. Dat betekent ook dat handha-
vingsacties, of het nou horeca is of een
andere bedrijf of een burger, altijd op
elkaar afgestemd en gestroomlijnd
worden. Alles zal niet meteen soepel
verlopen, maar het is wel iets waar we
naar toe groeien. Met de nieuwe wet
in 2008 ben je wettelijk verplicht om
alles te stroomlijnen. Wij als Bronck-
horst maar ook veel andere Achter-
hoekse gemeenten trekken dit naar
voren om er nu al mee te beginnen”,
aldus Van Hout.
Na afloop van de bijeenkomst konden
de bezoekers langs de tafels. Op de in-
formatiemarkt waren stands aanwe-
zig van: Bouw/Ruimtelijke Ordening,
Milieu, Drank –en horecawet/APV, Ge-
bruiksvergunning/brandweer, Water-
schap Rijn en IJssel en Handhaving.

Project integrale handhaving horeca

"Initiatief ligt bij de ondernemer"

De gemeente Bronckhorst is gestart met het regionale ‘Project integrale
handhaving horeca’. De bedoeling van het project is dat niet meer voor ie-
der onderdeel een andere controleur bij een bedrijf komt, maar dat één
of twee personen tijdens één bezoek op alle regels controleren. Over deze
nieuwe wijze van handhaven werd in het gemeentekantoor een informa-
tiebijeenkomst gehouden voor onder meer horeca-, sport- en recreatieon-
dernemers.

Voor de informatiemarkt was veel belangstelling

Op zondag 17 september organiseert
Hamove touring de jaarlijkse herfstrit.
Deze toerrit voor motoren heeft een
lengte van ongeveer 200 kilometer en
voert over mooie toeristische wegen
door de Achterhoek en Duitsland. Hal-

verwege is er een pauze. Inschrijven
kan vanaf 9.30 tot 12.00 uur in de mo-
len, gelegen aan circuit ‘De Varssel-
ring’, Varsselseweg 34 te Hengelo. Tele-
foon 0575-467350 (alleen op zondag 17
september). Inschrijfgeld is per rijder

en voor de passagier is het gratis. Bij
inschrijving gratis consumptie. 

Na afloop is de bar open voor een hap-
je en/of een drankje. Er is een beker be-
schikbaar gesteld voor de club met de
meeste deelnemers/sters. Voor meer
informatie: G. Lijftog, telefoon: (0575)
463946 of kijk op www.hamove.nl

Herfstrit Hamove

Het boek ‘De Heksen’ staat dit jaar
centraal. Het gaat over het weesjonge-
tje Boy dat opgroeit bij zijn oma. Ze be-
landen in een vreselijk duf dorpje.
Maar juist in het hotel waar Boy en
oma logeren, blijkt het bepaald niet
saai te zijn: echte heksen houden er
geregeld hun vergaderingen! 

Het zijn hele gemene heksen, met een
hartgrondige hekel aan kinderen. De
Opperheks heeft zelfs het walgelijke
plan om alle kinderen van de wereld
in muizen te veranderen. Boy is een
van de eerste slachtoffers. Maar dap-
per als ie is, gaat hij, als muis, en met
veel hulp van zijn oma, de strijd met al
die enge vrouwen aan. 

Roald Dahl werd in Engeland geboren
op 13 september 1916. Hij stierf op 23
november 1990 op 74-jarige leeftijd en
ligt tegenover zijn huis begraven. Hij
had een moeilijke jeugd. Toen hij
klein was stierven zijn vader en zusje
en op de lagere school, een kostschool,
werd hij gepest en door de leerkrach-
ten vernederd en geslagen. 

Zij vonden dat hij geen enkel gevoel
had voor taal, een beperkte woorden-
schat had, slechtlopende zinnen
schreef, lui was en geen fantasie had.
Na deze kostschool ging Roald Dahl
reizen.

Hij kwam in Afrika en Amerika en
werkte bij Shell. Hij verdiende in Afri-
ka voor het eerst geld met schrijven
voor de plaatselijke krant. In de oorlog
was hij piloot en overleefde een crash.
Hierdoor bleef altijd last houden van
zijn rug.

Terug in Amerika ontmoette hij een
Amerikaan waarmee hij bevriend
raakte. Deze stimuleerde hem boeken
te gaan schrijven over alles wat hij
meemaakte in zijn jeugd en zijn leven.
In 1943 kwam zijn eerste kinderboek
uit, ‘Boy’. De Amerikaanse vriend

werd zijn vaste partner, Quentin Bla-
ke. Hij maakt alle tekeningen in de
boeken van Roald Dahl, omdat deze zo
goed bij de verhalen pasten.

In zijn werkplaats in Londen, een tuin-
huisje van ongeveer 2 bij 3 meter waar
het rustig was, schreef hij de meeste
boeken. Op de leuningen van de ver-
sleten stoel legde hij een plank, die als
schrijftafel diende. Zijn boeken wor-
den gelezen door kinderen en volwas-
senen in vele landen. Diverse boeken
werden bekroond en er is een Roald
Dahl museum in Buckinghamshire,
Engeland. 

Voor de landelijke kleurwedstrijd kun-
nen de kleurplaten vanaf 13 septem-
ber, de Nationale Roald Dahl-dag, in
de bibliobus worden opgehaald.

Inleveren kan tot en met 14 oktober,
dit is de laatste dag van de Kinderboe-
kenweek. De mooiste kleurplaat van
de bibliobus wordt opgestuurd naar
Uitgeverij De Fontein. 

Daar komen de mooiste kleurplaten
van alle Nederlandse bibliotheken bij
elkaar en worden de landelijke win-
naars uitgekozen. Zij krijgen elk vijf
gratis toegangskaartjes voor de voor-
stelling ‘De Heksen’ op 6, 7 of 8 decem-
ber 2006 in de RAI te Amsterdam. Al-
leen de winnaars krijgen hiervan be-
richt.

Speelperiode van de voorstelling ‘De
Heksen’ is van 13 oktober 2006 t/m 1
april 2007. Het is op en top Roald Dahl:
geen kinderachtige prietpraat, maar
een bloedstollend verhaal, met talloze
grappige, onvoorspelbare en ontroe-
rende momenten.

Activiteit in de Bibliobus

Nationale 
Roald Dahl-dag 2006
Op 13 september is het de 90e ge-
boortedag van kinderboeken-
schrijver Roald Dahl. Dit wordt na-
tuurlijk groots gevierd met diverse
activiteiten. In de bibliobus is een
kleurwedstrijd uitgeschreven,
waar ook alle andere bibliotheken
in Nederland aan meedoen.

Deze week pakt de Rockstake weer
uit, dit keer met de Redband Pret-
band! Deze band was nooit eerder
in de Rockstake gezien, reden te
meer om deze week wel te gaan! 

REDBAND staat voor pret op, en voor-
al ook voor het podium. Vier enthousi-
aste, maffe muzikanten die van elk op-
treden een feestje maken. 

Lekkere nummers, strakke gitaarpar-
tijen en een flinke dosis humor zor-
gen ervoor dat niemand in de zaal iets
te kort komt. Als er maar plezier ge-
maakt wordt. Een avond met de pret-
band REDBAND is dan ook een avond
om niet snel te vergeten.

Kom daarom allemaal aanstaande
zaterdag naar de Rockstake!

Redband Pretband in de Rockstake
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Op de ochtend van 9 september 2006
werd in deze nieuwe kindertuin een
groot indianenfeest georganiseerd
voor de kinderen en hun ouders. Een
gezellige ochtend, compleet met wig-
wam, kano, totempalen, lekkere india-
nen-hapjes, activiteitjes die de kinde-
ren met hun ouders konden doen,

schminken en heel veel gezelligheid.
Het was een soort inwijdingsfeest van
de nieuwe tuin en een bedankje voor
al die ouders die in mei hielpen met
de aanleg. 

Tijdens de open middag was iedereen
welkom, die het leuk vond om eens

een kijkje te komen nemen. Van 12.00-
16.00 uur stonden de poorten van Kin-
derdagverblijf ’t Holthuisje open voor
het publiek. De leidsters, de leden van
de oudercommissie en Alieke IJssel-
dijk zelf waren aanwezig om vragen te
beantwoorden en/of mensen rond te
leiden. 
De ijsjes van IJsboerderij ‘t Riefel wer-
den zeer op prijs gesteld. Kinderdag-
verblijf op de boerderij ’t Holthuisje,
Toldijkseweg 39, Steenderen, telefoon
(0575) 451125, www.holthuisje.nl

Kinderdagverblijf op de boerderij ‘t Holthuisje

Zonnige bedankochtend met open middag

Tijdens de totale metamorfose van het buitenspeelterrein in mei, regen-
de het pijpenstelen, maar gelukkig scheen bij de bedankochtend met
open middag van Kinderdagverblijf ’t Holthuisje de zon volop en kon ie-
dereen vooral genieten van deze prachtige nieuw aangelegde kindertuin.

Bij het indianenfeest konden alle kinderen zich helemaal uitleven, zoals Bram in de kano

In de pauze werd er door de jeugdige indiaantjes lekker geknutseld met cake, slagroom en strooisnoepjes

Op woensdag 20 september vanaf
19.00 uur is er weer gelegenheid
om met de CDA fractie te spreken. 
Zaken die op de agenda van de
raad staan, maar ook andere on-

derwerpen betreffende de gemeen-
te Bronckhorst, kunnen aan de or-
de komen. Als u belangstelling heeft
kunt u een afspraak maken met de
fractiesecretaris Jannie Rexwinkel. 

U kunt haar bereiken via telefoon-
nummer (0575) 46 34 76. Vermelding
van het onderwerp is belangrijk om te
zorgen dat de specialist van de fractie
aanwezig is.

Meer informatie kunt u ook krijgen
via de website:
www.cdabronckhorst.nl

CDA Spreekuur

In de programmagarage wordt een
plan en zijn uitvoering op cruciale
punten doorgelicht. Net als bij een au-
to kunnen er veel redenen zijn waar-
om de uitvoering van enkele van de 35
GSO-programma's niet verloopt zoals
de steden en de provincie zouden wil-
len. Dat kan liggen aan poli-tiek-be-
stuurlijk draagvlak, functioneren van
programma- of projectlei-ders, betrok-
kenheid van maatschappelijke organi-
saties of bedrijfsleven, inhoudelijke
kwaliteit van het programma of finan-
ciële kaders. Dit najaar worden acht
GSO-programma's een dagdeel onder
de loep geno-men in een programma-
garage, als waren het auto's die een
APK-keuring ondergaan. Daaruit moet
blijken wat er goed loopt, wat er
schort en wat er gedaan moet worden
om het project vlot te trekken. In iede-
re GSO-stad is één programma geselec-
teerd voor deelname. In Apeldoorn:
Comple-te wijken, in Arnhem: Samen-
leven in de buurt (deelproject Het
Broek), in Doetinchem: Iedereen doet
mee, in Ede: Sluitende aanpak risico-
volle jongeren, in Harderwijk: Kwali-
teitsslag Binnenstad, in Nijmegen:
Ring-straten, in Tiel: Tiel-Oost, in Zut-
phen: De Mars. GSO is ontwikkeld
door Gelderland in aanvulling op het
landelijke Grote Stedenbeleid, dat on-

der meer de Gelderse steden Arnhem,
Nijmegen en Apeldoorn omvat. Gel-
derland vindt het ook belangrijk de
problemen in middelgrote steden als
Doetinchem, Ede, Harderwijk, Tiel en
Zutphen aan te pakken. Het GSO-be-
leid streeft naar meer veiligheid, een
goede soci-ale en culturele infrastruc-
tuur, een hoog niveau van voorzienin-
gen en een sterke stadseconomie. 

Daarvoor is in de eerste GSO-periode
2001-2004 ruim € 90 miljoen uitge-ge-
ven. Voor het vorig jaar gestarte GSO-2
is € 63 miljoen uitgetrokken. Daarvan
is inmiddels tien procent uitgegeven.
De ervaring leert dat de piek van beste-
dingen in de volgende jaren valt om-
dat nog niet veel uitgaven zijn ge-
moeid met het opstarten van pro-
gramma's. In het eerste jaar van de
eerste GSO-periode is acht procent van
het beschikbare budget uitgegeven,
net zoals het gemiddelde in het lande-
lijke Grote Stedenbeleid (GSB). Na
ruim een jaar is het college van GS po-
sitief kritisch over GSO-2. In de ene
stad verloopt de uitvoering van de pro-
gramma's beter dan in de andere en
binnen de steden loopt de uitvoering
van het ene programma voorspoedi-
ger dan van het andere. Algemene
conclusies zijn daarom las-tig te trek-
ken.

Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
was één van de succesvolle speer-pun-
ten van de portefeuille van de afgelo-
pen vrijdag onverwacht overle-den ge-
deputeerde Nico Jan Wijsman. Het col-
lege blijft zich onverkort hard maken
voor de uitvoering en het vervolg van
het GSO-beleid.

'APK' voor provinciale stedenplannen
Een APK-keuring voor plannen die
achterblijven of dreigen achter te
blijven. De provincie Gelderland
heeft een nieuw instrument ont-
wikkeld binnen het Gelders Stede-
lijk Ontwikkelingsbeleid, de Pro-
grammagarage. "Een ludieke meta-
foor. Die overigens wél werkt", zegt
gedeputeerde Harry Keereweer.

De nieuwe cijfers, uit de rapportage
"Wonen in Gelderland 2006"  val-len
gedeputeerde Theo Peters tegen. "Hoe-
wel de cijfers van 2005 beter zijn dan
die van 2004 en de voorspellingen
voor 2006 nog weer beter zijn, blijft
het onvoldoende. Met name huurders,
starters en ouderen vallen buiten de
boot. Woningbouwcorporaties, markt-
partijen en gemeenten moeten wor-
den doordrongen van de maatschap-
pelijke verantwoordelijk-heid die ze
hebben." De provincie probeert de
scheefgroei al jaren bij te sturen. Daar-
voor worden afspraken gemaakt met
gemeenten en met woningbouwcor-
poraties. Sinds dit jaar voert de provin-
cie ook gesprekken met marktpartij-
en. Peters zou graag meer mogelijkhe-
den hebben om de ontwikkeling van
de woningbouw te stimuleren. In In-
terprovinciaal verband worden de mo-
gelijkheden onderzocht om de provin-
cie een explicietere rol te geven bij het
tot stand komen van prestatie-afspra-
ken tussen gemeenten en corporaties.
Ook wil gedeputeerde Peters op korte
termijn bekijken of de provincie met
een finan-ciële regeling gemeenten
kan stimuleren meer goedkopere wo-
ningen te bouwen.

GELDERS WOONBELEID
Het Gelders woonbeleid is gericht op
het wegwerken van het woningtekort
van 23.400 woningen in 2015, een
doelstelling die is uitgewerkt het Kwa-
litatieve Woonprogramma 2005-2014
(KWP 2). Volgens het KWP 2 zou de Gel-
derse woningvoorraad ieder jaar met
ongeveer 9.000 woningen moeten
groeien. Van die 9.000 woningen moet
34% uit huurwoningen bestaan. In
2005 was dat 24%, en de planning voor

de komende jaren blijft steken op 26%.
De Regio Rivierenland en KAN hebben
in 2005 opvallend weinig huur-wonin-
gen aan de woningvoorraad toege-
voegd. De planning van de bouw van
goedkope woningen is in de loop van
2005 wel iets verbeterd; van 29% naar
31%. Om het tekort weg te werken
moet jaarlijks 42% van de nieuwbouw
in de goedkopere sector (onder
160.000 euro) plaatsvinden. Alleen in
de Achterhoek komen voldoende star-
terswo-ningen beschikbaar, in het
KAN-gebied zouden er meer dan dub-
bel zoveel gebouwd moeten worden.
Ook de geplande bouw van ouderen-
woningen is in de loop van 2005 verbe-
terd van 32% naar 35%, maar dit zou
38% moeten zijn.

TOTAAL AANTAL 
NIEUWBOUWWONINGEN
Het aantal opgeleverde nieuwbouw-
woningen is in de eerste helft van dit
jaar beduidend hoger dan in de voor-
gaande jaren. Ook het aantal afgege-
ven bouwvergunningen is fors ge-
groeid naar bijna 5.000 in de eerste zes
maanden van 2006.
De provinciale maatregelen om de wo-
ningbouw te versnellen werpen dus
vruchten af. De provincie heeft in
2005 en 2006 een bedrag van ¤ 1,25
miljoen beschikbaar gesteld om het
woningtekort in Gelderland terug te
brengen. Dit geld wordt ingezet om
woningbouwprojecten die om wat
voor reden dan ook dreigen te stagne-
ren, te versnellen. Dat kan een financi-
ele bijdrage zijn om een stilliggend
project kostendekkend te maken, het
beschikbaar stellen van een deskundi-
ge projectbegeleider of iedere andere
ondersteuning om de woningproduc-
tie weer op gang te brengen.

Verder heeft de provincie een check-
list woningbouw ontwikkeld om beter
en sneller inzicht te krijgen welke na-
tionale wetten en specifiek Gel-derse
provinciale regelingen relevant zijn
voor een woningbouwproject. Hier-
door kunnen planningen vaak in el-
kaar worden geschoven zodat een kor-
tere doorlooptijd ontstaat. Ook wordt
de kans op procedurefouten daarmee
kleiner.

Balans is zoek in gelderse
woningbouw
Bouw goedkope huurwoningen blijft ook in 2006 fors achter
In 2006 worden er wéér te weinig
goedkope huurwoningen ge-
bouwd in Gel-derland. Ook blijft
het aantal woningen dat geschikt
is voor senioren achter bij de doel-
stellingen van de provincie Gelder-
land. Deze prognose kunnen GS ge-
ven op grond van bestemmings-
plancapaciteit en afgegeven bouw-
vergunningen. Het aantal opgele-
verde nieuwbouwwoningen zit in
de lift, maar de balans is zoek.



Gesprek met oud-burgemeester en 
lid comité van aanbeveling Peter Bannink

Actie Kerkrestauratie Hummelo

Cappella ad Fluvium zingt requiem 

uit Spaanse Gouden Eeuw

De kerk ziet er zo op het oog nog goed
uit. Waarom is deze actie zo dringend
nodig?
De kenmerkende klokkentoren ziet er
inderdaad prima uit, maar deze is
onlangs dan ook gerestaureerd door de
burgerlijke gemeente Bronckhorst. De
toren is namelijk geen eigendom van de
Protestantse Gemeente in Hummelo. Dit
lijkt misschien wat vreemd, maar alle
kerktorens in de gemeente Hummelo en
Keppel waren eigendom van de gemeente
omdat de kosten voor het onderhoud
moeilijk door de kerkgemeenten op-

gebracht konden worden. Het dak
van de kerk is in 1979 voor het laatst
gerepareerd en is nog in redelijk
goede staat. Het grootste probleem
op dit moment zijn de buitenmuren.
Deze moeten echt nodig onderhan-
den genomen worden, liefst volgend
jaar al. Als hier nog lang mee
gewacht wordt, zal het herstel een
veelvoud bedragen van het bedrag
dat nu begroot is.
Hoeveel geld is er nodig?
De restauratie zal ruim € 200.000,--
gaan kosten. Omdat de kerk een
rijksmonument is, zal de overheid
via Rijksmonumentenzorg ongeveer
de helft bijdragen. Er zal dus ruim 
€ 100.000,-- bij elkaar gebracht moe-
ten worden. 
Wat is er bijzonder aan het
gebouw? 
Eigenlijk is het gebouw niet zo heel
bijzonder. Het in 1838 gebouwd in
Neoclassicistische trant naar ont-
werp van een ingenieur van water-
staat. Het klokkentorentje is een
kenmerkend onderdeel van de
meeste waterstaatskerken. Het is een
eenvoudige kerk geworden omdat er
destijds niet veel geld beschikbaar
was voor de bouw ervan. De kerk is
echter wel het middelpunt van het
dorp en is in hoge mate beeldbepa-
lend voor het centrum van het dorp.
Als comité van aanbeveling om-
schreven wij het als volgt in onze
aanbevelingsbrief: “Van welke kant
men ook naar Hummelo wandelt,
fietst of rijdt, het torentje wijst de
weg. In die zin is de kerk een beetje
van iedereen in Hummelo.”. De
akoestiek in de kerk is overigens erg
goed waardoor het gebouw geschikt
is om concerten te geven. Kortom, de
kerk hoort bij Hummelo en dient in
stand te blijven.
Wie maken deel uit van het comité
van aanbeveling, en wat is het doel
van dit comité?
Naast mij bestaat het comité van
aanbeveling uit de heren A.R.E.L.
Graaf van Rechteren Limpurg, mr.
W.J.R. Baron van Lynden van Keppel
en ing. J.L. Markvoort. Het zijn alle-
maal mensen waarvan de families al
heel lang betrokken zijn bij de kerk
in Hummelo. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de banken in de kerk voor de
bewoners van de huizen Keppel en
Enghuizen. 

Onder leiding van dirigent, zanger
en musicoloog Dirkjan Horringa is
het projectkoor Cappella ad Fluvium
de laatste jaren gestegen tot grote
muzikale hoogte als het om uitvoe-
ringen gaat van zowel geestelijke als
wereldlijke werken uit de Renais-
sance en Barok. 
Tomás Luis de Victoria geldt als één
van de grootste componisten van de
Gouden Eeuw binnen de Spaanse

Renaissance muziek. Na een jezuïe-
tenopleiding werd de talentvolle
jonge zanger en componist, als orga-
nist aangesteld in de kerk van Santa
Maria di Monserrato te Rome. Al snel
werd hij beroemd als componist van
a capella koorwerken en keerde hij
in 1587 terug naar Spanje waar
Filips II hem aanstelde als persoon-
lijk kapelaan voor keizerin Maria.
Het zesstemmige Officium Defunct-

orum (Requiem) of Missa pro
Defunctis genoemd, is één van de
hoogtepunten binnen de Spaanse
polyfone (meerstemmige) koormu-
ziek. Bij de uitvoering in Drempt
wordt de mis afgewisseld met grego-
riaanse motetten en intonaties van
andere Spaanse en Portugese compo-
nisten als De Morales, Lõbo, Esquivel
en Guerrero, voorgangers en tijdge-
noten van De Victoria.
Dirkjan Horringa heeft met ‘zijn’
Cappella ad Fluvium een naam hoog
te houden. Al eerder trad hij met
Cappella uiterst succesvol op tijdens
de Toonbeeld-concertserie. De orga-
nisatoren verwachten dan ook een
grote toeloop, gezien de schare fans,
die het projectkoor in de loop der ja-
ren heeft opgebouwd.
Aangezien de requiemmis en
omlijstende motetten als één geheel
zullen worden gezongen, zal er geen
pauze tijdens het concert worden
ingebouwd. Consumpties (bij de toe-
gangsprijs inbegrepen) kunnen voor-
af en na afloop genuttigd worden.
Vanaf 15.00 uur is de kerk te Drempt
open en om 15.30 uur begint het
concert.
De toegang bedraagt € 10,00 p.p.
inclusief consumptie; jeugd t/m 12
jaar betaalt € 5,00. Plaatsen kunnen
gereserveerd worden via reserve-
ring@toonbeelddrempt.nl.

De N.H. kerk in Hummelo moet dringend gerestaureerd worden. Actie
Kerkrestauratie heeft diverse initiatieven opgestart om het hiervoor
noodzakelijke geld bijeen te brengen. Eén van de acties houdt in dat alle
inwoners in Hummelo de vraag voorgelegd krijgen of zij gedurende vier
jaar donateur willen worden van de Stichting Vrienden van de
Hummelose kerk. Peter Bannink, burgemeester van de gemeente
Hummelo en Keppel van 1 februari 1979 tot 1 maart 1996 en waarne-
mend burgemeester van 1 maart 1996 tot 1 februari 1999, is lid van het
comité van aanbeveling van de Actie Kerkrestauratie in Hummelo. We
stelden hem enkele vragen over de actie.

Het projectkoor Cappella ad Fluvium uit Arnhem/Nijmegen voert tij-
dens het komende Toonbeeld Drempt-concert op zondag 17 oktober één
van de hoogtepunten uit de Spaanse Renaissance uit: de Missa pro
Defunctis van Tomás Luis de Victoria, geschreven voor de begrafenis van
keizerin Maria van Spanje in 1603. 

Op zaterdag 9 september vonden in de gemeente Bronckhorst diverse
activiteiten plaats in het kader van de Open Monumentendag. Dit jaar
was het thema ‘feest’ omdat het de 20ste Open Monumentendag was.
Eén van de locaties was de monumentale omgeving van herbergboer-
derij ’t Wapen van Heeckeren aan de Zelhemseweg in Hummelo.
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Politie zoekt getuigen

Feestelijke Open Monumentendag

Gezellige drukte bij ‘t Wapen van Heeckeren

H.J.C.J. baron van Heeckeren heeft
in 1838 zelfs een grote financiële bij-
drage geleverd om de bouw van de
kerk mogelijk te maken. Ik ben zelf
van 1981 tot 1988 President
Kerkvoogd geweest, een functie die
in het verleden ook door familiele-
den van de andere comitéleden ver-
vuld werd. Het comité bevat beken-
de namen voor de inwoners van
Hummelo. Hopelijk raken de men-
sen hierdoor nog meer overtuigd
van de noodzaak van de restauratie
en zijn zij bereid om financieel bij te
dragen.
Welke acties worden er georgani-
seerd door Actie Kerkrestauratie?
Er worden diverse activiteiten on-
dernomen om geld bijeen te bren-
gen, waaronder het werven van
donateurs. Naast de donateuractie
zullen er op de rommelmarkt van
Het Hummelo’s Gemengd Koor eind
september en op de kerstmarkt
diverse artikelen verkocht worden.
Ook in de kerk worden verschillen-
de evenementen georganiseerd,
zoals het concert dat op 18 juni
werd gegeven. Stichtingen en fond-

sen worden aangeschreven met het
verzoek om een bijdrage. Ook is er
een sponsorwerving onder in
Hummelo gevestigde of met
Hummelo verbonden bedrijven. 
Uw advies aan de inwoners van
Hummelo?
Doe mee met de diverse acties, in
het bijzonder met de donateuractie.
Met deze actie wordt de bijdrage
over vier jaar uitgesmeerd, zodat er
niet teveel in één keer opgebracht
hoeft te worden. 
Zo’n 20 tot 30 jaar geleden was ruim
80% van de inwoners protestant en
volop bereid geld bij te dragen voor
het onderhoud van de kerk. On-
danks het feit dat er nu veel minder
inwoners ‘kerkelijk’ zijn, hebben wij
als comité van aanbeveling er alle
vertrouwen in dat de Hummeloërs
samen voldoende geld bijeen zullen
brengen om het gebouw te behou-
den.
Indien u meer wilt weten over Actie
Kerkrestauratie kunt u contact
opnemen met Jan Hagenbeek, tele-
foon 0314-384914.

De politie van Doetinchem zoekt
getuigen van een vervelend voorval,
waarbij een negroïde man onder
meer een deuk in een autoportier
schopte.
Het incident vond zaterdagavond 2
september omstreeks 20.40 uur
plaats op de Stationsstraat. Een
jonge vrouw uit Doetinchem zat,
samen met haar zus, in de auto te
wachten bij het station aan de Sta-
tionsstraat. Uit de trein van 20.30
uur kwamen meerdere mensen
waaronder twee negroïde mannen.

De twee vrouwen besteedden geen
aandacht aan de weglopende trein-
passagiers, maar plotseling kwam
één van de negroïde mannen aan de
passagierskant staan en trapte een
deuk in het portier. Ook trachtte hij
het portier te openen. De vrouw kon
dit voorkomen. De bestuurster
schrok behoorlijk en reed direct
weg. De man bleef de auto in eerste
instantie volgen, maar moest later
afhaken. De vrouw heeft aangifte
gedaan en de politie zoekt getuigen
van het voorval.

Het Wapen van Heeckeren is een
rijksmonument en ademt, zowel
van buiten als van binnen, een
nostalgische sfeer uit. Een aantal
paarden voor de herberg en de aan-
wezigheid van de folkloristische
dansgroep ‘Wi-j eren ’t Olde’ uit
Zelhem in klederdracht maakten
het beeld compleet. Bezoekers
waanden zich helemaal in vroegere
tijden. 
Tegenover de herberg staat een oude
wagenschuur. Het bijzondere van
deze schuur is dat doortrekkende
Hessenkooplui er ’s avonds aan de
ene kant naar binnen konden en de
andere morgen er aan de andere
kant er weer uit konden om verder
te trekken. De ‘doortrekschuur’ was
voor deze dag ingericht als filmlo-
kaal waar de gehele dag filmopna-
men van Hummelo en Keppel in
oogsttijd vertoond werden, aange-
vuld met recentere opnamen van

het Hummelose volksfeest. Op deze
opnamen was onder andere Bennie
Jolink als bieleman te zien. In de
herberg zelf was er een kleine rom-
melmarkt en met een huifkar kon
een tocht gemaakt worden langs
enkele historische boerderijen. ’s
Middags demonstreerde een hoef-
smid onder veel belangstelling het
beslaan van paarden. 
Omdat de Zelhemseweg ter hoogte
van ’t Wapen van Heeckeren was
afgezet in verband met. wegwerk-
zaamheden, vreesde de organisatie
aanvankelijk dat er misschien niet
veel mensen op de open dag zouden
komen. Dit bleek gelukkig niet het
geval en de gehele dag door was het
gezellig druk. Feestmuziek van
onder andere de Boerenkapel van
Oldenkeppel in combinatie met het
schitterende weer maakten het
feestgevoel compleet.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Hoe denkt u over uw woonomge-
ving? Wat is uw mening over ons
gemeentebestuur? Wat vindt u van
de gemeentelijke regels en de
dienstverlening aan onze loketten?
Het gemeentebestuur vindt het
belangrijk om uw mening over de
gemeente te weten. Daarom
houden wij in de maand oktober
een enquête onder inwoners en
onder bezoekers van het gemeen-
tehuis/kantoor.

Binnenkort stuurt de gemeente
naar 1.200 willekeurig gekozen
inwoners een brief met een vragen-
lijst over de gemeente. Daarnaast
kunt u, nadat u een bezoek heeft
gebracht aan het gemeentehuis/
kantoor om bijvoorbeeld een iden-
titeitskaart aan te vragen, van eind
september tot eind oktober een
vragenlijst invullen over de dienst-

verlening aan onze loketten. In de
vragenlijsten kunt u uw waardering

geven over een aantal aspecten van
de gemeente. Als een groot aantal

inwoners dit doet, kunnen wij op
hoofdlijnen de 'Staat' van onze
gemeente aangeven: oftewel hoe
staat onze gemeente er op dit
moment volgens u voor? Wij hopen
dat u een zo eerlijk mogelijk
oordeel geeft over de gemeente en
over het gemeentebestuur, zodat
deze 'Staat' van de gemeente ook
daadwerkelijk weergeeft wat u als
inwoner denkt en wij weten waar
we eventueel nog aan moeten
werken. Ontvangt u een vragenlijst
met de post of brengt u tussen eind
september en eind oktober een
bezoek aan het gemeentehuis/kan-
toor, dan stellen wij het zeer op
prijs als u aan ons onderzoek wilt
meewerken. Hiermee helpt u ons
ons werk beter te doen. De resulta-
ten van het onderzoek worden naar
verwachting in januari 2007
bekend.

Wat is de 'Staat' van onze gemeente?

U bent een 'gewone' burger van
Bronckhorst. U wilt iets onder de
aandacht brengen van de gemeente-
raad. Dat kan. U kunt iets op de
agenda van de raad laten zetten,
zodat die er over kan nadenken,
praten en eventueel zelfs beslissen!
U moet wel spreken mede namens
een stel gelijkgestemden. Maar hoe
werkt dat dan?

Neem nou…
Stel dat u op een buurtfeestje bij
elkaar zit. Het gesprek komt op de
kinderen en hun veiligheid bij het
spelen op straat. De ene buurvrouw
vertelt over bijna-ongelukken en de
andere buurman laat zijn koters niet
op straat fietsen. Vindt u na wat heen
en weer gepraat dat er iets aan de
verkeerssituatie moet gebeuren? Of
dat er een apart veilig speelveldje bij
u in de buurt moet komen? Of heeft u
een ander idee?

Op de agenda
Als inwoner van de gemeente
Bronckhorst kunt u dat soort onder-
werpen op de agenda van de raad
laten zetten. Inwoners van de
Bronckhorst van zestien jaar en
ouder kunnen al een burgerinitiatief
indienen. Dat kan bijvoorbeeld een
concreet uitgewerkt voorstel zijn, of
een onderwerp waarvan u vindt dat
het in de raadsvergadering bespro-

ken moet worden. Het moet wel door
een stel mensen gedragen worden.

Spelregels 
De raad heeft in dit verband enkele
spelregels opgesteld. Die staan in
de Verordening burgerinitiatief
gemeente Bronckhorst. Deze forme-
le en uitgebreide regeling vindt u
onder andere op de website. Ook
kunt u die verordening inzien bij de
Griffie in het gemeentehuis.

Uitzonderingen
Enkele specifieke onderwerpen zijn
van het burgerinitiatief uitgezonderd.
Dat zijn bijvoorbeeld: onderwerpen
die over privébelangen gaan, vragen
over het gemeentelijke beleid en
over onderwerpen waarover tijdens
de raadsperiode - waarin indiening
van het voorstel plaatsvindt - de raad
een besluit heeft genomen.

Zo pakt u het aan
U moet uw burgerinitiatief schrifte-
lijk indienen bij de voorzitter van de
raad. Dat is de burgemeester, maar
als u het adresseert aan de Griffie
dan komt het goed terecht. Uw
burgerinitiatief moet wel onder-
steund worden door minimaal
25 handtekeningen van inwoners van
zestien jaar of ouder. Een aanvraag-
formulier vindt u ook op de website
en is ook bij de Griffie te verkrijgen.

Zo werkt het
Na indiening van een burgerinitiatief
toetst de burgemeester het voorstel
of het onderwerp aan de spelregels
en agendeert dit voor de eerstvol-
gende raadsvergadering. Het burge-
rinitiatief moet dan wel minstens
twee weken voor de eerstvolgende
raadsvergadering zijn ingediend.
Als indiener wordt u apart voor die
raadsvergadering uitgenodigd. Daar
krijgt u de gelegenheid uw voorstel
toe te lichten. Als indiener blijft u
uiteraard op de hoogte van de
besluitvorming.

Informatie
Voor informatie over het burger-
initiatief en formulieren kunt u
contact op nemen met de Griffie, tel.
(0575) 75 05 42 of griffie@bronck-
horst.nl. De verordening en de for-
mulieren kunt u ook via de website 
www.bronckhorst.nl downloaden.

Burgerinitiatief: voor iedereen!

Net als in de voormalige gemeen-
ten, is in de gemeente Bronckhorst
ook een subsidieregeling voor
onderhoud van gemeentelijke
monumenten van kracht. Is dit aan
uw aandacht ontsnapt? Als u nog
onderhoud aan een gemeentelijk
monument wilt uitvoeren, neemt u
dan contact op met de heren C. Hofs
of W. Hagens van de afdeling Ruim-
telijke en economische ontwikke-
ling (monumenten), tel. (0575) 75 03
52/53. De subsidiepot is echter niet
onuitputtelijk, wees er dus snel bij.

Subsidieregeling
gemeentelijke
monumenten

Afdeling Bouwen
en milieu gesloten
op 20 september
De afdeling Bouwen en milieu is
op 20 september a.s. vanaf 12.00
uur voor publiek gesloten. De
medewerkers van deze afdeling
zijn die middag ook telefonisch
niet bereikbaar.

De gemeente is bezig met uitbrei-
dingsplan 'De Wogt II' in Wichmond.
Het plan voorziet in een bouwmoge-
lijkheid voor maximaal 17 woningen
ten oosten van de kern Wichmond.
De uitbreiding sluit aan de westzijde
aan op de eerste fase van het plan
'De Wogt' (Ludger e.o.) en wordt
verder begrensd door de Baakseweg
aan de zuidzijde, de Hackforterweg
aan de noordzijde en het zandpad
naast het perceel Baakseweg 16 aan
de oostzijde. Van de te realiseren
woningen behoren er zes tot de

categorie 'ruimte-voor-ruimte'.
'Ruimte-voor-ruimte woningen' zijn
woningen die gebouwd mogen wor-
den omdat hier agrarische bedrijfs-
gebouwen voor gesloopt zijn.
Agrariërs hebben hiervoor een ver-
goeding van de provincie ontvangen,
die met een deel van de opbrengst
van deze woningen door de gemeen-
te aan de provincie terugbetaald
moet worden. 

Dit voorontwerpbestemmingsplan
ligt van 7 september t/m 18 oktober

2006 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Ook
kunt u het plan inzien op onze web-
site www.bronckhorst.nl, onder het
kopje infobalie/plannen en projec-
ten. Ingezetenen en belanghebben-
den kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk
(wat de voorkeur heeft) of mondeling
naar voren brengen bij b en w.

Inspraak bestemmingsplan 'Wichmond, de Wogt II'



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 13 september

Zoals wij u vorige week al uitge-
breid berichtten is er op 13 septem-
ber a.s. een extra vergadering van
de raad over de WMO (Wet maat-
schappelijke ontwikkeling). De
vergadering is in de raadzaal van
het gemeentehuis en begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom
om de vergadering bij te wonen. Op
de agenda staan de eerste twee
WMO-notities ('Huishoudelijke hulp
en Wvg' en 'WMO-loket') die klaar
zijn. Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de Griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/raad en
commissies. De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
28 september 2006.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de vol-
gende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet

bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.

Commissie Evaluatie en controle
13 september 

Aansluitend aan bovenstaande
raadsvergadering begint om 20.45
uur de openbare vergadering van de
commissie Evaluatie en controle. 
U bent van harte welkom om de
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• presentatie zomertoer

De burgemeester blikt terug op
de fietstocht die raad en college

in juli maakten langs alle kernen
en dorpen van de gemeente

• begroting 2007 Regio
Achterhoek 
Omdat de Regio voorstelt om het
bedrag per inwoner te verhogen
en daarmee niet vasthoudt aan de
nullijn, stellen b en w de raad
voor niet in te stemmen met de
begroting van de Regio Achter-
hoek 

• Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Het voorstel is om de APV op
enkele onderdelen aan te passen.
Doel van de wijziging is verminde-
ring van wat regelgeving waar-
door sommige kleinschalige
activiteiten met een melding
kunnen worden afgedaan 

• legesverordening Bronckhorst
De kosten voor het afgeven van
een reisdocument en het nieuwe
rijbewijs zijn door de nieuwe
regelgeving gestegen. Uitgangs-
punt is om kostendekkend te
werken. Voorgesteld wordt om de
legesverordening om die reden
aan te passen

Commissie Beleidsontwikkeling
14 september 

Deze openbare vergadering begint
om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• financiële kaders aankoop

gronden (actief grondbeleid)
Gevraagd wordt om financiële
kaders vast te stellen, zodat b en
w tot strategische aankoop van
gronden kan overgaan. Bij het
realiseren van uitbreidings-
plannen heeft de gemeente zo
een betere uitgangspositie

• nieuw uitgiftebeleid woning-
bouwkavels Bronckhorst
Voorgesteld wordt om geen
wachtlijsten meer te hanteren
per 1 januari 2007, maar voor een
aantal (lopende) bouwplannen de
huidige wachtlijsten nog wel te
handhaven. Per 1 januari 2007 is
het de bedoeling om met een

lotingsysteem te werken,
waaraan bindingseisen voor
Bronckhorst worden gehanteerd 

• startnotitie kernenbeleid
Bronckhorst
Samen met de Vereniging Kleine
Kernen is een startnotitie opge-
steld waarin staat hoe de ge-
meente om wil gaan met haar
dorpen en buurtschappen, dorps-
belangenorganisaties en dorps-
plannen. Gevraagd wordt om deze
startnotitie vast te stellen

• projectbeschrijving nieuwbouw
gemeentehuis
In dit voorstel staan de verschil-
lende stappen en bestuurlijke
beslismomenten om tot de bouw
van een nieuw gemeentehuis voor
Bronckhorst te komen. De raad
heeft al eerder aangegeven dat
het nieuwe gemeentehuis cen-
traal in de gemeente (Hengelo)
moet komen. 

• notitie naar een gemeentelijk
archeologiebeleid
Voorgesteld wordt om een
archeologische beleidsadvies-
kaart te laten maken, inclusief
alle dorpskernen en historische
stads- en dorpsgezichten

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is 
vijf minuten. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de Griffie, onder
opgave van het onderwerp waar-
over u wilt spreken. Aanmelden
kan via tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

De monumentencommissie verga-
dert op 20 september a.s. om 09.00
uur in het gemeentekantoor. De
vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering kunt u vinden
op onze website ww.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

In verband met een personeelsbij-
eenkomst is de afdeling Publieks-
zaken (paspoorten, rijbewijzen
etc.) van de gemeente op 15 sep-
tember tot 11.30 uur bereikbaar.

Publiekszaken 
15 september tot
11.30 uur bereikbaar

Leerlingenvervoer 
Hoe de gemeente Bronckhorst het
leerlingenvervoer voor vooral kin-
deren die het speciaal onderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs
bezoeken heeft geregeld, is opge-
nomen in een gemeentelijke
verordening. De gemeente kan
zorgen voor passend vervoer of
ouders een gehele of gedeeltelijke
vergoeding geven voor de noodza-
kelijk te maken vervoerskosten 
in verband met het dagelijkse
schoolbezoek. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de
afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 02 50.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, zaal Nijhof, 11 november 2006 van 20.00 tot 22.00 uur, uitvoering chr. muziekver.

Euterpe 
• Hengelo Gld., diverse verharde en onverharde wegen rond Hengelo, off-roadrit voor motoren

op 26 november 2006, Hamové
• Hengelo Gld., afsluiten van de Veldermansweg, 26 november 2006 van 07.00 tot 17.00 uur,

Hamové
• Hengelo Gld., De Hietmaat, samengestelde menwedstrijden, tijdelijke verkeersmaatregel,

tijdelijke gebruiksvergunning, 14 en 15 oktober 2006 van 08.00 tot 19.00 uur, In Stap en Draf
• Hengelo Gld., Varsselseweg 34, 26 november 2006, ontheffing artikel 35 van de Drank- en

horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning voor bestaand bouwwerk, Hamové
• Toldijk, Wuusweg 3, ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet, 28 oktober 2006, LRV

& PC de Zevensteen
• Toldijk, Wuusweg, tripalon, 28 oktober 2006 van 08.00 tot 18.00 uur, LRV & PC de Zevensteen
• Wichmond, Broekweg 11, ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet, tijdelijke gebruiks-

vergunning, 14 oktober 2006 van 20.00 tot 02.00 uur, Jong-Gelre afd. Vorden/Wichmond

Bouwvergunningen 
• Halle, Zanddijk 8, vernieuwen schuur
• Hengelo Gld., Tentendijk 5, verbouwen schuur
• Keijenborg, Eulingkamp 26, bouwen dakkapel
• Steenderen, Nijverheidsweg ong., gedeeltelijk veranderen aardappelsorteerbedrijf
• Toldijk, Zutphen-Emmerinkseweg 15, bouw quarantaineruimte varkenshouderij
• Vorden, Industrieweg 7, bouwen serre
• Zelhem, Berkendijk 2a, veranderen zijgevels schuur 
• Zelhem, Hobelmansdijk 3, bouwen mestopslag
• Zelhem, Keijenborgseweg 31, bouwen bijgebouw
• Zelhem, Michelstraat 30, veranderen woning

• Zelhem, Ruurloseweg 39-74, vergroten vakantiebungalow
• Zelhem, Ruurloseweg 41, plaatsen dakkapellen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Halle, Roggestraat 7, voor het vergroten van de woning en het bouwen van een garage met

carport/overkapping. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 23, lid 23.1 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 57/59, voor uitbreiding van de woning. Het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 13, lid 3, sub b van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1998' 

De bouwplannen liggen vanaf 14 t/m 27 september 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu.  

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Baaksekampweg 1, voor het bewonen van een schuur, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Heidenhoekweg 11, voor het verbouwen van de woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Ermelinkstuk, voor het bouwen van 11 woningen, geldend bestemmingsplan ''t Soer-

lant III'

Voorgenomen vrijstellingen

De zomertoer ging ook langs Vorden
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Artikel 50, lid 5 van de Woningwet
• Vorden, Reeoordweg 2, voor het bouwen van een multifunctionele accommodatie, geldend be-

stemmingsplan 'Buitengebied De Vijfsprong'en toekomstig bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden' 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 september t/m
25 oktober 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 september 2006:
• Zelhem, Doetinchemseweg 21-23, voor het tijdelijk bewonen van een voormalig politiebureau,

geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002' 

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 4 september 2006:
• Steenderen, terrein van J. Winkel aan de J.F. Oltmansstraat en het Burg. Buddingh-plein,

kermis met vogelschieten, optocht en een lunapark, 14 t/m 16 september 2006, Stichting
Steenderense Kermis 

• Steenderen, terrein van J. Winkel aan de J.F. Oltmansstraat en het Burg. Buddingh-plein,
ontheffing geluidshinder, 14 september 2006 van 19.00 tot 02.00 uur, 15 september 2006 van
08.00 tot 02.00 uur, 16 september 2006 van 09.00 tot 02.00, Stichting Steenderense Kermis

• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel en Zelhem, 11 t/m 24 september 2006, 2 oktober
t/m 12 november 2006, 20 november t/m 10 december 2006, 15 t/m 28 december 2006,
plaatsen tijdelijke reclame, M.D.S. Buitenreclame

Verzonden 7 september 2006:
• Drempt, Zomerweg, 16, 17 en 18 september 2006, lunapark, ontheffing geluid, 16 september

van 10.00 tot 01.00 uur, 17 september van 11.00 tot 01.00 uur, 18 september van 11.00 tot 
24.00 uur, Stichting Sint Willibrordus

• Drempt, diverse wegen in Voor- en Achter Drempt, optocht, van 12.00 tot 16.00 uur
• Drempt, kermis, perceel kruising Zomerweg en de Hulsevoortseweg, tijdelijke gebruiksver-

gunning op 17 en 18 september 2006, ontheffing geluid op 17 september van 15.00 tot 01.30 uur
en 18 september van 11.00 tot 01.30 uur, de heer J. Hoppenrijs

• Drempt, kermis, perceel kruising Zomerweg en de Hulsenvoortseweg, 17 en 18 september
2006, ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet, Stichting Steenderense Kermis

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 6 september 2006:
• Baak, Wichmondseweg 26, verbouw woning
Verzonden op 7 september 2006: 
• Vorden, Brinkerhof 94/92, bouwen bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 september 2006:
• Vorden, Enkweg 11, 5 jaar tijdelijk plaatsen kantoorunit en aanbrengen raamkozijn in de

linkerzijgevel
Verzonden op 6 september 2006:
• Baak, Dambroek 29, bouwen woning
• Vorden, Galgengoorweg 17, vergroten stal, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Vorden, Hoge Slagdijk ong., bouw woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Blekweg kavelnr. 4, oprichten van een bedrijfspand
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 7 september 2006: 
• Hengelo Gld., Korenbloemstraat 22a, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Korenbloemstraat 22b, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Terborgseweg/Schovenweg, bouw 2e bedrijfswoning

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 5 september 2006: 
• Vorden, Schoolstraat 2, bouwen helft van een dubbele woning 
Verzonden op 7 september 2006: 
• Laag-Keppel, Rijksweg 65, vergroten woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 6 september 2006:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 59, voor de uitbreiding van het woonhuis

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, in verband met de kermis van 16 t/m 18 september 2006 gelden de volgende

verkeersmaatregelen: de Zomerweg, tussen de Veenweg en de Roomstraat, wordt van 

16 september 12.00 uur tot 18 september 24.00 uur afgesloten voor het verkeer. Voor dezelfde
periode geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer:
- komende vanaf Voor-Drempt vanaf de kruising Zomerweg/Veenweg via de Veenweg, de 

Tellingstraat, de Bronksestraat, de Roomweg naar de Zomerweg 
- komende vanaf Toldijk vanaf de kruising Zomerweg/Roomstraat via de Roomstraat, de 

Bronksestraat, de Tellingstraat, de Veenweg naar de Zomerweg
Verder worden de Zomerweg, tussen de Veenweg en de Roomstraat; Roomstraat, tussen de
Zomerweg en de Bronksestraat; Bronksestraat; Molenweg; Tellingstraat, tussen de Kerk-
straat en de Bronksestraat; Kerkstraat, tussen de Veldweg en de Tellingstraat; ds. de Graaff-
weg; Braambergseweg; Gildeweg en Dreef op 17 september van 11.00 tot 16.00 uur afgesloten
voor het verkeer. Hiervoor geldt een omleidingsroute: 
-  komende vanaf Voor-Drempt via de Veldweg, de Eekstraat, de Hoefkensestraat, de 

Zomerweg naar de Torenallee
-  komende vanaf de Torenallee via de Zomerweg, de Hoefkensestraat, de Eekstraat naar de 

Zomerweg
• Baak, tijdens de kermis zijn de Vordenseweg vanaf de Zutphen-Emmerikseweg tot aan de

Beukenlaan, de Pastoriestraat, Wichmondseweg, Van der Heijdenstraat, Helmichstraat, Pas-
toor Teubnerstraat, Pastoor Bouwhuisstraat, Leeuwencamp en Bobbinkstraat op 1 oktober
2006 van 12.00 tot 16.00 uur afgesloten voor het verkeer. Datzelfde geldt voor de Wichmondse-
weg, vanaf de Vordenseweg tot aan de inrit naar Huize Baak, van 28 september t/m 3 oktober
2006. Verder wordt op 1 oktober 2006 van 12.00 tot 16.00 uur een parkeerverbod ingesteld aan
beide zijden van de Vordenseweg, vanaf de Beukenlaan tot aan de Singelwal, en aan de rech-
terzijde van de Beukenlaan, vanaf de Vordenseweg tot aan de Schooldijk

• Linde, van 21 t/m 23 september 2006 is het Volksfeest Linde. Hiervoor gelden de volgende ver-
keersmaatregelen: de Lindeseweg, tussen het Stapelbroek en de Vosheulweg, is op 23 sep-
tember vanaf 12.00 uur tot 24 september 13.00 uur afgesloten voor het verkeer. Voor het door-
gaande verkeer is in die periode een omleidingsroute ingesteld via het Stapelbroek, Helder-
boomsdijk, Zelledijk en Vosheulweg. Verder is van 17 september 08.00 uur tot 23 september
12.00 uur een maximumsnelheid van 30 km/u van toepassing op de Lindeseweg, tussen het
Stapelbroek en de Vosheulweg

• Vorden, tijdens de open dagen van Pompoenerie Tonda Pandana op 15, 16 en 17 september
2006 van 10.00 tot 18.00 uur is een éénzijdig parkeerverbod van kracht op de Oude Zutphense-
weg, van de Zeltsweg tot aan de Kerkhoflaan (zijde van de kwekerij)

De tijdelijke wegafsluitingen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving en tijdelijke verkeersmaatregelen)
Bouwen en milieu (bouwvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeente-
lijke monumentenvergunning). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de in-
diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de
gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 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.

Verleende vergunningen

Ontwerpbesluiten (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf
14 september t/m 25 oktober 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:

• Vorden, Ruurloseweg 115, buitenplaats 't Medler, aanvraag monumentenvergunning voor de
verbouw van het bouwhuis 

• Vorden, Wiersserallee 7, buitenplaats De Wiersse, aanvraag monumentenvergunning voor de
verbouw van het bouwhuis

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 oktober 2006. Indien u dat wenst worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. 
U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt
u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen 
met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 7503 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 14 september t/m 25 oktober
2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Vordenseweg 4-6, voor een veranderingsvergunning voor een melkveebedrijf

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning op-
gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 26 oktober 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke 

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

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 14 september t/m 25 okto-
ber 2006 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Roessinkweg 2, voor een tijdelijke vergunning voor drie jaar voor het veranderen

van de inrichting met het realiseren van een experimentele biogaswasser
• Hengelo Gld., Varsselseweg 42, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een rundveehouderij
• Vorden, Mosselseweg 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een agrarisch bedrijf met campingactiviteiten
• Zelhem, Boeninksteeg 3a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf
• Zelhem, Heijinkweg 2, voor een oprichtingsvergunning voor een veehouderij

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben 

ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de eerdere

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

zienswijzen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage en wel vóór 26 oktober 2006.

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

B en w maken bekend dat zij op 5 september jl. mandaat hebben verleend aan de brandweer-
commandant voor het aanstellen, bevorderen, verlenen van ontslag op verzoek en verlenen en
opschorten van FLO-ontslag van de vrijwillige brandweer.

Bekendmaking mandaat brandweercommandant

De Kleine Schutterij werd opgericht in
1911 en streeft vele oude tradities na.
Zo bestaat deze uit ongeveer 20 jon-
gens van de drie basisscholen, die zich
hiervoor moeten opgeven. Door de
grote belangstelling moet vaak geloot
worden om de rang of functie van ka-
pitein, luitenant, vlaggenist, tamboer-
maître, vendelzwaaier, trommelaars

en bielemannen. Op de eerste kermis-
dag, vroeger de 2e vrijdag in septem-
ber, maar al weer jaren op de vrijdag
ná de Bronkhorster Kermis, komt de
Kleine Schutterij al vroeg in actie. Tij-
dens de rondgang door het dorp wor-
den op vijf verschillende plaatsen bie-
lemanpaaltjes door de bielemannen
omver gehakt. De vendelhulde wordt

gebracht bij de burgemeester, de dok-
ter, de dominee, de pastoor en De Bon-
gerd en kinderen die met de optocht
meelopen, krijgen snoep. Aan het
eind van de tocht wordt op de vogel-
weide om het Koningsschap van de
Kleine Schutterij van Steenderen ge-
schoten met een kruisboog.

De Steenderense Kermis is 14, 15 en 16
september. De Kleine Schutterij treedt
aan op vrijdag 15 september, een half
uur later dan andere jaren, namelijk
om 08.45 uur. In het programma staat
aangegeven, dat op die tijd de Kleine
Schutterij én meisjes vogelknuppelen
vertrekken vanaf het Burg. Buddingh’-
plein. Goed lezend is de conclusie dat
voor de Kleine Schutterij de jongens
worden bedoeld.
Vorig jaar werden voor het eerst meis-
jes toegelaten in de Kleine Schutterij.
Nikki Scholten en Celine Peddemors
waren toen bielemannen, wat letter-
lijk: ‘mannen die een bijl dragen’ bete-
kent. Dit jaar wilde Nikki graag mee-
doen als Kapitein en zij schreef daar-
om een echte sollicitatiebrief. De jon-
gens hielden beraad en zij vonden het
geen probleem om naar een meisje te
moeten luisteren. Zij was dan ook erg
blij te horen dat zij was aangenomen!
Toch zat er een addertje onder het
gras: meisjes mogen niet kruisboog-
schieten, zij gaan vogelknuppelen. De
heer Gert Petrie van de kermiscom-
missie, besliste dat niet werd afgewe-
ken van de traditie en dat zij, ondanks
haar status als Kapitein, toch niet
mocht schieten. Nikki is erg teleurge-
steld dat zij, de Kapitein, niet dat eer-
ste schot mag lossen. Maar ja, volgens
de aloude traditie heeft nog nooit een
meisje geschoten!

In de overige kernen van de voormali-
ge gemeente Steenderen, Bronkhorst,
Toldijk, Baak en Olburgen/Rha, wordt
ook kermis gevierd.
In Bronkhorst wordt, net als in Steen-
deren, gestreefd naar het voortduren
van de jarenlange traditie. Het be-
stuur van Schutterij Eendracht van
Bronkhorst bestaat uit heren, maar de
Kleine Schutterij bestaat uit jongens
én meisjes. Bij het kruisboogschieten
van de jeugd is aan het eind van de
wedstrijd voor de jongens een koning
en bij de meisjes een koningin. Bij de
Grote Schutterij schieten de heren op
de vogel voor het koningschap en mo-
gen de dames vogelknuppelen, maar

alleen de Vogelkoning en zijn vrouw
worden geëerd. Het bestuur van de
Stichting Oranjefeesten Toldijk beleef-
de in 1981 een historische verande-
ring. Na een jarenlang mannenbe-
stuur werden de eerste dames welkom
geheten. Bij het vogelschieten werden
een aantal jaren later ook vrouwen
toegelaten, met in 1992 de eerste vo-
gelkoningin, maar het vogelknuppe-
len bleef een vrouwenaangelegenheid.
Voor de schoolkinderen werden en
worden spelletjes georganiseerd.

In Baak, bij de Kermis en Oranjestich-
ting, kwamen na de viering van het
100-jarig bestaan van de Baakse Ker-
mis in 2002 ook dames in het bestuur.
Bij het vogelschieten werden naast de
heren ook dames toegelaten en bij het
vogelknuppelen mochten naast de da-
mes heren mee gaan doen. Voor de
jeugd van groep 6, 7 en 8 werd de ver-
sleten kruisboog vervangen door
schieten met pijl en handboog. Er is
één competitie voor jongens en meis-
jes samen, met aan het eind van de
wedstrijd één jeugdkoning(in). In Ol-
burgen/Rha werd na de oorlog door
een feestcomité, later Oranjecomité
een bevrijdingsfeest georganiseerd,
van waaruit de Kermis ontstond. Weer
later veranderde dit in een Oranje-
stichting wat nu al zo’n 60 jaar be-
staat. Het vogelknuppelen voor dames
is enkele jaren geleden afgeschaft en
nu wordt er door dames en heren ge-
schoten. Voor de basisschoolkinderen
zijn er activiteiten in de middag. 

In Steenderen zijn in de loop der jaren
al wel enige aanpassingen doorge-
voerd. Traditioneel zitten er in het be-
stuur van de Kermiscommissie alleen
heren en worden ook bij het vogel-
schieten alleen heren toegelaten, voor
de dames is er vogelknuppelen. 

Daarnaast is het voor dames én heren
mogelijk om deel te nemen aan het
schijfschieten en kegelen. 

En dit jaar is het derde jaar dat kan
worden deelgenomen aan het mini-
vogelschieten. De heer Gert Petrie, al
bijna 25 jaar in de kermiscommissie,
organiseert dit jaar voor het laatst de
Kleine Schutterij. 

De heer Klaas Leutscher die zijn derde
Kermiscommissiejaar beleeft, neemt
het daarna voor zijn rekening. “Vol-
gens Gert Petrie is het kruisboogschie-
ten al zo lang voorbestemd aan jon-
gens. 

Het vergt veel tijd om tradities te door-
breken,” zo legt Klaas Leutscher uit.
“Misschien kunnen in de toekomst
wel veranderingen worden verwacht,
maar elke verandering blijft altijd een
Commissiebesluit!”

Bij de Kleine Schutterij blijft het dus
dit jaar zeker volgens de oude traditie:
de jongens kunnen kruisboogschieten
voor het koningschap. Nu de Kapitein
een meisje is, mag iemand anders het
eerste schot lossen.

Kermis in Steenderen

Nikki Scholten Kapitein Kleine Schutterij

De Kleine Schutterij in Steenderen beleeft voor het eerst in zijn lange tra-
ditie iets zeer vooruitstrevends: er is een vrouwelijke Kapitein! Nikki
Scholten schreef een sollicitatiebrief, omdat zij alleen in díe functie wilde
meedoen. In het overleg met de jongens werd de keus gemaakt en kon zij
als Kapitein aantreden. Helaas is er één probleem: meisjes mogen niet
meedoen met kruisboogschieten … en dus mag zij niet, zoals de traditie
voorschrijft, als Kapitein het eerste schot lossen!

Nikki Scholten schrijft kermisgeschiedenis als eerste vrouwelijke Kapitein van de Kleine
Schutterij in Steenderen

OP ZOEK NAAR JOU
Wij zijn op zoek naar personen die nog steeds oud

ambachtelijk werk doen, om bij ons op De Wehme

tijdens de najaarsmarkt te demonstreren. Deze markt

zal plaats vinden op 11-11-2006. 

Heeft u tijd en vindt u leuk om te laten zien wat er nog

van de oude tijd bewaard is gebleven?

Bel ons op De Wehme en vraag naar Els Hummelink of

Katja Manuela voor meer informatie.

De Wehme

Nieuwstad 32

7251 AJ vorden

Tel. 0314-357450



Ondernemer in beeld

Lentferink Mannenmode

zie verderop in deze krant

““““ HHHH EEEE NNNN GGGG EEEE LLLL OOOO     PPPP RRRR EEEE SSSS EEEE NNNN TTTT EEEE EEEE RRRR TTTT””””     iiii ssss     eeeeeeeennnn     uuuu iiii tttt ggggaaaavvvveeee     vvvvaaaannnn     ddddeeee     HHHHeeeennnnggggeeee llll oooosssseeee     OOOOnnnnddddeeeerrrrnnnneeeemmmmeeeerrrr ssss     VVVVeeeerrrreeeennnn iiii gggg iiii nnnngggg     iiii nnnn     ssssaaaammmmeeeennnnwwwweeeerrrrkkkk iiii nnnngggg     mmmmeeee tttt     pppp llll aaaaaaaa tttt sssseeee llll iiii jjjj kkkkeeee     vvvveeeerrrreeeennnn iiii gggg iiii nnnnggggeeeennnn     eeeennnn     ddddeeee     VVVVVVVVVVVV....

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van
Bronckhorst

17 september17 september

Winkels open 11.00 tot 17.00 uur, 
Line-dance demonstraties en workshops

van The Little Big-Horn Dancers,
Indianendorp voor de kinderen, 
dweilorkest, ballonnenclown

WESTERN LIFE
KOOPZONDAG
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Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

MMMM oooo dddd eeee ssss hhhh oooo wwww     gggg eeee mmmm iiii ssss tttt ????
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17 september
koopzondag

ADIDAS PUMA ASICS

QUICK NIKE LOTTO

TWINLIFE

Spalstraat 13, 7255 AA  Hengelo (Gld.)

KOOPZONDAG

17 SEPTEMBER

STOEPVERKOOP

RESTANTEN

SPORTSCHOENEN

VOOR DE LAAGSTE

PRIJZEN

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00 € 25,00

€ 40,00 € 30,00

De geautoriseerde BOSE dealer

Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

After sales service

Overtuig uzelf.
Vraag nu om een demonstratie.

Het nieuwe 3·2·1 GSX-systeem is uitgerust met uMusic™, een innovatie van
Bose die uw muziek- beleving nog aangenamer maakt.
uMusic luistert naar en onthoudt uw muzikale smaak, houdt rekening met
uw voorkeuren voor bepaalde tijden en stemmingen, en ‘begrijpt’ u steeds
beter naarmate u meer muziek afspeelt.
uMusic ontwikkelt de vaardigheid om muziek uit te zoeken waarvan u
het meest geniet. Het systeem reageert direct en subtiel op uw stemming.

* Uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS® module niet afgebeeld

Inclusief uMusic
™,

 ons intelligente

weergavesysteem

Het slaat uw cd-muziek op,

leert uw voorkeuren

en speelt wat u wilt.

Het NIEUWE 3·2·1 GSX
DVD home entertainment-systeem van Bose
Het plezier van een muziekuitvoering
De ultieme belevenis van home cinema uit slechts twee luidsprekers*

Verkoopprijs
€ 1.995,-
excl. wettelijk verplichte 
verwijderingsbijdrage

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.)

TEL. (0575) 46 25 11

WWWW oooo llll ----     eeee nnnn     hhhh oooo bbbb bbbb yyyy ssss hhhh oooo pppp
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Raadhuisstraat 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 22 66

Voor al uw hobbys en handwerken

De nieuwe winterkollektie

is binnen!

Grote sortering kralen

Spalstraat 23, Hengelo G. • Tel. (0575) 46 37 56

Voor een spetterende wintermode

Van 12 t/m 30 september

10% korting
op de nieuwe collectie

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Spalstraat 29 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28
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Zondag 17 september Herfstrit , toerrit voor motoren, inschrijven van
9.30 tot 12.00 uur in de Hamovemolen, Varsselse-
weg , Varssel, Hengelo Gld.

Zondag 17 september, Oogstfeest bij fa. Langwerden, Memelinkdijk 4.
Hengelo Gld. Aanvang: 14.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 17 september Algemene Koopzondag Centrum Hengelo
Gld. Aanv: 11.00 uur.

Donderdag 21 september Fietsen onder begeleiding, Org: KBO Keijenborg:
Booltinkplein, aanvang: 13.30 uur. eigen bijdra-
ge: € 0,50.

Zondag 24 september Concours Hippique Ponyclub Hengelo, de Hiet-
maat, aanv: 09.00 uur.

29, 30 sept en zo 1 okt. Varssels volksfeest op het terrein nabij de Varssel-
se molen.
Vr 29 sept.: 13.00: Spelencircuit voor basisschool-
jeugd.
19.15: Toneelavond, na afloop dansen. Za 30 sept.:
13.30: Volksspelen, 20.00: Feestavond met muziek
van Real Time. .

Zondag 1 oktober Boerenmarkt, Org. Noabers. Locatie nog niet be-
kend. Inl. J. Groot-Roessink, tel. 461470.

Donderdag 5 oktober Fietsen onder begeleiding, Booltinkplein, aan-
vang: 13.30 uur, eigen bijdrage: € 0,50

Zaterdag 14 oktober Najaarsmarkt: paarden- en ponymarkt, Cen-
trum Hengelo Gld aanvang: 08.00 uur

Za 14 en zo 15 okt. Samengesteld Menwedstrijd in stap en draf met
op zondag marathonwedstrijden. Hietmaat

Zondag15 oktober Meubel koopzondag, Centrum Hengelo Gld.
Aanv.: 11.00 uur.

Zondag 15 oktober Vogelbeurs, de Horst te Keijenborg van 9.30 uur
tot 12.00 uur. Toegang gratis.

Za 21 en zo 22 okt. Herfstkleurenwandeltocht, Start, Sportcomplex
de Veldhoek. Afstanden: 20 en 30 km starten van
9 tot10 uur en 5, 10 en 15 km van 10 tot 14.30 uur

Zaterdag 28 oktober Lizzarddag, de Horst te Keijenborg van 10.00 uur
tot 15.00 uur, toegang gratis.

Zondag 19 november Intocht Sinterklaas, Centrum Hengelo Gld.
Aanv.: 13.00 uur.

Zondag 26 november Offroad wedstrijd met bijbehorende party. Hamo-
vemolen, Varsselseweg , Varssel, Hengelo Gld.
Start: 09.00 uur.

Zondag 26 november Algemene Koopzondag Sint Centrum Hengelo
Gld. Aanv.:11 u.

Vr 8, Za 9 en Zo10 dec. Vogeltentoonstelling, de Horst te Keijenborg. 8
dec. van 20.00 tot 22.00 uur, 9 dec. van 10.00 tot
20.00 uur en 10 dec. van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Toegang gratis.

Zondag 10 december Individuele open zondag centrum Hengelo Gld.
aanvang: 11 u.

Zondag 10 december Winterwandeling Sportcomplex de Veldhoek.
Starttijd: 6, 12 en 18 km. van 10 – 13.30 uur.

Zondag 10 december Advents Kerstconcert, Chr.Muziekvereniging
Crescendo, m.m.v. Chr.Zangvereniging. “Looft
den Heer” en Chr.Gem. Zangvereniging “Soli Deo
Gloria” in Sporthal De Kamp. Aanvang 19.30 uur

Zondag 17 december Mountainbiketocht van de Keioasers. Start bij de
Hamovemolen, Aanvang: 10.00 uur.

2e kerstdag 26 dec. Meubelzaken open, Centrum Hengelo Gld.
aanvang: 11.00 uur.

DOORLOPENDE EVENEMENTEN:
WEEKMARKT Elke vrijdagmiddag van13.00 tot 17.00 uur. Loka-

tie: Parkeerplaats gemeentehuis – Raadhuisstraat

ACHTERHOEKS Marktstraat 6 Hengelo Gld. Het hele jaar geopend
MUSEUM 40-45 op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot

17uur.
Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donderdag- / vrijdag-
middag en in juli / augustus tevens op dinsdag-
middag open.
Ook op feestdagen behalve 25 december en 1 ja-
nuari.
Groepen vanaf 10 personen op afspraak ook mo-
gelijk op andere tijden. 0575-463942

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a Keijenborg, tevens winkel
met producten van de boerderij. Dagelijks ge-
opend van 9-19uur, op zaterdag van 9-17uur.
0575-463030

DE LINDENHOF Boerderij- en Natuurmuseum Kremersdijk 5 Hen-
gelo Gld
Groepen op afspraak 0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn door de plaatselijke
VVV ingebracht op basis van aangeleverde informatie. De plaatselijke
VVV en de regio-VVV aanvaardt generlij aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de
vermelding.

Lentferink mannenmode, een begrip
in Hengelo en wijde omgeving

Lentferink mannenmode bestaat
al vanaf 1953, je kunt dus terecht
spreken over een zaak met erva-
ring. Helemaal gespecialiseerd in
mannenmode, van ondergoed, ca-
sual kleding tot en met het comple-
te kostuum, voor alles kun je aan
de Spalstraat terecht. Kwalitatief
hoogwaardig en toch betaalbaar.

Het bedrijf, gerund door Gerard en In-
ge Lentferink samen met drie mede-
werksters, beschikt over veel vakken-

nis als het aankomt op mannenmode.
Door die ervaring is er een bewuste
keus gemaakt in de merken die ver-
kocht worden, zoals: Melka, State of
Art, Club of Comfort, Traffic, Frans
Molenaar, Bogart, Oxford , Schiesser
en nog vele andere. 

Naast de standaard confectiematen
kun je bij Lentferink ook terecht voor
extra grote maten. Service en advies
komen bij Lentferink mannenmode
op de eerste plaats.

De totale collectie kunt u eens rustig
bekijken gedurende het “Modeweek-
end” welke begint op donderdag 14
septemer en duurt tot en met de koop-
zondag 17 september. Naast het kopje
koffie dat voor u klaar staat kunt u
profiteren van diverse aanbiedingen
gedurende dit “Modeweekend”. Lent-
ferink Mannenmode kunt u vinden
aan de Spalstraat 7-9 Hengelo (G.)Tel.
0575-461383. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op www.lentfe-
rink.nl.

Tenminste,
at ze de olde pröttel allemoal an
de gange kunt kriegen.

Zundagmiddag, 17 september um
2 uur geet ’t beginnen, an de Me-
melinkdiek 4 in Hengelo (Gld)
(Dorsen, binden, wannen, hek-
selen, roggebrood maken, smids-
vuur, kleine dieren voor kinderen,
groente-planten-ijzerwaren-markt,
gavelgooien, muziek, pannekoe-
ken en wafels bakken, en alles wat
er verder die dag nog anneslept
kan worden.)

Moi ok kommen, ie hebt nog nooit
zon spul eziene!

“de Noabers” goat an ’t
roggedorsen

VVV HENGELO GELDERLAND

WESTERN LIFE
KOOPZONDAG17 september17 september
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Open zondag 17 sept. van 11 tot 17 uur.
Kom gezellig een kijkje nemen!

Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 25 47

WESTERN LIFE
KOOPZONDAG17 september17 september

Ontdek de nieuwste ont-
wikkelingen op strijkgebied. 
LAURASTAR introduceert een 
nieuw strijksysteem met vol-
ledig automatische stoom, een 
automatisch blaassysteem en 
een opwarmtijd van slechts 
drie minuten.

Voor automatisch 
strijken gaan we 
naar de echte Expert

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.) • TEL. (0575) 46 25 11

Kom op zondag van 12.00 tot 

17.00 uur naar de grote Laurastar

strijkdemonstratie bij Expert in Hen-

gelo (Gld.) en ontdek dat strijken

sneller en beter kan!

B E S T E  S E R V I C E    D E S K U N D I G  A D V I E S    T O P K W A L I T E I T

E X P E R T ,  D A A R  W O R D  J E  W I J Z E R  V A N



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

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie)
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

K U N S T S T O F
K O Z I J N E N
V O O R  I E D E R E
B O U W S T I J L

G I L D E N W E G  2 0   Z E L H E M   •   T :  0 3 1 4  6 2 2  3 0 8

WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

24 september

Touwtrek
kampioenschap

van Zelhem 
Ook voor buurtverenigingen.

Opgave:

‘t Witte Paard
Tel. 0314-621 227

J. Groot 06 - 252 5286

Clubkampioenschappen 

De Sperwer

Zoals bij velen zijn ook de activiteiten bij gymnas-
tiekvereniging De Sperwer na de zomervakantie
weer van start gegaan. De eerste trainingen zijn al-
weer voorbij. Op 7 oktober staat de jaarlijkse wed-
strijd voor het clubkampioenschap gepland. 
De leden van De Sperwer gaan een sportieve och-
tend tegemoet in de ‘eigen’ Hessenhal in Hoog-
Keppel. Individueel wordt er geturnd op en aan di-
verse toestellen. Een deskundige jury zal de oefe-
ningen beoordelen. 
Aan het einde van de ochtend wordt de nieuwe
clubkampioen bekend gemaakt. Voor de deelne-
mers geldt: meedoen is belangrijker dan winnen.
Zo is er voor iedereen een traktatie en een presen-
tje. We rekenen uiteraard op alle betrokken
ouders om onze jeugd aan te moedigen. De wed-
strijd begint om 9.00 uur, de deelnemers worden
om 8.30 verwacht. Ook andere geïnteresseerden
worden van harte uitgenodigd om te komen kij-
ken. Geïnteresseerden (‘nog niet leden’) kunnen
gratis een tweetal lessen meedraaien op de weke-
lijkse trainingen.
In overleg met de leiding kan worden afgesproken
in welke groep/tijd uw dochter/zoon terecht kan.
Er wordt geturnd op de dinsdagavond vanaf 19.00
uur en op de woensdagmiddag vanaf 16.00 uur. De
selectiedames trainen op dinsdag van 17.00 uur
tot 19.00 uur. De groep aerobics traint op de dins-
dagavond van 20.00 tot 21.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Hetty Huntelaar, tel. 0314-381459 of Ine de
Laak, tel. 06-51901427.

Rommelmarkt Hummelo

Op 17 september wordt er een rommel- en curiosa-
markt georganiseerd bij café Het Wapen van Heec-
keren aan de Zelhemseweg 16 te Hummelo. U bent van
harte welkom bij Ewa en Evert Oosterink van café Het
Wapen, waar de koffie altijd klaar staat.
Er zullen diverse spullen te koop aangeboden wor-den,
zoals boeken, kleding, meubels, glas, servies en speel-
goed. De toegang is gratis en de markt duurt tot 17.00
uur. U kunt de auto gratis parkeren in de wei achter
het café.

Controle geslotenverklaring

De politie controleert  sinds kort op het negeren van
gesloten verklaringen langs de Hummeloseweg in
Zelhem. Deze weg is tot aan de Zelhemseweg in
Hummelo afgesloten in verband met wegwerkzaamhe-
den. Bij alle zijwegen staan borden met gesloten ver-
klaring. (doorgaand rijverkeer gestremd) Deze borden
worden echter nog al eens genegeerd. 

Vredeszondag

Zondag 17 september wordt de jaarlijkse vredeszondag
gehouden. De viering vindt plaats in de St. Jan de
Doper parochiekerk in Keijenborg en begint om 11.00
uur. Het is de goede gewoonte om Vredeszondag samen
met de andere kerken van de Raad van Kerken te vie-
ren. Vrede is immers geen opdracht of bezit van één
kerk, maar van iedereen.
De viering is een gebedsdienst, waarin ds. Stein uit
Zelhem, ds. van Kampen van de NPB-gemeente Zelhem,
mevr. Vriezen uit Halle en pastoor Jacobs zullen voor-
gaan. Er is een kindernevendienst
Vrede op deze wereld is een zaak van iedereen. U bent
dan ook allemaal van harte welkom. Na de viering is er
gelegenheid om elkaar achter in de kerk bij een kop
koffie te ontmoeten.

Fietskijkdag in de Achterhoek

Op zaterdag 16 september wordt van 9.00 uur tot 12.00
uur bij een aantal politiebureaus in het district
Achterhoek een fietskijkdag gehouden. Alle fietsen die
in de afgelopen periode werden aangetroffen en waar-
van de politie geen eigenaar heeft kunnen achterha-
len, worden deze dag bij een aantal politiebureaus
gestald.
Alle benadeelden die aangifte hebben gedaan van dief-
stal van hun fiets kunnen die ochtend komen kijken of
hun tweewieler er tussen staat. Belangrijk is dan wel,
dat u het bewijs van aangifte mee neemt. Wanneer u
nog geen aangifte van diefstal heeft gedaan, maar wel
uw gestolen fiets aantreft, dan dient u een bewijs van
eigendom te tonen. 
De politie gaat er vanuit, dat veel mensen naar de kijk-
ochtend komen, want de gevonden fietsen staan ècht
op hun rechtmatige eigenaar te wachten! 
De gevonden fietsen binnen de gemeente Bronckhorst
kunt u bij het politiebureau in Zelhem bekijken.
Fietsen die zijn aangetroffen in de gemeente Doetin-
chem worden gestald op het  terrein van de gemeente-
werken aan de Broekweg 20 in Doetinchem.

Driedaagse workshop 

energetische massage

Op de zaterdagen 7 en 28 oktober en zaterdag 18
november verzorgt Karin van Haren van ‘Manasha,
praktijk voor Heelwording’ van 10.00 tot 16.00 uur een
workshop energetische massage. 
Massage bevordert het contact met het lichaam en
helpt de energie weer te laten stromen. Die energie
wordt vaak, bijvoorbeeld bij pijn, geblokkeerd en dat
heeft weer z’n invloed op de onderliggende weefsels,
spieren en organen, maar ook op ons welbevinden (hoe
we ons voelen en hoe we in het leven staan). Voel je je
energiek, dan straal je dat uit en geeft dat een krachtig
gevoel.
Met energetische massage wordt op een zachte manier
het contact met het lichaam verbeterd en door het toe-
voeren van energie kom je weer in contact met wat er
in je leeft. Energieblokkades en pijn worden vermin-
derd en het geeft een diep ontspannende werking.
Het aanleren van energetische massage, gebeurt er-
varingsgericht, dwz dat er hoofdzakelijk praktisch
gewerkt word en er aandacht is voor het voelen en erva-
ren van energie.
Er zullen ook oefeningen gedaan worden om de ener-
gie bij jezelf beter te laten stromen om het vervolgens
in de massage te kunnen gebruiken.
In deze drie dagen leer je om je eigen energie te laten
stromen, een energetische massage te geven en je af te
stemmen op degene die je masseert.
De kosten bedragen € 180,-- incl. olie, koffie, thee en
soep (lunchpakketje zelf meenemen). Aanmelden kan
bij Karin van Haren, tel. 0314-620640 
mob. 06-18119756 of via e-mail
op manasha_karin@hotmail.com
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• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

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

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

Airco service

2255%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
AALLLLEE  BBAANNDDEENN

EENN  AACCCCUU’’SS
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Zaterdag 23 en 
zondag 24 september

GROTE OCCASIONSSHOW
‘Hol disse dagen vri-j’

Autobedrijf Overbeek
Dorpsstraat 4 - 6999 AC  Hummelo

Tel. 0314-381674
www. autobedrijfoverbeek.nl

Oldtimers racen voor het goede doel
Zevende nationale Rode Kruis Rally

Zaterdag 9 september werd voor de zevende keer de Nationale Rode Kruis Tourrally gereden. Het is een oldtimerrally waarmee
het Rode Kruis fondsen werft. De  152 deelnemende automobielen deden onder andere Deventer aan, waar geluncht werd op het
Rode Kruis schip de ‘J. Henry Dunant’. Het eindpunt van de dag was bij het kasteel in Laag-Keppel. Hier konden de opgestelde
klassieke auto’s nog eens goed bewonderd worden door de liefhebbers. 

Naast een doorlopende
expositie van Mariëtte‘s
eigen werk in galerie/ate-
lier De Bisschop, is er in
de maanden september
en oktober werk te be-
wonderen van Ewoud de
Groot. 
Strand, zee, vogels en
weidse landschappen zijn
favoriete onderwerpen
van  Ewoud de Groot. In
zijn werk gaat het om
‘ruimte-ervaring’ van ons
vlakke landschap. Door
een veelal lage horizon
ligt de nadruk op
‘Hollandse luchten’. Zijn

techniek is gebaseerd op
het complementaire ge-
bruik van kleuren en het
contrast tussen warme en
koele grijstinten. Op dit
moment oogst hij veel
succes met zijn olieverf-
schilderijen. De Groot
woont en werkt in
Egmond aan Zee
Galerie De Bisschop is
open op vrijdag, zaterdag
en zondag van 13.00 tot
17.00 uur, en op afspraak
(06 51837889). Voor meer
informatie kunt u terecht
op 
www.galeriedebisschop.nl

Aan de Broekstraat 13 te Hummelo is galerie/atelier
De Bisschop van Mariëtte Schouten gevestigd.
Mariëtte legt zich toe op vormgeving, tot uiting
komend in sculpturen van brons en keramiek. Zij laat
zich vooral inspireren door dieren, in het bijzonder
door boerderij-dieren en vogels. 

Najaarsexpositie in Galerie De Bisschop

Foutieve informatie

In de advertentie van de ope-
ning van het theaterseizoen bij
Theater De Brink in Zelhem
door Hans Keuper stond ten
onrechte een verkeerde dag ver-
meld. Hans Keuper zal optre-
den op vrijdag 15 september in
Theater De Brink aan het
Stationsplein 8-12 in Zelhem.
De voorstelling begint om 20.00
uur en de zaal is vanaf 19.30
uur open. Kaarten kosten €
2,50 per stuk. 
Inlichtingen en reserveringen
lopen telefonisch via 0314-
622140 of via de internetsite
www.centrumdebrink.nl.

TE HUUR: Dr. Grashuisstraat 38 Zelhem

Ruim en modern appartement op 2 woonlagen, bj. 2000.

Grote woonkamer, 3 slaapkamers, keuken, bijkeuken, 

toilet, douche, 2 balkons, berging, eigen parkeerplaats.

Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

Huurprijs € 650 (excl) per maand.

Telefoonnummer: 0314-621333
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Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90
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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
15 - 16 - 17 SEPTEMBER

van 10.00 tot 18.00 uur

• Bezichtiging van de collectie op de  
kwekerij en in de kas

• De pompoen culinair
• Halloween en pumpkincarving
• Demonstratie bloemwerk en nog veel meer!

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

Parkeren gratis.

Schilder- en Tekencursussen 

Atelier ‘De Knotwilg’
Kennismaken met materialen
en technieken. Kleurbeleven. 
Mandala chakra’s. 
Bel voor meer info 06-16280420 of
mail: nettieschlomer@hotmail.com

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

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

Onze dynamische organisatie zoekt

Verzorgenden 3 (IG)
voor 16-28 uur, voor bepaalde en onbepaalde tijd

Voor informatie kunt u contact opnemen met AnneMarie Vos, zorgmanager, (0575) 51 98 51.
Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar Woonzorgcentrum De Polbeek, t.a.v. mevrouw A. Vos, 

zorgmanager, van Dorenborchstraat 1, 7203 CA Zutphen.

Wij werken ook aan uw toekomst!

10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 

16 september

Feest D.J. Maarten

met nieuwe 

CD-presentatie

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Aardappelen vanaf 10 kilo 3.99
Stoofperen vanaf 2 kilo 1.00

Kwetsen pruimen 0.75 500 gram

Komkommers 3 voor 0.99
Malse krop sla 2 voor 1.00

Handappels vanaf 2 kilo 1.00
Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

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

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en
de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, 
maar g e s p e l d .

Porskamp Installatietechniek B.V.

Porskamp Installatietechniek B.V. te Lichtenvoorde
met eveneens een vestiging in Henxel handelend 
onder de naam Laar Installatietechniek B.V. is een
dynamisch bedrijf dat zich bezig houdt met instal-
latiewerkzaamheden voor: electra, ventilatie, gas,
water, sanitair, zink, koper en c.v. Voor zowel de
particuliere agrarische als wel de industriële sector.

Zoekt op korte termijn

• LOODGIETER
• CV-MONTEUR
• ELECTRA MONTEUR
• STORINGSMONTEUR
• LEERLING MONTEURS voor bovenstaande functies.

• ADMINISTRATIEVE KRACHT (gedurende zwangerschapsverlof)

Geboden wordt: - een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

- prettige werkomstandigheden

- jong en dynamisch team

Heeft u belangstelling voor één van deze functies, neem dan telefonisch contact

op met André ten Have te bereiken onder nummer 0544-372179 of 06-20019755.

U kunt ook schriftelijk solliciteren naar

Porskamp Installatietechniek b.v.

Mercatorstraat 7, 7131 PW  Lichtenvoorde

T.a.v. de heer A. ten Have

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 19 SEPTEMBER 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

Deelnemers:
• Beijer Besselink 

Bruidsmode
• Heezen Mannenmode
• Jurgen Pillen Fotografie
• Albert Bakker Video
• Edelsmederij van Eerden
• New Entertainment
• Bloemen en cadeaus

‘t Keyzertje
• Grafisch Bedrijf 

Weevers Elna

 Twenteroute 8 E-mail:
 7055 BE Heelweg info@radstake.nl
Tel. 0315 241258 Website:
Fax. 0315 244364 www.radstake.nl

LO C AT I E

Voor informatie, reseveringen of een
afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22
0315 - 24 13 07

Entree € 7,50 p.p. inclusief 
1 consumptie
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De heer Jansen heeft vier jaar aan het
boek gewerkt. Vrijdag 1 september
bood hij Burgemeester Gerritsen van
Zutphen het eerst exemplaar aan.

Burgemeester Gerritsen: "In de Voet-
bal International van december 2004

staat een treffende opmerking over
Joop Jansen. Ik citeer: Wie Jansen in
het Gelderse Hanzestadje niet kent, is
geen voetballiefhebber. U, meneer Jan-
sen wordt in Voetbal International
aangeduid als een local hero die zo'n
560 wedstrijden speelde in het eerste

elftal van Be Quick. Dit boek is, zoals u
het zelf noemt, uw levenswerk. Het re-
sultaat is een prachtig boek dat de ge-
schiedenis van het voetbal in Zut-
phen, Eefde en Warnsveld behandelt. 

Alles over het Zutphense clubvoetbal
staat in het boek. Op merkelijk is dat u
geen computer gebruikt maar alle tek-
sten met de hand schrijft".

Het boek is niet in de boekhandel ver-
krijgbaar, maar wel via de voetbalver-
enigingen in Zutphen, Warnsveld en
Eefde.

Voetbal in de regio in boekvorm

"Geschiedenis zonder einde" is de titel van het boek dat de geschiedenis
van het voetbal in de regio Zutphen vanaf 1891 tot heden behandelt. Het
boek is geschreven door Joop Jansen, die ook de jubileumboeken over Be
Quick en Zutphania op zijn naam heeft staan. Het boek omvat 342 pagi-
na's waarin maar liefst 700 foto's zijn opgenomen. Drukkerij Weevers in
Vorden verzorgde het drukwerk en Meer Communicatie in Zutphen heeft
het ontwerp gemaakt van het omslag.

De dag is bedoeld voor kinderen die
een blaasinstrument bespelen dat ook
in een harmonie of fanfareorkest voor-
komt. Iedereen is welkom, dus ook
kinderen die geen lid zijn van een mu-
ziekvereniging. De opzet is dat deze
kinderen op zaterdag 14 oktober een
paar uur repeteren onder leiding van
Pieter Senden die veel ervaring heeft

met het dirigeren van heel jonge mu-
zikanten. Deze dag begint om 10.30
uur en eindigt om ongeveer 15.30 uur
met een klein concertje voor ouders
en belangstellenden. De samenspel-
dag is in het ‘Dorpscentrum’ in Vorden. 

Kinderen die aan hieraan mee willen
doen zullen hiervoor een kleine finan-
ciële bijdrage moeten betalen maar
krijgen daarvoor een onvergetelijke
dag met gratis eten en drinken en een
echt concertoptreden. Voor verdere in-
formatie over opgave zie de website
van Muzehof: www.Muzehof.nl

Samenspeldag
Op zaterdag 14 oktober organi-
seert de Muzehof in Vorden een sa-
menspeldag voor heel jonge bla-
zers rond de leeftijd van ongeveer
10 tot ongeveer 13 jaar.

Brinkman hield de aannemers voor
vooral keuzes te maken voor werk
waar men in uitblinkt en die klanten
te bedienen, die daar bij passen. 

Ook is besloten een oproep te doen aan
gemeenten en woningbouwverenigin-
gen in de regio om grotere werken op
te knippen in deelprojecten, aanbie-
dingen van meerdere aannemers sa-
men te stimuleren en de eisen bij aan-
bestedingen niet zo hoog te stellen dat
middelgrote en kleinere aannemers
bij voorbaat worden uitgesloten.

Voor het eerst werd een gezamenlijke
bijeenkomst georganiseerd door de
Bouwend Nederland afdelingen Gel-

derland-Oost, Berkelstreek, Doetin-
chem en omstreken, De Liemers en
Zutphen. Met de opkomst van 130 le-
den was de belangstelling voor de bij-
eenkomst groot. De afdelingen over-
wegen een fusie, zodat een betere be-
hartiging van hun belangen - vooral in
contacten met gemeenten en onder-
wijs - mogelijk wordt. De afdelingen
gaan dan door als sociëteit.

Voorafgaand aan een bezoek gebracht
aan het Metzo College, een opzienba-
rend pand met bijzondere architec-
tuur. 

De aannemers werden toegesproken
door de nieuwe directeur van het Met-
zo College Hans Baan. Hij benadrukte
het wederzijds belang om te zorgen
voor een verhoogde instroom van leer-
lingen in de technische. 

Daarna kregen de aannemers, onder
begeleiding van 13 docenten een goed-
georganiseerde rondleiding door het
gebouw. De aannemers waren onder
de indruk van het bijzondere gebouw.
Met name de hoogwaardige techni-
sche constructies trokken de aan-
dacht.

Achterhoekse aannemers in
discussie met Elco Brinkman
Afgelopen donderdag hebben de
aannemers in de Achterhoek ver-
enigd in Bouwend Nederland ge-
discussieerd met de meest invloed-
rijke man van Nederland, Elco
Brinkman in Schouwburg Amphi-
on. Het congres ging over "de kan-
sen van de kansen van de kleine en
middelgrote aannemers in de re-
gio". De heer Brinkman is voorzit-
ter van de landelijke organisatie
van Bouwend Nederland.

Het loket WegWijZer te Vorden is een
loket waar de inwoners terecht kun-
nen voor alle vragen en informatie op
het gebied van Wonen, Welzijn en
Zorg. Zoals voor het aanvragen van
zorg en huishoudelijke ondersteuning
kan men terecht bij het ene loket. 

Het loket vormt zo langzamerhand
een centrale rol in het netwerk van
voorzieningen. Niet in de minste
plaats dankzij de professionele wijze
waarop het loket is bemand door me-
vrouw Ingrid Bos. Zij is de spin in het
web(netwerk). 
Vele complimenten mocht WegWijZer
ontvangen van tevreden bezoekers,
zorginstellingen en hulpverleners, als
ook van wethouder Boers van de ge-
meente Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst is de be-
langrijkste subsidieverlener van het
loket en het bestuur van de stichting
Welzijn Vorden. Haar partners te
Steenderen, Hummelo en Keppel,
Hengelo en Zelhem hadden de hoop
dat naar Vordens voorbeeld in alle ker-
nen een breed (zorg)loket zou worden
gerealiseerd.

Dat mocht ook verwacht worden, om-
dat in de hearings voor het Ouderen-
beleid Bronckhorst steeds weer naar
voren kwam, dat het vormen van de-
centrale loketten in de kernen vanuit
allerlei maatschappelijke groeperin-
gen prioriteit kreeg.

Initiatiefnemer van het loket was de
gemeente Vorden, die vervolgens een
aantal participanten heeft gezocht en
de stichting Welzijn Ouderen heeft ge-
vraagd de uitvoering van het loket
voor haar rekening te nemen en te be-
sturen. 

Het is de gemeente Bronckhorst die
11/2 jaar daarna niet veel heil meer ziet
in een loket te Vorden. 

De gemeente wenst daar voor in de
plaats een steunpunt in te richten, die
3 uur per week zal worden bemand.
Thans is het loket 20 uur per week ge-
opend. 

In de zienswijze van de gemeente is
het loket te breed van opzet en is fi-
nancieel niet haalbaar. Juist nu in het
kader van de WMO de gemeente mid-
delen toebedeeld krijgt om loketten in
te richten zou je denken, dat er meer
financiële armslag is.

De gemeente kiest voor een centraal
loket in het gemeentehuis te Hengelo
en dat betekent dat straks de inwoners
van Vorden, maar ook van de andere
kernen naar Hengelo zullen moeten
voor aanvragen huishoudelijke onder-
steuning, Wvg en andere dienstverle-
ning, waarvoor zij thans nog in hun ei-
gen plaats terecht kunnen.

Een slechte zaak zo vindt het bestuur
van het Platform Welzijn Ouderen
Bronckhorst, dat opkomt voor het wel-
zijn van de ouderen in de gemeente
Bronckhorst. 

Op 13 september beslist de gemeente-
raad over de lokale loketten.

Stekker uit loket
WegWijZer Vorden
Het bestuur van Welzijn Vorden
heeft van haar subsidiënten te ver-
staan gekregen, dat wat hen be-
treft "de stekker uit de WegWijZer"
wordt getrokken.

PRODUCTIEVER DAN BACH
De Duitse componist Georg Philipp Te-
lemann (1681 -1767) ontmoette Bach
in 1708. De twee werden goede vrien-
den. Tijdens zijn leven werd Telemann
een "groter" componist gevonden dan
Bach. Hij was ongelooflijk productief:
Hij schreef meer werken dan Bach en
Händel samen. Naast werken van Tele-
mann en Bach worden op deze sfeer-
volle avond ook stukken van andere
componisten ten gehore gebracht.Het

programma van de avond ziet er als
volgt uit: J.S.Bach- Suite no.1G.P.; Tele-
mann-Fantasie no.10; J.S.Bach-Chro-
matische Fantasie-Pauze-L.Toebosch-
Toccata, Aria, Finale; P.Hindemith-
Breit Viertel, frisch und straff; P.Patter-
son- Tides of Mananan,

MARJOLEIN DISPA
Marjolein Dispa is als hoofdvakdocen-
te verbonden aan het Conservatorium
van Amsterdam. Ze geeft cursussen in
Duitsland, België, Frankrijk en Zwit-
serland. Sinds vele jaren maakt zij
deel uit van Amsterdamse Sinfonietta
en ze is vaste remplaçant bij het Ko-
ninklijk Concertgebouw Orkest. Naast
haar medewerking aan diverse radio-
en televisie-opnamen maakte zij in-
middels diverse CD's met kamermu-
ziek- en solowerken. Zij bespeelt van-
avond een altviool van Domenicus
Busan uit 1780.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Altvioolconcert Marjolein
Dispa in kasteel Hackfort
Op zaterdagavond 23 september
brengt altvioliste Marjolein Dispa
in de stijlvolle Westerholtzaal van
kasteel Hackfort werken ten geho-
re van onder andere G.Ph. Tele-
mann en J.S. Bach. In verband met
het beperkte aantal plaatsen en de
te verwachten grote belangstelling
is reservering verplicht, bel hier-
voor de Ledenservice: tel. 035 6 55
99 55 of bezoekerscentrum Veluwe-
zoom 026-4 97 91 00. Luistert u ook
mee?

Ieder kwartaal houdt het blad de zoge-
naamde courantheid en waardevast-
heid van (lease) auto´s bij aan de hand
van een onderzoek van een onafhan-
kelijk adviesbureau. De auto´s worden
in zes segmenten verdeeld. Dat bete-
kent dat als mensen nu een Nissan No-
te kopen ze over een paar jaar zeker
kunnen zijn van een hoge inruilwaar-
de. De zogenaamde courantheids- in-
dex is gebaseerd op een leasecontract
met een inzetduur van vier jaar. De
populariteit van de Note wordt overi-
gens ook aangetoond door het feit dat
er sinds de introductie al meer dan
4.000 exemplaren zijn verkocht. De
prijslijst van de Nissan Note begint bij
15.995 euro.

Onderzoek bewijst 
waardevastheid
Nissan Note
Het blad Autoweek heeft een on-
derzoek gedaan naar de inruil-
waarde van personenauto´s en
daarbij krijgt de nieuwe Nissan
Note met 9,2 de allerhoogste waar-
dering.

• Een uniek muzikaal festival in een
kleine Hanzestad, die hier de wereld
door haar heen voelt stromen op de
warme en sonore klanken van de
prachtig vibrerende cello's"

• Fascinerend, zoveel talent en vreug-
de in vier dagen"

• Herzlichen dank für vier wunder-
schöne tagen in ihre stadt. Gratula-
tion !"

• Een vierdaagse onderdompeling in
de allermooiste muziek! 

De vriendelijke sfeer en de monu-

mentale omgeving maken het hele-
maal af! Zutphen op haar best!"

• Overweldigend, geen woorden voor!
Ik rijd vier keer vanuit Ermelo om
dit alles mee te maken"

• Perfecte organisatie en concerten
van wereldklasse!"

• Zutphen has a festival, everything
was right !"

• De reis vanuit België gemaakt is
meer dan de moeite waard. Reden
genoeg om over twee Jaar weer te-
rug te keren."

•Dit festival is voor iedere muziek-
liefhebber een aanrader. Een cadeau
op niveau !"

• Wat hier geboden is, is uniek beter
bestaat volgens mij niet. Deze gewel-
dige ervaring mag ik niet voor me
houden."

• Fantastisch! Zutphen staat op de we-
reldkaart van festivals"

• Alle dagen genoten van weldadige
celloklanken op prachtige locaties.
Wat een unieke en heerlijke stad
voor dit festival. Wat hier te horen
is, is van wereldformaat

Een bloemlezing uit de vele reacties op het cellofestival 2005

De heer Jansen (rechts) biedt burgemeester Gerritsen het eerste boek aan
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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



ONDERLINGE WEDSTRIJD SGW
ZONDAG 3 SEPTEMBER
Lr & Pc de Graafschap heeft op zondag
3 september haar jaarlijkse onderlin-
ge samengestelde wedstrijd verreden.
Ruim veertig combinaties namen deel
aan de dressuurwedstrijd 's ochtends.
Vanaf 13.00 uur gingen nog eens der-
tig combinaties van start in het
springparcours en de cross. 

Ondanks de regen werden er goede
prestaties geleverd en veel plezier be-
leefd door ruiter en paard. Om 16.00
uur kon de voorzitter de prijzen uitrei-
ken en terugblikken op een goed ver-
lopen wedstrijd. Dhr. Vrielink reikte
als afgevaardigde van hoofdsponsor
de Rabobank de wisseltrofee de Rabo-
Bokaal uit aan de winnaars van de
dag, n.l. Ruben Mol en Marieke Rou-
wenhorst. 

Zij presteerden het om exact hetzelfde
aantal punten te behalen in de dres-
suur en vervolgens beide foutloos te
springen en te crossen in een vrijwel
gelijkwaardige tijd. Een zeer knappe
prestatie van hen.

Dressuur: Ring 1: Pony's klasse L 1e
prijs Vera Kingma 182 pnt. Groene po-
ny's: 1e prijs Karin Roelofs 165. Pony's
klasse B: 1e prijs Nynke Woerts 195. 

Ring 2: Groene paarden: 1e prijs Janne-
ke Heuvelink 179 pnt. Paarden klasse
B: 1e prijs Marleen Mokkink 207. Paar-
den klasse L: 1e prijs Marieke Rouwen-
horst 200. 

Ring 3: Groene pony's: 1e prijs Dian
Lenselink 192 pnt. Pony's klasse B: 1e
prijs Jorieke Pellenberg 192. Pony's
klasse L1: 1e prijs Sebastiaan Hamer
190. Pony's klasse M2: 1e prijs Anke
Woerts 192. 

Groene paarden: 1e prijs Hester Harm-
sen 186. 
Paarden klasse B: 1e prijs Bertje van
der Kroef 198. Paarden, klasse L1, L2,
M2: 1e prijs Lisette Bijenhof 201. Sa-
mengestelde wedstrijd: Groene pony's:
1e prijs Cheyenne van Dijk. 

Pony's klasse B: 1e prijs Nynke Woerts. 

Pony's klasse L: 1e prijs Vera Kingma.
Groene paarden: 1e prijs Janneke Heu-
velink. 

Paarden klasse B: 1e prijs Ruben Mol,
2e prijs Marleen Mokkink. 

Paarden klasse L: 1e Marieke Rouwen-
horst. Dagkampioenen samengestelde
wedstrijd 2006/winnaar Rabobokaal:
Ruben Mol en Marieke Rouwenhorst.

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

LESSEN
In de week van 18 september start een
nieuwe yogacursus in Zutphen (Stoke-
brand) en in Vorden in het Dorpscen-
trum. De lessen zijn een rustpunt in
ons drukke dagelijkse leven. 

Als we echte aandacht hebben voor
het moment, kunnen we onze zorgen
voor morgen even achter ons laten.
We worden lichamelijk en geestelijk
ontspannen.

De les bestaat uit gevarieerde yoga-
oefeningen die het lichaam soepeler
en sterker maken en onze houding
verbeteren. De oefeningen kunnen
door iedereen gedaan worden, aange-
past aan ieders mogelijkheden. Yoga is
niet prestatiegericht. 

Door de oefeningen rustig uit te voe-
ren leren we de eigen grenzen te voe-
len en te respecteren. De aandacht die
we hier trainen, kunnen we ook in ons
dagelijks leven toepassen. Uiteindelijk
leven we bewuster, kiezen we bewus-
ter, waardoor we tevredener worden.

Lestijden: maandag-, donderdagavond
en dinsdagochtend in Zutphen. Dins-
dagavond om 19.30 uur in Vorden. 

Informatie: Gerjannie van de Weg, tel.
572130.

Yo g a

Het PADI Seal Team het eerste duikdi-
ploma wat kinderen kunnen behalen,
we hebben deze cursus afgesloten met
een duik in bronsbergen, erg leuk al-
dus de duikertjes, wel wat troebel
maar dat mocht de pret niet drukken.
Deze cursus werd in opdracht van het
zwembad gegeven door duikschool
Big Bubbels uit Zutphen. Hier kunnen
deze kinderen nu verder voor het ech-
te werk, PADI junior openwater. Ook
zijn er weer veel geslaagd voor het
zwemdiploma of voor de zwemvaar-
digheid. Allemaal gefeliciteerd!

GESLAAGDEN 10 SEPTEMBER:
PADI SEAL TEAM:
Sanne ten Have, Marieke ten Have, Jip
Grootveld, Lianne ten Have, Femke ten
Have, Els Berenpas, Lisette Arfman.

DIPLOMA A:
Hannah Wolf, Roy Klein Polsvoort,

Marleen van Gerner, Luc Rouwen-
horst, Daniël Kuchartz, Emma Boitel-
le, Duncan Spiegelenberg.

DIPLOMA B: 
Sterre Arentsen, Tijn Arentsen, Ruth
Barendsen, Joery Droppers, Daphne
Meijer, Douwe Lichtenberg, Sara Hel-
mink, Niels Langwerden, Björn Wis-
man, Niels Rondeel, Paulien de Gel-
der, Janna Jade Neleman, Myla Noël
Neleman, Janne Klein Geltink, Bram
Makkink, Bo Groot Roessink, Paul van
Glabbeek, Céliah Havenaar, Oscar de
Leeuw, Niek te Veldhuis, Romme Scho-
tanus, Lian Brummelman, Taco Hart-
man, Elise Smits.

DIPLOMA C:
Stef Klein Geltink, Daan Peters, Bente

Lenselink, Femke Wisman, Steven
Blom, Ellen Besselink, Jamie Janssen,
Carmen Fokkink, Tim Borgman, Jas-
per de Graaf, Jelle Lichtenberg, Boyd
Groot Roessink.

SNORKELEN: 
Saskia Gudde B + C. Lianne ten Have C.

ZWEMVAARDIGHEID 1: 
Joost Meijer, Joost Mokkink, Anouk de
Wit, Thijs Lammers, Nikki Scholten,
Chuli Schalk, Rachel Waarle, Anne
Wijs, Ivo Velhorst, Dennis Siebelink.

ZWEMVAARDIGHEID 2: 
Sander Rosendaal, Dian Lenselink,
Harry Eggink, Iris Luijken, Esmée te
Slaa, Yalou te Slaa, Lars Pardijs, Linsey
Pardijs, Jeroen Rosendaal, Anouk de
Wit, Martijn Cai, Nikki Scholten, Thijs
Lammers, Falco IJben.

ZWEMVAARDIGHEID 3:
Irene Menkveld, Koen Vlogman, Anne
Mokkink, Naomi Platenburg, Dennis
Cai, Jip Grootveld, Leonie Masselink.

Geslaagden "In de dennen"

Omdat er voor de Vordense jeugd in
deze leeftijdsgroep naast sportclubs,
bijna niets te doen is, is het idee opge-
vat om een mogelijkheid te bieden tot
gezellig samenzijn op vrijdagavond
van 20.30 uur-22.00 uur, eens in de
twee weken. De Hervormde kerk stelt
hiervoor ruimte beschikbaar in de
Voorde aan de Kerkstraat. Op de foto
spreekt Anneke Dalvoorde, initiatief-
neemster namens de hervormde en
gereformeerde kerken, de bijna 60 jon-
geren toe. Deze eerste avond was er
een discoavond voor genodigden en
introducés. Wat er de andere avonden
gaat gebeuren is nog een verrassing,
leidraad is wel datgene, wat de jonge-
ren de eerste vrijdagavond aan hebben
gegeven graag te willen doen; zo werd
er gekozen voor Streetdance, Karaoke,
sport en spel, film etc.  De leiding be-
staat uit Bram Bosma, Rachel Oosterla-
ken, Marjolijn Pennings, Marieke
Hoek  en Liesbeth Groot Jebbink. "Doel
van de avonden is vooral een avond
plezier, voor alle aanwezigen," aldus
laatst genoemde, "ik denk, met de
startavond in gedachten, dat dat wel
gaat lukken!" Om de kosten van e.e.a.
te drukken wordt er een toegangsprijs
gevraagd van vijftig eurocent, dit is in-
clusief enkele (alcoholvrije-)consump-
ties. Vrijdag 15 september a.s. is de
tweede avond, ben je tussen de 12 en
16 jaar en nieuwsgierig geworden? Je
bent vanaf 20.30 uur van harte wel-
kom in de Voorde!

Gezellige start "Meet and Greet"

Vrijdag 1 september jl. was de start van "meet and greet". Meet and greet; ontmoeten en gezellig samenzijn, voor
jongeren van 12 t/m 16 jaar.

Ik weet niet hoeveel mensen met rug-
klachten er zijn in Nederland, maar
als ik om mij heen zie, moet het een
indrukwekkend aantal zijn. Allerlei
aanpassingen zijn dan nodig om het
zo draag'lijk mogelijk te houden. Nu
heeft zich in de verkeersontwikkeling
in ons land iets merkwaardigs vorge-
daan. Talloze maatregelen zijn/ wor-
den genomen om de automobilist te
ontmoedigen. Ik weet best, dat een
kleine groep jakkeraars daar debet
aan is en zo de goeden met de kwaden
moeten lijden. Intussen heeft mijn
vrouw in een half jaar tijd twee forse
rugoperaties ondergaan en is het auto-
rijden in ons dorp voor haar geen lol-
letje. Hoe behoedzaam we de ontelba-
re drempels ook nemen, het blijft
boek-boek, bonk-bonk, pijnscheut één,
punscheut twee. Zelf ervaar ik het
meer als een hobbelpaard, met dien
verstande dat ik vroeger vrijwillig en
nu verplicht zit te hobbelen. Zijn er
ook pijnloze oplossingen mogelijk?

We dachten van wel: 1. Het aanbren-
gen van wegversmallingen, zoals hier
en daar is gebeurd. 2. Het vloeiender
maken van de verkeersdrempels, zoals
men in Velswijk heeft gedaan. BRAVO
! Wie te hard rijdt gaat toch nog een
eindje de lucht in en dat is toch de
clou. 3. Het aanbrengen van een 'ver-
springing', zoals men op de Almense-
weg in Vorden heeft gedaan. Maar
daar hoorde - zo vond men - natuurlijk
een verkeersdrempel bij. Eén drempel
meer of minder maakt ook niets meer
uit. Schudden zullen we, niet voor
maar tijdens het gebruik. 

Met een variant op; Niet blij in de rij;
BLIJ DAT IK PIJNVRIJ RIJ!

A. Snijders
de Decanije 20

Vorden

Warempel, 
weer een drempel



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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

Mitra Slijterij 
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden

0575 554264

SUETERS
SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

RATTI DAMES
Rekken 1-Ratti 1
Afgelopen zondag was het weer zover:
de eerste competitiewedstrijd stond op
het programma. De Ratti dames zijn
dit seizoen ingedeeld in de vierde klas-
se. Er word gekampt met een krappe
selectie door blessures e.d. De dames
waren dan ook zeer content met de
aanvulling van de jeugdspeelsters Fre-
derieke Boekelo en Michelle Meij-
erink. Rekken kampte wederom met
hetzelfde probleem en startte de wed-
strijd met tien speelsters. Ratti benut-
te de man meer situatie en wist goed
te combineren. Er werden volop kan-
sen gecreëerd, Ratti wist echter pas in
de 22e minuut tot scoren te komen.
Gerrie Brummelman had de eer om
de eerste competitiegoal op haar
naam te schrijven. 0-1. Ratti bleef druk
zetten en probeerde ondanks het war-
me weer het tempo hoog te houden. In
de 30e minuut zorgde Rowena Peters
met een afstandsschot voor de 0-2.
Rekken wist sporadisch voor de verde-
digsters van Ratti te komen, maar echt
gevaarlijk werden ze niet. Nog voor
rust werd de 0-3 gescoord. Mikkie
Steenbreker nam de bal op haar slof
op aangeven van Kelly Peters en was
trefzeker. De rust werd bereikt met
een 3-0 stand. De taak om deze wed-
strijd niet meer uit handen te geven
werd na 1 minuut een feit. Gerrie
Brummelman verraste de keepster
van Rekken met een prachtige boog-
bal die achter haar in het net beland-
de. 0-4. Rekken probeerde de draad op
te pakken, maar vijf minuten later
was het Marielle Peters die de bal in de
verre linkerhoek schoot. 0-5. Daarna
zakte het tempo in de wedstrijd nog
meer weg en Rekken probeerde de
wedstrijd zo goed mogelijk uit te spe-
len.Carlien Nijenhuis speelde een dijk
van een wedstrijd als laatste vrouw en
hield de deur voor Rekken op slot. Ze-
ven minuten voor tijd verzorgde Ma-
rielle Peters een voorzet vanaf de ach-
terlijn. Hanneke Nijenhuis nam de bal
resoluut en verzorgde de hekkenslui-
ter 0-6. De eerste drie punten zijn bin-
nen! Aanstaande zondag thuis tegen
oude bekende WWNA.

Vo e t b a l

Uitslagen weekend 9-10 september:
Ratti E1-AVW '66 E4: 2-12
Ratti 1-Den Dam 1: 4-4
Ratti 3-  Klein Dochteren 4: 5 -3
AZSV 11-Ratti 4: 3-7
HC '03-Ratti C1: 2-0
DZC-Ratti D1: 0-3
Erix 5-Ratti 2: 8- 2
Rekken-Ratti: 0-6 (dames)

Programma:
11/09 18:30 MEC F1-Ratti F1
16/09 14:30 Ratti 4-Zelos 6
16/09 14:30 Ratti B1D-
Blauw Wit'66 B3
16/09 13:00 Ratti C1D-VIOD
C5
17/09 10:00 Ratti 2-Ruurlo
5
17/09 13:00 Ratti DA1-
WWNA DA1
17/09 14:30 Halle 1-Ratti 1
17/09 10:30 Lochem SP 5-
Ratti 3

SOCIÏ
Socci moest op bezoek naar SDZZ,
voor vele gezien de wegwerkzaamhe-
den een hele reis om op de plaats van
bestemming te komen
In het begin van de wedstrijd was de
thuisploeg een te vel van leer trekken-
de ploeg, waar hier en daar een kaart
al op zijn plaats geweest was. Door een
eigen doepunt via arend Jan Groot Jeb-
bink kwam men op 1-0. Voor Sociï had
men door Martijn Peters alleen voor
de doelman in de eerste helft gelijk
kunnen komen, maar de bal ging net
naast. Ook in de tweede helft was Sociï
niet minder qua voetbal, maar de bal
wilde er niet in! Zo komt Sociï terug
van een vereniging met meer dan 20
nieuwe leden voor dit seizoen moet
een 1-0 nederlaag en een gevoel dat er
meer in gezeten had. Socci gaat het
zondag a.s. opnemen tegen Zutpha-
nia, de aanvang is 14.00 uur.
Verdere uitslagen: Sociï 2-AZC 3 5-0.
Sprinkhanen 5-Sociï 3 4-1. De Hoven 3-
Sociï 4 12-2. Sociï 5-Pax 8 1-3. 
Programma zondag 17 september: So-
ciï 3-Ulftse Boys 6. Brummen 5-Scoiï 4.
Eerbeekse Boys 6-Sociï 5.

Vo e t b a l l e n

DE SNOEKBAARS
De tiende onderlinge wed-
strijd werd gehouden in de
Berkel bij Zwiep. In totaal
werd er 17 kilo en 330
gram vis gevangen. De uit-
slag was als volgt: 1 J. Groot
Jebbink 3640 gram, 2 W.
Vreeman 2300 gram, 3 D.
Huetink 1900 gram, 4 M.
Dekkers 1840 gram, 5 A.
Vruggink 1100 gram. Mede
door dit resultaat heeft Jan
Groot Jebbink geschiede-
nis geschreven bij De
Snoekbaars. Jan is name-
lijk ongeslagen kampioen
geworden met 900 punten.
Een dergelijk puntentotaal
heeft nog nooit iemand be-
haald. De eindstand luidt
derhalve: 1 J. Groot Jebbink
900, 2 J.W. Golstein 868, 3
D. Huetink 876, 4 A. Gol-
stein 866, 5 R. Golstein 866
punten.

H e n g e l s p o r t
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FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

VV VORDEN
Zaterdag 9 september
Vorden A1 - AZC A1 2-2
Vorden B1 - Grol B1 1-1
Excelsior'31 B4 - Vorden B2D 9-
1
Vorden C1 - Zutphania C1 7-1
Vorden C2 - Warnsveldse Boys C3 3-
3
Vorden C3D - SBC '05 C2 1-3
Pax D1 - Vorden D1 4-2
Warnsveldse Boys D2 - Vorden D2 0-
9
FC Zutphen D4 - Vorden D3 1-
2
Be Quick Z. E1 - Vorden E1 1-6
HC '03 E1 - Vorden E2 9-3
Vorden E3 - DVC '26 E6 6-1
Vorden E4 - Ratti E2 6-1
Angerlo Vooruit F1 - Vorden F1 3-
5
Vorden F2 - VIOD F4 0-6
Vorden F3 - VVG '25 F4 14-0
Doetinchem F4 - Vorden F4 7-
2

Zondag 10 september
Vorden 1 - Vosseveld 1 3-0
Vorden 2 - Reunie 2 1-1
Vorden 3 - Witkampers 3 2-6
Be Quick Z. 6 - Vorden 4 4-2
Oeken 4 - Vorden 5 2-3

Verdiende thuisoverwinning voor
Vorden
Vorden stond voor de opgave om de
mooie start van de competitie van af-
gelopen zondag met de winst in Dinx-
perlo voort te zetten tegen Vosseveld.
Dit lukte het geel zwarte team van
trainer Jan Ligtenberg prima, de be-
zoekers werden met 3-0 verslagen. Na-
dat de Vordenaren al een paar moge-
lijkheden hadden gekregen werd Niels
Siemerink in de negende minuut
goed bediend met een pass van Rob
Enzerink. Siemerink had nog een hele
weg af te leggen naar het Vosseveld
doel, maar deed dit op de juiste ma-
nier en scoorde beheerst de 1-0. Kort
daarna viel linkerspits Maarten Geven
uit met een spierblessure, en maakte
Dennis Wentink zijn rentree in het
Vordenteam. Vorden behield de voor-
sprong vast tot de rust, zonder dat de
gasten echte kansen kregen. De ach-
terhoede waarin Rene Nijenhuis de
vooraf als gevaarlijk bestempelde aan-
valler Akalin compleet onschadelijk
maakte hield Vosseveld goed weg bij
het doel van Mark Borgonjen. De laat-
ste twintig minuten voor het rustsig-
naal was niet bepaald de beste periode
van de wedstrijd. Vosseveld hanteerde
veel de lange bal, en Vorden kon daar
niet echt goed voetbal tegenover zet-
ten. Na de rust had Vorden deze zaken
beter onder controle, met goed voet-
bal zette men Vosseveld vanaf het be-
gin onder druk. In de eenenzestigste
minuut ontving Niels Siemerink een
bal van Vordenkeeper Mark Borgon-
jen, en Siemerink slaagde er in om de
2-0 aan te tekenen voor Vorden. Vanaf
dat moment was de overwinning voor
Vorden een feit, Vosseveld probeerde
nog wel wat aan te vallen, maar dat le-
verde weinig gevaar op. Een kwartier
voor tijd negeerde scheidrechter Zil-
versmit de hevig vlaggende assistent
scheidsrechter van Vosseveld, en liet
Niels Siemerink doorlopen op rechts.
Zijn voorzet werd door Maarten Vos
gedecideerd in geschoten. Met deze 3-
0 voorsprong zat de wedstrijd er min
of meer op, Vorden kreeg in de slotmi-
nuten nog wel een paar kansen, maar

men slaagde er niet meer in om te sco-
ren. Met zes punten uit twee wedstrij-
den, en een doelsaldo van zes voor en
nul tegen beleeft Vorden een goede
start van het nieuwe voetbalseizoen. 

PROGRAMMA
Woensdag 13 september
MvR D1 - Vorden D2 18.30
Erica '76 E1 - Vorden E1 18.30

Zaterdag 16 september
Silvolde 2 - Vorden 2 18.30
Be Quick Z. A1 - Vorden A114.30
Vorden B1 - Doetinchem B1
14:30
Schalkhaar B3 - Vorden B2D
12.15
Vorden C1 - Eefde SP C1 13:00
SP Eefde C2D - Vorden C2 10:30
Warnsveldse Boys C4 - Vorden C3D
13:15
Zwaluwen toernooi puppillen
Vanaf 09.00

Zondag 10 september
MEC 1 - Vorden 1 14.30
AZC 3 - Vorden 3
09.30
Vorden 4 - Pax 5
09.30

SBC '05
Uitslagen van SBC '05 van zaterdag
09-09-2006 hopende dat u deze in
het contact wilt plaatsen
Angerlo Vooruit A2 - SBC '05 A1 1 - 10
Doesburg B1 - SBC '05 B1 9 - 2 
Doesburg C1 - SBC '05 C1 18 - 0
Vorden C3 - SBC '05 C2 1 - 3
Steenderen D1 - SBC '05 D1 2 - 8
HC '03 D2 - SBC '05 D2 8 - 6 
Angerlo Vooruit E2 - SBC '05 E1 4 - 7
SBC '05 E2 - Pax E5 5 - 1
SBC '05 E3 OBW E6 2 - 6
Stokkum F1 - SBC '05 F1 0 - 20
Den Dam F1 - SBC '05 F2 21 - 1

Programma zaterdag 16-09-2006
SBC '05 A1 - Eerbeekse Boys A2 
MvR B2 - SBC '05 B1 
SBC '05 C1 - Warnsveldse Boys C2 
SBC '05 C2 - HC '03 C3
SBC '05 pupillen zwaluwentoernooi

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21
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N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

Wat verwacht u van een verwarmingsketel? Dat hij het

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

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

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

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

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

12 jaar
garantie op

Nefit
HR-ketels

Nú voor een

aantrekkelijke actieprijs!

  Even 
         voorstellen:
      Wij zijn een innoverend
   installatiebedrijf  en gevestigd
              in Winterswijk.
    Sinds juni 2006 zijn wij ook
     gevestigd in Hengelo (Gld).
 Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
   showroom en afhaalbalie t.b.v.
            de doe het zelver.

 Wij zijn actief als totaalinstallateur

                 Toe aan een 
            nieuwe uitdaging?
 wij zijn op zoek naar een partime of fulltime

       Showroomverkoper/ster
Profielschets:

               *Commercieel talent*Klantgevoel 
             *Verantwoordelijkheidsgevoel*Creatief
         *In team verband kunnen werken maar ook 
                     zelfstandig kunnen opereren
           * Ervaring in het sanitair heeft een pree 

 Wij bieden:
                 * Een jong en energiek bedrijf  
          * goede secundaire arbeidsvoorwaarden
    * een leuke, afwisselende baan* zelfstandigheid

Uitdagend genoeg?
Je schriftelijke reacties s.v.p. binnen 14 dagen naar:

                                        Heegt Hengelo
                                     t.a.v. Harald Gotink
                                           Molenenk  6
                                     7255 AX Hengelo
                                       Tel:0575-465258

SCHILDERSWORKSHOP
voor beginners. Acryl op doek.

Zaterdag 30 september
en zaterdag 14 oktober.

Op DE WILGHENHOEVE
te Ruurlo.

Docent: www.artjolanda.com
Info/opgave: (0573) 45 21 57

hl.schot@hetnet.nl

Je weer goed voelen.

 Praktijk voor  
psychosociale counseling.

Marga Jansen,

Beatrixlaan 20, Vorden.

0575-441569

MMJansen@hccnet.nl

Lid LVPW

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

"Een geluk
bij een

ongeluk"

“Dat schadegevalletje laatst was al erg genoeg!

Gelukkig hebben ze bij Memelink & Bergervoet

de schade voor me afgehandeld. In een mum

van tijd kreeg ik het schadebedrag uitgekeerd

waardoor m’n auto weer snel gerepareerd

kon worden. ‘n Vertrouwd en veilig idee! “ LICENT

www.schefferkeukens.nl

hou van lekker...

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58

EN VAN SCHEFFER

OPENINGSTIJDEN
Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur 

IK
‘

,

Uw keuken kan alleen maar

ideaal zijn als hij speciaal voor

u is ontworpen. Dat is het

unieke van Individueel De-

sign van SieMatic: wij houden

rekening met alle wensen en

omstandigheden die van in-

vloed zijn op de vormgeving,

uitvoering en indeling in uw

ideale keuken. Daarom dur-

ven we te garanderen dat uw

SieMatic de meest doordachte, 

praktische en beste keuken is

die bij u past. Ook qua prijs. Bo-

vendien is het een echte SieMa-

tic, dus sterk, duurzaam en on-

derhoudsvriendelijk. Over een

SieMatic blijft u langer tevreden. 

Hij is 100% voor u gemaakt.

WE MOETEN RUIMTE MAKEN VOOR ONZE NIEUWE COLLECTIE DUS: 
DIVERSEDIVERSE

SHOWMODELLENSHOWMODELLEN
STERKSTERK 

AFGEPRIJSD!AFGEPRIJSD!
Ik hou van lekker eten. Ik hou 

van verse gerechten en zelf koken. 

Ik hou van een keuken waar ik 

meer mee kan. ik hou van mooi. 

Ik hou van makkelijk. Ik hou van 

goede adviezen en vriendelijke 

service. Ik hou van afspraak is 

afspraak. Daarom voel ik me 

lekker bij Scheffer Keukens.

DE NIEUWSTE VETVERBRANDINGSTRAINING
VOOR BENEN, BUIK EN BILLEN
De perfecte combinatie van lopen op een loopband
in een vacuumruimte zorgt voor een optimale
vetverbranding op de bekende probleemgebieden.
De Vacuwell methode helpt ook tegen hardnekkige
cellulitis, koude voeten en lichte spataderen.
De oplossing voor een gerichte figuurcorrectie!

Wilt u ook 8-20 cm verliezen in 1 maand?
Maak nu gratis een afspraak voor een proefles.

Aanbieding:
vanaf nu een maand lang 
van € 199,– voor €175,–
Geldig voor de basiskuur.

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld., Telefoon (0575) 46 57 15



� Gezocht: in buitengebied

Vorden zorgzame hulp in de

huishouding voor tenminste 3

à 4 uur per week voor een

periode van enkele maanden.

Tel. 0575 - 55 68 95.

� Te huur vakantiewoning

op Texel. In de periode van

vrijdag 22 september tot

maandag 9 oktober is onze

6-persoons vakantiewoning

te huur. Verdere informatie op

polmantexel.nl. Tel. inf. Wim

Polman Vorden tel.: 0575 - 55

12 01.

� Peuterspeelzaal “Het

Kraankuikentje” organiseert

kleding- en speelgoedbeurs

met verloting en kinderacti-

viteiten op vrijdag 15 sept.

a.s. van 18.30 tot 20.30 uur.

Locatie school de Kraanvo-

gel te Kranenburg.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Nieuw ingekocht voor

Wereldwinkel Vorden: prach-

tige, handbeschilderde scha-

len uit Tunesië en Indonesië

EN: zomershawls met 10%

korting!

� Te koop: Notaris-appels

(geplukt en onbespoten!). A.

Knoef. Tel. 0575-556506. Na

18.00 uur.

� Ik zoek nog wat werk in

de huishouding! Woensdag

morgen, vrijdag morgen. Bel-

len na 16.00 uur 55 25 86.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)

51 98 46.

Contactjes
vervolg

Constructiebankwerker/

lasser M/V

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.
Volop houten en stalen

opbergkasten voor
berging, garage,

magazijn, archief, enz.
tegen

BODEMPRIJZEN

KUIJK’S MEUBELBEURS
Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)

Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF
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Het Hengelose modespektakel is
een groot succes geworden. In een
sfeervolle omgetoverde sporthal
"De Kamp" werd met veel flair en
tempo een geweldige show neer-
gezet waar de spetters vanaf vlo-
gen. 

De flitsende show trok enorm veel pu-
bliek. Twee modeshows werden er op
zondag 10 september gegeven. Voor
beide shows waren alle plaatsen bezet.
Maar liefst 1.100 bezoekers kwamen
op het spektakel af. Op de catwalk wer-
den op professionele wijze de laatste

ontwikkelingen geshowd op het ge-
bied van mode en haardracht, gecom-
bineerd met geraffineerde make-up
en huidverzorging. 

Het enthousiaste publiek was onder
de indruk van de inspirerende show.

Het was ook niet zomaar een show,
maar een groots spektakel. 

De tweede editie ‘Hengelo Mode Spek-
takel’ heeft het helemaal gemaakt
dankzij de deelnemende bedrijven:
Schröder Mode; Capuchon Jeugdmo-

de; Dick Helmink Mode; Sueters Rui-
tersport; Atomica Goossens; Hermans
Schoenmode; Langeler Mode; Kap-
salon Wuestenenk; Passchier Haar-
mode; Kapsalon Lurvink; Kapsalon
De Barbier; Martine Hair- en Beauty
en La Finesse Schoonheidssalon.

Hengelose modespektakel super!
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ZONDAG 17 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 21 SEPTEMBER:
Toneelavond, aanvang 19.30 uur.

Toneelgroep Linde zal u deze avond vermaken met het blijspel:

“Kniens, Kûttels, Kogels”. In de pauze is er een grote verloting met de mooiste prij-

zen, en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton. Tevens is er een optreden van

De Lindezangers. Entree: € 4.— p.p

VRIJDAG 22 SEPTEMBER:
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen

“Vogelgooien”. “Keizeschieten” voor de oud-koningen. Deelname vanaf 16 jaar € 3,-

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 “Scala”!

Aanvang in 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

ZATERDAG 24 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,

sjoelbakken, ballero, gaveldarten, etc. Met leuke middagvullende kinderspelen. 

Kosten deelname volksspelen, € 0,80 per deelname. Kinderspelen zijn gratis. 

Mededeling: Van 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,–.p.p.

Volksfeest Linde 2006

1866 2006

Zaterdag 14 oktober 
organiseert de Muzehof 
een samenspeldag voor
hele jonge blazers

www.muzehof.nl

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele gemeente Bronckhorst.

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

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

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

Nissan Micra 1.2 Visia Cool
Sound
3drs, AC, lichtblauw, jan-04
36.000 km € 10.500,00

Nissan Almera 1.8 Sport
3drs, AC, lichtgroen, feb-01
43.500 km € 8.950,00

Nissan Almera 1.5 Acenta
4drs, ACC, donkerrood, okt-03
17.000 km € 13.950,00

Nissan Almera 1.5 Ambience
5drs, AC, lichtgroen, mei-02
57.000 km € 10.500,00

Nissan Almera 1.8 Acenta
5drs, ACC, grijs, aug-05
3.000 km € 17.500,00

Nissan Primera 1.6 GX
4drs, AC, donkerrood, ,jun-98
127.000 km € 4.950,00

Nissan Primera 1.8 Sport
5drs, ACC, blauw, nov-99
93.000 km € 7.500,00

Nissan Tino 1.8 Luxury+
MPV, AC, grijs, nov-02
92.000 km € 12.950,00

Nissan Tino 1.8 Comfort
MPV, AC, rood, jan-03
52.000 km € 14.950,00

Alfa 156 Sportwagon 1.6 Pro-
gression
SW, ACC, grijs, jan-03
56.370 km € 15.950,00

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

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

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

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

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

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

Peugeot 406 1.8 SRX Break 
station, AC, grijs, aug-02
92.000 km € 11.950,00

Peugeot Partner 1.6 16V
5drs, AC, grijs, aug-03
26.000 km € 14.950,00

Renault Laguna Break 1.6 RXE
station, AC, grijs, nov-00
101.000 km € 8.950,00

Suzuki Ignis 1.3 GL
5drs, AC, grijs, aug-03
15.000 km € 10.950,00

“Een veilig gevoel zo’n
Herwers Occasion”

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Vallen doen we allemaal. 

Hoe je opstaat maakt het verschil.

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

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



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 september 2006

NazomerVoordeel

37/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Witlof
500 gram 

0.99

Pannenkoekerij
Smulpannenkoeken
Naturel of gezoet 
2 pakken à 8 stuks naar keuze 
ELDERS 4.58

2.98
2 pakken

PLUS
Slagroomtaart
Geschikt voor 10-12 personen 
NORMAAL 7.29

4.99

PLUS
Krentenbollen
Zak 10 stuks 
NORMAAL 1.85

1.59
10 stuks

Lays
Chips
Diverse smaken 
Zak 200 gram 
ELDERS 0.76

0.69

El Descanso
Carmenère, 
Merlot, 
Chardonnay, 
Cabernet-Sauvignon 
of Sauvignon blanc
Fles 75 cl 
ELDERS 3.99

3.49

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

Biefstuk
400 gram 
ELDERS 6.39

Na een zomer vol 
bratwurst en Wiener schnitzel
is het nu tijd voor malse biefstuk.

4.98
400 gram

SPAAR DE EREDIVISIE CLUBPLACEMATS

NU GRATIS BIJ PLUS HUISMERK.

Lever uw spaarkaart uiterlijk zaterdag 16 september in bij uw PLUS! Laatst
e w

eek!

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

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

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

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

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

MANDARIJNEN-
KWARKVLAAI

KLEIN 

€ 
6.35

GROOT 

€ 
9.60

KAMPIOENTJES

nu 3 voor

€ 1.00

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 11 t/m 16 september.

ze zijn er weer onze

OVERHEERLIJKE

ROOMBOTER

SPECULAASJES

nu 250 gram

€ 3.35

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.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

- sterk en eenvoudig montagesysteem

- duurzaam en vuilafstotend materiaal

- zonlicht temperend en toch een vrij 

uitzicht

- meerdere kleuren en dessins

- tuimelfunctie gewoon te gebruiken

- ’s winters perfect beschermd

Diverse maten uit voorraad leverbaar.

Kwaliteit van VELUX:

BUITENZONWERING
VOOR TUIMELRAMEN


