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Zo was zij vele jaren bestuurslid, zij
draagt zorg voor de aanschaf van par-
tituren. Ook houdt zij de muziekbibli-
otheek bij en beheert zij de loterijpot.
Tijdens elke repetitieavond wordt er
een kleine verloting gehouden, waar-
bij Anneke Hazekamp op humoristi-
sche wijze de prijsjes verloot en uit-
reikt! Terug naar de ‘verrassings-
avond’. 

Anneke: ‘Ik werd die zaterdag opge-
beld door mijn vriendin Laura Goos-
sens en haar man. ‘Wij halen je van-
avond wel even op, is voor ons een klei-
ne moeite’, zo zei Laura. In het dorps-
centrum aangekomen zei Laura ‘laten
we maar vooraan gaan zitten’. Aan de
andere kant ging ook iemand, naar
achteraf bleek, bewust naast mij zit-
ten. Dat deden ze om mij in de gaten
te houden. Ik zit namelijk nooit lang
op dezelfde stoel, ik mag graag rondlo-
pen en hier en daar een praatje ma-
ken’, zo zegt Anneke lachend.

Tijdens deze feestavond werd er na-
tuurlijk ook gezongen. Zo stond als 4e
nummer ‘Anna Ballade’ in het pro-
grammaboekje. Anneke: ‘Ik had nog
niks in de gaten, ‘Anna Ballade’ bleek
op Anneke te slaan! Op gegeven mo-
ment kwam burgemeester Henk Aal-
derink in vol ornaat de zaal binnen
stappen. Ik dacht nog bij mijzelf, wat
komt die hier in vredesnaam doen?
Even later draaide ik mij om en daar
zaten mijn kinderen en kleinkinderen
met een ‘big smile’. 

Vervolgens werd ik op het podium ge-
roepen. Ik dacht nog, dat zal wel met
mijn 50 jarig lidmaatschap te maken
hebben. Henk Aalderink nam het
woord en begon over vrijwilligerswerk
en dat soort dingen te praten. Man,
wat heb ik daar allemaal mee te ma-
ken’, zo dacht ik nog. Toen hij vertelde
dat ik een onderscheiding zou krijgen,
besefte ik pas echt wat er gaande was’. 

De kwieke en levenslustige Anneke
Hazekamp kan tot in finesses-nauw-
keurig over deze bijzondere avond ver-
tellen! 

Toen zij in maart 1957 met Gert Haze-
kamp trouwde (oorspronkelijke kwam
zij uit Olst), kwam het paar meteen
daarna in de woning naast de Medler-
school te wonen, waar Gert Hazekamp
inmiddels tot schoolhoofd was be-
noemd. 

Anneke: ‘Zelf was ik ook bevoegd om
les te geven.Ik viel wel eens in op
school, daarnaast deed ik eigenlijk
van alles: meehelpen met musicals, to-
neelavonden, Sinterklaas, Kerst, noem
maar op. Aangezien ik ook bevoegd
was om les aan een muziekschool te
geven, ben ik 24 jaar betrokken ge-
weest bij de vooropleiding van muziek
aan de muziekschool in Zutphen’, al-
dus Anneke Hazekamp. Nadat haar
kinderen waren geboren werd zij lid
van de oratoriumvereniging Toon-
kunst. 

‘Ik wilde toen gewoon iets voor mij
zelf’, zo zegt ze. Inmiddels is Anneke
Hazekamp, behalve lid van het ‘gewo-
ne koor’ van Toonkunst, ook actief be-
trokken bij het Toonkunst Pluskoor,
met leden vanaf 55 jarige leeftijd. An-
neke: ‘Met dit koor repeteren wij elke
donderdagmiddag apart in het Nuts-
gebouw in Warnsveld. 

Tussen 1986 en 1991 was zij als kos-
tuumnaaister ook betrokken bij de
jaarlijkse musicalproducties van het
Daltoncollege in Zutphen. ‘Dat gebeur-
de thuis, het was bij ons boven net een

atelier. Heel erg leuk werk, maar met
de uitvoeringen in zicht was het ook
dikwijls ‘stressen’, zo zegt ze. 
Voor de twee jaarlijkse balletuitvoerin-
gen van de dansafdeling van de Muze-
hof, heeft Anneke gedurende 5 jaar de
jonge balletdanseresjes met beweging-
en zangspel onder haar hoede geno-
men. 

Daarnaast heeft zij jarenlang (en nog
steeds) veel gedaan voor de Neder-
lands Hervormde kerk. (wijkbezoek,
ziekenbezoek, gespreksavonden orga-
niseren, het rondbrengen van casset-
tebandjes voor de mensen die de kerk
niet kunnen bezoeken. 

Afgelopen week was Anneke weer met
de collectebus op pad om voor het
Prinses Beatrix Fonds te collecteren.
Nooit wordt tevergeefs een beroep op
haar gedaan. 

‘Iemand met een dergelijke staat van
dienst verdient een onderscheiding en
blijkbaar vindt Hare Majesteit Konin-
gin Beatrix dat ook’, zo sprak burge-
meester Henk Aalderink bij het op-
spelden van de versierselen.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Anneke Hazekamp (77) 
aangenaam verrast!
Anneke Hazekamp-Aalpoel beleef-
de vorige week zaterdagavond de
verrassing van haar leven. Die
avond kreeg zij in het dorpscen-
trum uit handen van burgemees-
ter Henk Aalderink een lintje. Zij
werd Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Anneke kreeg deze onder-
scheiding voor het feit dat zij zich
jarenlang op verschillende terrei-
nen als vrijwilligster verdienstelijk
heeft gemaakt. Deze bewuste zater-
dagavond was Anneke in het dorps-
centrum, waar het gemengde koor
Toonkunst uit Zutphen en omstre-
ken, het 135 jarig jubileum vierde.
Anneke Hazekamp is niet alleen 50
jaar als zangeres aan het koor ver-
bonden, maar is zij ook het actief-
ste lid van Toonkunst.
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Zie in het hart van Contact
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www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Plus zorgt elke dag voor voordeel!
Speciaal voor onze Vordense klanten 

die nu moeten omrijden!

Knip deze bon uit en u ontvangt:

*Bij aankoop van een kilo runder-
gehakt en een runderstoofrollade

een krat Grolsch voor € 5,00!!!
+ Dubbele zegels voor de Spellenactie van Plus!!!

Gezelschapsspellen voor slechts € 5.00 bij inlevering van 1 of 2 spaarkaarten!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Winterharde
heide

3 voor €5.00



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 september 10.00 uur ds. J. Oortgiesen uit Ede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 september 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 september 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 september 10.00 uur Woord- en communievie-
ring  Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 september 17.00 uur Eucharistieviering,
pastoor Hogenelst, herenkoor.
Zondag 27 september 10.00 uur Woord- en communie-
viering, dameskoor.

Tandarts
26-27 september W.A. Houtman, Vorden, tel. 0575 – 55 22
53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: 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. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
hospicezutphen@hetnet.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien in
Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

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. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Bladeren
van begin tot eind

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

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

Dagmenu’s
23 t/m 29 september 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 9,50
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 23 september 
Minestronesoep / Boeuf  Stroganoff met aardappelkroketten en
groente.

Donderdag 24 september 
Oostenrijkse speklap met gekookte aardappelen en zuurkool /
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 25 september 
Tomatensoep / Pangafilet met pesto saus, pasta en rauwkost-
salade.

Zaterdag 26 september (alleen ophalen/bezorgen) 
Kipsaté met pindasaus, aardappelen en groente / ijs met slag-
room.

Maandag 28 september
Runderbouillon met flensjes/Duitse biefstuk met gebakken uien,
aardappelen en rauwkostsalade

Dinsdag 29 september
Wiener schnitzel met aardappelen en groente/ Italiaansschepijs
met slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Te huur gevraagd: Land-
bouwgrond voor het telen
van graan; z.s.m. J. Gosse-
link 0651946908.

�

Te huur: 2/3 kamer ap-
partementen in het centrum
van Zelhem. Huur ca. € 500,-
incl. serv.kosten. Info:
http://sites.google.com/site/z
elhemhuis of 06-53401313.

�

Oude films overzetten naar
DVD voor het te laat is.

Graag vóór 26 september uw
films inleveren. Bel vrijblijvend
Rudie Kreunen, 0575-463336
voor een afspraak. Ook voor

VHS, video8 enz. naar DVD, bel!

Open huis voor work-
shops huis en tuindecoraties.
o.a. Groendeco's of textiel-
verharder enz. Zondag 4 ok-
tober van 11.00 tot 16.00 uur.
"Creatief bij Marjo"  M.Frede-
riks, Wiendelsweg  1, Keijen-
borg. Tel: 0575 463442.

�

ERV. ALLROUND KLUSSENMAN
b.z.a. voor klussen in,

op of rondom het huis.
Tel. 06-51980809

€ 18,89 p/u

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

Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Info: Jolanda Harbers
tel. (0544) 37 22 71 of (06) 13
77 24 52. www.wilghenhoe-
ve.nl email hl.schot@het-
net.nl

�

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

Vlaai v/d week

Appel-speciaalvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Humpkeskoek € 1,95
Ouderwets lekker met noten en rozijnen

Herfstbroodje € 2,45
met stoofperen

Aanbiedingen geldig van di. 15 t/m za. 26 sept.

Te huur: woning in bui-
tengebied Zelhem € 550,-
excl. per maand.Tel.
0645626559

�

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Kledingbeurs voor tieners
en volwassenen Nummerver-
koop: maandag 5 oktober
van 09.00-10.00 uur en van
18.30-19.30 uur à € 1,50 (20
stickers). OP=OP!  Verkoop
herfst- en winterkleding, jas-
sen, laarzen, schoenen, tas-
sen en sieraden op vrijdag 9
oktober van 18.30-21.30 uur
en op zaterdag 10 oktober
van 09.30-11.30 uur. Locatie:
Nutsgebouw, Breegraven 1
in Warnsveld (vlakbij de
kerk). Voor meer informatie
zie het persbericht elders in
het Contact of bel:
787339/525733/529173/570
260.

�

Cursussen KunstKring
Ruurlo: info/aanmelding op
www.kunstkringruurlo.nl of
0573-453090/451599 of cur-
susadministratie@kunst-
kringruurlo.nl Schilderen,
boetseren, speksteen, bordu-
ren en nog veel meer!

�

Groen, Geel, Oranje-
rood… hoe zie je herfstkleu-
ren mooier dan vanuit onze
luchtballon? BALLONTEAM
GELDERLAND neemt u mee
over de Achterhoekse kaste-
len in uw eigen luchtkas-
teel…  Herfstactie ad € 140,--
pp tot einde oktober 2009. Of
te wel 'bellen en instappen'.
Bel ballonvaarder Paul Kok:
06 51 58 41 45 of 0575-
451444

�

Verloren j.l. vrijdag tus-
sen 11.30 en 12.30 uur auto-
sleutels (Volvo) in de omge-
ving van Het Jebbink. A.u.b.
bericht naar tel. nr.:551144
als u deze sleutels gevonden
hebt.

�

Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 3 oktober a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg

�

Tijdelijk te huur: 4 kamer-
woning in het buitengebied
Vorden, alles begane grond.
Tel. 0575 - 55 66 80

�



Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

 Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl
 Industrieterrein ”De Mars”
 t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

WIJ PAKKEN

DE DRAAD 

WEER OP 

MET ONZE 

NIEUWE 

WINTER-

GARENS 

DE VAKKEN 

ZIJN WEER 

GEVULD ! 

Rijksstraatweg 39
Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

WALNOTEN TE KOOP
zelf rapen op Landgoed
Zelle, Ruurloseweg 92,

7255 MB Hengelo (Gld).
Za 26 sept., 3 okt., 10 okt.

van 9.00-12.00 uur; 
Zo 4 okt., 11 okt., 18 okt. 

van 12.00-16.00 uur.
Op zondagen uitsluitend

bij goed weer en
voldoende oogst. 

Inl.: 0575-467200 of 467781

Na een werkzame periode van 27 1/2 jaar als
huisarts in Vorden gaat dokter Haas op vrijdag
25 september 2009 zijn praktijk overdragen.

Graag wil hij dan afscheid nemen en U bedanken
voor het in hem gestelde vertrouwen.

Hiervoor zal er op die dag gelegenheid zijn bij
Hotel Bakker te Vorden van 16.00 - 18.30 uur.

Tevens kunt U kennismaken met zijn opvolgende 
huisartsen:
J.M. Radstake en G.A. de Jong.

Workshop ‘Voel je vrij’
10 oktober a.s. te Keijen-

borg. Kom tot rust tijdens
een middag helemaal voor
jezelf. Voor opgave en/of

meer info:
www.supernovapraktijk.nl
of bel: Supernova praktijk

voor Bewustwording
Sari Booltink,

tel. 0575-460117.

1959 2009

Op vrijdag 2 oktober zijn wij

Gerrit & Gerdien Enzerink
50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen en klein-
kinderen te vieren en nodigen u hierbij van harte
uit op onze receptie van 15.30 tot 17.30 uur in Par-
tycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo (Gld.).

Gerrit Enzerink
Gerdien Enzerink-Nijenhuis

Het Stapelbroek 1
7255 LZ  Hengelo (Gld.)

“Every little thing she does is magic”

Yfke
18 september 2009
3465 gram - 49 centimeter

Trotse ouders en zus:
Mario, Sanne en Merle Roelvink

Het Vaarwerk 22
7251 DE  Vorden
(0575) 550 678

Geboren op 19 september 2009

Nikki
Trots
Blij
Dankbaar

Gerwin Besselink, Karin Garritsen
& Joep

Julianalaan 9 
7251 EP  Vorden

www.heikamp.nl

Pannenkoekboerderij

DE HEIKAMP
Natuurlijk

Hengeloseweg 2 

7261 LV  Ruurlo 

Tel. (0573) 45 20 90 

info@heikamp.nl

Natuurlijk genieten bij

pp.nl

Natu
urlij

k bij
 

de H
eikam

p!

Heikamp adv krijtbord A5 lig new.indd    1 21-09-2009    14:09:52
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Mevrouw Agnes van Houttum (80) uit Elburg rijdt regelmatig 

met de regiotaxi en is lid van de gebruikersgroep: 'Sinds 

januari gaat het prima. Daarvoor was de taxi vaak niet op 

tijd en men reageerde niet op klachten. Ik ben nu helemaal 

tevreden.' 

Regiotaxi Gelderland rijdt ongeveer anderhalf miljoen 

ritten per jaar op plaatsen waar ander openbaar vervoer 

niet beschikbaar is. Twee op elke duizend ritten leidt nog 

tot een terechte klacht. Klachten van passagiers helpen de 

dienstverlening te verbeteren en een goede communicatie 

van regiotaxi kan ze voorkomen. Regiotaxi Gelderland werkt 

daar dagelijks aan met de vernieuwde site, een nieuwsbrief 

en een nummer voor inlichtingen (026) 355 21 21. 

Meer informatie op www.regiotaxigelderland.nl.

Regiotaxi als openbaar vervoer

‘Nee. Het station had al lang af 

moeten zijn. Schandalig! Maar 

wanbeleid van een megalomaan 

stadsbestuur moet je niet belonen. 

Er liggen voor Arnhem nog 

miljoenen op de plank voor het 

mislukte megaproject Rijnboog. 

Laat ze dat geld maar gebruiken!'

Eric van Kaathoven, fractie SP

‘Natuurlijk! Drie miljoen reizigers, 

een bouwput sinds 1995 en hét 

toekomstige visitekaartje van 

onze hoofdstad. De Gelderse 

economie profiteert, net als de 

direct omwonenden. Politici die 

daadkracht tonen, maken het 

verschil. De CDA-Statenfractie 

vindt station Arnhem zeer de 

moeite waard.’

Jan Hutten, fractie CDA

Reageer op gelderland.nl/stelling
stelling

Geld Nuon voor station 
Arnhem?

Hoe schoon is de lucht die je inademt?

De financiële toekomst van Gelderland

Woensdag 23 september is de dag van een open debat in Provinciale 

Staten over de financiële toekomst van de provincie Gelderland.

Aan de orde komt wat de provincie in de nabije toekomst moet investe-

ren. Voor welke onderwerpen en waar dat moet gebeuren. Het college 

wil met de uitkomsten van de discussie in november een voorstel doen 

over de financiering van projecten voor de komende anderhalf jaar. 

Het extra geld gaat in ieder geval naar de culturele infrastructuur, 

cultuurhistorie, mobiliteit en contracten met waterschappen. 

Het debat van deze dag moet uiteindelijk ook leiden tot een inves-

teringslijst voor de periode na de verkiezingen in 2011.

Er is deze dag ook nog een afzonderlijk voorstel voor extra fi nanciële 

steun om de problemen met de bouw van station Arnhem aan te kun-

nen pakken. De vergaderingen van Provinciale Staten zijn altijd live 

op het internet te volgen. 

Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl.

Meedoen met duurzaam ontwerpen?

Gratis Museumdag in Gelderland: 
zet je zintuigen op scherp!

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en houd je van kleding? Ontwerp 

een kledingstuk dat jij geweldig, hip en draagbaar vindt en denk 

na over de duurzaamheid ervan. Duurzaam betekent dat het is 

gemaakt van materiaal dat niet belastend is voor de natuur. 

Er is bijvoorbeeld al kleding van brandnetels en bamboe! 

Duurzaam gaat ook over wie de kleding maakt. Kinderen of 

volwassenen? Onder welke omstandigheden? Inleveren voor 

15 oktober via de website van Jong-in Gelderland of via postbus 

9090, 6800 GX Arnhem. 

Meer informatie op www.jongingelderland.nl

Op zaterdag 24 oktober organiseert de provincie Gelderland 

voor de vierde keer de gratis museumdag. Op deze dag kunnen 

kinderen bijvoorbeeld samen met hun ouders of opa en oma 

gratis naar 69 verschillende musea in Gelderland. Daar worden 

leuke en spannende dingen georganiseerd om de zintuigen 

te prikkelen. De dag valt weer in het midden van de beide 

herfstvakanties in de regio's Midden en Zuid. 

Statenleden zijn er ook. 

Meer informatie op www.gratismuseumdag.nl

Op de provinciale site gld.mijnleefomgeving.nl staat 

actuele informatie met kaarten en luchtfoto’s die 

je met je postcode kunt oproepen.  Hoe schoon is 

de lucht en hoe vuil de bodem? Zijn er bijzondere 

risico’s? Ga daar eens kijken. 

Communicatieman Rijk Willemse (51) vindt de 

website ‘een heel goed initiatief’ en getuigen van 

‘een nieuwe openheid’: 'De site is in lijn met de 

eigentijdse benadering van overheden, gericht op 

samenwerking. Ook laten zien dat je kwetsbaar 

bent. Dat is een goede houding, en die zie je 

nog niet overal terug. De site is een heel handig 

instrument. Er moeten nog wel een paar stappen 

worden gezet.'

De tijdelijke noodtrappen bij Arnhem CS

Rijk Willemse: 'Site getuigt van nieuwe openheid van de overheid'

Agnes van Houttum: 'Ik ben nu helemaal tevreden.'

xx

Fotografi e Marco Vellinga, Oosterbeek

stelling financiën

actueel

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



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

Euro Planit Personeelsdiensten is een
internationaal bedrijf met de hoofd-
vestiging in Vorden. "Wij bestaan tien
jaar en zijn groot geworden door per-
soneel te werven, detacheren en uit te
zenden. We hebben een breed werk-

gebied met specialisaties in de me-
taal-, milieu-, bouw- en houtsector en
op het gebied van administratieve
diensten en accountancy", vertelt
Siemes over zijn bedrijf dat is aange-
sloten bij de Algemene Bond Uitzend-

ondernemingen (ABU). Cor ten Barge
is erg in zijn nopjes met de samen-
werking met Euro Planit Personeels-
diensten. "De afgelopen maanden
hebben we elkaar goed leren kennen.
Euro Planit Personeelsdiensten is een
solide en betrouwbare partner. Dat
beide partijen een goede aanvulling
op elkaar zijn, zal zondag 11 oktober
blijken tijdens de dertiende Nationale
Bokbierdag in Zutphen", aldus Cor
ten Barge.

Nieuwe hoofdsponsor Bokbierdag

De Nationale Bokbierdag heeft een nieuwe hoofdsponsor. Euro Planit Per-
soneelsdiensten heeft voor de komende twee jaar zijn naam verbonden
aan het evenement. Oprichter en directeur Wouter Siemes van Euro Pla-
nit Personeelsdiensten en Cor ten Barge, voorzitter van de Nationale Bok-
bierdag ondertekenden onlangs het officiële document.

DE MUSICI
De sopraan Heleen Koele is sinds 1998
verbonden aan het Nederlands Kamer-
koor waarin zij solo's zong in onder
andere het Requiem van Mozart onder
leiding van Jaap van Zweden. Naar
aanleiding van haar optreden in het
requiem van Brahms schreef de pers:
"Haar goudgerande stem liet het "Ihr
habt nun Traurigkeit" gloeien, zeld-
zaam en intens". (de Telegraaf)

De cellist Jeroen den Herder werd on-
derscheiden met de zilveren vrienden-
krans  van de stichting Vrienden van
het Koninklijk Concertgebouworkest.
Hij trad in meer dan 25 landen solis-
tisch of in kamermuziek verband op,
met musici als Janine Jansen en Isabel-
le van Keulen. Als artistiek leider geeft
hij invulling aan het tweejaarlijks te-
rugkerende Cellofestival in Zutphen.

Klaas Stok heeft als organist en diri-
gent een intensieve beroepspraktijk.
Als organist behaalde Klaas Stok

hoofdprijzen op nationale en interna-
tionale concoursen. Zijn laatste CD
met orgelwerken van Bach  werd be-
oordeeld met een  tien in het blad
Luister. Hij is vaste bespeler van het be-
roemde Bader-orgel in de Walburgis-
kerk te Zutphen, en tevens stadsorga-
nist van deze stad.

Het concert wordt geopend met een
optreden van het regionaal bekende
vocaal octet Duzz. Dit dubbelkwartet
zingt zowel klassieke als lichte muziek
en ontving onlangs de prijs voor de be-
ste uitvoering van een klassiek werk
tijdens het 23e Nederlands Festival
voor Vocale Ensembles te Almelo.  Op
deze vierde oktober zingen zij enkele
werken waarin het dier centraal staat. 

HET PROGRAMMA
Het gevarieerde programma behelst
werken uit verschillende perioden. Zo
klinkt onder meer van Orlando di Las-
so het humoristische "Matona mia Ca-
ra", van Bach de Suite nr 5 voor cello
solo, van C. Ph.E Bach de orgelsonate
nr.2 en van Hendrik Andriessen het
aangrijpende "Miroir de Peine" voor so-
praan en orgel.

ORGANISATIE, KAARTEN EN
INFORMATIE
De organisatie is in handen van de
Graafschaploge in Zutphen. Deze Odd
Fellow loge komt wekelijks bij elkaar.
Vanuit vriendschap naar elkaar en de
samenleving zoeken de leden per-
soonlijke verdieping en leveren zij
bijdragen aan maatschappelijke acti-
viteiten. Kaartverkoop via benefiet-
concert@hetnet.nl, bij Musical All In,
Beukerstraat 24 in Zutphen of vooraf-
gaand aan het concert in de kerk. 
Voor verder informatie: 
www.graafschaploge.nl

Muziek door de eeuwen heen
Een gevarieerd benefietconcert door 
nationaal en internationaal befaamde musici

Op zondagmiddag 4 oktober is er
in de Sint-Martinuskerk te Warns-
veld een bijzonder concert. Men
kan genieten van een gevarieerd
benefietconcert door nationaal en
internationaal befaamde musici.
De opbrengst gaat in zijn geheel
naar de stichting "Achter de Regen-
boog". Deze stichting biedt profes-
sionele hulp aan kinderen die een
naaste familielid hebben verloren.
Dit gebeurt onder andere door het
organiseren van weekenden waar-
in kinderen een begin kunnen ma-
ken het verlies een plaats in hun le-
ven te geven. Na afloop is er de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan
een warm en koud buffet in restau-
rant de Pauw.

Dit collectief is in juli 2006 tot stand
gekomen uit het initiatief van 6 kun-
stenaars met verschillende disciplines.
Hun werk is zeer uiteenlopend van
aard, maar juist daardoor is het voor
hen een uitdaging om samen te gaan
en ook gezamenlijk te exposeren. 

De kunstenaars die hier samenwerken
hebben hun sporen reeds ruim-
schoots verdiend de afgelopen jaren
en hun werken zijn reeds vele malen
tentoongesteld in binnen- en buiten-
land. Binnenkort, 10 oktober-16 okto-

ber, kan men getuige zijn van hun
werk in de prachtige kapel van Bronk-
horst. Daar kan men een expositie van
hen bewonderen en eventueel werken
kopen.

Jeannette Berndsen schilderijen
www.jeannetteberndsen.com
Hanneke Cop fotografie 
www.copenco.nl 
Onno Cop beelden/ objecten 
www.copenco.nl
Loes Jacobs schilderijen, beschilderd
glaswerk 
Philip de Rooij schilderijen/design
www.derooij-design.com.
Elly Schoneveldbronzen beelden/
schilderijen www.ellyschoneveld.nl

Kunstenaarscollectief D.A.A.D.
Voeg de daad bij het woord en je
hebt een kunstcollectief D.A.A.D.
(Dutch Art And Design).

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Klook.

B. Knipseg.

C. Onzeleg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Christiaan Paul Damsté is geboren
in 1944, woont en werkt in Arnhem.
Studeerde aan de Academies voor
Beeldende Kunsten in Arnhem, ’s-Her-
togenbosch en het Belgische Gent.
Landschappen, geologie, architectuur,
bouw en verval zijn de belangrijkste
inspiratiebronnen van Damsté. In zijn
werk vormen deze bronnen en de
overgangsgebieden daartussen steeds

terugkerende thema’s. In zijn werk is
de invloed van de Zero-beweging nog
steeds aanwezig. Het abstractieniveau
is bij hem voortdurend in beweging.
Hij probeert verschillende niveaus in
een beeld te vatten. Naast een tamelijk
realistisch geschilderd langschap,
drukt hij zich in een ander deel van
het schilderij puur abstract uit. Het
landschap wordt er teruggebracht tot

één vlak. Structuurvlakken, die refere-
ren aan geploegde akkers, graanvel-
den en muren met graffiti worden af-
gewisseld met kleurvlakken waarbij
associaties minder duidelijk zijn. Hij
schildert veelal losse panelen, die hij
later, niet altijd volgens een vast plan,
combineert. Damsté waakt ervoor dat
een paneel niet teveel op zichzelf
staat. De inbedding in een geheel is be-
langrijk voor Damsté. Hierdoor ont-
staan de prachtigste combinaties. 

U vindt galerie Espace Enny aan de
Dorpsstraat 14 te Laag Keppel. 
Meer info: www.espaceenny.nl

Assemblages en collages

Tot en met 21 november is er een oeuvre tentoonstelling van Christiaan
Paul Damsté te zien bij Espace Enny onder de naam ‘Assemblages en col-
lages’. Ger Luijten, Hoofd Rijksprentenkabinet Rijksmuseum opent op
zondag 27 september deze nieuwe expositie ter gelegenheid van de 65e
verjaardag van de kunstenaar.

Enjoy geeft dan een spectaculair en
verrassend concert dat u niet mag

missen. Zoals u van ons gewend bent
zal het een prachtig afwisselend en in
een thema gegoten concert worden.
Dit onder zeer enthousiaste leiding
van dirigent Piet Piersma. Houd de be-
richten in de gaten, binnenkort hoort
en leest u er meer van!

Concert Enjoy
Reserveer de volgende data alvast
in uw agenda: Zondagavond 22 no-
vember in de Remigiuskerk te
Steenderen.



1
1. Bijeenkomst in Dorpscentrum. 

Voorste rij, v.l.n.r: mevr. Berenpas-v.d. Kamp, 
mevr. Zeevalkink, mevr. Jansen, dhr. Ds Jansen, 
dhr. H.J. Berenpas, dhr. A. Berenpas, 
mevr. M. Rouwenhorst.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 13 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Boomplantdag bij Vaags, o.a. J. Kettelerij, G. Koerselman, H. Vaags (Boomplanter),
Hr. Turfboer, Mevr. Vaags, Mevr. Snoep en Hr. von Mengden.   

3. Mevr. Hesselink-de Heus 
25 jaar bij Floralia.

3
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Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
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wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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in Contact
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

M

E I N D E L I J K !CHEVROLET
EPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

SCHURINKS
WALDKORN

MET VLOKKEN

NU VOOR  1.99

ZONNEPIT-
BOLLETJES

0.35
PER STUK

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 22 t/m zaterdag 26 september.

KERSEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Vol Smaak
Italia witte druiven
Heerlijk zoet 1 kilo (2e kilo halve prijs) 1,99
Giezer Wilderman stoofperen 2 kilo 1,98

Weekaanbiedingen
Hollandse spruiten 500 gram 0,49
Anna Spath pruimen 500 gram 0,99

Uit eigen keuken
Ambachtelijke uiensoep + gegratineerd
stokbrood met tomaat en kaas p.p. 5,95
Stamppot snijbonen
+ gebraden gehaktballetjes p.p. 6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Bakkerij Besselink is een 
ambachtelijke bakkerij 
die al meer dan 70 jaar 
heerlijk brood en 
banket maakt. Wegens
zwangerschapsverlof 
zijn wij voor onze 
vestiging in Ruurlo 
op zoek naar een 
nieuwe collega.

Ben jij onze nieuwe collega??
Wij zoeken iemand die
• het komende half jaar ongeveer 20 uur per

week flexibel inzetbaar is
• stress bestendig is
• weet wat klantvriendelijkheid en gastvrijheid

inhoudt
• onze ambachtelijke produkten smakelijk weet te

presenteren
• weet wat het is om de handen uit de mouwen

te steken.

Herken jij je in bovengenoemde profielschets, 
stuur dan voor zaterdag 3 oktober een brief naar

Bakkerij Besselink
Dorpsstraat 6
7234 SN Wichmond

Conrada auto’s

Audi A4 Avant Quattro S Line 3.0 TDi aut.
Zwart metallic, 10-2007,  75.000 km. 
Full options

VW Polo
1.2 Optive
Zwart, 12-2008,
demo, slechts 500 km. 
Aut. airco
Nieuwprijs € 16.500,-

Nu € 13.985,-

Mini Cooper 1.6 16V Pepper uitvoering 
Wit, 05-2008, slechts 9.500 km. 
Full options, o.a. leder en navigatie

Renault Megane Coupé 1.6 16V  
Blauw metallic, 08-2000, 151.000 km. 
Sportstoelen, lm-velgen

Mercedes Benz SL 350 aut. Cabrio
Zwart metallic, 12-2007, 25.000 km. 
Full options

Kijk ook op: www.conrada.nl

Renault Scénic 5 drs. 1.6 16V
Grijs metallic, 01-2001, 108.000 km.
Sunroof, lm-velgen

Bezichtiging uitsluitend op afspraak! 

Tel. 06 - 23 50 19 53
Conrada auto’s, de Heurne 25, 7255 CK  Hengelo Gld.

47.975,-

23.925,-

5.850,-

3.945,-

89.950,-

€

€

€

€

€

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!



DASH DAMES 1 WEER VAN START
De dames van Dash dames 1 mochten
na een zomerstop van ruim 4 maan-
den weer aantreden in het wedstrijd-
tenue van Visser mode. Natuurlijk
hebben de dames niet stilgezeten in
deze periode. In de zomermaanden
konden de meiden fitnessen bij spon-
sor Strada sports. En de dames zijn
ook al enkele weken weer volop aan
het trainen onder leiding van
trainer/coach Carlo Schutten.

Afgelopen zaterdag waren de eerste
wedstrijden van betekenis. De eerste
ronde van het bekertoernooi moest ge-
speeld worden in Mariaparochie. Deze
ronde wordt in poulevorm gespeeld.
De poule bestond uit: Krekkers (Maria-
parochie), Tjoba (Klazienaveen), Favori-
ta (Dinxperlo) en Dash. Alle teams ko-
men uit in de eerste of tweede divisie.

In de eerste wedstrijd begon Dash te-
gen Tjoba. Dash begon met zeer sterke
services, waardoor er in no-time een
voorsprong van 6-0 op de borden
stond. Dash speelde de hele set solide,
afwisselend en met vechtlust. In de
tweede set speelde Dash ook goed,
maar maakte veel meer servicefouten.
Hierdoor was het verloop van deze set
spannender. Niettemin wist Dash bei-
de sets te winnen en liep dus met een
2-0 het veld af.

In de tweede set speelde Dash tegen
Favorita, poulegenoot in de reguliere
competitie. Een mooi voorproefje op
de competitie dus. Deze wedstrijd was
misschien qua volleybal van iets lager
niveau dan de eerste wedstrijd tegen
Tjoba. Maar de meiden lieten in deze
wedstrijd juist zien over inzet en veer-
kracht te beschikken. Na een spannen-
de derde set, kon Dash zich toch de
winnaar noemen. Na twee wedstrij-
den hadden de dames dus al 2 keer ge-
wonnen.

Maar het toernooi was nog niet afgelo-
pen. Dash moest nog tegen eerstedivi-
sionist Krekkers. In deze wedstrijd
moest Dash (vanwege blessures en het
drukke trainingsprogramma van de
laatste week) kiezen voor een verras-

sende opstelling, met diverse mensen
op andere posities dan gebruikelijk.
Dit, èn de vermoeidheid die zo'n toer-
nooi met zich mee brengt, leidde er
toe dat Dash niet meer echt het spel
kon laten zien van de eerste twee wed-
strijden. Krekkers speelde dit heel
goed uit. Deze wedstrijd werd met 2-0
verloren. 

Aan het eind van de dag waren er 3
teams die 2 wedstrijden gewonnen
hadden. Het aantal gewonnen sets gaf
de doorslag. Dit maakte dat Dash net
buiten de boot viel en de tweede ron-
de van de beker niet gehaald heeft.
Maar de dag had toch ook veel goeds
om op terug te kijken.

Setstanden:
Tjoba - Dash: 21-25, 22-25
Favorita - Dash: 25-14, 21-25, 13-15
Dash - Krekkers: 17-25, 18-25

Aanstaande zaterdag, 26 september,
speelt Dash om 17.30 uur de eerste
wedstrijd van de reguliere competitie
2009-2010. TSL Activia, uit St Antho-
nis, is dan de tegenstander. Gezien de
wedstrijden van vorig jaar, mogen we
een mooie wedstrijd verwachten.
Komt u ook de dames aanmoedigen?

V.C.V. DS 2 - Dash DS 2 4-0
Dash DS 1 - Krekkers DS 1 0-2 Beker
Favorita DS 1 - Dash DS 1 1-2 Beker
Tjoba DS 1 - Dash DS 1 0-2 Beker
Boemerang DS 3 - Dash DS 4 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 39
Zie ook onze nieuwe website
www.vv.dash.nl
Zaterdag 26 september
11:30 Dash MB 2 - VIOS Eefde MB 1
11:30 Dash MC 2 - Side-Out MC 1
13:00 Dash MC 1 - Halley MC 1
13:00 Dash DS 4 - WIVOC DS 2
13:30 Reflex HS 4 - Dash HS 3
15:00 Grol MB 3 - Dash MB 3
15:00 Dash DS 2 - Langhenkel O... DS 3
15:00 Grol MB 1 - Dash MB 1
15:00 Brevolk DS 2 - Dash DS 6
16:30 Avanti DS 5 - Dash DS 5
16:45 Grol HS 2 - Dash HS 2
16:45 Grol HS 1 - Dash HS 1
17:30 Dash DS 1 - TSL Activia DS 1

Vo l l e y b a l

Frits Huusken en zijn medewerkers
hebben er dan al een aantal arbeidza-
me uren opzitten, want de wagen
moet eerst in Enschede worden ingela-
den! Behalve op de markt in Vorden is
de groente- en fruitman ook wekelijks
op de markten in Haaksbergen, En-
schede, Enter, Wierden en Laren pre-
sent. Hij doet dat werk samen met zijn

echtgenote Tine, twee zonen en een
aantal medewerkers. In totaal heeft
hij twaalf mensen in dienst.

Frits: ‘Na mijn schoolperiode heb ik al-
tijd in een groentezaak gewerkt. In
1969 besloot ik om samen met mijn
vrouw, weekmarkten te bezoeken’, zo
zegt hij. Deze week vierde Frits zijn 40-

jarig jubileum, waarvan de afgelopen
tien jaren ook in Vorden. Voor het be-
stuur van de Vordense marktvereni-
ging alle reden om Frits de afgelopen
vrijdag in de bloemen te zetten. 

Frits: ‘Ik ben weliswaar de 65 gepas-
seerd, maar ik hoop nog een aantal ja-
ren te kunnen doorgaan. 

Het contact met de klanten vind ik
nog altijd heel erg leuk. Vooral hier in
Vorden zijn de mensen bijzonder aar-
dig’, zo zegt Frits lachend.

Bloemen voor groenteman
Frits Huusken

Op de weekmarkt in Vorden is het op de vrijdagochtend, precies tegenover
De Herberg, al heel vroeg een drukte van belang. Dan worden de kratten
met groenten en fruit uitgeladen en kan tegen de klok van achten de
verkoop beginnen.

V.l.n.r.: Frits Huusken, Jan Lindenschot, Wim Zweverink en Jans Jimmink.

Presentator voor de Oktoberfeesten
2009 is evenals vorig jaar Erik Hulze-
bosch. Marathonschaatser, volksjon-
gen, no nonsense popstar en vooral
liefhebber van Tiroler muziek en
volksfeesten. Naast de Duitse super-
ster Heino, die met een grote live band
komt optreden, en 'huisorkest' De

Grenslandkapel staan de volgende ar-
tiesten op het programma: 

GOLDRIED QUINTETT
Dit vijftal staat bekend als een van de
allerbeste groepen uit Oostenrijk. Mit-
feiern, Abtanzen und Geniessen is
hun motto en daarmee spelen ze ieder

feest plat. Goldried speelt eigen werk.
Eerlijk, vol muzikaliteit en met kwali-
teit. De overvolle agenda bewijst het
succes van deze supergroep.

ZELLBERG BUAM
Vanaf 1981 treden de broers Gerhard,
Herbert en Werner Spitaler gezamen-
lijk op. Wat goed is, is tijdloos! Nog
steeds houden de broers hun eigen
stijl en kenmerkende klank die vooral
wordt bepaald door het vioolspel van
Gerhard.
Ze waren al eens eerder te gast op de
Oktoberfeesten bij De Radstake. 

DIE OBERKRAINER POLKA
MADELS
Vijf aantrekkelijke en zeer muzikale
dames uit Slovenië timmeren al sinds
2001 aan de weg om een van de beste
Oberkrainergroepen in Europa te wor-
den. En dat lukt ze ondertussen heel
aardig. De Polka Madels zijn allemaal
solo zangeressen en muzikanten. Dat
levert fraaie meerstemmige zangpar-
tijen en een entertainende show op
met liedjes in het Duits, Sloveens en
zelfs Engels........

DIE ANSELTALER PARTY EXPRESS
Een van de gezelligste muziekgezel-
schappen uit eigen land. Deze Zuid-
Limburgse formatie brengt een mix
van Oostenrijkse Stimmungs-muziek,
meezingers en popnummers die zo-
wel Engels-, Duits- als Nederlandstalig
zijn. Deze vijf muzikanten weten met
hun uit de hand gelopen hobby de
aandacht van het publiek zeker te
trekken! 

MISS OKTOBERFEEST
De zoektocht naar Miss Oktoberfeest
2009 is in volle gang.Kandidates kun-
nen zich nog tot 1 oktober aanmelden
via info@oktoberfeesten.nl  met een
originele foto of filmpje en een moti-
vatie waarom zij denken voor deze ti-
tel in aanmerking te kunnen komen.
Eeuwige roem en leuke verrassingen
staan de winnares, die op 11 oktober
bekend wordt gemaakt, in het vooruit-
zicht. Kandidates die de voorselectie
doorkomen, krijgen elk 8 kaarten voor
familie en vrienden om het feest bij te
wonen. Alle info en kaartverkoop op
www.oktoberfeesten.nl

Het beste uit de Alpenlanden 
op Oktoberfeesten 2009

De Oktoberfeesten bij De Radstake gaan op zondag 11 oktober weer plaats-
vinden in Varsseveld. Duizenden bezoekers worden dat weekend verwacht
in het feestelijke tentencomplex bij De Radstake. Die kunnen genieten van
de beste Tiroler muziek, vers getapt bier in grote pullen, typische Duitse
gerechten en vooral van veel vrolijke bezoekers die eendrachtig feest-
vieren onder het inmiddels bekende motto "Proosten op het Oosten".



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

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

   0575-542983     0575-549935         
   06-42812803     06-52312655         

  

  
          

 

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:

Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles

• Vacustep

• Nagelstudio

• Zonnebankstudio

De zomer in met een maatje minder.Even een paar zomerkilotjes kwijt!

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Wij beschikken over een nieuwe minigraver met sloophamer
die in beperkte ruimtes of smalle doorgangen (0.75 m) effi-
ciënt in te zetten is.

• Graven van: • Slopen van:
Bestratingswerkzaamheden Vloeren
Rooien struiken en stronken Muren
Riolering en fundering
Vijvers en Trampoline’s
Spitten tuinen en plantsoenen

Tevens bezorgen wij ophoogzand, wormencompost en
gedroogde koemest.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie of een offerte:

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Hummeloseweg 34,  7021 KH  Zelhem
Tel.: (0314) 62 43 95 / (06) 20 68 24 17

Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nlVoor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl

Meisjes- en jongens shirts 6.99

nu 2 voor 10.00
Meisjes blouses 24.99 nu 19.99
Jongens blouses 18.99 nu 13.99
Elke 2e kinderspijkerbroek 50% korting

Modekoopjes
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PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

tel./fax 0314 - 625159

zoekt enkele

BEZORG(ST)ERS
voor de dinsdag/woensdag in het
verspreidingsgebied van deze krant.

Hoofdzakelijk voor Steenderen en
Hummelo.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Een avondje gezellig
naar ‘t café?

Bij ons bent u meer
dan welkom!



Er is in het weekend van vrijdag 25
september tot en met zondag 27 sep-
tember veel te beleven in de Hanze-
stad Zutphen, de historische poort
naar de Achterhoek en Twente. De da-
gen en het festival beginnen op vrij-
dagochtend 11.45 uur met het luiden
van de klokken van de Sint Walburgis-
toren door het klokkenluidersgilde
o.l.v. Gert Oldenbeuving.  Hierna vin-
den er tal van activiteiten plaats op di-
verse locaties in Zutphen, de Lutherse
Kerk, Sint Janskerk, de Refter van het
Stedelijk Museum Zutphen en een uit-
gebreid wandelconcert door de histo-
rische binnenstad van Zutphen met
een grote rol voor het carillon van de
Wijnhuistoren.
Er zijn diverse hoogtepunten, zoals de
Workshop en de Evensong verzorgd
door het Roder Jongenskoor o.l.v. Rint-
je te Wies, het Bachconcert door Klaas
Stok op het Baderorgel, de concertan-
te uitvoering van de grandioze Hohe

Messe van Bach door Consensus Voca-
lis, Concerto d’Amsterdam o.l.v. Klaas
Stok, met een keur aan solisten: Johan-
nette Zomers sopraan, Mirjam
Schreur 2e sopraan/alt, Falco van Loon
tenor en Robbert Muuse bas. Waarbij
de uitvoering van de Hohe Messe een
samenwerkingsverband is tussen de
Stichting Matthäus Passion Twente,
de NCRV en de Stichting Henrick Ba-
derorgel.
Het algehele programma wordt tradi-
tioneel bij Bader afgesloten met een
kinderconcert in de Walburgis op zon-
dagmiddag: “Help! Het orgel ver-
zuipt!!”. Gebracht door een drietal ac-
teurs/organisten. De kinderen, hun
oma’s, opa’s, ouders, begeleiders etc.
kunnen spelenderwijs, de kinderen
mogen zelf meedoen, in de histori-
sche Walburgiskerk met het Baderor-
gel en de algehele ambiance op een
wel zeer speelse manier kennis ma-
ken. De meeste evenementen zijn gra-
tis te bezoeken, behalve de avondcon-
certen en de workshop Anglicaanse
muziek met het Roder Jongenskoor.
Nadere info op www.baderorgel.nl en
op de NCRV website www.ncrv.nl/acti-
viteiten. Reserveren voor de Hohe Mes-
se en het Bachconcert kan via de Ba-
der website, www.baderorgel.nl, in-
fo@baderorgel.nl of telefonisch via
0575-556381.  Tevens zijn er kaarten
voor alle niet gratis activiteiten te
koop voor aanvang aan de ingang van
de concertlocatie. Zuttphens Orgelfes-
tival/NCRV Kerkmuziekdagen 25 t/m
27 september 2009.

Henrick Baderorgel Zutphen
en de NCRV bundelen krachten
Traditiegetrouw vindt in Zutphen
in het laatste weekend van septem-
ber het Zutphens Orgelfestival
plaats. De NCRV zocht tevens voor
haar sterke jaarlijkse traditie, de
Kerkmuziekdagen, een goede en
geschikte locatie tijdens dezelfde
periode. Logischerwijs was dus een
samenwerkingverband het resul-
taat. Krachten zijn gebundeld en
de diverse onderdelen werden ver-
weven. De elfde editie van de Kerk-
muziekdagen heeft als thema “Zin-
gen aan het water” meegekregen.

Dit regenboogprogramma, waar de
school dit schooljaar mee is gestart,
kleurt zich in de vorm van zeven vak-
gebieden. Eén van die vakgebieden is:
Beweging & Sport. De kinderen krij-
gen op deze drie middagen les in hun
eigen groep van een "vakdocent". Die
vakdocent is één van de meesters of
juffen die zich helemaal richt op een

vakgebied en daar ook enthousiast
over is. De tennisclub is gevraagd te
participeren in het vakgebied Bewe-
ging & Sport en heeft hier positief op
gereageerd. VTP-trainer Joey van Haas-
teren verzorgt de lessen en wordt daar-
bij geassisteerd door de docent van
Het Hoge. De eerste twee groepen heb-
ben inmiddels les gehad en de kinde-

ren waren erg enthousiast; vooral de
'teamwedstrijdjes' vielen erg in de
smaak. Tot aan de herfstvakantie zul-
len nog een aantal groepen volgen.
Ook de groepen drie en vier van Het
Hoge zullen nog een uurtje komen les-
sen voor de herfstvakantie. Komend
voorjaar zoekt VTP, net als altijd, ook
contact met de andere basisscholen.
Kinderen die nu al interesse hebben
kunnen informatie over (proef)lessen
opvragen bij Marieke van Loo, tel
551547. De winterlessen bij VTP star-
ten op 5 oktober.

Tennisclub VTP haakt in op
Regenboogprogramma van 
basisschool Het Hoge

Onlangs kreeg de Vordense tennisclub VTP het verzoek van basisschool
Het Hoge mee te werken aan hun Regenboogprogramma. Dit programma
houdt in dat de kinderen van groep 5 t/m 8 drie middagen in de week les
krijgen van docenten die zich in een vak gespecialiseerd hebben.

RKZVC - VORDEN 2-0
Vorden heeft bijna de gehele wedstrijd
op de helft van de tegenstander ge-
voetbald en het kreeg ook nog een
handvol kansen, maar het benutten er
van bleek een groot probleem. De Zi-
euwentse ploeg scoorde voor rust uit
een afstandsschot van ca. 40 meter de
1-0 en na rust tekende het uit een
counter de 2-0 aan. In de openingsfase
was RKZVC sterker vooral dat het veel
feller op de bal speelde dan Vorden. Bij
Vorden ging er veel mis in de passing,
waardoor het zich geen echte kansen
kon creëren. RKZVC speelde vanuit
een gesloten verdediging met veel
mensen achter de bal en had een ster-
ke luchtmacht in de achterste linie.
Geleidelijk aan werd Vorden wat ster-
ker, hetgeen tegen een counterploeg
ook gevaar inhoudt. Het openings-

doelpunt zou echter niet uit een coun-
ter vallen, maar een afstandsschot van
ca 40 betekende de 1-0.

In de tweede helft trok RKZVC zich te-
rug op eigen helft en legde de nadruk
op verdedigen. Vorden kon zich geen
echte kansen creëren. Het vergat de
zijkanten te gebruiken, waardoor het
veld zo klein werd, dat er geen doorko-
men aan was. Een kolfje naar de hand
van de Zieuwentse ploeg, dat sterk ver-
dedigde. In de 70e minuut was de
spits van RKZVC eerder bij de bal dan
doelman Mark Borgonjen en dat bete-
kende 2-0. Vorden kreeg nog wel diver-
se kansen via Frank Hiddink (paal) en
Stefan Eggink. In de vele scrimmages
voor het Zieuwentse doel was het
steeds weer de doelman, soms met
kunst en vliegwerk, die zegevierde.

Vo e t b a l

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
De badmintoncompetitie is afgelopen
week weer begonnen. Flash neemt
met vier senioren- en vijf jeugdteams
aan de diverse competities deel. Drie
in de reguliere seniorencompetitie en
één recreantenteam. De vijf jeugd-
teams komen in diverse klassen uit en
varieren in leeftijd van 9 tot 17 jaar.
Vijf teams kwamen al in aktie.

Seniorenteam 2
Dit nieuwe team bestaat uit Hans Wul-
link, Leo Wouters, Anne van Eeuwijk
en Hermien Oudenampsen. Donder-
dag kwamen zij in actie tegen 't Seep-
aerd 3 uit 's-Heerenberg. Het is dan wel
een nieuw team maar zij kennen het
spelletje al door en door. Drie van de
vier enkelspelen werden gewonnen.
Alleen Leo moest in drie sets de over-
winning aan zijn tegenstander laten.
In zowel het herendubbel als het vrou-
wendubbel was het nog even naar de
onderlinge afstemming zoeken in de
eerste set. Die werden verloren maar
de Flashdubbels kwamen goed terug
en wisten de tweede en derde set te
winnen. In de mixedspellen wisten zo-
wel Hans en Hermien als Leo en Anne
in twee sets te winnen en daarmee
werd de eerste wedstrijd een duidelij-
ke overwinning
Flash 2 - Seepaerd 3: 7-1

Seniorenteam 3
Dit team begon helaas niet in de vaste
samenstelling aantreden tegen Henge-
lose BC 2. Twee dames waren afwezig
en een heer is geblesseerd. Gelukkig
zijn er altijd wel weer leden die in wil-
len vallen. Gespeeld werd door Robert
Kater, Hans Brinkman, Joyce Teeuwen
en Apsie van Dijk. Het werd een zware
wedstrijd want HBC 2 is gedegradeerd
uit een hogere klasse. Robert had het
moeilijk in zijn enkelspel en helaas
liep hij in de tweede set ook nog eens
een zweepslag op. Hans vocht in zijn

enkelspel voor wat hij waard was en
trok met 16-21, 21-13 en 21-14 de partij
naar zich toe. In het eerste damesen-
kel speelde Vera Velhorst voor Joyce
omdat Joyce lange tijd geen competi-
tie heeft gespeeld. Vera speelde goed,
maar maakte mee dat het in de senio-
ren toch anders spelen is als in de
jeugd, die shuttle kwam iedere keer
maar terug. De overwinning ging naar
de Hengelose dame. Apsie kwam na
verlies in de eerste set met 21-19 goed
terug in de tweede set. Helaas kreeg
haar tegenstandster in de derde set
weer vat op het spel en werd het 12-21.
Met Arj2n de Ronde voor Robert werd
het herendubbel goed begonnen met
een 21-15 overwinning in de eerste set.
De Hengelose heren kwamen echter
sterk terug en wonnen de volgende
sets met 21-12 en 21-15. Het damesdub-
bel werd met 21-19 en 21-16 een goede
overwinning voor Joyce en Apsie. De
mixen werden over beide verenigin-
gen gedeeld. Apsie en Hans verloren
met 21-13 en 21-16 en Joyce en Arjen
wonnen met 21-17 en 22-20. 
Flash 3 - HBC 2: 3-5

Jeugdteam 1
J1 is vergeleken met vorig seizoen op
één plaats gewijzigd. Ilse van Dijk
heeft het team verlaten en voor haar
in de plaats doet de 1e reserve van vo-
rig jaar mee: Femke Nab. Hoewel J1 in
de categorie onder 17 speelt (dus 15 en
16 jarigen) en Femke pas 14 is, kan ze
uitstekend mee in deze klasse. De eer-
ste wedstrijd ging in ieder geval goed.
Femke won haar enkelpartij overtui-
gend met 21-6 en 21-6. Vera Velhorst
deed het ook goed met 21-14 en 21-7.
Erik van Hoffen won ook met twee
keer 12-6. Jelle van Rossum rekende ge-
nadeloos af met zijn tegenstander: 21-
1 en 21-3. De damesdubbel van Vera en
Femke ging aardig, maar ze moesten
nog wel een beetje aan elkaar wennen.
Ze wonnen de eerste set met 21-15, ver-
loren de tweede met 15-21 en wonnen
de derde weer met 21-15. De herendub-

bel van Erik en Jelle werd met 21-6 en
21-9 gewonnen. De mixed dubbel won-
nen Erik en Vera met 21-14 en 21-12 en
Jelle en Femke met 21-15 en 21-6. Het
was een mooi start van het seizoen.
Flash J1-Doesburg J2: 8-0. 

Jeugdteam 2
Flash J2 is dit seizoen met wat tegen-
slag begonnen. Het is op het laatste
moment twee vaste krachten kwijtge-
raakt door langdurige blessures en
persoonlijke omstandigheden. Daar-
om doet het team dit jaar buiten me-
dedinging mee met drie of vier heren.
J2 speelt nu ook in de klasse onder 17
(dus 15 en 16 jarigen) op het hetzelfde
niveau als J1. De eerste wedstrijd was
uit tegen Doesburg J1 en ook Does-
burg was het niet gelukt om twee da-
mes en twee heren bij elkaar te krij-
gen. Ze traden met 4 heren aan. Het
werd toch een leuke spannende wed-
strijd. Okko Hinterding begon met een
verlies van de eerste set 23-21, hij won
de tweede met 21-19, maar verloor
daarna maar net de derde set met 21-
18. Twan Helmink had het moeilijk.
Hij verloor met 21-10 en 21-4. Vera Vel-
horst viel in en won met 17-21, 21-10
en 21-13. Sander van Gils won ook,
met twee keer 21-17. De dubbelpartij-
en verliepen allemaal spannend.
Twan en Okko verloren met twee keer
21-14. Vera en Sander wonnen met 21-
14 en 21-17. Okko en Vera wonnen met
21-18 en 21-18. Twan en Sander verlo-
ren nipt met 21-17 en 23-21. 
Doesburg J1- Flash J2: 4-4. 

Jeugdteam 4
J4 begon de competitie tegen Euro BC
J2 in Dinxperlo. Niels Golstein, Stefan
te Riele, Paulien te Riele en Laura Huls-
hof maakten duidelijk dat zij nu voor
het tweede jaar in de klasse onder 13
jaar spelen en wonnen alles. Bijna alle
partijen werden overtuigend in twee
sets gewonnen. Een mixedspel ging
over drie sets.
Euro BC J2 -Flash Vorden J4: 0-8

B a d m i n t o n

L.R. DE GRAAFSCHAP
Afgelopen weekend werd het Hippisch
Festijn in Varsseveld georganiseerd. De
volgende amazones behaalde daar een
prijs. Hester Slegt behaalde met Zingy
een 3de prijs met 192 punten, in de

klasse L1. In de klasse L2 behaalde Ka-
rin Groot Jebbink met Viola B, een 5de
prijs met 190 punten.

In de klasse M1 behaalde Anita Beren-
pas een 2de prijs met 193 punten.

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

Weeversdrukker i j
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Hun presentatie omvat, naast hun ei-
gen enthousiaste verhalen, filmbeel-
den met ingesproken tekst, die een
verhelderend beeld schetsen van de di-
verse volken en landen waarvan het
winkelaanbod wordt betrokken. De
presentatie van beide dames begint
om 14.00 uur en eindigt circa 15.40
uur. Volgens het presentatieteam be-
staan de Wereldwinkels nu 50 jaar. Zij
achten dit een uitstekende gelegen-

heid om u te laten zien, welke produc-
ten zij verkopen, waar ze vandaan ko-
men en hoe ze gemaakt worden. Ook
brengen zij artikelen mee, zodat u ze
kunt bekijken en/of kopen. U zult be-
slist onder de indruk geraken van de
ijver en vindingrijkheid van kansarme
mensen om toch te kunnen overleven.
Dankzij de inzet van de Wereldwin-
kels kunnen ze een menswaardig be-
staan opbouwen en eerlijke handel
drijven. 

Het presentatieteam en het bestuur
van de ANBO-afdeling Vorden, hoopt
met voorgaande informatie alvast uw
interesse gewekt te hebben. Leden en
overige belangstellenden zijn, vrijdag-
middag 25 september 2009, van harte
welkom.

ANBO opent winterseizoen

"Wereldwinkel in woord en
beeld"
Vrijdag 25 september komen de da-
mes, Will Gerritsen en Ineke Hel-
mink, in het Dorpscentrum (zaal 't
Stampertje) uitvoerig vertellen
over het reilen en zeilen van de We-
reldwinkel in Vorden en het ont-
staan en doelstelling van deze or-
ganisatie in het bijzonder.

Toen Rob Schmitz 12 jaar was (1958)
wist hij al wat hij later zou worden: als
persfotograaf voor een krant of een
tijdschrift werken. Rob: ‘Na de lagere
school ben ik naar de technische
school in Zutphen gegaan. Op een ge-
geven moment kon ik daar mijn draai
niet vinden. Het werk als persfotograaf
bleef mij bezig houden. Die opleiding
wilde ik volgen. Uiteindelijk, na veel
navragen, bleek dat alleen in Den
Haag een fotovakschool was. 

Een opleiding tot persfotograaf duur-
de vier jaar. Deze opleiding moest zelf
betaald worden en het was voor die
tijd al een zeer kostbare studie. Studie-
financiering kenden ze toen nog niet
(ik heb het hier dan over begin jaren
60). Tot mijn grote spijt konden ze
thuis deze vierjarige opleiding financi-
eel niet opbrengen. Na een paar jaar
de technische school te hebben ge-
volgd, ben ik toen zelf gaan zoeken om
toch iets in de fotografie te kunnen
doen en zo ben ik in een fotolaborato-
rium in Doetinchem aan het werk ge-
komen. Daar heb ik veel fotografische
ervaring opgedaan, door het werken
in een fotolaboratorium, maar ook
door reportages voor enkele bedrijven
te maken’, zo zegt Rob. Eind jaren 60,
begin jaren 70 had hij voor het ontwik-
kelen en afdrukken van zijn eigen fo-
to’s een eigen donkere kamer. Rob: ‘La-
ter heb ik nog foto’s en dia’s gemaakt
voor enkele bedrijven. Die werden ge-
bruikt voor hun eigen bedrijfspresen-
taties. Naast mijn eigen kleinbeeld-fo-

tocamera (dat was mijn tweede came-
ra) had ik ook nog een filmcamera
(dubbel-8). Deze camera had naast de
normale filmsnelheid van 16 beeldjes
per seconde ook nog een enkelbeeld-
knop waarmee je beeldje voor beeldje
kon opnemen, wat geschikt is voor op-
name voor animatie- en tekenfilms. Zo
heb ik in die tijd 2 animatie- en 3 te-
kenfilms gemaakt. 

Natuur- en macrofotografie was en is
nog steeds mijn grootste passie. In
2005 ben ik mij puur gaan bezig hou-
den met natuur- en macrofotografie
en sinds november 2008 heb ik een ei-
gen website (www.robschmitzfotogra-
fie.nl) waar veel van mijn foto’s te zien
zijn. Ook ben ik aangesloten bij Kunst-
ZondagVorden. Vier keer per jaar tij-
dens KunstZondag heb ik een foto-ex-
positie bij mij thuis (Nieuwstad 12).
Daarnaast word ik steeds meer ge-
vraagd om buiten de deur te expose-
ren. Naast natuur- en macrofotografie
word ik momenteel ook veel gevraagd
voor allerlei foto-opdrachten. Zo is
mijn jongensdroom als “persfoto-
graaf”, hoewel op wat latere leeftijd,
toch nog gedeeltelijk uitgekomen’, zo
zegt Rob. Behalve de foto’ s van Rob
kan men van woensdag tot en met
zondag (tussen 11.00 en 22.30 uur) bij
de Rotonde ook de door hemzelf en
zijn vrouw gemaakte natuurlijke
kunstwerken van gepelde en schoon-
gemaakte klimop bekijken.
Voor nadere informatie kan bellen
0575-551519 uur.

Vordenaar Rob Schmitz 
exposeert bij Bistro de Rotonde

Vanaf heden tot 1 december zijn er bij bistrorestaurant de Rotonde,
Kerkstraat 3 in Vorden foto’s te zien van (natuur)fotograaf Rob Schmitz.
Er hangen foto’s van o.a. landschappen, macrofotografie van dauw- en
regendruppels, het oog van een hond, zwart-wit en kunstzinnige foto’s.
(macrofotografie betekent het fotograferen op zeer korte afstand)

De band De Daltons, opgericht in
2002, bestaat uit zangeres Michelle
Menting, gitarist en zanger Pim Lub-
berdink, Bassist en trompettist Pascal
Heilig, drummer Wim Weernink en
Toetsenist en accordeonist Roy Wiege-
rinck. De band de Daltons heeft de
afgelopen jaren naam gemaakt in de
regio. De band stond veelvuldig op fes-
tivals en feesten in de Achterhoek,
maar begint nationaal ook steeds
meer interesse te wekken. Zo stonden
zij in februari jl. nog in Paradiso Am-
sterdam in de landelijke halve finale
van Clash of the Coverbands, een wed-

strijd voor coverbands uit heel Neder-
land. Ook dit jaar hadden ze een op-
treden op radiozender 3FM bij Martijn
Muijs. Hiermee hebben ze de 'muzika-
le Elfstedentocht' gewonnen. Elf band-
jes uit verschillende provincies die elk
een nummer in het dialect speelden
deden mee.  Ook daar sleepten De Dal-
tons de eerste prijs in de wacht. Dus
deze enthousiaste muzikanten ma-
ken van elk optreden een waar feest.

Door de grote diversiteit aan num-
mers zoals; Tina Turner, Aretha
Franklin, AC/DC, maar ook Bed of Ro-
ses van Bon Jovi, Brommers Kieken
van Jovink, Good God van Anouk pas-
seren de revue. Wacht maar als de
trompet en accordeon te voorschijn
worden gehaald, de extra jus om er
nog meer een feestelijk tintje aan te
geven.

De Daltons live in eetcafé 
De Slof
Na de zomer reces bijten De Dal-
tons zondagmiddag 27 september
de spits af bij De Slof. Iedere laatste
zondag van de maand staat er weer
een muzikale act gepland in De
Slof.

Kampioenen De Graafschaprijders
Zaterdagmiddag werd op het zonover-
goten ‘Delden-circuit’ van de VAMC De
Graafschaprijders de laatste motor-
cross van het seizoen verreden. Bij de
50 CC was het Niels Koolen die met
drie manche overwinningen de dagze-
ge wist te pakken. Dat betekende voor
Niels tevens het clubkampioenschap.
Marnicq Tuininga werd tweede. De
laatste wedstrijd in de klasse 65 CC
werd gewonnen door Bjron Wisman ;
2 Tim Tuitert, 3 Ties Hellegers. Dat be-
tekende dat Tim Tuitert met 390 pun-
ten clubkampioen werd; 2 Bjorn Wis-
man 380, 3 Ties Hellegers 345, 4 Koen
van Dort 320 punten. In de klasse 85
CC behaalde Thijs Bulten met drie
manche overwinningen de dagzege, 2
Kevin Hendriken, 3 Jan Willem Arend-
sen. Daardoor werd Kevin Hendriksen
met 366 punten clubkampioen, 2 Jan
Willem Arendsen 365, 3 Thijs Bulten
350, 4 Ismo Wolsink 271 en 5 Youri
Pardijs 267 punten.

M o t o r s p o r t

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink lan-
ceerde een jaar geleden het idee om
een reünie te organiseren voor vrou-
wen die vijftig jaar geleden als ‘bakvis-
sen’ de voormalige christelijke huis-
houdschool hadden bezocht. Een
schot in de roos, want van de scholie-
ren van weleer kwam 92 procent opda-
gen. Dilly Groot Wassink (reüniecom-
missie): ‘Het was geweldig om al die
‘oude’ leerlingen terug te zien. Ik ken-
de ze wel van gezicht terug, alleen
wist ik niet alle namen meer. Tja, wat
wil je, als je elkaar in vijftig jaar niet
meer hebt gezien‘, zo zegt ze. Er was
in de school een tentoonstelling inge-
richt met tal van poëzie- albums, oude
schoolboeken, schriften e.d. Zo bij-
voorbeeld een fotoboek uit de vijftiger
jaren t.g.v. het afscheid van Gea van
Huffelen. Gedichtjes bij het afscheid
van juffrouw de Boer. Foto’s met aan-
dacht voor de opvoering van ‘De nieu-
we kleren van de keizer’ (1956) Na-
tuurlijk werd er tijdens de reünie veel
gelachen, de herinneringen, de verha-
len, de grappen, ze ‘vlogen’ over de ta-
fel. Er waren deze middag ook diverse
onderwijzeressen aanwezig zoals bij-
voorbeeld, juf de Boer, juf Tuitert, juf
v.d. Lecq, directrice v.d. Vecht en één
onderwijzer, de heer Slofstra. 

Opeens een daverend gelach, de da-
mes werden opgeroepen om te de-

monstreren hoe zij vroeger op school
hadden geleerd om lakens te vouwen.
Wat bleek men had het ‘kunststukje’
niet verleerd! Sjaak Stans, directeur
van ’t Beeckland werd voor het open-
stellen van de school door Dilly Groot
Wassink en Dikkie Oortgiesen in de
bloemetjes gezet. De reünie werd be-
sloten met een barbecue waarna de
dames boordevol herinneringen weer
huiswaarts gingen.

Gezellig weerzien bij reunie voormalige
christelijke huishoudschool

Zaterdagmiddag was er in de hal in school ’t Beeckland een ‘stiltehoekje’
gecreëerd. Op een tafel witte rozen en een brandende kaars. Verder op de-
ze tafel kaarten met de tekst: ‘Jouw naam zal niet vergaan, niet verzinken
in oneindig niets, zo is jouw naam een witte roos aan ieders hart, als een
schitterende herinnering bloeien voor altijd’. De vrouwen die deze dag de
reünie van de voormalige christelijke huishoudschool bezochten, konden
in een losbladig boekje wat opschrijven, zodat deze naar de nabestaanden
van de overleden klasgenoten konden worden gestuurd.

Luisteren naar oude verhalen.

Dikkie Oortgiesen en Dilly Groot Wassink bieden Sjaak Stans bloemen aan.



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

19 jaar geleden kwam de huidige ves-
tigingsdirecteur Evelien Schuurman
als jongste bediende, vers van de
MEAO, het Alfa-kantoor binnen en na
diverse avondstudies en diploma’s
(MBA, SPD, AA) en een flink portie
praktijkervaring nam ze op 1 januari
2006 het directeursstokje over om de
constante groei verder gestalte te ge-
ven. De meest prangende vraag aan
Evelien is “Wat is er nu leuk aan het
steeds maar weer spitten in ander-
mans financiën?” 
Evelien: “Het leuke van het werk is
vooral het zitten aan de ‘keukentafel’
en, vaak onder het genot van een kop
koffie, iets voor mensen te betekenen.
Als accountant weet jij de weg in het
woud van regels en mogelijkheden,
terwijl de ondernemer dat niet kan
weten en zijn hart veel meer bij het
ondernemen zelf ligt”.
De genoemde ‘keukentafel’ gaat terug
naar de ‘roots’ van het bedrijf, want
voortkomend uit de CBTB, de stands-
organisatie voor de (Chr.) Boeren en

Tuinders van Nederland, heeft Alfa ve-
le klanten in de agrarische sector.
Daar gaat de accountant op bezoek op
de boerderij en komt de hele (financi-
ële) huishouding op en over de keu-
kentafel.
Evelien: “Maar inmiddels staat de
‘keukentafel’ bij Alfa model voor onze
manier van werken. Die persoonlijke
aanpak vertalen we naar een steeds
groter wordende groep ondernemers
in het Midden- en Kleinbedrijf en onze
hulp en zorg gaat veel verder dan het
maken van jaarrekeningen en het ver-
zorgen van de belastingaangiftes.
Daarbij is het een groot voordeel dat
we onderdeel zijn van een grote orga-
nisatie, die landelijk in alle bedrijfs-
takken kennis en ervaring heeft”.
Alfa Accountants is een bedrijf met 31
vestigingen verspreid over heel Neder-
land en een hoofdkantoor in Wage-
ningen, van waaruit de vestigingen ge-
voed worden met specialistische ken-
nis, maar waar ook de afdelingen
HRM en public relations gehuisvest

zijn. Binnen het landelijke netwerk
vormt de Zelhemse vestiging samen
met de vestigingen in Aalten en Zut-
phen een samenwerkingsverband
(cluster). 

Evelien: “Samen bestrijken we de ge-
hele regio, hebben we teams in ver-
schillende sectoren en wisselen we
specialisten uit bij bijzondere vraag-
stukken”.

Naast de boekhoudkundige onder-
steuning van de ondernemer is de ad-
visering een belangrijk onderdeel van
het werk van de accountant. Dat kun-
nen bedrijfseconomische adviezen
zijn, maar ook bij bedrijfsovername,
nieuw- en verbouw en de liquiditeit
kan de Alfa-adviseur de ondernemer
bijstaan en op basis van kennis van de
regelgeving voorrekenen wat de gevol-
gen zijn.
Evelien: “We kennen de mogelijkhe-
den binnen de wet en houden de
steeds veranderende wetgeving bij om
optimale adviezen te kunnen geven”.
Naast ondernemers weten ook steeds
meer particulieren de weg naar Alfa te
vinden.
Evelien: “Belasting betalen moeten we
allemaal, maar wat is er leuker dan
dat bedrag zo laag mogelijk te houden
voor de klant. We helpen daar graag
bij”.
Vrijdag 2 oktober houdt Alfa Zelhem
een Open Huis om belangstellenden
in de gelegenheid te stellen de nieuw-
bouw aan de Ericaweg 11 op bedrijven-
terrein ‘de Vinkenkamp’ te bekijken.

Alfa-Accountants en adviseurs Zelhem
klaar voor verdere groei

Met de bouw van het pand aan de Hummeloseweg dacht Alfa Accountants
27 jaar geleden (toen nog de accountantsdienst van de CBTB) een prachtig
kantoor met opties voor de toekomst te hebben gerealiseerd. Kijkend
naar het gebouw is dat eigenlijk ook nog steeds het geval, maar de toen-
malige accountants konden niet vermoeden dat de regelgeving van over-
heidswege en de bedrijfsvoering zo zouden veranderen dat het voor veel
ondernemers zelf niet meer te behappen is en ook steeds meer particulie-
ren de hulp van een accountantskantoor inroepen. Het gevolg is dat Alfa
Accountants (de naam sinds 1997) uit jaar jasje is gegroeid en in het afge-
lopen jaar werd een nieuw gebouw gerealiseerd op het bedrijventerrein
‘de Vinkenkamp’. Begin september namen de inmiddels 22 werknemers
van de Zelhemse vestiging hun intrek in het nieuwe gebouw, dat ook weer
gebouwd is met het oog op de toekomst en 36 werkplekken heeft.

Begin september reden de RTV'ers
hun jaarlijkse tijdrit op de Varsselring
bij Hengelo. Simon Bargeman uit Vor-
den legde de 14,5 kilometer af in een
tijd van 19 minuten en 42 seconden
en was daarmee de snelste. Felix Wol-
bert en Joost Berentsen maakten het
podium compleet. Wolbert wist drie
dagen later in de zware klassieker de
Omloop van de Veenkoloniën als 21e
te eindigen bij de Junioren. Diezelfde
dag reden Peter Makkink en Simon
Bargeman een criterium in Twello.

Bargeman bewees na een lang seizoen
nog steeds in vorm te zijn. Hij ging
mee met een vroege ontsnapping die
tot het einde van wedstrijd stand
hield. De renner uit Vorden moest uit-
eindelijk in de eindsprint genoegen
nemen met een zesde plaats. "Sprin-
ten is niet mijn specialiteit en ik zal
hier de komende tijd aan moeten wer-
ken'', verklaarde hij na afloop. Mak-
kink reed in het peloton naar een 21e
plek. 

Een week later stond er een wedstrijd
in het Overijsselse Denekamp op het
programma. Een glad wegdek door he-
vige regenval zorgde ervoor dat de ren-
ners van RTV Vierakker-Wichmond
geen rol van betekenis konden spelen.
Bargeman en Makkink eindigden als
14e en 18e. De komende weken staan
voor de RTV'ers in het teken van het
NK in Hoogezand-Sappemeer. Voor
Bargeman en Wolbert staat er op za-
terdag 26 september eerst nog het NK
voor studenten op het programma.

RTV'ers bereiden zich voor
op NK
Wielrenvereniging RTV Vierakker-
Wichmond neemt op zaterdag 3
oktober in Hoogezand-Sappemeer
deel aan het Nederlands Kampi-
oenschap Tijdrijden voor clubploe-
gen. Trainer Rudi Peters zal deze
maand beslissen welke zes renners
namens Vierakker-Wichmond aan
de start verschijnen. Hij kijkt voor
de selectie onder meer naar de re-
sultaten in de wedstrijden van de
afgelopen weken.

De eerste ombouw in winkels heeft in-
middels plaatsgevonden. Het assorti-
ment richt zich nu vooral op de spaar-
lampen en de energiezuinige gloei-
lampen. Ook zal op korte termijn een
assortiment huismerk spaarlampen
instromen. Op deze manier biedt Su-
per de Boer haar klanten goede alter-
natieven voor de ouderwetse gloei-
lamp. 

VOORLICHTING CONSUMENT
Omdat de nieuwe wetgeving en de
daarbij behorende alternatieven nog
niet bekend zijn bij alle consumenten,

plaatst Super de Boer in alle winkels
schapkaarten met informatie over de
energiezuinige alternatieven die er
zijn voor de matte gloeilamp. Daar-
naast komen in alle winkels minifol-
ders te hangen met alle relevante in-
formatie rondom de uitfasering van
het gloeilampenassortiment. 

De nieuwe wetgeving stelt dat vanaf
1 september alle matte gloeilampen
en alle gloeilampen van 100 watt uit
de schappen moeten gaan verdwijnen.
De reden hiervoor is dat deze varian-
ten in verhouding tot heldere gloei-
lampen of spaarlampen, teveel ener-
gie verbruiken en daarmee als schade-
lijk voor het milieu worden gezien. De
verkoop van heldere gloeilampen, zal
conform landelijke wetgeving, de ko-
mende 3 jaren verder afgebouwd wor-
den.

Al langere tijd zet Super de Boer spaar-
lampen op een prominentere plaats in
het schap. Met deze aanpassing van
het assortiment geeft Super de Boer
verdere invulling aan haar duurzaam-
heidsbeleid.

Super de Boer gaat energie-
zuinige verlichting stimuleren
Conform de nieuwe Europese wet-
geving op het gebied van gloeilam-
pen is supermarktketen Super de
Boer begonnen met de ombouw
van haar winkelschap verlichting.
Vanaf deze maand is in de ruim 300
Super de Boer- winkels het assorti-
ment gefocust op spaarlampen en
energiebesparende gloeilampen.
Met deze aanpassing geeft de su-
permarktketen verder invulling
aan haar geformuleerde duur-
zaamheidsbeleid.

Gedurende de zomer krijgt het gazon
het meestal flink te verduren. Spelen-
de kinderen, droogte en sport zijn
maar enkele invloeden die op het ga-
zon inwerken. 

Na een droge zomer moeten de mees-
te grasmatten zich herstellen. Kale
plekken waar door de droogte en be-
treding het gras grotendeels is verdwe-
nen, krijgen best een duwtje in de rug
om zich vóór de winter weer helemaal
te vullen met gras. Een bemesting van
het gazon met een aangepaste formu-
le is daarom erg belangrijk. Ideaal
voor een wintersterk gazon is de DCM
Organische Meststof voor het Najaar
voor Gazon (NPK 8-4-15).  

Wanneer uw gazon in het voorjaar
een stapje voor heeft, krijgen onkruid
en mos minder kans om zich te ont-
wikkelen. 
De speciale formule met voldoende
stikstof (N), fosfor voor de wortelvor-
ming (P) en een hoog gehalte aan kali-
um (K) voor een sterk gazon, werd aan-

gevuld met 3% magnesiumoxide
(MgO) en ijzer voor een diepgroene
graskleur. Het extra magnesium en
ijzer in deze gazonmeststof garande-
ren een blijvende diepgroene kleur, de
hele winter lang. 

Het ijzer is gebonden onder de vorm
van ijzerchelaat dat geleidelijk vrij-
komt, vlekken op tegels of kleding zijn
dus uitgesloten. DCM Organische
Meststof voor het Najaar voor Gazon is
verkrijgbaar in zakken van 10 kg en
van 20 kg in MINIGRAN® TECHNOLO-
GY Dankzij dit unieke 'schone korrel-
tje' is deze meststof uiterst gebruiks-
vriendelijk. Deze meststof is stofvrij en
het uitstrooien ervan geurloos en
schoon. 

De korreltjes worden niet opgeraapt
bij het maaien en verzekeren dankzij
de gelijkmatige verdeling een perfect
homogene grasgroei en een schitte-
rend groen gazon. Een jaarlijkse bekal-
king met DCM Groen-Kalk® zorgt voor
een goede zuurgraad van de bodem.
Bekalken kan makkelijk in de herfst of
zelfs in de winter, het gazon wordt
dan toch nauwelijks gebruikt. Een
goede zuurgraad van de bodem be-
paalt eveneens sterk de algemene con-
ditie van het gazon. 

Verkrijgbaar bij de Heesterhof Tuin-
planten in Hengelo Gld.

Wapen je gazon tegen de
winter
Een diepgroen gazon zelfs tot diep
in de winter, jazeker, het is moge-
lijk. In de winter is uw gazon on-
derhevig aan extreme weersom-
standigheden zoals vorst en veel
neerslag. Een dichte grasmat in het
najaar zorgt ervoor dat uw gazon
goed de winter doorkomt.

SOCII
Tegen KSV moest Socii het doen zon-
der Johan Riefel, die was donderdag-
avond geblesseerd geraakt zodat voor
hem deze wedstrijd te vroeg kwam. De
eerste helft ging het gelijk op, met van
de thuisclub een best schot die heel
goed door Henri Vreeman tot corner
verwerkt werd maar evenzo een poei-
er van Stefan Roording die ook maar
net gered werd. De tweede helft maar
net begonnen was het Teun Loman
die handig zich zelf vrij speelde en
netjes afronde. 0-1. Door hard voor el-
kaar te werken de thuisclub speelde
veel de lange hoge bal en met wissels
als Rick Pellenberg voor Dubaern Bes-
seling in de rust en Martijn Peters voor
Thijs Rensink en zelfs op het laatst
nog Roland Wolbrink voor Teun Lo-
man gingen we met drie punten en te-
vreden gezichten terug naar Wich-
mond. Zaterdag spelen we om 18.00
uur tegen Etten ipv Zondag ivm ker-
mis in Etten.

VERDERE UITSLAGEN.
Vorden 3 - Socii 2 0-4

Vo e t b a l

Duivenberichten 12 en 19 septem-
ber.

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD.
Bij PV Steeds Sneller stond op 12 sep-
tember de wedvlucht ISNES (ruim 200
km) op het programma. De 159 duiven
van 11 liefhebbers startten om 10.45
uur aan deze race. Snelste duif, met
een gemiddelde snelheid van 1054
meter per minuut viel om 13.55 op de
klep van de hokken van G. Kempers te
Velswijk. Uitslag: 1. G Kempers, 2. A.
Luesink, 3. W Jansen, 4. R. Koers en 5.

D u i v e n s p o r t

Socii 3 - Zutphen 3 0-1
Socii 5 - PAX 8 1-3

PROGRAMMA 
Zaterdag 26 september
Socii 1 - Etten 1 aanv 18.00 uur.
Zondag 27 september
Socii 2 - Warnsveld 3
Zutphania 4 - Socii3
Socii 4 - Zutphen 4
Ruurlo 5 - Socii 5

Ellen van Melis. Uitslag jeugd: 1. Ellen
van Melis, 2. Kelly Bergervoet. Op 19
september vlogen de duiven van PV
Steeds Sneller de laatste vlucht van
het programma: POMMEROEUL (250
Km). De 9 liefhebbers hadden 123 dui-
ven gekorfd voor deze wedvlucht. Om
10.15 uur werden de duiven gelost. De
duiven vlogen een nek-aan-nek race,
maar de snelste duif was de duif van
A.H.J. Peters te Velswijk die om 13.39
uur weer de thuisbasis gevonden had.
Uitslag: 1. A.H.J. Peters, 2. G. Kempers,
3. G. Duitshof, 4. W. Jansen, 5. R. Koers. 

PV VORDEN
Met de vijfde natour vlucht op zater-
dag 19 september 2009 is het seizoen
echt ten einde. Deze laatste vlucht de-
den van PV Vorden 244 duiven mee.
Deze werden om 10.15 uur gelost in
POMMEROEUL bij Zonnig weer met
zuidoosten wind. De snelste duif was
van C. Bruinsma die met een snelheid
van1268 mpm binnenviel om 13.38
uur. Uitslag: 1., 3., 11., 12., 13., 15. en 18
C. Bruinsma, 2., 10. en 20. Ashley Ey-
kelkamp, 4., 9. en 19. Comb. A.&A.
Winkels, 5., 6., 14. en 17. Marc Tiemes-
sen, 7., 8. en 16. H.A. Eykelkamp.



Open huis 
Vrijdag 2 oktober 2009

www.vacbouw.nl

Tel. 0314 - 62 24 43

- Projectmanagement
- Advisering
- Beoordeling
- Planvorming
- Calculatie

Wij willen Alfa
Accountants
en Adviseurs
feliciteren met
hun nieuwe
kantoor

Spect Gebouwenconsult
Postbus 146
3900 AC Veenendaal

Tel: 0318- 55 13 12
Fax: 0318- 55 20 14
@: info@spect.nl

: www.spect.nl

Aanleg

Centrale verwarming

Elektra

LoodgieterswerkNijverheidsweg 22
7005 BJ DOETINCHEM
Telefoon 0314 – 335446

Tevens verzorgen wij het onderhoud aan uw
c.v.-installatie en installeren wij air-conditioning.

Bouwers van kantoren en bedrijfsgebouwen

Van Campen Bouwgroep feliciteert
Alfa Accountants met haar

nieuwe huisvesting!

Dr. Grashuisstraat 28-30 Zelhem

Tel. (0314) 62 28 82. Fax (0314) 62 40 39

www.vancampenbouwgroep.nl

��  utiliteitsbouw   �   woningbouw   �   renovatie   �   garages
�   serre’s   �   aanbouw   �   dakkapellen   �   erkers, etc
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”Machinaal timmerwerk”

Logistiekweg 20-30,  7007 CJ Doetinchem

Onderstaande bedrijven feliciteren        accountants en adviseurs 
met hun nieuwe kantoor

Alfa Accountants en Adviseurs is verhuisdnaar een nieuwe locatie in Zelhem. Een verhuizing die nodig was om de medewerkers van ons kantoor alle ruimtete geven en om u nog beter van dienst tekunnen zijn.

Wij willen u graag uitnodigen voor onsopen huis op vrijdag 2 oktober 2009 van 14.00 tot 19.00 uur. Onder het genotvan een hapje en een drankje, krijgt u degelegenheid om het kantoor te bekijkenen bij te praten met onze medewerkers.

Graag tot ziens op 2 oktober a.s.

Ericaweg 11
7021 PB  Zelhem
Tel. 0314 623000

www.alfa-accountants.nl
www.werkenbijalfa.nl

Nieuwe Kade 16
6827 AB Arnhem

Postbus 2258
6802 CG Arnhem

T 026 - 353 09 90
F 026 - 442 99 22
KvK 08150892
E info@brickpoint.nl
I www.brickpoint.nl

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, 
T. (0575) 46 81 81

www.bouwcenterhci.nl 
www.binnenhuiscenterhci.nl



Ontdek hoe Nederland leeft met water

(Advertorial)

Het klimaat verandert, het water stijgt en de rivieren moeten steeds meer water afvoeren.

Daarom geven we onze rivieren meer ruimte en maken we ze veiliger, om problemen bij

hoogwater te voorkomen. Bijvoorbeeld bij Arnhem. Daar wordt op de plek waar de Rijn

en IJssel zich splitsen de dijk 150 tot 250 meter teruggelegd. Voor dit project en de vele

andere projecten langs de rivieren vragen we omwonenden en bezoekers mee te denken

en mee te werken. Kijk voor meer informatie op nederlandleeftmetwater.nl.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Het conceptmasterplan voor Vorden is klaar en
werd op 15 september tijdens een inloopbijeen-
komst   in het Dorpscentrum aan bijna 250 aan-
wezige inwoners gepresenteerd. Het plan geeft
richting aan (toekomstige) ontwikkelingen in het
centrum, zoals: winkelconcentraties, woningbouw
op bestaande locaties en het opnieuw inrichten
van de openbare ruimte. Het conceptmasterplan is
vooral gebaseerd op de Centrumvisie 2003. De to-
tale kosten zijn 7,6 miljoen euro, waarvan 2 mil-
joen euro bestemd is voor de ontwikkeling van het
Dorpscentrum tot Kulturhus en 5,6 euro miljoen
voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

Centrale dorpsruimte wordt huiskamer van
Vorden
Op en nabij de kruising van de Zutphenseweg -
Dorpsstraat en de Raadhuisstraat - Burg. Gallee-
straat ligt de centrale dorpsruimte. Deze ruimte
krijgt een nieuwe inrichting met een plein- of
parkachtige sfeer. Er komt een bomenlijst en
rondom de kerk een grasvlak, terwijl de monu-
mentale bomen voor de kerk blijven staan en zelfs
worden uitgebreid. De rijbanen worden versmald
en het straatje voor de rotonde wordt afgesloten
voor verkeer, waardoor er ruimte komt voor ter-
rassen. De bibliotheek verhuist naar een andere
plek in het centrum, waarna het massieve gebouw
gesloopt wordt. Het plein dat zo ontstaat, biedt
plaats aan de kermis, de markt of parkeren. 

Na een verbouwing wordt het schoolmeestershuis
benut als horecapaviljoen. De centrale dorpsruimte
is dan getransformeerd tot een prettige verblijfs-
ruimte, de huiskamer van Vorden als het ware.

Laanbeplanting in centrumstraten 
De belangrijkste aanvoerwegen naar de centrale
dorpsruimte zijn de twee genoemde centrumstraten:
de Zutphenseweg - Dorpsstraat en de Raadhuis-
straat - Burg. Galleestraat. Deze beide straten
worden opnieuw ingericht. Ieder anders, maar
toch bij elkaar passend. De Zutphenseweg -
Dorpsstraat is de ruggengraat van het Vordense
dorpscentrum, waarlangs tal van voorzieningen
zijn gevestigd. Deze straat krijgt meer ruimte voor
de voetgangers. Het overige verkeer wordt daar
ondergeschikt aan gemaakt. Aan weerszijden van
de straat komt een laanbeplanting waardoor een

dorpse, erfachtige sfeer ontstaat. De Raadhuis-
straat - Burg. Galleestraat herbergt, naast tal van
voorzieningen, vooral winkels. De inrichting wordt
vergelijkbaar met die van de Dorpsstraat, alleen
met een iets formeler karakter. De rijbaan wordt
duidelijk gescheiden van het voetpad. De nadruk
ligt hier niet zozeer op een erfachtige verblijfruimte,
maar meer op een functionele centrumstraat. 
Er zijn momenteel tien ontwikkelingslocaties in
het centrumgebied in kaart gebracht, waarvan er
al enkele gestart zijn.

Verkeer
Er rijdt nu teveel doorgaand verkeer door het
centrum van Vorden. Dit verkeer wil de gemeente
weren. Eén van de mogelijke maatregelen is het
invoeren van een 30-km zone. Ook het invoeren
van een blauwe parkeerzone in het centrum wordt
in overleg met de Vordense ondernemingsvereni-
ging onderzocht. Dit moet straks resulteren in een
centrum met minder auto's. 

Kulturhus
De bibliotheek vindt mogelijk een plaats in het
Dorpscentrum. Het project 'Vorden Wel Thuis' wil
gebruik maken van de loop die hierdoor ontstaat.
Het Dorpscentrum moet een bruisend geheel
worden, waar mensen elkaar treffen en ontmoeten,
een zogenaamd Kulturhus. Dat kan door in het
Dorpscentrum ook andere voorzieningen te huis-
vesten, waardoor het een spilfunctie krijgt waar
allerlei activiteiten voor de inwoners plaatsvinden.
Het Dorpscentrum voldoet echter niet meer aan
de eisen van de huidige tijd en moet verbouwd
worden. Eind 2009 is een concreet voorstel gereed
voor het realiseren van dit Kulturhus Vorden.

Samenwerkende partijen en consultatiegroep
Het conceptmasterplan is in nauw overleg met
Wooncorporatie ProWonen en de Vordense onder-
nemersvereniging opgesteld. Naast de initiatief-
nemers is een consultatiegroep opgericht als
gesprekspartner. 

Uw mening
Inwoners van Vorden zijn op verschillende mo-
menten en manieren betrokken bij het opstellen
van het conceptmasterplan. Zo is in februari van
dit jaar uw mening gevraagd over de inrichting 
van de openbare ruimte van het centrumgebied.
De ingebrachte meningen zijn zoveel mogelijk
meegenomen bij de ontwikkeling van het mas-
terplan. Bij de verdere uitwerking van de plannen
voor de openbare ruimte worden ondernemers
en inwoners weer betrokken. 

U kunt het gehele plan inzien:
• op de website van de gemeente Bronckhorst:

www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Ruimte-
lijke plannen � Projecten gebiedsontwikkeling
� Masterplan Vorden centrum

• op het gemeentekantoor ligt een plan ter inzage

Inspraak en besluit
De gemeenteraad neemt in het najaar een be-
sluit over het conceptmasterplan en het beschik-
baar stellen van de benodigde kredieten. Daar-
aan voorafgaand kunt u van 17 september t/m 
28 oktober a.s. uw mening geven en een in-
spraakreactie indienen. Dat kan schriftelijk ter
attentie van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Henge-
lo (Gld). Eventueel kan dat ook mondeling door
een afspraak te maken met de heer J. Wassink
van de gemeente, via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: j.wassink@bronckhorst.nl. Ook voor
vragen kunt u contact met hem opnemen.

Conceptmasterplan Vorden centrum gereed
Raad beslist in najaar over het plan

Centrumoverzicht

Overzicht van boven

Kerkplein



De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). Met deze wetten zorgen we ervoor dat mensen,
voor wie dat anders niet vanzelfsprekend zou kunnen zijn, mee kunnen
doen aan de maatschappij. We willen deze wetten voor de doelgroepen
natuurlijk zo goed mogelijk uitvoeren. Hiervoor stellen we onder andere
beleid en uitvoeringsregels op. Over hoe we dit doen, overleggen we graag
met betrokken cliënten en organisaties. De gemeente wil hiervoor een
nieuw overleg, een participatieraad, opzetten. Vindt u het een uitdaging om
mee te denken over hoe we de Wmo, Wwb en Wsw in Bronckhorst uitvoeren,
geef u dan nu op. Wij horen uw mening graag!

Doel participatieraad 
De participatieraad is een adviesorgaan gericht op het verder invullen van
de maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Bronckhorst. De parti-
cipatieraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Dit advies
richt zich op de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-, Wsw- 
en WWB-beleid en het verbeteren van de samenwerking, afstemming en
uitwisseling tussen de verschillende bij deze wetten betrokken partijen.

Samenstelling raad
De participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (hiervoor heeft de
gemeente de heer H. van der Wende, oud-burgemeester van Bronckhorst en
Zelhem, benoemd) en maximaal 14 leden die een afspiegeling vormen van de
doelgroepen binnen het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. 

Naar deze leden zijn wij op zoek 
Wij verwachten dat de leden 4 tot 8 uur per maand nodig hebben voor hun
deelname aan de participatieraad. Zij krijgen een vergoeding per bijgewoonde
vergadering. Van de nieuwe leden vragen wij het volgende:
• deelnemen aan de vergaderingen van de participatieraad
• ervaring met en kennis van een of meerdere deelgebieden op het terrein

van de maatschappelijke ontwikkeling
• in staat zijn om in het algemeen belang te kunnen denken en handelen
• meedenken over en meewerken aan de te verstrekken adviezen
• contacten onderhouden met de vertegenwoordigende doelgroepen
• kunnen en willen samenwerken
• woonachtig in Bronckhorst

Heeft u interesse? Wij zien uw reactie heel graag tegemoet! Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Wilbrink van de afdeling
Maatschappij en organisatie van de gemeente, tel. (0575) 75 04 88 of per
e-mail: s.wilbrink@bronckhorst.nl.

We ontvangen uw schriftelijke motivatie graag voor 1 oktober a.s. In de maand
oktober zijn gesprekken gepland met de voorzitter. Het eerste overleg van
de nieuwe participatieraad is half november.

Denk mee met de gemeente over de
Wmo, Wwb en Wsw 

Geef u op voor de nieuwe participatieraad

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de
afgelopen 12 maanden slachtoffer
geweest van een misdrijf? Hoe tevre-
den bent u over de politie? Dit zijn
enkele van de vragen die wij vanaf 
22 september aan 2.200 steekproefs-
gewijs gekozen inwoners stellen in
de Veiligheidsmonitor  Bronckhorst.

De Veiligheidsmonitor is een onder-
zoek naar criminaliteit, onveiligheid,
buurtproblemen en het optreden van
gemeente en politie. De enquête
wordt op gemeentelijk, maar ook
op landelijk niveau uitgezet. De ge-
meente gebruikt de uitkomsten van
dit terugkerende onderzoek bij het
vormgeven en evalueren van haar
veiligheidsbeleid. In Bronckhorst
voert onderzoeksbureau Intomart
GfK het onderzoek uit. 

Deelnemers aan het onderzoek krijgen
een brief waarin we hen uitnodigen
om een vragenlijst op internet in te

vullen. Wie liever een schriftelijke
vragenlijst gebruikt, krijgt deze des-
gevraagd thuis gestuurd. Het onder-
zoek start deze week. De resultaten
worden in maart 2010 verwacht. 
Het is voor ons van groot belang dat
zoveel mogelijk mensen die wij be-
naderen de enquête invullen. Alleen
bij een grote deelname ontstaat een
goed beeld van de veiligheidssituatie
in onze gemeente/regio. 

Informatie
Meer informatie over de veiligheids-
monitor staat op www.veiligheids-
monitor.nl. Voor vragen over het
onderzoek in onze gemeente kunt u
contact opnemen met de heer R. Vis-
schers van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Alvast hartelijk dank voor uw
reactie!

Hoe veilig is onze gemeente?

In het voorjaar presenteerde de
gemeente het conceptplan 'Recon-
structie groenstrook tussen de
Rondweg en de Westerstraat'. Veel
bewoners waren aanwezig tijdens
de informatiebijeenkomst. De plan-
nen zijn positief ontvangen. Op- en
aanmerkingen op het conceptplan
zijn, waar mogelijk, verwerkt in het
definitieve plan, dat nu klaar is.  

Definitieve plan 
De gemeente wil u graag informeren
over dit definitieve plan tijdens een
inloopavond. Op 30 september a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur bent u van
harte welkom in het gemeentekan-
toor (zaal Haas). U kunt het plan
ook digitaal inzien op de website
www.bronckhorst.nl. onder Infobalie
� Leefomgeving en milieu �
Beheer openbare ruimte.

Inloopavond reconstructie groenstrook Westerstraat
in Hengelo op 30 september

Reconstructie algemene
begraafplaats Wichmond
Op 28 juni 2007 stelde de gemeente-
raad het beheerplan Algemene
begraafplaatsen Bronckhorst vast.
Hierin is het plan opgenomen om
de parkeerplaats bij de algemene
begraafplaats in Wichmond
opnieuw in te richten en af te
stemmen op de parkeerbehoefte. 
Daarnaast is een renovatie van 
de begraafplaats gepland, zoals
vernieuwing van de entree, het 
pad en de beplanting.

Planning
We voeren deze reconstructieplan-
nen in twee fasen uit. Dit najaar
starten we met de reconstructie
van de parkeerplaats. De recon-
structie van de begraafplaats 
staat in het voorjaar van 2010 op
stapel. 

Inspraakperiode 
U kunt het plan van 21 september
t/m 19 oktober a.s. inzien op de
afdeling Openbare werken in het
gemeentekantoor. U kunt dan ook
een schriftelijke reactie indienen op
het 'Reconstructieplan algemene
begraafplaats Wichmond' bij 
b en w, of mondeling bij één van 
de medewerkers van de afdeling
Openbare werken. U kunt het 
plan ook digitaal inzien op de 
website www.bronckhorst.nl 
onder Infobalie � Leefomgeving 
en milieu � Beheer openbare
ruimte. 

Groenreconstructie
Bloemenbuurt Zelhem
Wooncorporatie ProWonen heeft
het in- en exterieur van veel wo-
ningen in de Bloemenbuurt van
Zelhem een facelift gegeven.
Aansluitend hierop wil de gemeente
ook het groen in de Bloemenbuurt
renoveren. Wij hebben hiervoor
een reconstructieplan gemaakt.  
De grenzen van het reconstructie-
plan worden gevormd door de
Orchideestraat aan de noord-west-
zijde, de Cosmeastraat, Salviaweg

en Papaverstraat aan de oostzijde
en bergstraat aan de zuidzijde. 
We willen de werkzaamheden dit
najaar uitvoeren. 

Inspraakperiode 
U kunt de plannen van 21 septem-
ber t/m 19 oktober a.s. inzien op de
afdeling Openbare werken in het
gemeentekantoor. U kunt dan ook
een schriftelijke reactie indienen op
het plan 'Groenreconstructie Bloe-
menbuurt' bij b en w, of mondeling
bij één van de medewerkers van de
afdeling Openbare werken. U kunt
het plan ook digitaal inzien op de
website www.bronckhorst.nl. onder
Infobalie � Leefomgeving en milieu
� Beheer openbare ruimte. 

Andere groenwerkzaamheden waar u op kunt 
reageren

Bloemenbuurt

Begraafplaats Wichmond

Ontwerp begraafplaats Wichmond



Openbare bekendmakingen

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

De gemeente stelt in haar klimaatbeleid in
2011, ten opzichte van 1990, 4% reductie van
CO2-uitstoot in Bronckhorst te willen reali-
seren en 3% duurzame energie toe te willen
passen in gemeentelijke gebouwen. Ook is
het de bedoeling het energieverbruik met
2% per jaar te verminderen. B en w stellen
de gemeenteraad in november voor duurzame
energie in te zetten door Zon PV installaties
aan te schaffen voor de daken van acht ge-
meentelijke gebouwen. Het gaat om drie
brandweerkazenes (Steenderen, Vorden en
Zelhem), vier gymzalen (Hengelo, Keijenborg,
Halle en Zelhem) en de sporthal in Hengelo.

Hiermee kunnen we aan onze doelstelling
voor het toepassen van duurzame energie in
gemeentelijke gebouwen voldoen en tege-
lijkertijd een voorbeeld zijn voor inwoners en
bedrijven om ook zonne-energie op te gaan

wekken. Bovendien laten we er mee zien een
gemeente te zijn die 'groen' een warm hart
toedraagt.

De totale investering voor de zonnepanelen
bedraagt 1,1 miljoen euro. De opbrengst is
bijna 180.000 kilowat per jaar. SenterNovem
verstrekt een subsidie voor de geleverde
energie. Het nieuwe gemeentehuis wordt
bijzonder duurzaam gebouwd. Ook de ener-
giebesparende maatregelen die hier worden
toegepast zijn voor een deel mede mogelijk
gemaakt door subsidie.  

Als de gemeenteraad het krediet voor de
zonnepanelen beschikbaar stelt, gaan b en w
bekijken of zij voor de aanschaf met een
aantal andere gemeenten gezamenlijk kan
aanbesteden. Het streven is de panelen in
2010 op de gebouwen te plaatsen.

B en w willen zonnepanelen aanschaffen 
voor verschillende gemeentelijke gebouwen
Raad beslist in november over krediet

In 2000 hebben de Verenigde Naties verschil-
lende millenniumdoelen afgesproken, waar-
onder: extreme armoede en honger uitbannen,
alle jongens en meisjes naar school, mannen
en vrouwen dezelfde rechten, kindersterfte
neemt sterk af, verspreiding van ziekten als
malaria en AIDS stopt. In Nederland leveren
millenniumgemeenten bijdragen aan activiteiten
in hun gemeente die deze doelen ondersteunen.
Op initiatief van de gemeenteraad is onze
gemeente sinds eind vorig jaar millennium-
gemeente. 

De gemeente heeft in het voorjaar organisa-
ties in Bronckhorst verzocht aan te geven of 
zij initiatieven ontplooien die bijdragen aan de
millenniumdoelen, zodat wij deze kunnen
ondersteunen. Naar aanleiding van de binnen-
gekomen reacties besloten b en w vorige week
vier organisaties te steunen en hiervoor in
totaal 8.260 euro vrij te maken. Deze organisa-
ties zijn STEP, die zich inzet voor het onderwijs

in Burkina Faso, de drie Wereldwinkels in de
gemeente, Amnesty International Zelhem/Halle
en de Diakonie van de Protestantse Gemeente
Hengelo. We steunen deze organisaties onder
andere door:
• financiële middelen beschikbaar te stellen

voor onder andere het ontwikkelen van beter
promotiemateriaal

• aanwezig te zijn bij activiteiten (o.a. bemant
de gemeente een stand bij de beurs Bewust
Leven op 3 oktober a.s. in dorpshuis Ons Huis
in Hengelo, daarnaast wordt de beurs door
burgemeester Aalderink geopend) 

• de vier organisaties eenmalig de mogelijk-
heid aan te bieden om 20 borden op de
evenementenportalen in Bronckhorst in te
zetten om in 2009 een activiteit te promoten 

Verder onderzoeken we nog of het mogelijk is
producten van de Wereldwinkels af te nemen,
bijvoorbeeld kerstpakketten, koffie/thee of
relatiegeschenken.

Gemeente stelt ruim 8.000 beschikbaar 
voor organisaties die millenniumdoelen steunen

Wereldwinkel

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, nationale oogcollecte, 29 november t/m 4 december 2010, vereniging Bartimeus

Sonneheerdt
• Steenderen en omgeving, verkoop van loten, 19 december 2009, folkloristische dansgroep 

De Iesselschotsers
• Zelhem, Ericaweg, beurs, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 1 november van 10.00 tot

18.00 uur en 2 november van 13.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 1 en 2 novem-
ber 2009, Total Events Concepts

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Halseweg 63, verbouwen woning
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 9, bouwen serre
• Hummelo, Rijksweg 140, vergroten bergruimte en carport
• Steenderen, Dorpsstraat 27, veranderen voorgevel
• Toldijk, Kruisbergseweg 16, vergroten twee dakkapellen
• Vorden, Almenseweg 8, veranderen kap bijgebouw
• Vorden, Hamminkweg 5, veranderen garage/schuur
• Vorden, Veldslagweg 4, vernieuwen bijgebouw
• Vorden, Zomervreugdweg ongenummerd (kadastraal bekend O-52), vernieuwen/ veranderen

schuur
• Zelhem, Blekweg 2A, plaatsen twee tuinhuisjes

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt, 17 oktober 2009 van 07.00 tot 14.00 uur,

marktvereniging Hengelo

Kapvergunningen
Verzonden op 14 september 2009:
• Steenderen, parkeerplaats sporthal/zwembad, vellen van vijf platanen, drie esdoorns, vijf essen,

twee berken, een boomhazelaar en 20 m2 bosplantsoen, geen herplantplicht 

Verleende vergunningen

• Wichmond, algemene begraafplaats, vellen van zes berken, twee eiken, een conifeer, 
twee dennen en 80 m2 bosplantsoen, herplant verplicht: elf acacia's

• Zelhem, Crocusweg, Orchideestraat, Papaverstraat en Salviaweg, vellen van 35 bomen, herplant
verplicht: 16 bomen

Verzonden op 17 september 2009:
• Toldijk, Muizengatweg 3, vellen van twee eiken, herplant verplicht: twee eiken 

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 21 september 2009 voor verbranding van snoeihout voor landschappelijk onderhoud:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 11 
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 92A
• Wichmond, Broekweg
• Zelhem, Wittebrinkweg 5

Sloopvergunningen 
Verzonden op 17 september 2009:
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens Burendag is de Kruysakker, tussen de Zomerweg en het Strengsche Veld,

vanaf 26 september 11.00 uur t/m 27 september 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

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

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Voorbereiding bestemmingsplan 'Kranenburg Kerkweide Zuid' 
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen
'Kern Kranenburg' en 'Buitengebied 2005, Hengelo/Vorden' voor te bereiden. De reden is de
uitbreiding van de kern Kranenburg met 27 woningen in het gebied ten zuiden van de bestaande
wijk Kerkweide en ten noorden en oosten van de Hamsveldseweg.

Voorbereiding projectbesluit 'Hummeloseweg 57 Zelhem' 
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor de Hummeloseweg 57
in Zelhem in verband met het wijzigen van de agrarische functie in een aannemersbedrijf.

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van reacties op beide voorbereidingsplannen. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzie-
ningsprocedures op deze gemeentepagina's, komen stukken ter inzage en is er gelegenheid tot
het indienen van een reactie.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Slotsteeg 13 Hengelo'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 8 september 2009 het wijzigingsplan 'Buiten-
gebied 2009; Slotsteeg 13 Hengelo' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de wijziging van
de agrarische functie in wonen voor het perceel Slotsteeg 13 in Hengelo (Gld).

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
24 september t/m 4 november 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling
Walgemoet 't Zelle', Hengelo (Gld)
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet 't Zelle' is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op de herinrichting van een aantal percelen van het land-
goed 't Zelle, ten noordoosten van Hengelo. Dit moet leiden tot een grotere landschappelijke en
ecologische verscheidenheid en bestrijdt de verdroging van het gebied. De percelen liggen langs
de Helderboomsdijk, de Wassinkweg en het gebied tussen de Ruurloseweg en de Helderboomsdijk. 

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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Uitbreiding Keppelse Golfbaan',
Hoog-Keppel 
Het bestemmingsplan 'Uitbreiding Keppelse Golfbaan' is na de uitspraak van de Raad van State

Bestemmingsplannen d.d. 26 augustus 2009 onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op uitbreiding van de
Keppelse golfbaan van 9 naar 18 holes met bijbehorende voorzieningen.

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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van 
een reactie.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Vorden, Joostinkweg 12, voor de tijdelijke opslag van boomstammen, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W 54, voor het tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Wildenborchseweg 30, veranderen/vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden

van de maximaal toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Correctieve herziening
bestemmingsplan buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 september t/m 
4 november 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling (art. 3.22) en Veiligheid, vergunningen en
handhaving (art. 3.23). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

• Hengelo (Gld), in verband met de aanleg van een verhoogd plateau is de aansluiting van de
Tramstraat met de Leliestraat van 28 september tot 14 oktober 2009 of zoveel langer of korter
als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

• Halle-Heide, in verband met onderhoudswerkzaamheden is de Halle-Heideweg, vanaf de
Halseweg N330 tot aan de bebouwde kom Halle-Heide, van 28 september t/m 2 oktober 2009 
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Wegwerkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
24 september t/m 4 november 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond 
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Veldwijkerweg 3, voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de opslag van

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

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

Wet milieubeheer

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

HEMA Hengelo GLD 
Raadhuisstraat 21B

       

PELGROM - HUMMELO

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ISEKI - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 39 van
21 t/m 26 sept. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

AH Shoarma
voordeelpak

2 bakken a 750 gram

WEEKAANBIEDINGEN

w
w
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ga
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nl



Het aanbod zal bestaan uit herfst- en
winterkleding, jassen, laarzen en
schoenen, tassen en sieraden. Er zijn
paskamers aanwezig. Alles wordt
overzichtelijk en op maat aangebo-
den. De tieners hebben weer een ei-
gen ruimte met paskamer en spie-

gels. Ook de dames, heren en jongens
hebben een eigen ruimte tot hun
beschikking met eigen pasruimte.

Als u rustig wilt zoeken en passen is
de zaterdagochtend echt een aanra-
der! U kunt ook zelf spullen te koop
aanbieden. 85% van de opbrengst is
dan voor u. Hiervoor kunt u een
nummer met bijbehorende stickers
kopen op maandagochtend of avond
op 5 oktober in 't Nutsgebouw. Let op!
OP=OP. 
Hiermee kunt u uw eigen kleding,
schoenen en sieraden gaan prijzen.
Kijk voor de tijden in de kleine 'Con-
tactjes' of bel voor meer informatie:
787339/525733/529173/570260.

Kledingbeurs warnsveld
Nu het weer begint om te slaan is
het tijd om uw kledingkast eens
grondig te inspecteren. Heeft u
zin in een andere wintergardero-
be? Kom dan naar de kleding-
beurs voor volwassenen en tie-
ners op vrijdagavond 9 oktober
en zaterdagochtend 10 oktober in
't Nutsgebouw in Warnsveld (vlak-
bij de kerk).

De route is ook dit jaar weer met zorg
uitgestippeld en loopt dwars door het
prachtige, gevarieerde landschap van
de Achterhoek. Uiteraard is er ook aan
de inwendige mens gedacht. Tijdens

de rit is er een aantal stops ingelast,
waar de fietsers worden getrakteerd
op een hapje en een drankje. Het eni-
ge dat aan het toeval wordt overgela-
ten is het weer. Tijdens de ontspannen
fietstocht krijgen de deelnemers ook
(vrijwillig) een opdracht mee. Als zij
die goed volbrengen maken ze kans
op een van de handige mini-laptops of
webcams.

MEEFIETSEN?
Dat kan! Iedereen is welkom. Aanmel-
den kan met een inschrijfformulier op
één van de kantoren of op de website
van Rabobank Graafschap-Noord:
www.rabobank.nl/graafschap-noord

Vierde Herfsttinten fietstocht
Rabobank
Op 27 september organiseert Rabo-
bank Graafschap-Noord weer haar
jaarlijkse Herfsttintentocht. Een
fietstocht van circa 40 kilometer
door het prachtige werkgebied van
de bank. Iedereen kan zich opge-
ven, klant of geen klant. Opstap-
pen kan tussen 10.00 en 12.00 uur
op de vestigingen van de Rabobank
in Laren (Huenderstraat 3) en Bor-
culo (Needseweg 7).

Tijdens de presentatie van het Master-
plan vertelde Vordenaar Jan Willem
Drijver dinsdagavond dat de vereni-
ging Oud Vorden plannen in de maak
heeft om een commissie in het leven
te roepen om het afbreken van het bi-
bliotheekgebouw tegen te gaan. ‘Wij
zijn niet tegen dat de bibliotheek naar
het Kulturhus wordt overgeheveld.

Het gaat ons om het gebouw. Wij zijn
er faliekant tegen dat het gebouw
wordt gesloopt. Waarom is dat nood-
zakelijk ? Er is de afgelopen jaren al
zoveel in Vorden gesloopt! 
Wij stellen ons op het standpunt: tot
hier en niet verder’. Het gebouw kan
best opgewaardeerd worden tot bij-
voorbeeld een warenhuis of een

grand-café. Uiteraard zullen we onze
bezwaren voor 28 oktober bij de ge-
meente kenbaar maken’, aldus Jan
Willem Drijver. 

Op bovenstaande foto vertelt hij zijn
bezwaren aan Jeffrey Wassink (links)
projectmanager gebiedsontwikkeling
van de gemeente Bronckhorst.

Waarom bibliotheek slopen ?

Jeffrey Wassink (links) luistert naar Jan Willem Drijver.

Het echtpaar Haas heeft vier kinderen
en twee kleinkinderen, Femke (7 jaar)
en Julius (7 maanden). Walther Haas,
geboren in 1944 in Rotterdam had in
zijn jeugdjaren absoluut geen plan-
nen om ooit huisarts te worden. ‘Ik
was de oudste in een gezin met elf
kinderen. Mijn ouders waren zeer ge-
lovige mensen. Of het daarmee te ma-
ken had weet ik niet, maar ik wilde ei-
genlijk pater worden. Na daarvoor
twee jaren in Nijmegen gestudeerd te
hebben, heb ik het ‘pater worden’
maar laten varen. Toen kwam de om-
mezwaai, de hormonen gingen wer-
ken’, zo zegt Walther Haas lachend.
Uit een test bleek bovendien dat de
jonge Walther niet geschikt was om
‘door te leren’! 

Zegt hij: ‘Uit de test bleek tevens dat
het voor mij het beste was om ‘letter-
zetter’ te worden. Vervolgens bij een
drukkerij aan de slag gegaan, waar ik
tot ‘drukker’ werd opgeleid’. In die pe-
riode behaalde hij de nodige vakdiplo-
ma’s. Toen kwam de volgende ‘omme-
zwaai’ in het leven van Walther Haas,
hij werd op zijn 19e verliefd op ene
Betsy van de Korput, met wie hij in-
middels 41 jaar is getrouwd! Betsy
werkte bij haar ouders thuis in de
winkel (huishoudelijke artikelen, ka-
chels, gereedschap e.d.) Betsy Haas:
‘Het was de gewoonste zaak van de
wereld dat de kinderen thuis in de
zaak meewerkten. Ik heb Walther
toen een duwtje in de rug gegeven en
hem geadviseerd om verder te leren’,
zo zegt ze.

Wel haar geliefde volgde het advies op
en behaalde in twee jaar tijd (waar
normaal vier jaar voor staat) het Mulo

diploma, waarna de avond atheneum
volgde en met succes. Op 28 jarige
leeftijd had Walther Haas ook dat di-
ploma op zak. Overdag werkte hij nog
altijd in de drukkerij. Walther: ‘Wij
hadden intussen vier kinderen en
toen op gegeven moment één van
mijn dochters in het ziekenhuis lag,
was dat min of meer de aanleiding
om huisarts te worden. Dus op naar
de Erasmus Universiteit in Rotterdam
om daar de studie geneeskunde te
gaan volgen. Op mijn 37e studeerde ik
af als arts. In die studiejaren was het
soms best wel moeilijk om de financi-
ële touwtjes aan elkaar te knopen.
Door zuinig te leven hebben we het al-
lemaal gered met dank aan Betsy. Zij
kon gelukkig heel goed met geld om-
gaan’.

Om aan de slag te kunnen sloot Walt-
her Haas zich aan bij de zogenaamde
‘praktijk- hunters’, mensen die hel-
pen met het vinden van een huisart-
senpraktijk. ‘Al vrij snel kreeg ik een
telefoontje dat ik in Vorden de prak-
tijk van ene dokter van Tongeren kon
overnemen (2800 patiënten) Ik had
geen flauw idee waar Vorden lag.
We waren richting het oosten van
Nederland nooit verder geweest dan
de Posbank. In 1982 kwamen we naar
hier. We werden direct prettig ont-
vangen. Ook moesten we al vrij snel
een diepvries kopen om alle groentes
die we van de patiënten kregen, op te
bergen. Betsy Haas: ‘Eerlijk ik werd
er soms verlegen van’! Overigens
heeft zij haar man vanaf de beginpe-
riode tot heden (thans een praktijk
met 3100 patiënten) geassisteerd
(administratie, het maken van afspra-
ken e.d.) 

Toen het echtpaar Haas zich in Vor-
den vestigde waren er nog twee huis-
artsenpraktijken (Gerben Sterringa en
Paul Vaneker) Walther Haas: ‘We
moesten in die beginjaren ongeloof-
lijk veel werk verzetten. 

Als plattelandsdokter werd er door ie-
dereen aan je getrokken. Bevallingen,
consultatiebureau’s, pilcontrole, de
vele ‘visites’ bij de mensen thuis. Ik
leerde toen de mensen ook kennen. Ik
ben er dan ook van overtuigd dat je
dan pas een goede huisarts bent, wan-
neer je alle patiënten kent. Toenter-

tijd hadden we tot 10.15 uur spreek-
uur en daarna ging ik op huisbezoek.
Op gegeven ogenblik deed de huisart-
senpost haar intrede. Eigenlijk een
‘noodzakelijk kwaad’. De jonge artsen
wilden niet meer ‘dag en nacht’ wer-
ken, er moest meer regelmaat komen.
Thans heb je als huisarts om de zoveel
weken weekenddienst. Dat betekent
dan dat je in de huisartsenpost werk-
zaam bent. Dan doen we overdag met
twee artsen en s’nachts is er één. De
assistenten en de chauffeurs doen
daarbij uitermate belangrijk werk.
Hier thuis worden we al vanaf 1999

door Ineke Rikkers geassisteerd. Ineke
is voor ons beiden een belangrijke
steun geweest. Zij had altijd de juiste
toon en gevoel naar de patiënten toe’,
aldus Walther Haas. 

Het verheugt hem dat de ‘zorg’ de
laatste jaren zo enorm is verbeterd
met daarbij één nare bijsmaak: ‘He-
laas is de zorg een stuk duurder ge-
worden, voor mensen met een laag in-
komen een groot probleem. Aan de
politiek de taak om dit probleem aan
te pakken’, zo zegt hij. Walther Haas
is terecht trots dat er in al die jaren
nooit één officiële klacht tegen hem
is ingediend. ‘Dus heb ik het blijkbaar
toch goed gedaan’, zo constateert hij
op bescheiden wijze. Trouwens, hij
heeft voor het vak van huisarts goede
reclame gemaakt. Slechts één dag ver-
zuim vanwege een valpartij met de
fiets. Wel heeft hij in die 27 jaren één
keer drie maanden af moeten haken.

‘Dat was niet vanwege ziekte, maar
door een bizar ongeluk. Ik werd een
keer s’morgens om half zeven gebeld.
Een patiënt van mij was benauwd ge-
worden, hartritme stoornissen. De
man raakte in coma. De ambulance
kwam hem ophalen, met spoed naar
het ziekenhuis. Ik wilde bij het weg-
gaan bij de bewuste man de deur af-
sluiten en vervolgens even het zuur-
stoftankje aan de ambulancedienst
meegeven. Voor het woonhuis was
een gemeentelijk perkje. Daarover-
heen was een onzichtbaar draadje ge-
spannen. 

Ik haakte achter de draad en viel met
mijn knie op een betonnen rand met
als gevolg dat de knie en been ‘open
spleten’. Daardoor ben ik drie maan-
den uit de roulatie geweest, Ik moest
toen een vervanger inhuren, een flin-
ke schadepost dus. Dit voorval speelde
in 1999 en thans tien jaar later heb ik
uiteindelijk de gemeentelijke schade-
vergoeding uitbetaald gekregen’, zo
zegt Walther Haas, toch wel een beet-
je cynisch. Deze week nemen Walther
en Betsy Haas afscheid van hun pa-
tiënten. De praktijk wordt vanaf 28
september voortgezet door de huisart-
sen Geke de Jong en Marcel Radstake.

Huisarts Walther Haas neemt afscheid

'Je bent pas een goede huisarts wanneer je de patiënten allemaal kent'
‘Ik vind het geweldig dat ik als boekdrukker van weleer, huisarts ben
geworden. Het is een prachtig vak, fijn dat ik heel veel mensen heb leren
kennen. Op 23 september word ik 65 jaar, tevens mijn laatste werkdag.
Ik zou nog best door kunnen gaan. Wat dat betreft nog fit genoeg. De re-
den dat ik er toch mee op hou is, dat je in de vrije tijd ook heel veel leuke
dingen kunt doen. We hebben een camper waarmee ik samen met mijn
vrouw Betsy door Europa wil trekken. We willen nog samen op de fiets
naar Santiago Compostella. Wielrennen vind ik ook leuk en er is nog iets.
Mijn oudste dochter Eveline heeft mij uitgenodigd om samen met haar
een cursus Spaans te gaan volgen. Tennissen doe ik ook graag, kortom ik
hoop de komende jaren nog heel veel leuke dingen te kunnen doen’, zo
zegt Walther Haas.



Vorige week dinsdag was er al zo’n
avond. Dorpsbewoners met een kop
koffie in de hand, gezellig met elkaar
babbelen, het leek wel een ‘Niejoars-
visite’, maar dan zonder de ‘knieper-

tjes’. De realiteit was anders, de naar
schatting ruim twee honderd bezoe-
kers kwamen maar voor één ding: het
bekijken en zich te laten voorlichten
over de plannen die de gemeente

Bronckhorst heeft over ‘hoe het cen-
trum van Vorden er in de nabije toe-
komst uit gaat zien’ en waarvan het
Kulturhus (thans nog het dorpscen-
trum) onderdeel gaat uitmaken. Het
plan dat zich richt op de openbare
ruimte van de Zutphenseweg-Dorps-
straat en de Raadhuisstraat-Burge-
meester Galleestraat. Daarnaast biedt
het Masterplan uitgangspunten voor
de her- ontwikkeling van diverse loca-
ties in het centrumgebied.

Begin februari was er een inloop-
bijeenkomst, waarbij iedereen zijn of
haar mening kon geven over drie ver-
schillende modellen voor de openbare
ruimte van het centrum van Vorden.
Daarop kwamen ruim honderd reac-
ties binnen. Mede op basis daarvan is
het plan ontwikkeld voor de herin-
richting van de openbare ruimte.
Het conceptplan wordt in nauw over-
leg met de ondernemers en bewoners
uitgewerkt. Dinsdagavond lagen er
folders klaar met informatie over
het Masterplan en gaven wethouder
André Baars en Jeffrey Wassink pro-
jectmanager gebiedsontwikkeling van
de gemeente Bronckhorst, uitleg over
de plannen. Verder panelen met in-
formatie en was er ook een animatie
te zien betreffende het nieuwe cen-
trumgebied. Deze animatiefilm is te
zien op de website van Bronckhorst
(www.bronckhorst.nl)

Projectmanager Jeffrey Wassink ver-
telde dinsdagavond dat de onderne-
mers en belangengroep, die de plan-
nen al in een eerder stadium hebben
gehoord, positief hebben gereageerd.
Wassink: ‘Het Masterplan is een goede
investering voor het dorp Vorden en
de gemeente Bronckhorst. Ook is men
enthousiast over de ‘autoluw’ (minder
aantrekkelijk voor auto’s). Een maxi-
mum snelheid van 30 kilometer per
uur zodat het doorgaande verkeer het
centrum van Vorden zal mijden. De to-
tale kosten zijn door het college be-
raamd op 5,6 miljoen euro. Daar komt
nog eens 2 miljoen euro bij voor de
ontwikkeling van het dorpscentrum
tot Kulturhus (inclusief het verplaat-
sen van de bibliotheek)’, aldus Jeffrey
Wassink.

De gemeente Bronckhorst heeft grote
plannen voor de kern van het dorp, zo
bleek tijdens de presentatie van het
Masterplan. De Zutphenseweg-Dorps-
straat vormt de ‘ruggegraat’ van het
centrum waar langs tal van voorzie-
ningen zijn gevestigd. Zo krijgt het ge-
bied om de kerk een meer pleinachti-
ge uitstraling. De rijbanen worden ver-

smald en de kerk wordt omgeven met
een groot groen grasvlak. Langs de
Dorpsstraat laan- beplanting, want zo
stelt de gemeente: ‘Deze beplanting
versterkt het dorpse karakter van deze
hoofdstraat. Op de plek van de biblio-
theek komt een met bomen omgeven
pleinachtige ruimte (voor parkeren,
de weekmarkt en evenementen zoals
b.v. de Zomerfeesten). Het schoolmees-
tershuis blijft staan, maar zou bijvoor-
beeld omgebouwd kunnen worden tot
een horecapaviljoen met terras.

De centrale dorpsruimte ziet de ge-
meente in de toekomst als ‘de huiska-
mer van Vorden’! Men verwacht door
al deze maatregelen dat de mensen
‘langer’ in het centrum van het dorp
zullen verblijven. Wat betreft het ge-
bied Burgemeester Galleestraat-Raad-
huisstraat wordt de inrichting verge-
lijkbaar met die in de Dorpsstraat met
o.m. voldoende ruimte voor voetgan-
gers door verbrede voetpaden. In het
concept Masterplan Vorden heeft de
gemeente Bronckhorst in totaal tien
ontwikkeling locaties in kaart ge-
bracht. Om er enkele te noemen: een
derde supermarkt (Dorpsstraat-Molen-
weg); zorgwoningen en een huisart-
senpraktijk (Schoolstraat-Smidstraat).
Op de locaties Zutphenseweg 1-3 ziet
de gemeente mogelijkheden het wo-
nen boven de winkels te versterken.

Tussen nu, tot en met 28 oktober 2009
kan een reactie op het conceptplan
worden ingebracht. Wassink: ‘Tijdens
de gemeenteraadsvergadering in okto-
ber, wanneer de begroting aan de orde
komt zal verder over het Masterplan
worden gesproken. Bij die discussie
worden ook wat betreft het financiële

aspect van het Masterplan, de ‘Nuon-
gelden‘ betrokken’, zo zegt hij. De ge-
meente Bronckhorst hoopt volgend
jaar met een deel van de uitvoering
van de plannen te kunnen beginnen.
Men gaat er vanuit dat de herinrich-
ting van de openbare ruimte in het
centrum, in de loop van 2012 gereali-
seerd zal zijn. Alvorens het zover is zul-
len er ongetwijfeld eerst nog wat ‘ha-
ken en ogen’ weggepoetst moeten
worden.

Bijvoorbeeld wat gebeurt er met de
Bruna en het daarin ondergebrachte
postkantoor? Zo wordt in het Master-
plan de mogelijkheid aangegeven om
op die plek woningbouw te realiseren.
‘De Bruna ligt eigenlijk te ver van het
winkelgebied van Vorden’, aldus Jef-
frey Wassink. Carmen Rondeel (eige-
naresse Bruna) heeft gehoord van de
woningbouwplannen op de plek waar
haar winkel is gevestigd en zegt daar-
over: ‘Jaren geleden is daar wel eens
over gesproken. Ook al eens ooit over
verhuizing naar de plek waar de
ABN/AMRO is gevestigd. Daarna is het
nooit meer ter sprake geweest en weet
ik verder van niks. Met het oog op het
toerisme is het aantrekkelijk dat de
winkel nog dichter naar het centrum
komt. Mochten er plannen zijn om
mijn zaak te verplaatsen, dan geldt
voor mij uiteraard één ding: ik wil er
absoluut niet op achteruit gaan. In ie-
der geval blijf ik open staan voor
ideeën’, aldus Carmen Rondeel. 

Overigens geeft de gemeente Bronck-
horst in het concept Masterplan aan
dat zij voor het ABN/AMRO gebouw
een horecafunctie met een verdieping
voor wonen ziet!

Tijdens inloopbijeenkomst in het dorpscentrum

'Masterplan is een goede investering voor Vorden
en de gemeente Bronckhorst'

Het dorpscentrum in Vorden begint al een beetje op het ‘Kulturhus’ te lij-
ken, een ‘huis’ waar straks allerlei dorpsactiviteiten kunnen plaats vin-
den. Dat is namelijk de achterliggende gedachte, om er straks een multi-
functioneel gebouw van te maken. De gemeente Bronckhorst heeft inmid-
dels besloten om voor de uitwerking van de plannen, 50.000 euro uit te
trekken. Er zijn o.m. plannen om de huidige bibliotheek in het Kulturhus
onder te brengen.. Zo maar binnenlopen en een kop koffie drinken be-
hoort ook tot de ‘multifunctionele gedachte’!

Wethouder André Baars informeert.

Centrale dorpsruimte gezien vanaf het Dorpscentrum.

Donderdag 24 september worden de
volksfeesten in het buurtschap
voortgezet. Dan zal de toneelgroep
uit Linde in de grote feesttent de
klucht ‘Met de kont in de boter’

opvoeren. Voor de kleintjes is er die
avond een grabbelton. Aanvang
19.30 uur. Vrijdag 25 september staat
er voor de heren het vogelschieten
op het programma, terwijl de dames
bij het vogelgooien zullen strijden
om de titel ‘knuppelkoningin van
Linde’. Men kan zich vanaf 19.00 uur
voor beide evenementen inschrijven.
Het openingsschot wordt om 19.30
uur gelost. Na afloop zorgt de band ‘
ZieZoo’ in de feesttent voor stem-
mingsmuziek. De traditionele volks-
en kinderspelen worden zaterdag-
middag 26 september gehouden.
Dan staan er o.m. dogkar rijden,
schieten, kegelbaan, sjoelen, ballero
e.d. op het programma. Burgemees-
ter Henk Aalderink zal deze spelmid-
dag om 13.00 uur openen. Het volks-
feest in Linde wordt s’ avonds vanaf
19.30 uur afgesloten met een feest-
avond, waaraan de dans- en show-
band ‘Alpha’ medewerking zal verle-
nen.

Volksfeest Linde begon met
fietstocht
Het volksfeest in het buurtschap
Linde ging afgelopen zondagmid-
dag middels een fietstocht al van
start. Mede vanwege de fraaie
weersomstandigheden deden er
103 volwassenen en 33 kinderen
mee. Start en finish waren bij ’t
Proathuus. Bij de volwassenen
werd de eerste prijs gewonnen
door Erwin Menkveld, 2 H. Jo-
chems, 3 Wim Lenselink, 4 Gerry
Nijenhuis. De aanmoedigings-
prijs werd gewonnen door Mariet
Lichtenberg. Bij de jeugd werd
Thijs Koning winnaar, 2 Marjo-
lein Groters, 3 Robin van der
Kuip, 4 Wesley Wasseveld. De aan-
moedigingsprijs ging naar Nina
Fokkink.

Intussen zijn er wel allerlei activitei-
ten langs gekomen. Na 3 weken rust in
de grote vakantie kon er op zaterda-
gen worden opgestart met drie trai-
ningen in het Larense  zwembad. Na
een volledige trainweek in zwembad
de Beemd gaat de zwemselectie op
trainingskamp in Markelo zodat de
zwemmers het seizoen goed inge-
zwommen kunnen beginnen. Behalve
dat er dan veel zwemuren worden ge-
maakt gaan de zwemmers ook fitnes-
sen, andere sporten doen en feesten
zodat er onderling een goede sfeertje
ontstaat. Er wordt natuurlijk net zo
veel nagepraat over de bonte avond en

het buikglijden als over de borst-
crawltechniek. 
We zijn dan intussen al weer een week
of drie verder als er drie zwemmers
van de Berkelduikers worden uitgeno-
digd op de Nationale Speedo Dag om-
dat zij bij de beste minioren van Ne-
derland horen. Ook hun ouders en
trainers mogen mee. Zij volgen inte-
ressante workshops terwijl de zwem-
mers worden "getrakteerd" op een
zwemtraining van 2 bekende top-
zwemmers en een leerzame les krij-
gen over het omgaan met de wed-
strijdsport. Ook bij de basisgroep en de
recreanten van de Berkelduikers is het
enthousiasme groot om weer lekker te
zwemmen op de dinsdag en de woens-
dag avond. Zij hebben er, onder en-
thousiaste begeleiding van een 11-tal
trainers al weer 3 weken op zitten. De
vele zwemmers die in de zomer hun
diploma gehaald hebben kunnen zo
nog mooi bij de Berkelduikers door-
zwemmen en hun geleerde vaardighe-
den nog beter ontwikkelen. Het hele
jaar zijn de kinderen die hun A diplo-

ma hebben gehaald welkom om bij de
Berkelduikers te komen zwemmen. Ie-
dereen kan eerst 3x mee doen voordat
er besloten wordt om lekker te blijven.
Als ze al wat verder ontwikkeld zijn
kunnen zij die dat willen, wedstrijdjes
gaan zwemmen die speciaal op hun
niveau worden georganiseerd. Maar
gedurende het seizoen komen er ook
allerlei andere clubactiviteiten aan
bod zoals een spel middag, clubwed-
strijden, sinterklaas en andere gezelli-
ge bezigheden. Zwemliefhebbers kun-
nen natuurlijk ook gaan kijken bij de
reddingsbrigade of de waterpolo bij de
Berkelduikers. Ook dit seizoen zullen
we jullie op de hoogte houden van het
wel en wee bij de club. Zo beginnen we
volgend weekeind met de clubwed-
strijden op Gelders niveau, de Gelder-
se B competitie, en gaan we zondag
met een groepje wedstrijdzwemmers
naar de Nederlandse Estafette Kam-
pioenschappen in Eindhoven in het
Pieter vd Hoogenband bad. Voor uit-
slagen en nieuws kunt u ook kijken
op www.berkelduikers.nl

Zwemmers Berkelduikers al weer lekker 
in training
Tegelijk met de scholen zijn de
meeste sportclubs ook  weer met
hun activiteiten begonnen. Bij
sommige clubs start dan ook met-
een het wedstrijdseizoen weer, de
zwemmers van de Berkelduikers
hebben eerst een maand lekker
kunnen trainen voordat de wed-
strijden zich volgende week weer
aandienen.



Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald blijft KWF Kankerbe-
strijding zich inzetten voor minder
kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven. Dat doet zij echter
niet alleen, maar samen met patiën-
ten, onderzoekers, artsen, donateurs
en vrijwilligers.

SAMEN MOETEN ÉN KUNNEN WE
TEGEN KANKER STRIJDEN
Door de vergrijzing van de bevolking
en omdat kanker eerder ontdekt

wordt, zal het aantal kankerpatiënten
de komende jaren sterk toenemen. De
strijd tegen kanker is dan ook nog niet
gestreden. Ondanks de goede resul-
taten hebben we nog een lange weg te
gaan want helaas overlijden er nog
jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. Er
is nog een lange weg te gaan. Weten-
schappelijk onderzoek blijft daarbij
nog steeds heel hard nodig.
De KWF-afdeling Vorden dankt daar-
om iedereen voor zijn of haar bijdrage
aan deze collecte.
Wie de collectant heeft gemist kan als-
nog een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding
in Amsterdam.

Opbrengst Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding in Vorden heeft € 7.076,94
opgebracht.

Bruid Antje (87), (geboren Mensink)
bezocht na de lagere school, drie jaar
de HBS en aansluitend de vakschool
voor meisjes aan de Vispoortgracht in
Zutphen.‘Vervolgens heb ik een aantal
jaren tot mijn huwelijk als verkoop-
ster bij boekhandel Nijkamp gewerkt.
Daarna thuis om voor de huishouding
en de kinderen te zorgen’, zo zegt Ant-
je. Frits bezocht in Zutphen de ULO en
zegt: ‘Toen ik in Deventer eindexamen
deed (1940) zag ik de Duitse treinen
Nederland binnen rijden’. In juni 1941
trad Frits in Zutphen in dienst bij het
Ministerie van Justitie op het parket
van de officier van Justitie. 

Twee jaar later werd hij bevorderd tot
schrijver 2e klas. Frits: ‘Ik oktober 1943
ben ik in Renkum ondergedoken om
mij te onttrekken aan de ‘Arbeitsein-
satz’ in Duitsland. Toen daar de situa-
tie precair werd, ben ik door bemidde-
ling van de Officier van Justitie en een
omgekochte Duitser op het Arbeidsbu-
reau in Zutphen, te werk gesteld in
een schoenenfabriek in Weseke (Duits-
land) waar ik nog meer Zutphenaren
aantrof’. 

Vanwege zijn ‘Arbeitsverbummelung’
en Duitse vijandigheid (Frits saboteer-
de het werk van de vijand) werd hij op

29 juni 1944 in Zutphen door de NSB
en leden van de SS gearresteerd en
naar de Sicherheitsdienst in Arnhem
gebracht. ‘Daar heb ik verschrikkelijke
martelingen van lotgenoten meege-
maakt’, zo zegt Frits die door de Duit-
sers bestemd was voor het concentra-
tiekamp in Amersfoort. En opnieuw
bood de Officier van Justitie de hel-
pende hand! Wederom naar Duitsland
om daar het werk te hervatten. Een
maand later ontsnapte Frits en dook
hij weer onder. In september 1944
keerde hij weer op het parket in Zut-
phen terug. In oktober van dat jaar
ontsnapte hij op een haartje na aan de
dood.

Frits: ‘Dat was bij een bombardement
van geallieerde vliegtuigen op de
spoorbrug over de IJssel in Zutphen.
Daarbij kwamen 60 Zutphenaren en
vele Duitsers om, zo weet Frits zich
nog haarscherp te herinneren. Direct
na de oorlog hervatte hij zijn werk op
het parket in Zutphen. Daarna ver-
bleef Frits twee jaar als oorlogsvrijwil-
liger bij de marine. Op 21 oktober
1946 keerde hij opnieuw bij het parket
terug. In die jaren behaalde Frits diver-
se diploma’ s, hetgeen er onder meer
toe leidde dat hij op 1 juli 1957 be-
noemd werd tot gerechtssecretaris 1e

klas in Hilversum. Vervolgens groeide
hij door tot hoofdcommies A. Op 1 de-
cember 1984 werd het dienstverband
verbroken door vervroegde uittreding
(op eigen verzoek) bij het bereiken van
de 61 jarige leeftijd.

Frits: ‘Toen wij in Hilversum woonden
gingen we regelmatig met de caravan
naar Vorden naar de camping van Be-
renpas aan de Mosselseweg op vakan-
tie. Dat beviel ons zo goed dat wij hier
in 1984 aan de Hoetinkhof een huis
hebben gekocht’. Antje: ‘Zo lang we
het nog vol kunnen houden blijven we
op dit plekje wonen. Maar hoe gaat
het, je wordt ouder en dan kun je toch
niet alles meer’, zo zegt Antje die twee
dagen in de week naar de dagopvang
gaat. Echtgenoot Frits verzorgt de
huishouding. Daarnaast mag hij nog
graag fietsen, wandelen, tuinieren en
is hij een verwoed verzamelaar van
postzegels. In de afgelopen jaren heeft
hij in Vorden tal van functies bekleed,
waaronder 14 jaar als bestuurslid van
het zwembad ‘In de Dennen’. 

Verder was hij in de oorlogsjaren in
Zutphen lid van de brandweer en was
hij in die tijd ordonans bij de luchtbe-
scherming in Zutphen. Ook was Frits
secretaris van de bond Nederland-In-
dië en maakte hij deel uit van het de-
mobilisatie- comité in Zutphen. In zijn
Hilversum- periode was hij bestuurslid
en vice- voorzitter van de filatilisten-
vereniging. Ook was hij contactper-
soon van het Sociaalfonds bij het Mi-
nisterie van Justitie. In de periode
1958-1984 was hij permanent lid en
voorzitter van een stembureau in de
gemeente Hilversum. In zijn Vorden-
periode was hij ook nog gedurende ze-
ven jaar ‘Sinterklaas’ op school de Vor-
dering en de dorpsschool. Ook was
Frits Hogenkamp een aantal jaren ju-
rylid bij de avondvierdaagse.

'Blij dat wij in Vorden wonen'!

Frits en Antje Hogenkamp 
zestig jaar getrouwd

Frits en Antje Hogenkamp, vonden het woensdagmorgen maar wat gezellig
toen burgemeester Henk Aalderink hen ter gelegenheid van het 60 jarig
huwelijksfeest kwam gelukwensen. Al bladerend in de fotoboeken liet
Henk Aalderink zich de koffie met gebak uitstekend smaken. ‘Wij doen
het vandaag rustig aan hoor. Vanmiddag gaan we met familie en een
aantal goede vrienden voor een hapje en een drankje naar de Wilden-
borcherhof’, zo zegt de bruidegom. Frits en Antje Hogenkamp zijn beiden
geboren en getogen in Zutphen. Het echtpaar woont sinds 1984 aan de
Hoetinkhof in Vorden. Frits (86) met de prachtige voornamen Frits Frederik
August Maximiliaan, kan zich de dag nog goed herinneren dat hij Antje
leerde kennen en haar ten dans vroeg. ‘Dat was tijdens een dansavond in
de Casinozaal, boven de Schouwburg aan de Oudewand in Zutphen’, zo
zegt Frits met pretoogjes. Zij traden op 16 september 1949 in het huwelijk.
Het echtpaar heeft twee zonen en drie kleinkinderen.

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

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

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

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

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

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

SEPTEMBER
23 ANBO klootschieten, Olde Lettink
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB Middagbijeenkomst in 't'

Stampertje
25 ANBO Presentatie: "Wereldwinkel

in woord en beeld" in het Dorps-
centrum

26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers, info tel. 552003

30 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie

Beecklandtalenten t/m september

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

Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma., wo. en do. morgen
van 9 tot 12.00 uur. Info/ opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden. Start in
september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, start in
september.

Als eerste komen Gerrit en Tera Lueks
uit Lochem die de intentie hebben om

de soos een fijne middag te bezorgen.
Zij maken zelf de liedjes en voordrach-
ten in het Achterhoeks dialect, dit
doen ze met begeleiding van accorde-
onmuziek.  Men nodigt  alle vaste seni-
oren maar ook zeker nieuwe bezoe-
kers van harte uit voor de soosmiddag. 
Zoals altijd begint men om 14.30 uur
in het Ludgerusgebouw.

seniorensoos wichmond/vierakker

Niet vergeten, 
woensdag 30 september
Seniorensoos Wichmond/Vierak-
ker herinnert aan de activiteit di-
rect na de zomervakantie: de zo-
mer en de feestweek zijn dan voor-
bij en men begint weer met een
nieuw seizoen vol activiteiten.

Een enthousiaste, nieuwe toneelcom-
missie heeft de afgelopen winter-
maanden benut om een geschikt stuk
te zoeken. De keuze is gevallen op de
klucht “Met de kont in de botter”. Dit
stuk is geschreven door Bernd Gom-
bold en vertaald door Ben ten Velde.
Het verhaal bevat genoeg ingrediën-
ten om de lachspieren aan het werk te
zetten. Een korte inhoud: Bello de
hond is oud en toe aan zijn laatste

rustplaats. Onnozele Hannes moet el-
ke dag een gat graven, maar.....voor
wie? Slechthorende oma en het niet al
te snuggere buurmeisje Roos hebben
zich al bedacht wat er gaat gebeuren.
Uit flarden van gesprekken trekken ze
maar één conclusie “afknallen en be-
graven”! Dan komt er ook nog een ke-
rel met een klein, belangrijk stukje pa-
pier wat zo maar tussen de kippen
dwarrelt !Wilt u weten wat er zich ver-
der afspeelt, dan moet u donderdag-
avond 24 september beslist om 19.30
uur naar Linde komen waar deze
klucht in de tent bij de molen aan de
Lindeseweg wordt opgevoerd.

'Met de kont in de botter'

Toneelgroep Linde 
brengt leuke klucht
Toneelgroep Linde speelt komende
donderdagavond 24 september een
leuke klucht op de toneelavond
van het volksfeest Linde.

Deze week start SPARTA met ACROGYM.
Dit is een combinatie van ACRObatiek

en GYMnastiek. Acrogym is een sport
die je samen doet. Door goed samen te
werken, maak je allerlei figuren en kun
je tot grote hoogte komen. Acrogym is
geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Je
hoeft geen turnervaring te hebben. Ie-
dereen is van harte welkom om het eens
uit te proberen. De lessen worden gege-
ven op donderdag van 16.00 tot 17.00
uur in sporthal 't Jebbink. Tot ziens op
donderdag 24 september om 16.00 uur.

SPARTA begint met peutergym
en Acrogym
KOM JE MEEDOEN!?!
Vorige week is SPARTA al gestart
met een nieuwe les, namelijk peu-
tergym. Dit is op maandag van
15.45 tot 16.30 uur en op donder-
dag van 15.00 tot 15.45 uur. De kin-
deren waren erg enthousiast. U
kunt gratis twee keer komen pro-
beren, dus kom meedoen.

HSV de Snoekbaars
Op zaterdag 19 september werd de 9de
onderlinge senioren wedstrijd gevist
in de oude IJssel. Het was een mooie
middag maar helaas met weinig vis.
In totaal vingen de 10 vissers 7 kilo en
980 gram vis. Uitslag is als volgt: 1. Jan
Groot Jebbink 3360gr; 2. Rob Golstein
2120gr; 3. Wim Vreeman 2000gr; 4.
Wim Bulten 260gr; 5. Henk Golstein
160gr. 
De volgende en laatste wedstrijd word
10 oktober gevist in het Twentekanaal.
Er kunnen nog 2 vissers kampioen
worden, namelijk Jan Groot Jebbink of
Rob Golstein. Ze hebben allebei even-
veel punten. Dat word een spannende
wedstrijd.

Fraai succes voor jeugdleden PKV
Op de 34e Nationale Jeugdtentoonstel-
ling in Laren van hoenders, konijnen,
cavia’s, duiven en sier-en watervogels
hebben jeugdleden van PKV samen
een groot succes behaald door in de
verenigingscompetitie als 3e te eindi-
gen. De 120 jeugdige inzenders tot 18
jaar uit het gehele land brachten 620

dieren in de kooien. Voor PKV Vorden
waren 3 jeugdleden met konijnen aan-
wezig. Joyce Schot uit Vorden met 2
Franse Hangoren, Boyd Groot Roes-
sink uit Hengelo (Gld.) met 6 Rode
Nieuw Zeelanders en Swen Janssen uit
Baak met 6 Nederlandse Hangoor
Dwergen. In totaal behaalden zij de
volgende predikaten 7x Fraai, 4 Zeer
Goed en 3x Goed. Ook individueel wer-
den ereprijzen behaald.

P K V
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Toch is het aantal aanmeldingen nog
onvoldoende om te gaan drukken.
En dat zou een gemiste kans zijn.
Het schrijversduo hoopt op een eind-
spurt: ,,Het lijkt een beetje op het
glasvezelproject in Ruurlo. Dit is een
plaatselijk initiatief dat een beetje
ondersteuning nodig heeft doordat
mensen het kopen. Zo’n grappig
avontuur in ons eigen Achterhoekse
verleden wil je toch in huis hebben?
Of als cadeau weggeven?”.

De enkele weken geleden gestarte
voor intekenactie loopt 30 septem-
ber 2009 af. Het boekje zal straks in
de winkel 9,95 euro kosten, maar
kost bij voorintekening 7,50 euro.
Voorintekenaars kunnen een mail
met naam en adres en het aantal
gewenste exemplaren sturen naar:
jjstripboek@hotmail.com

Ze ontvangen dan bericht zodra het
boekje wordt gepresenteerd en waar
ze hun bestelling kunnen afhalen.

Op woensdag 14 oktober zijn de au-
teurs Arjen van Gijssel en Erik Holle-
man door de historische vereniging
Old Reurle uitgenodigd om de eerste
lezing van het nieuwe seizoen te wij-
den aan ‘The making of Jonker Joost’.
In een multimediapresentatie zullen
ze in sneltreinvaart de achtergron-
den, ontwikkeling en grapjes laten
zien. De lezing vindt plaats in de
Bundeling, aanvang 20.00 uur.

Schrijversduo hoopt op een eindspurt

Meer voorintekening
stripboek Jonker Joost
nodig
Belangstelling voor het stripboek
Jonker Joost en de Legende van de
Kattenbelt is er zeker. Veel lezers
van Contact willen het full-colour
stripverhaal compleet in boek-
vorm hebben. "Er zijn inmiddels
zo’n tachtig boekjes besteld”, zeg-
gen de auteurs Arjen van Gijssel
en Erik Holleman. ,,We krijgen
daarbij leuke reacties uit het hele
gebied van Varsseveld tot Warns-
veld.”

De dierenkliniek in Vorden is tijdens
de wegwerkzaamheden op de volgen-
de manieren bereikbaar.

Vanuit Zutphen en Ruurlo: Bij de ro-
tonde de Horsterkamp in Vorden, treft
u een bord Dierenkliniek bereikbaar
aan, het is toegestaan om langs de
wegafzetting over de Vordenseweg
(N316) de borden Dierenkliniek te vol-
gen. U wordt via de Lindeseweg naar
onze kliniek in Vorden geleid. 

Vanuit Hengelo: Via de Slotsteeg, de
Maalderinkweg, de Lieferinkweg en de
Lindenseweg. Vanaf de Lindenseweg
wordt u door borden naar onze kli-
niek in Vorden geleid.  

Vanuit Wichmond: Via de Wichmond-
seweg, de Riethuisweg, Hamminkweg,
Deldenseweg en Hilverinkweg. Aan
het einde van de Hilverinkweg kunt u
de Vordenseweg (N316) oversteken en
onze kliniek in Vorden bereiken.

Naast de dierenkliniek in Vorden
heeft De Graafschap Dierenartsen te-
vens vestigingen in Eerbeek, Steende-
ren, Ruurlo, Hengelo, Zutphen (Lees-
ten) en Zutphen (Centrum). 

Voor meer informatie kijk op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Voor aanvullende vragen kunt u ook
contact opnemen met De Graafschap
Dierenartsen (0575-587888).

de Graafschap dierenartsen
bereikbaar
Op 14 september jl is de provincie
Gelderland gestart met asfal-
teringswerkzaamheden van de
Vordenseweg en Hengeloseweg
(N316) tussen Hengelo en Vorden.
De werkzaamheden zijn naar ver-
wachting 2 oktober klaar. Gedu-
rende de werkzaamheden is de
N316 tussen de rotonde Vordense-
weg bij Hengelo en de rotonde Hor-
sterkamp bij Vorden afgesloten
voor al het verkeer met uitzonde-
ring van fietsers en bromfietsers.

Voix-la is een zangkoor met een swin-
gend repertoire van fraaie ballads en
jazzy nummers. Voix-la staat o.l.v. Ca-
roline Hendriks uit Laag-Keppel. Al
lange tijd bestond de wens om samen
met de jazzband Hot & Sweet een aan-
tal nummers ten gehore te brengen.

Zondagmiddag 4 oktober is het zo ver,
dan klinken er weer opgewekte klan-
ken in Spirit en de sfeer zal weer ou-
derwets ontspannen zijn. Ook voor de
liefhebbers van de oude stijl jazz heeft
Hot & Sweet een verrassing in petto.
De band heeft een nieuwe trompettist,

Hennie Ansink uit Winterswijk. In de
kringen van de jazzliefhebbers is hij
een oude bekende. Hij speelde in de
zeer bekende Dixie Town Jazzband en
nu nog speelt hij eerste trompet in de
bigband Melody and Ritme. Hij vond
Hot & Sweet een uitdaging waard. Hot
& Sweet vindt het op haar beurt, ont-
zettend leuk dat deze première in
Hoog-Keppel plaats gaat vinden. De
toegang is gratis en de bezoekers gaan
een swingende en uitermate gezellige
middag tegemoet.

Zang en Jazz in Spirit

Op zondag 4 oktober is er vanaf 15.00 uur in Café Spirit , Hessenhal in
Hoog-Keppel een muzikale middag met medewerking van Voix-la en Hot
& Sweet. De organisatie is in handen van Keppelcultuur, die er telkens
weer in slaagt een verrassend programma samen te stellen. Het wordt dus
weer genieten.

Voix-la - o.l.v. Caroline Hendriks

Hot&Sweet - v.l.n.r. Fred van Werkum (trombone), Hans Hiddink (banjo), Klaas Brouwer (drum), Hennie Ansink, trompet (new!!),
Marike Rispens (zang), Henny Dokter (sous), Jos Driever (klarinet), Karel Giltay (piano).

Zaterdag 17 oktober
Workshops in dorpscentrum ‘Ons
Huis’, Berkenlaan 30 te Hengelo. Be-
gintijd: 13.00 uur. Het duurt de hele
middag en ieder kind kan rouleren in
verschillende workshops op het ge-
bied van hapjes maken, muziek, spel
en beweging, schilderen, dammen en
poppenkast.

Zaterdag 24 oktober
Discozwemmen: 17.00-2100 uur in
zwembad ‘De Brink’, te Zelhem. Gratis

entree, patat met frikandel/kroket en
1 consumptie. Van 17.00-18.30 uur met
rustige achtergrondmuziek. Van
19.00- 21.00 uur met professionele
Drive-in show en discolampen. Eén in-
troducé(gratis) is van harte welkom.

Zaterdag 31 oktober
Discoavond: 20.00-23.00 uur in Flo-
phouse, Hoogstraat 15, te Toldijk. Gra-
tis entree en 1 consumptiebon. Elke
volgende consumptie kost 0,50 euro.
Er wordt geen alcohol geschonken.

Eén introducé(gratis) is van harte wel-
kom.

Zondag 15 november
Vrij zwemmen voor het hele gezin in
zwembad ‘De Brink’ te Zelhem. En-
tree: 2 euro, consumptieprijs is laag
gehouden: 1 euro.

Maandag 21 december
Bingo en kerstbakjes maken met opa/
oma of een andere introducé bij ‘De
Vrendenberg’, Beukenlaan 18 te Baak.

Voor meer informatie, neem dan con-
tact op met het secretariaat, telefoon
(0575) 463688 of kijk op de website:
www.handikids.nl

Agenda stichting Handikids
Bronckhorst
Het bestuur van Stichting Handikids Bronckhorst heeft voor het najaar
van 2009 weer een leuk, afwisselend programma samengesteld. We nodi-
gen alle kinderen met een beperking uit de gemeente Bronckhorst graag
uit voor de volgende activiteiten:

Landelijke Banenmarkt in teken van kansen 

Op donderdag 1 oktober 
organiseren UWV WERK-
bedrijf en gemeenten op meer 
dan honderd locaties de Landel-
ijke Banenmarkt. Het grootste 
banenevenement van Nederland 
staat dit jaar in het teken van 
kansen. Immers, ondanks de 
economische tegenwind zijn er 
nog steeds bedrijven op zoek 
naar personeel. Kom dus langs 
en laat je zien!

Alles over werk
Op de Landelijke Banenmarkt 
kom je in contact met werk-
gevers die op zoek zijn naar 
personeel. Ook in branches die
het moeilijker hebben, zijn er
nog banen beschikbaar. Naast 
vacatures zijn er allerlei activi-
teiten die de kans op werk ver-
groten. Met een competentietest 

krijgen bezoekers beter inzicht 
in hun interesses en kwaliteiten. 
Experts helpen bij het maken 
van een CV of sollicitatiebrief 
en geven antwoord op 
arbeidsjuridische vragen. 
Ook is er informatie over 
opleidingen en leerwerkbanen, 
werken in Europa en het 

Kom langs
De Landelijke Banenmarkt vindt
plaats op donderdag 1 oktober 
van 14.00 tot 20.00 uur op 
meer dan honderd Werkpleinen 
en vestigingen van UWV
WERKbedrijf. In een aantal 
grote steden wordt de Landelijke
Banenmarkt gehouden op één 
locatie. De toegang is vrij. 
Voor meer informatie: kijk op 
www.werk.nl.



Op een heel enthousiaste wijze wist
Vreekamp de vraagtekens uit zijn
boek uiteen te zetten of het christen-
dom zijn langste tijd gehad heeft om
plaats te maken voor de nieuwe heide-
nen. Eigenlijk zijn ze nooit weg ge-
weest. Veel namen van de heidense go-
den Wodan, Donar en Freia zijn nog
verweven in de dagen woensdag, don-
derdag en vrijdag. Maar ook heel veel
gebruiken stammen nog uit het oude
verleden en dat is op een prima wijze

verweven in het christendom. Een ge-
weldig stuk geschiedenis werd voor de
pauze beschreven en na de pauze
werd ingegaan op vragen door de vele
belangstellenden. En voor degen die er
niet bij kon zijn die hebben wat ge-
mist! Maar misschien kan het boek
nog besteld worden.

Naast de gebruikelijke diensten volgen
nu nog twee muziekavonden, een
zangavond met zangkoor DUZZ uit
Zutphen en op veler verzoek nog weer
een optreden van Bonne Route. 

Deze avonden worden gehouden op
respectievelijk 12 oktober en 16 no-
vember. Houdt u de berichtgeving
goed in de gaten, want dit wordt ook
weer boeiend!

Boeiende lezing Hendrik Vreekamp
Vrijzinnige Kerk Hengelo Gld
Maandag 14 september heeft Ds. en
Dr. Hendrik Vreekamp een zeer
boeiende lezing gehouden in de
Vrijzinnige Kerk aan de Bannink-
straat in Hengelo Gld. Dit naar aan-
leiding van zijn boek ‘Zwijgen bij
volle maan’.

Dit team van touwtrek vereniging Vor-
den, afgebeeld op de foto behaalde de
tweede plaats in de TWIF open club

competitie. Goud was voor de Vallei
trekkers en brons was voor de Koop-
mansboys in de gewichtklasse 720 KG.

Voor het eerst behaalden 3 Nederland-
se teams een podium plaats. Voor
Vorden was dit de eerste keer in hun
50 jarige bestaan dat ze een zilveren
medaille behaalden tijdens een euro-
pees kampioenschap.

TTV Vorden tweede plaats

Afgelopen week zijn de Europese kampioenschappen touwtrekken
geweest in Assen.

Op een inspirerende plek in het bui-
tengebied van Vorden geeft Annema-
rie Willemsen van beeldhouwatelier
hemel & aarde op 10 en 11 oktober een
beeldhouwweekend waarin gezocht
wordt naar een eigen vorm in een
goed bewerkbare steen. Het weekend
is geschikt voor beginners en gevor-
derden.
De kosten zijn exclusief lunch en
steen, gereedschap is aanwezig, voor
een steen kan gezorgd worden.

Voor meer informatie: 
Annemarie Willemsen, tel. 0575-880220
of www.hemel-aarde.nl

'Vind de vorm die bij je hoort'

Beeldhouwweekend 
in steen

Menno en Josée treden alweer twee
jaar samen op, bij huwelijksceremo-
nies en uitvaarten en in het openbaar:
kaarsenceremonie SamenLoop voor
Hoop Bronckhorst (juni 2008), Uitgere-
kend met Kerst (Vorden, december
2008), openingsavond Kunst10Daagse-
Bronckhorst (mei 2009) en de premiè-
re van Zeespiegel (Zutphen, mei 2009).
Beide kunstenaars delen een grote lief-

de voor de zee in al zijn verschijnings-
vormen. Dat ontdekten ze toen ze be-
zig waren met het schrijven van hun
kerstprogramma. Zo ontstond een
nieuw verhaal met dezelfde opzet,
maar geheel gericht op wat mensen
voelen voor de zee. Heden en verleden,
de wereld boven en onder de zeespie-
gel, zij spelen door elkaar en worden
gemengd met een flinke dosis liefde,
een grote verbeelding en een fikse
scheut oud leed. 

Inmiddels hebben ze in 'Zeespiegel'
twee liedjes vervangen door drie ge-
heel nieuwe liedjes en het verhaal en
de fotografie daarop aangepast. De
eerstvolgende uitvoering vindt plaats
in eetcafé 'De Slof' te Vorden (Dorps-
straat 34) op donderdagavond 8 okto-
ber a.s. Men kan ook deelnemen aan
het zeebanket of á la carte eten vóór
de voorstelling (reserveren bij 'De
Slof').

Zeespiegel
Zeespiegel is een muziekprogram-
ma, geschreven door Josée van der
Staak en Menno Kalmann: een mu-
zikaal verhaal over liefde en de zee,
voorgedragen en gezongen door Jo-
sée en op piano en gitaar begeleid
door Menno. Zij componeerden
voor 'Zeespiegel' veel nieuwe lied-
jes. Mariet Lems - de vaste tekst-
dichter van Josée - schreef prachti-
ge liedteksten bij de muziek. Het
programma is Nederlandstalig en
met achtergrondprojectie.

ACHTKASTELENRIT MET
LANDELIJKE DEELNAME
De organisatie van de ‘Achtkastelen-
rit’, een oriëntatierit voor automobi-
listen die bovendien meetelt voor het
kampioenschap van Nederland, had
in de voorbereiding diverse obstakels
te overwinnen. 

Bij het uitzetten van de rit moest niet
alleen rekening worden gehouden
met onder meer de wegafsluiting van
een gedeelte van de Hengeloseweg,
maar ook met de afsluitingen van een
aantal ‘ sluiproutes’ . ‘Toch zijn we er
in goed overleg met de gemeente
Bronckhorst uitgekomen en werd de
Achtkastelenrit door controleur Jan
Luiten goed bevonden. 

Er waren een aantal deelnemers uit
het westen en zuiden van het land. En
wat zo grappig was, zij hadden hier
nog nooit eerder gereden en waren zij
zeer verbaasd over het prachtige Ach-
terhoekse landschap’, aldus Erik
Kleinreesink., uitzetter van de rit.

De rit had een lengte van 72 kilo-
meter, hetgeen betekende dat de deel-

nemers circa drie uur onderweg wa-
ren. In verband met de verbouwing
van het clubhuis van de VAMC De
Graafschaprijders, waren start en fi-
nish bij De Herberg aan de Dorpsstraat
te Vorden. 

Behalve voor het Nederlands kampi-
oenschap telde de rit ook mee voor de
ONONOK (kampioenschap Oost en
Noord Nederland) en wat De Graaf-
schaprijders betreft ook voor het club-
kampioenschap. 

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
A-klasse: 
1 H. Cortumme Toldijk 208 strafpun-
ten, 2 J.van Gerven Best 213, 3 R.Puts
Nieuwstadt 266 strafpunten.

B-klasse: 
1 J. Scheepers Budel 261 strafpunten, 2
L. Cretz Maastricht 345, 3 P. Stassen
Maastricht 378 strafpunten.

C-klasse: 
1 R. Lieshout Gemert 203 strafpunten,
2 R.Pit Pesse 210, 3 G.van Veldhuizen
Vorden 210 strafpunten.

M o t o r s p o r t

RATTI 1 - EIBERGEN 1 (DAMES)
De tweede competitiewedstrijd was te-
gen oude bekende Eibergen. Het eerste
kwartier zette Ratti meteen goed
druk. Eibergen had moeite met de op-
komende speelsters van Ratti. Kim
Heuvelink gaf een mooie pass op Kelly
Peters. Op snelheid troefte Kelly Peters
haar tegenspeelster af en een voorzet
precies op maat belandde bij Marielle
Klein Brinke. Zij nam de bal aan en de
uitkomende keepster van Eibergen
werd gepasseerd. 1-0. Hierna bleef Rat-
ti veel in balbezit en Eibergen was nog
steeds zoekende naar een antwoord.
Eibergen werd met behulp van Ratti
weer in het zadel geholpen. 1-1. De bal
werd achterin niet goed weggewerkt
en de bal moest uit het net worden ge-
vist. Lang kon Eibergen niet van de ge-
lijkmaker genieten. Kim Heuvelink
duelleerde met twee man en haar
schot op het doel belandde ook nog
eens in de hoek. 2-1. Nog voor rust wist
Ratti de voorsprong te vergroten. Kelly
Peters verzorgde een assist op Marieke
Tuinman en zij schoot de 3-1 binnen.
De kleedkamers werden met deze
stand opgezocht. 
Na rust was het de taak van Ratti om
deze wedstrijd niet meer uit handen
te geven. Eibergen wist echter meteen
na de rust de 3-2 te scoren. Dit doel-
punt gaf hun zelfvertrouwen en nu
was het Eibergen dat het betere van
het spel had. Ondertussen werd er èèn
op èèn gespeeld wat ruimte gaf op ver-
schillende posities. Eibergen maakte
hier gretig gebruik van en nam de lei-
ding van de wedstrijd over. De rechter-
spits van Eibergen raakte op dreef en
wist de achterhoede van Ratti te snel
af te zijn. 3-3. Eibergen wist zelfs nog
de 4-3 te forceren. Ratti ging weer vol
in de aanval om dit weer recht te trek-
ken. De potige achterhoede van Eiber-
gen hield zich echter staande en zo
ging Eibergen er uiteindelijk toch met
de winst vandoor. Gezien de gehele
wedstrijd wederom zuur puntverlies
voor de dames van Ratti. Aanstaande
zondag uit tegen Meddo.

RATTI 1 - SVBV 1
De heren van Ratti 1 ontvingen SVBV
uit Barchem op sportpark de Eik on-
der ideale omstandigheden. Een goed
veld, mooi weer en voldoende belang-
stellingen vormden de basis voor een
mooie voetbalmiddag. Beide elftallen
stelden tot deze wedstrijd enigszins te-
leur. Ratti was nog puntloos, SVBV
hiel alleen tegen Mariënveld een punt
aan de wedstrijd over. Na het gebruike-
lijke aftasten namen de gastheren het
initiatief. Ratti had het beste van het
spel en het meeste balbezit. Veel ver-
der dan een paar schoten van afstand
en een drietal hoekschoppen kwam

het echter niet. SVBV was via de lepe
spits alleen van afstand een paar keer
gevaarlijk, maar kon ook in de eerste
helft geen potten breken. Na rust was
het vooral Ratti dat op zoek ging naar
een voorsprong, al kreeg SVBV vlak na
rust een grote kans. De thuisploeg
kreeg via de hardwerkende en goed
spelende Michiel Gudde een paar goe-
de kansen, maar wist deze niet te ver-
zilveren. Na ruim een uur spelen was
aanvoerder Robert Ruiterkamp dicht-
bij, zijn harde schot spatte op de lat
uiteen waarna Michiel Gudde de re-
bound net niet binnen kon werken.
Via een goede aanval via Mathijs Nij-
hof kon Robert Ruiterkamp de bal ver-
lengen tot bij Michiel Gudde. Op de
rand van de zestien werd hij tegen de
grond gewerkt. De toegekende vrije
trap werd schitterend door Guido Mul-
link in de kruising geschoten. Een
mooi doelpunt en een verdiende voor-
sprong. Na het doelpunt probeerde
SVBV meer druk te zetten. Hierdoor
ontstond veel ruimte voor Ratti. SVBV
kon aanvallend geen vuist maken en
Ratti wist de ruimte, ondanks een
paar goede kansen, niet benutten. De
wedstrijd eindige daardoor in een 1-0
overwinning voor Ratti dat hiermee
een mooie stap op de ranglijst maakt.
Volgende week uit naar Mariënveld.

UITSLAGEN
Zaterdag 12 september
Ratti B1GD - Lochem SP B3 0-4
Ratti C1GD - Hoven De C1 3-4
Ratti D1G - FC Zutphen D6 5-1
Grolse Boys 4 (zat) - Ratti 5 (zat) 3-2 
Zelos E3 - Ratti E1G 2-8 
SBC '05 E3 - Ratti E2G 7-8 
Eefde SP F2 - Ratti F1G -

Zondag 13 september
Ratti 2 (zon) - Veldhoek 1 (zon) 2-0 
Ratti 3 (zon) - Socii 5 (zon) 2-2
Diepenheim 1 (zon) - Ratti 1 (zon) - 
Klein Dochteren 4 - Ratti 4 (zon) 3-1 
Den Dam DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon) -

Zaterdag 19 september
Ratti D1G - Warnsveldse Boys D7G 2-0 
Ratti E2G - Steenderen E3 4-10
Ratti F1G - Brummen F6G 5-2
FC Eibergen B4 - Ratti B1GD 11-0 
FC Zutphen C4 - Ratti C1GD 3-1 
Halle E1 - Ratti E1G 14-1 

Zondag 20 september
Ratti 1 (zon) - SVBV 1 (zon) 1-0
Ratti 4 (zon) - Lochem SP 6 (zon) 1-5 
Ratti DA1 (zon) - FC Eibergen DA1 3-4 
Lochuizen 2 (zon) - Ratti 2 (zon) 0-2 
HC '03 5 (zon) - Ratti 3 (zon) 2-2

PROGRAMMA
Zaterdag 26 september
11:00 Ratti B1GD - HSC '21/Carparc B3 

12:00 Ratti C1GD - Warnsv. Boys C4C 
11:00 Ratti E1G - FC Zutphen E5 
14:00 Haaksbergen 4 (zat) - Ratti 5 (zat) 
09:30 Keijenb. Boys D2G - Ratti D1G 
08:30 Eefde SP E4 - Ratti E2G 
09:30 Almen F2 - Ratti F1G 

Zondag 27 september
10:00 Ratti 2 (zon) - Hector 3 (zon) 
10:00 Ratti 3 (zon) - Be Quick Z. 7 (zon) 
14:00 Marienveld 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
11:00 DEO 3 (zon) - Ratti 4 (zon) 
13:30 Meddo SC DA1 - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l

Voor de speelgoed- en kledingbeurs
die vrijdagavond 18 september 2009
ten bate van de stichting Peuter-
speelzaal ’t Kraankuikentje in de ba-
sisschool de Kraanvogel werd ge-
houden, bestond een zeer goede be-
langstelling. Veel kinderen, ouders,
grootouders en overige belangstel-
lenden kwamen op deze beurs af.
Mede door de prachtige weersom-
standigheden verbleven veel ouders
en kinderen lange tijd op het
schoolplein waar vereniging Kra-
nenburg’s Belang diverse spelletjes
had georganiseerd. Daarnaast wer-
den de kinderen getrakteerd op een
hapje en een drankje. De commissie
die de beurs op touw had gezet, was
de afgelopen tijd drie ochtenden in
de week bij elkaar om het speelgoed
en kleding uit te zoeken, te rubrice-
ren en er een prijskaartje aan te
hangen. Het aanbod was weer zeer
divers. Fietsjes, driewielers, puzzels,
leesboeken, speelgoed, heel veel kle-
ding en tal van baby-artikelen gin-
gen allemaal grif van de hand. Basis-
school de Kraanvogel had speciaal
voor deze beurs weer drie oude
schoolplaten ter beschikking ge-
steld welke een zeer goede prijs op-
brachten. De sponsoring van prijzen
voor de verloting door diverse plaat-
selijke ondernemers werd zeer ge-
waardeerd. De overgebleven goede-
ren werden geschonken aan de Vei-
lingcommissie t.b.v. de Dorpskerk
Vorden. Overgebleven kleding
wordt getransporteerd naar Polen
en Roemenië. Al met al was het een
geslaagde avond waar gezelligheid
de boventoon voerde. Veel mensen
maakten van de gelegenheid ge-
bruik om onder het genot van kof-
fie en cake gezellig bij te kletsen, ter-
wijl de jeugd zich buiten vermaakte
bij het Kranenburg’s Belang.

't Kraankuikentje blij met

grote belangstelling

speelgoed-  en kledingbeurs
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Natuurbeschermingswet 1998 en 
Algemene wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij 

op grond van artikel 19d van de Natuur beschermingswet 

op 21 september 2009 vergunning hebben verleend aan 

A.T.B. IJsseldijk voor de uitbreiding van het agrarisch 

bedrijf aan de Toldijkseweg 39 te Steenderen.

In de toekomstige situatie wordt meer melkvee en meer 

jongvee gehouden.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

2 november 2009 ter inzage bij:

-  de provincie Gelderland, in het informatiecentrum 

van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem,

op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en 

op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

2 november 2009 bezwaar maken bij Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, ter attentie van de griffier van 

de Commissie bezwaar- en beroepschriften,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Arnhem, 21 september 2009

zaaknr. 200-009303

APK-keuring
incl. GRATIS autowasbeurt

€ 19,95 all in

www.herwers.nl
Gelderhorst  2  Zutphen Tel .  (0575)  52 65 90

Vraag naar de voorwaarden.

AUTOWASCENTRUM

Gedurende de maand september:
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Om in 1915 met het telefoonboek van
Zelhem te kunnen werken hoefde je
niet tot 10 te kunnen tellen. Zelhem
had 8 aansluitingen. In dat jaar ston-
den alle abonnees in Nederland, circa
75.000 aansluitingen, nog in één tele-
foonboek dat 754 pagina’s telde. Zel-

hem had toen de volgende telefoon
aansluitingen:
8 Boerenleenbank, De Coöp
1 Coöp. Stoomzuivelfabr. "Erica"
6 Coöp. Stoomzuivelfabr. "Erica", Wo-
ning v.d. Directeur
5 Gemeentehuis

4 Looman, G., Veekoopman
7 Oldenboom, D.J., Stoomhoutzagerij
en korenmolen, graan en houthandel
.. Rijkstelegraafkantoor (°)
3 Smeenk, J., Kleermaker
.. Telegraafkantoor (°)
2 Zadelhoff Azn., G., Stationstr.

Wanneer men zelf thuis geen telefoon
had, kon men op vastgestelde uren
bellen in een openbare spreekcel. “Ee-
ne openbare spreekcel is gevestigd in
het Hulptelegraafkantoor. 

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm.
tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm,
van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feest-
dagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.” 

Wilt u ook een oude foto of een ver-
haal uit de gemeente Bronckhorst
beschikbaar stellen? Stuur of mail uw
reactie dan naar Fred Wolsink, Wis-
selt 75, 7021 EH te Zelhem. E-mail:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (106)

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Erica’ werd in 1902 gebouwd en
daarna diverse malen verbouwd en uitgebreid, maar doet nu niet meer
als zodanig dienst. De schoorsteen is in juni 1986 gesloopt. Het was 1 van
de belangrijkste voorzieningen aan het begin van de vorige eeuw in Zel-
hem en kreeg telefoonnummer 1 toegekend.

Opnieuw ingericht en voorzien van al-
le nieuwe aspecten die bij het Colors
concept horen, openden Hans en Riet
zaterdagmiddag 19 september hun
vernieuwde winkel. De hele middag
kwamen belangstellenden een kijkje
nemen en de reacties waren positief

en enthousiast. Vooral de grote keuze
in behang, gordijnen, verf, raamdeco-
ratie en vloerbedekking konden zij
wel waarderen. De slaapkamerafde-
ling boven, eveneens in de Colorsstijl
aangepast, oogstte bewondering. Nog-
al wat mensen bleken daar eigenlijk

nooit geweest te zijn! De jeugd van de
Badminton Club Steenderen, die door
Gosselink wordt gesponsord, wilden
graag iets doen op deze middag. En zo
liepen zij in hun nieuwste shirts en-
thousiast rond en zorgden dat de gas-
ten hun drankje kregen. Ook serveer-
den ze de lekkere hapjes.
Colors@Home Gosselink, 
Landlustweg 30, 7221 BS Steenderen,
tel. (0575) 451288, 
email gosselink@colorsathome.nl

Concept Colors@Home Gosselink
goed ontvangen

Er was enorm veel belangstelling voor de vernieuwde inrichting van de
winkel van Hans en Riet Geurts. Het nieuwe concept Colors@Home Gosse-
link werd door de gasten zeer positief ontvangen. En de cadeaus, een
drankje en een hapje maakten het feestje compleet.

De gasten van Hans Geurts (r.)  spraken enthousiast over het nieuwe Colors@Home concept.

In de biofysische geneeskunde worden
alle fysiologische processen aange-
stuurd door een electro-magnetisch
regulatiesysteem. Het versturen en
ontvangen van informatie binnen dit
systeem vindt plaats via biofotonen.
Door toepassing van de Bionic 880 fo-
tonentherapie worden gelijksoortige
fotonen aan het lichaam toegevoegd
en gaat dit regulatiesysteem beter
functioneren. Het stimuleert o.a. de
celstofwisseling, reguleert het hor-
moonsysteem, activeert het immuun-
systeem en zorgt voor de harmonise-
ring van lichaam en geest. De produ-
cent Buschkühl GmbH heeft de Duitse
industrieprijs ontvangen vanwege de
innovatieve behandelingsmethode
die hiermee mogelijk is. 

Een nieuwe en uiterst effectieve be-
handelmethode is de fotonentherapie
in combinatie met homeopatische
Borrelia nosoden. Deze methode heeft
zich als een effectieve behandeling
met aanhoudend succes in veel Duitse
praktijken waargemaakt. De Borrelio-
se (ziekte van Lyme) heeft met deze fo-
tonentherapie een succespercentage
van boven de 95%. 

LYME - BORRELIOSE: 
Borreliose is een aandoening met
meerdere symptomen, die niet alleen
moeilijk te behandelen, maar ook zeer
moeilijk te diagnosticeren is. Borrelio-
se is een grote imitator van andere
ziekten (circa 300) en manifesteert
zich in een grote variëteit aan sympto-
men. Daarom behoort borreliose, met
naar schatting 300.000 nieuwe geval-
len per jaar, tot een van de meest on-
derschatte infectieziekten. Borreliose
wordt veroorzaakt door de spirocheet
Borrelia burgdorferi die met zijn bio-

toxinen veel schade toebrengt. Door
zich, met of zonder celwand, in ver-
schillende gestalten te manifesteren
en zijn activiteiten ook intracellulair
te ontplooien, onttrekt deze virulente
ziektekiem zich zowel aan de geaccep-
teerde testmethodes, als aan de toege-
paste antibiotica. 

Ziekten zoals MS, ME, fibromyalgie,
chronisch vermoeidheidssyndroom,
reuma, Parkinson, hartritmestoornis-
sen, paralyse met onduidelijke oor-
zaak, AD(H)D, ALS, constante koorts of
subnormale temperatuur, evenals
neurologische en psychische aandoe-
ningen zoals depressie, schizofrenie,
verwardheid, insomnia, paniekaan-
vallen, polyneuropathieen, anorexia
en autisme moeten altijd onderzocht
worden op borreliose om een mogelij-
ke infectie uit te sluiten.

DE BEHANDELING VAN BORRELIOSE
ZONDER ANTIBIOTICA
Een nieuwe en uiterst effectieve be-
handelingsmethode is de fotonenthe-
rapie met de Bionic 880, in combina-
tie met homeopathische Borrelia no-
soden. Deze methode heeft zich als
een effectieve behandelingsvorm met
aanhoudend succes in veel Duitse
praktijken waargemaakt. Bij de borre-
liose-behandeling met de fotonenthe-
rapie ligt het succespercentage boven
de 90%. Dit betekent dat de patiënten
vrij zijn van de klachten die door de
borreliose veroorzaakt werden. 

Nadere informatie over de borreliose
behandeling kunt u krijgen bij ortho-
moleculair therapeut, dhr. Eef Jansen,
Weverstraat 6 in Zelhem, tel. 0314-
622630 of per e-mail via 
info@eefjansen.nl

Fotonen therapie voor 
behandeling ziekte van Lyme
Op een seminar over fotonen therapie in Bunnik kwam Eef Jansen in con-
tact met een aantal artsen en therapeuten die een ruime ervaring hadden
met het toepassen van fotonentherapie bij het behandelen van diverse
uiteenlopende klachten.

De afkorting ARGA staat voor Aircraft
Research Group Achterhoek. Het is
een stichting die zich bezighoudt met
het onderzoeken en documenteren
van vliegtuigcrashes en het bergen
van vliegtuigwrakken uit de Tweede
Wereldoorlog in de Achterhoek, Lie-
mers, Veluwezoom en de Duitse grens-
streek bij Emmerich en Bocholt. ARGA
is een actieve en gemotiveerde stich-

ting in de gemeente Bronckhorst, die
alles wat met de luchtoorlog te maken
heeft uitzoekt en verzamelt. Ze dragen
hun kennis echter ook uit en geven le-
zingen en publiceren een Nieuws-
brief. De stichting heeft verder een
tweetalige website die u kunt bezoe-
ken via: www.arga-nl.nl Hun hoofd-
doel is ooit nog eens een definitief
museum te kunnen inrichten. U bent
van harte welkom om kennis te ko-
men maken met het werk van de AR-
GA en de mensen die daar achter zit-
ten. Dit is uw kans om aan de hand
van geborgen vliegtuigonderdelen, fo-
to’s en documenten de gevolgen van
de Luchtoorlog boven de Achterhoek,
Liemers, Veluwezoom en Duitse grens-
streek (her) te beleven.

Open dag ARGA
Op zaterdag 26 september wordt er
voor donateurs en andere belang-
stellenden een open dag gehouden
in de opslagloods van de ARGA aan
de Heideweversweg 1-1A te Hengelo
Gld. Het tijdelijk museum is dan
eenmalig geopend van 10.00 tot
16.00 uur.

UITSLAGEN NATIONALE JEUGDSHOW
IN LAREN

Konijnen
Franse Hangoor: Joyce Schot 1xF, 1xZG
Rode Nieuw Zeelander: Boyd Groot

Roessink 4xF, 1xZG, 1xZG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Sven
Janssen 2xF, 2xZG, 2xG

VERENIGINGSCOMPETITIE 
3e plaats PKV Vorden

P. K . V.  N i e u w s

BIJZONDERGOED
Rita van der Zalm  met bijzondere
bloembollen en bijgoed. Het sorti-
ment werd en wordt bepaald door wat
ze zelf leuk vonden/vinden; specie-
tulpjes, botanische narcissen en veel
bijzondere bolgewassen waaronder 43
soorten alliums (sieruien). 

Ook veel stinzenbollen zoals daslook,
lenteklokje, winterakoniet, vogelmelk
en sneeuwroem.

HEESTERS EN KLIMPLANTEN
Rein en Mark Bulk uit Boskoop. Zij zijn
gespecialiseerd in het kweken van o.a.
heesters en klimplanten die u moeilijk
bij andere kwekerijen zult vinden.
Unieke planten die zij over de hele we-
reld leveren. 

Al vanaf 1958 houden ze zich bezig
met de teelt van exclusieve en aparte
sierheesters, die bij uitstek geschikt
zijn voor ons Nederlandse klimaat.

Rein en Mark Bulk proberen het kaf
van het koren te scheiden en zich te
specialiseren in juist die planten, die
een aantrekkelijke en waardevolle toe-
voeging zijn aan het meer algemeen
verkrijgbare sortiment.

BIJZONDERE ZADEN EN TUIN-
KAARTEN
Alma Huisken, culinair groenauteur,
schreef voor Trouw, het Algemeen
Dagblad, Seasons, Landleven, en More
Than Classic. Tegenwoordig werkt ze
voor het Financiële Dagblad, Levende
Have en Plus Magazine. Alma is harts-

tochtelijk moestuinder en ecologisch
hovenier-in-opleiding. Ze geeft work-
shops op prachtige locaties in het
Noorden des lands en haar eigen bio-
logische proeftuin (in Molenrij, Noord-
Groningen), die op gezette tijden is ge-
opend voor het publiek. 

Naar de grassendagen neemt Alma
o.a. bijzondere zaden uit eigen biologi-
sche teelt mee, tuinkaarten en twee
van haar boeken: 'Groente' (bekroond
met Wina Bornprijs) en het door pers
en publiek met open armen ontvan-
gen 'Van het Land'.

GRASSENDAGEN 2009
Zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober Kwekerij Oudolf  Broekstraat 17
Hummelo www.oudolf.com Op 27 september organiseert de acti-

viteiten commissie weer haar jaar-
lijkse Rommel-, Antiek- en Curiosa-
markt te Hummelo. Er zijn weer vele
kramen met van alles wat. De markt
wordt gehouden op de hoek Dorps-
straat - van Heeckerenweg. Dus kom
allen! Tevens is er een occassionshow
bij garage Overbeek! p.s. Tevens zoekt
het Hummelo's gemengd koor een
dirigent of dirigente! Hiervoor kan
men contact opnemen met Bea van
der Ven, tel. (0314) 38 10 54.

Grote antiek- en
rommelmarkt
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De Moto73 Race of the Champions
heeft weer waargemaakt waar de
naam voor staat. Voor ruim 6. 000 toe-
schouwers werden in de klassen su-
persport, superbike en zijspannen de
kampioenen bekend. De dag begon
met de race in de 125-cc klasse waarin
Michael v. d. Mark het aan de stok had
met Duitser Marvin Fritz. Het was
voortdurend stuivertje wisselen en
uiteindelijk was het de jonge Duitser
die met de winst huiswaarts ging. HA-
MOVE rijder Jerry v. d. Bunt haalde
weer eens de finish en werd 13e. Frank
Kastermans uitkomend voor het Per-
formance Racing Achterhoek werd
17e en laatste. Daarbij moet wel ge-
zegd worden dat het pas z'n tweede
race was op een 125-cc motor. Naarma-
te het weekend vorderde werden zijn
tijden steeds beter. Het team was daar
zeer tevreden mee. Na de 125-cc kwam
de 3D Cup in actie waarin Marijn Tie-
leman uit Laag Keppel met de winst
aan de haal ging. Hij eindigde met

ruim acht seconden voorsprong op de
man op de tweede plaats. In de super-
sport categorie kwamen maar liefst
vijf leden van de HAMOVE aan de
start. Het was een race die meer dan
de moeite waard was om te zien. Alle
leden hadden een goede start waarbij
Swen Ahnendorp het meest voorin te
vinden was. Helaas moest hij de wed-
strijd verlaten met machine pech. Het
beste resultaat kwam van Joop Tim-
mer die negende werd. Frank Bakker,
evenals Kastermans uitkomend voor
het PRA team, had een goede start en
was in fel gevecht met zijn concurren-
ten voor de laatste punten. Uiteinde-
lijk werd Bakker 14e en was daar super
tevreden mee evenals Fabian Heusink-
veld die als 15e het laatste puntje pak-
te. Joey Den Besten zette weer een per-
soonlijk record neer en liet weten dat
het er voor volgend jaar goed uitziet.
Over twee weken hoopt hij meer te
kunnen vertellen over zijn toekomst.
De race werd gewonnen door Ronald

ter Braake. De als 3e geëindigde Roy
ten Napel werd kampioen in deze klas-
se. 

De Australische coureur Gareth Jones
trok de titel naar zich toe in de super-
bike klasse zonder dat hij de race zou
uitrijden. Raymond Schouten die ook
nog kans maakte op de titel reed dit
weekend niet omdat hij herstellende
is van een eerder opgelopen blessure.
De race werd verrassend gewonnen
door Peter Politiek van het MRTT-Hu-
gen team die het aan de stok had met
HAMOVE rijder Bob Withag. Beide he-
ren wisselden vaak van positie maar
Politiek hield Withag in de laatst me-
ters achter zich en pakte daardoor de
winst in de klasse superbikes. Bas Win-
kel reed zich keurig naar een 10e
plaats. Hij was na afloop redelijk tevre-
den mede omdat het de afgelopen
races niet naar wens was gegaan. Ni-
colson en v. Lith behaalden het kampi-
oenschap in de zijspanklasse. De voor-
zitter van de organiserende SMA, Jaap
Timmer, toonde zich zeer tevreden na
afloop van de races. De laatste ONK
race zal in het weekend van 3 en 4 ok-
tober worden gehouden op het TT cir-
cuit.

Marijn Tielemans pakt winst bij
Race of the Champions

Afgelopen weekend werd op het TT circuit van Assen de voorlaatste ONK
wegrace verreden. Op zaterdag werden er twee trainingen per klasse gere-
den onder zeer warme weersomstandigheden. De regionale rijders en
teams kwamen er goed voor de dag met uitstekende start posities voor de
race van zondag.

Joey Den Besten Foto Henk Teerink

Het mahjongspel is een boeiende com-
binatie van geluk en spelinzicht. Het
is steeds weer een verrassende uitda-
ging om een patroon te vinden in de
stenen die je krijgt en een daarop ge-
baseerde spelstrategie te bedenken.
“En wat lekker is het als de strategie
blijkt te werken en je een Mahjong
maakt,” aldus een enthousiaste speler.
Naast de vele mogelijkheden van dit
spel, blijft het vaak spannend tot het
laatst. Het is vrij snel te leren, een uur-

tje uitleg is voldoende om te begin-
nen, de nuances kunnen later nog
worden toegevoegd. Ervaren en oner-
varen mensen kunnen meedoen met
evenveel kans op winst. 

Wie het spel Mahjong wil leren kan
bellen naar (06) 54224895 of (06)
54224567. Bij voldoende belangstel-
ling bestaat de mogelijkheid om een
cursus te verzorgen, bijvoorbeeld in
Flophouse, Toldijk.

Binnenkort in Toldijk?

Chinese Mahjong leren spelen

Mahjong is een uit China afkomstig combinatiespel en is het best te
omschrijven als een denksport en gezelschapsspel in één. Het spel wordt
gespeeld met vier personen. Het doel is om Mahjong te behalen, via
constructies kunnen vele mogelijke combinaties worden gemaakt.

Aan een speeltafel wordt het Chinese spel Mahjong gespeeld.

Neemt u hiervoor contact op met de
secretaris van de vereniging, dhr. Han
Peppelman, tel. 0314-625577 of via e-
mail op j.peppelman4@chello.nl. Op
de website www.vogelvreugd-zel-
hem.nl vindt u alle bijzonderheden.
De vogels kunnen op donderdag 12
november bij ‘de Brink’ in Zelhem

worden gebracht, waarna de keuring
op vrijdag 13 november plaatsvindt.
Zaterdagmorgen 14 november om
10.00 uur worden, voorafgaande aan
de ‘Vogelshow’ de kampioenen be-
kend gemaakt. Deelnemers kunnen
zowel met enkelingen, stellen en
stammen deelnemen. 

Voor de Hoofdgroepkampioenen is er
een prijzengeld van € 25,-- te verdie-
nen. De vogels moeten geringd zijn
met erkende vaste pootringen.

Voor het publiek is de show zaterdag
14 november van 10.30 uur tot 20.00
uur en zondag 15 november van 10.00
uur tot 16.00 uur geopend.

Oproep aan vogelkwekers 
in de regio
Ook dit jaar organiseert Vogelver-
eniging ‘Vogelvreugd’ uit Zelhem
weer het Open kampioenschap van
de gemeente Bronckhorst. Omdat
het een ‘open’ kampioenschap be-
treft kan iedereen in de regio met
z’n vogels meedingen naar de prij-
zen en de vogels voor 1 november
inschrijven.

Autobedrijf Overbeek presenteert tij-
dens de show van 10 tot 18 uur een uit-
gebreid assortiment occasions van di-
verse merken, modellen en prijsklas-
sen. Bij aankoop van een auto vanaf ¤
4500,- krijgt de klant een AUTOSHOW-
PAKKET; afleveringspakket / nieuwe

A.P.K. / Nationale Auto Pas / 6 maanden
Bovag garantiepas / 1 jaar mobiliteits-
garantie. En ontvangt de koper staats-
loten waarmee kans wordt gemaakt
op een prijs van € 200.000,- 

Voor de kinderen zijn er leuke prijzen
te winnen bij de ballonwedstrijd. Er
zijn diverse attracties voor jong en
oud en iedere bezoeker maakt kans op
kaarten voor de finaleraces op Zand-
voort. Iedereen is van harte welkom
op 26 en 27 september in Hummelo.

Het één en ander kunt u ook nalezen
op de website 
www.autobedrijfoverbeek.nl

Grote occasionshow en 
rommel/antiekmarkt
In het weekend van 26 en 27 sep-
tember a.s. staat Hummelo op z'n
kop. Autobedrijf Overbeek organi-
seert deze dagen een grote occasi-
onshow en op zondag 27 sept. is er
een rommel/antiekmarkt op het
plein midden in het dorp. Deze
wordt jaarlijks georganiseerd door
Hummelo's Gemengd Koor.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur
in 't Stampertje. Het onderwerp is "De
lange weg van Vlas tot Linnen" door
dhr.G.Rougoor uit Dinxperlo. Een
compleet verhaal met historische fo-
to's over de vlasteelt en de linnenpro-
ductie in vroegere tijden. Dit belooft

een mooie middag te worden. Belang-
stellenden zijn van harte welkom! 

DE AGENDA
Donderdag 24 september: PCOB Vor-
den 143.30 uur 't Stampertje "Van vlas
tot linnen"door dhr. G.Rougoor uit
Dinxperlo. Donderdag 22 oktober:
deze middag wordt verzorgd door
Monuta met veel informatie over het
overlijden en begrafenis.

PCOB afdeling Vorden
Donderdag 24 september is de 1e
middagbijeenkomst van de PCOB-
Vorden na de vakantieperiode.

Naar verwachting neemt het aantal
huishoudens dat in aanmerking komt
voor kwijtschelding volgend jaar toe
met vijf- tot zesduizend. Dat is een ver-
drievoudiging van het huidige aantal.

Tot nu toe is kwijtschelding slechts
mogelijk als het inkomen van de be-
lastingbetaler negentig procent of
minder van het bijstandsinkomen be-
draagt. Met ingang van 1 januari 2010
gaat die norm omhoog naar honderd
procent van het bijstandsinkomen.
Waterschap Rijn en IJssel sluit hier-
mee aan bij de praktijk van nagenoeg
alle waterschappen en de gemeenten
in het werkgebied. 

De aanslag voor waterschapslasten is
opgebouwd uit verschillende onderde-
len, afhankelijk van de omstandighe-
den en de waarde van het onroerend
goed. De mogelijkheden voor kwijt-
schelding hebben alleen betrekking
op de zuiveringsheffing en de ingeze-
tenenheffing. 
Het algemeen bestuur van Rijn en IJs-
sel maakt zich zorgen over de positie
van zelfstandigen met een laag inko-
men. Kwijtschelding is bij hen wette-
lijk niet mogelijk. Het waterschap
dringt er daarom bij de Unie van Wa-
terschappen op aan in Den Haag te
ijveren voor een verruiming van de
wettelijke mogelijkheden. 

De bijstandsnorm voor een gezin be-
draagt momenteel € 1.295,-- per maand
(inclusief vakantiegeld). Voor een al-
leenstaande (ouder dan 21 jaar) is dat
€ 647,--. 
De methode om kwijtschelding aan te
vragen blijft gelijk en is altijd op de
achterzijde van de aanslag vermeld.
Op de website van het belastingkan-
toor Lococensus. www.lococensus.nl,
kunt u een kwijtscheldingsformulier
downloaden. Het formulier wordt ook
op verzoek toegestuurd als u belt met
Lococensus via tel. 0900-0676 (€ 0,10
per minuut).
Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor
het beheer van vierduizend kilometer
aan watergangen, veiligheid, droge
voeten, rioolwaterzuivering en schoon
oppervlaktewater. In het werkgebied
van 22 gemeenten wonen 650.000
mensen.

Waterschap Rijn en IJssel helpt
burgers met laag inkomen
Meer inwoners met een laag inkomen in het werkgebied van Waterschap
Rijn en IJssel komen in aanmerking voor kwijtschelding van hun water-
schapslasten. Het algemeen bestuur heeft donderdag besloten de norm
voor de kwijtschelding te verhogen.

Volgens de laatste informatie zijn er in
Nederland zo'n 182 wijngaarden die

zowel hobbymatig als professioneel
(±130 commercieel) wijn produceren.
In 2007 bestreek het wijnbouwareaal
ongeveer 175 hectare met een op-
brengst van zo´n 1.070.000 flessen
wijn. In 2010 zal er 200 hectare zijn
aangeplant waarvan 145 professionele

(commerciële) wijngaarden met meer
dan 1 hectare. In de gemeente Bronck-
horst doen mee Wijngoed Kranen-
burg, Kostedeweg 2, Vorden, Wijnboer-
derij 't Heekenbroek, Tellingstvast 7,
Drempt en Wijnhoeve Elanova, Bleu-
minkmaatweg 1 te Vorden.

Open Dag Bronckhorster Wijngaardeniers
Op zondagmiddag 27 september
a.s. houden de Bronckhordter wijn-
gaardeniers open middag voor de
gelnteresseerde consument.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Klook:
Verstandig, intelligent. “Ze is neet zo arg klook.”

B. Knipseg:
“Knipseg kieken”- pienter uit de ogen kijken. 
“Dat olde menneken kik nog zo knipseg.”

C. Onzeleg:
Niet erg schoon, ongewassen. “Wat een onzeleg gezichte he’j toch;
gaot ow is effen wasken.”

De ruim 50 jaar oude notenboom-
gaard bestaat uit ongeveer 100 noten-
bomen van vijf verschillende rassen.
Niet alle bomen dragen ieder jaar, en
omdat het hier verschillende rassen
betreft, vallen ook niet alle noten tege-
lijk. Wanneer er met rapen begonnen
kan worden, is altijd een gokje; alles
heeft te maken met het weer. Zo is af
en toe een flinke storm hard nodig om
de noten te doen vallen. Te veel regen
hebben we liever niet omdat gevallen
noten daardoor zwart worden.

Neemt u emmers of lege zakken mee
dan worden deze, nadat ze door u zelf

met walnoten gevuld zijn, in een kist-
je leeggeschud. De hoeveelheid wordt
afgemeten met behulp van een zoge-
naamde schepel en gaat weer terug in
de zakken. U betaalt wat u geraapt
hebt: 1 euro per volle schepel van ca 1
liter. Niet alleen op zaterdagochtend,
maar voor het eerst dit jaar staat (bij
goed weer en voldoende oogst) ook op
enkele zondagmiddagen de boom-
gaard voor u open. Dit vooral om ge-
zinnen met jonge kinderen te laten
genieten van een leuke buitenbezig-
heid. 

OPENINGSTIJDEN ZIJN: 
Zaterdag 26 sept, 3 okt. en 10 okt. van
9.00 uur tot 12.00 uur. 
Zondag 4 okt., 11 okt. en 18 okt. van
12.00 tot 16.00 uur. 
(Zie ook de advertentie bij Contactjes
op pag. 2).

Walnoten rapen, 
ook leuk voor de kinderen
De komende weekenden kunt u
weer walnoten rapen. Hiervoor
moet u naar Landgoed ZELLE,
Ruurloseweg 92, 7255 MB Hengelo
(Gld).

Het Achterhoeks Vocaal Kwartet en
Brameth Brass bieden op deze avond
een boeiend programma. De zangers
van het Achterhoeks Vocaal Kwartet
met Trees Blaauwgeers aan de piano
hebben een repertoire van lichte mu-
ziek, (licht) klassiek tot barbershop en
van negro-spiritual tot volksmuziek.
Telkens weer weten zij de juiste sfeer
op te pakken om de toehoorders
ademloos te laten luisteren. Het Bra-
meth Brass, de naam geeft het al aan:
een koperensemble. Het is ontstaan
aan de voet van de Hettenheuvel
(Braamt heette vroeger Brameth) en

opgericht door en vijftal geroutineer-
de blazers die weten waar zij mee be-
zig zijn. Het repertoire is veelzijdig.
Muziek van een kwintet is geliefd bij
componisten en arrangeurs en zeker
koperkwintetten. 

Tijdens het concert zullen Jazzy-achti-
ge werken ten gehore worden ge-
bracht, maar ook traditionele ritmes
op het gebied van popmuziek. Het af-
wisselende aanbod belooft een sfeer-
volle avond te worden in de akoestiek
rijke Willibrord kerk in Hengelo.

Concert Willibrorduskerk 
te Hengelo Gld.
De werkgroep Willibrord Cultureel
van de Hengelose Willibrordparo-
chie heeft voor zaterdagavond 3 ok-
tober een interessant concert op
het programma staan. Vocaal en
instrumentaal ontmoeten elkaar
in één concert.

UITSLAGEN: 
HEREN: 
1e Besselink 54 schoten en 48 meter

2e Dunsborg 57 schoten en 46 meter
3e Onstenk 60 schoten en 33 meter

GEMENGD: 
1e Momberg/Arink 69 schoten en 43 m
2e Anbo 1 70 schoten en 97 meter
3e Kok 76 schoten en 15 meter

DAMES:
1e Dunsborg 81 schoten en 42 meter
2e Bretveld/te Slaa 84 schoten en 18 m
3e Onstenk 93 schoten en 25 meter

Zeer geslaagd klootschiet kampioenschap
bij buurtvereniging de Noabers

Er kwamen maar liefst 18 bloedfanatieke klootschieters op ons jaarlijks
terugkerende Open Klootschietkampioenschap van Hengelo. Ook dit jaar
waren we weer zeer verheugd met het feit dat er nu ook weer enkele da-
mes teams aanwezig waren. Alle bekers werden beschikbaar gesteld door
Meubelhal Onstenk uit Hengelo.

Covik is een band uit Steenderen met
jaren ’70 en ’80 Rock en af en toe een
snufje Punk. De eerste noten klonken
al in de jaren '80. 

Na tien jaar met bergen en dalen werd
er een punt achter gezet. Dat de nos-
talgie van toen weer boven zou komen

was slechts een kwestie van tijd. En
sinds 2004 rockt Covik weer met het
repertoire van toen inclusief de eigen
nummers van het eerste uur. De band
Covik bestaat uit Dennis Arends-Zang,
Gerard Wiecherink-Gitaar, Ferry Rik-
hof-Sologitaar, Harry Angeneind-
Drums en Hans Masselink-Basgitaar.

De uitzendingen van live@ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek, ie-
dereen wordt in de gelegenheid ge-
steld de uitzending bij te wonen, of te
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

Covik op podium bij
live@ideaal.org

Woensdagavond 23 september zal de band Covik tussen 20.00 en 22.00 uur-
optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemo-
len‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Gaston Wouters woont in Velswijk -
Zelhem en werkt als projectmanager
bij een bedrijf dat glasvezelnetwer-
ken aanlegt. Maatschappelijk is hij
actief als trainer van de pupillen bij
de Keijenburgse Boys en als voorzit-
ter van een oudercommissie betrok-
ken bij de kinderopvang. Al enige
tijd vertegenwoordigt hij D66 in de
raadscommissies. Wouters heeft zich
voor deze functie beschikbaar ge-
steld omdat hij in Bronckhorst actief

wil bijdragen aan de ontwikkeling
van een duurzame, democratische
en open samenleving. Hij is voor ei-
gen initiatieven van de inwoners en
heeft als D66-er een open oor voor
hun visie en ideeën. Hij volgt daar-
mee Anneke Hacquebard op. Die is
nu fractievoorzitter voor D66 in de
raad. Vanaf 2002 heeft ze eerst in
Hummelo en Keppel, later in Bronck-
horst haar energie en kritische des-
kundigheid ingezet voor de open-
bare zaak. Nu vond ze het tijd het
lijsttrekkerschap door te geven aan
een jongere generatie. 
De leden van D66 verwachten dat
Gaston Wouters volgend jaar na de
verkiezingen aan het hoofd van een
meerkoppige fractie de raad zal in-
gaan.

Lijsttrekker D66 bekend
Gaston Wouters is de lijsttrekker
van D66 Bronckhorst bij de ge-
meenteraadsverkiezingen op 3
maart volgend jaar. De leden van
zijn partij kozen hem woensdag
op een drukbezochte vergadering
in hotel Bakker in Vorden.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Herfstaanbiedingen
Voordeel op keukens, badkamers en tegels!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

(geen keukens)

Deze acties gelden t/m 31 oktober 2009.

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

De keukendessins van 2010

Badmeubel
Luxe onderkast, wastafel, spiegel met

verlichting en wastafelkraan van Hans Grohe

70  cm breed setprijs

90  cm breed setprijs 

105  cm breed setprijs 1.195,-
1.095,-

975,-

Showroomkeukens
tot wel

70% KORTING

KORTING

Inbouwapparatuur keukens

40% tot

45% Inclusief gratis montage

Wandtegels 30 x 60 cm
Wit glanzend of mat

Normale prijs 34,90 m²

NU voor:

19,95 p/m² Levertijd ca. 1 week

Wand- en plafondbekleding

Elegant klassiek, trendy design,

tijdloos mooi.

Met Delight Panel tovert u

wanden en plafonds in een

handomdraai om naar elke

gewenste sfeer.

Uw woon-slaap-, of badkamer

krijgt een heel eigen gezicht.

DELIGHT PANEL

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

We gaan voor kwaliteit!
Komkommer + krop sla samen 0.89

Pruimen vanaf 500 gram 0.75
Stoofperen Giezer-Wilderman 2 kilo 1.50

Elstar of Goudreinette appelen 2 kilo 1.50
Aardappelen Lekkerlanders 10 kilo vanaf 1.99

Kadotip! Doe het met een streekproducten pakket!
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.

Dorpsstraat 4 – Hummelo – Tel. 0314-381674
www.autobedrijfoverbeek.nl - info@autobedrijfoverbeek.nl
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Nieuwe regels 
premie zorgverzekering
Maatregelen voor wie niet op tijd betaalt

De hoofdpunten van deze nieuwe wet zijn:

Meer weten over deze nieuwe wet? Kijk dan op www.wanbetalerszorgpremie.nl 
of bel Postbus 51: 0800-8051 (gratis).

De zorgverzekering verzekert u tegen de kosten van 

medische zorg. U bent in Nederland verplicht een 

zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor betaalt u elke 

maand een premie aan de zorgverzekeraar. Er zijn 

steeds meer mensen die deze premie niet betalen 

(wanbetalers). De zorgverzekering is gebaseerd op 

solidariteit: door de zorgpremie te betalen, dragen 

alle verzekerden samen de kosten voor de zorg.  

Het is dus belangrijk dat iedereen meebetaalt.  

Sinds 1 september 2009 is er een nieuwe wet om 

wanbetaling te bestrijden. 
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Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

GEA VOETTOCHTEN:
Een week wandelen daar

waar de herfst op z’n
mooist is: Tsjechisch

Bohemen. Eenvoudig te
bereiken met trein (1 over-

stap) en auto (650 km).
HP in goede pensions en

volledige begeleiding
Tel. 06-512 545 78

of 0575-451718
www.voettochten.net

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Camperverhuur, -verkoop, -onderhoud, en onderdelen

Wij verhuren campers vanaf 400,00 per week. Al onze
campers zijn ongeveer 10 jaar oud, maar perfect onder-
houden en goed verzekerd. Vanaf oktober bieden wij al
onze huurcampers te koop aan. Kijk op onze website voor
meer informatie.

Ook voor onderhoud en reparatie aan uw camper kunt u
bij ons terecht. Wij verrichten onderhoud en herstelwerk-
zaamheden, inbouw van accessoires, reparaties aan de
opbouw, inbouw Bearlock, grote/kleine beurt, vochtmeting
en aankoopkeuring. Ook verzorgen wij uw apk-keuring.

In onze campershop kunt u terecht voor div onderdelen en
accessoires voor uw camper. Deze kunt u ook online
bestellen via de webshop.

Verlengde Ooyerhoekseweg 24, Zutphen 0575-502226
www.hanzestadcampers.nl

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

DDDEEE    LLLAAAAAATTTSSSTTTEEE    KKKAAANNNSSS
Zaterdag 26 september

de gehele zomercollectie
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Van Dageraad
tot Schemerlamp

Cd presentatie van
Gery Groot Zwaaftink:

Hanzehof Zutphen,
3 oktober 20.00 uur,

kaarten: 0575-512013
www.gerygrootzwaaftink.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC BEDIENER LASERSNIJMACHINE/ 
PONSNIBBELAAR M/V
Omgeving Doetinchem – fulltime – vacaturenummer; VVN00696

Werkzaamheden;
Bedienen van lasersnijder en ponsnibbelaar, corrigeren van
programmatuur en controleren van gelazerde en geponste me-
taalproducten.

Functie eisen;
- Ervaring middels opleiding of ervaring met lasersnijden/

ponsnibbelen;
- heftruck certificaat pré;
- bereidheid om in 2 ploegen te werken.

LASSER MIG/ MAG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VIW00562

Werkzaamheden;
Seriematig lassen van stalen strips op (deels gecoate) produc-
ten. 

Functie eisen;
- Dagdienst;
- seriematig (hecht)laswerk;
- Mig mag niveau 2;
- alle voorkomende werkzaamheden zoals boren, tappen, za-

gen en slijpen.

CONTROLEUR M/V
Zutphen – minimaal 24 uur – vacaturenummer; VVN00609

Werkzaamheden;
Aan het einde van het productieproces draagt u zorg voor een
juiste controle van de vervaardigde producten. Het betreft klei-
ne RVS producten welke met uiterste zorg gecontroleerd, waar
nodig gecorrigeerd, ontvet en verpakt moeten worden. Het
mag duidelijk zijn dat u precies, punctueel en nauwkeurig bent. 

Functie eisen;
- Nauwkeurig;
- ervaring in soortgelijke functie is een pré;
- onder schooltijden werken mogelijk.

PRODUKTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Zutphen – minimaal 24 uur- vacaturenummer; VVN

Werkzaamheden;
Tijdens het productieproces draagt u zorg voor een juiste cor-
rectie van de vervaardigde producten. Het betreft kleine RVS
producten welke met uiterste zorg gecorrigeerd moeten wor-
den. Het mag duidelijk zijn dat u precies, precies en nauwkeu-
rig bent.

Functie eisen;
- Nauwkeurig;
- ervaring in soortgelijke functie is een pré;
- onder schooltijden werken mogelijk.

MAGAZIJNMEDEWERKER
Omgeving Vorden – fulltime- vacaturenummer; IW00697

Werkzaamheden;
- Het ontvangen, controleren (op kwaliteit en kwantiteit), co-

deren en boeken van goederen;
- orders picken, heftruck rijden, verpakken en verzendklaar

maken van containers;  
- het verzorgen van het gereedschap tbv de montage;
- heftruck rijden.

Functie eisen;
- Logistieke opleiding aangevuld met technische productkennis;
- enige kennis van tekening lezen;
- heftruck certificaat of bereid dat te behalen;
- kennis van magazijn administratie en gebruik van een PC.

Deze karakteristieke twee onder één kap
woning staat op een ruime kavel (505 m2). Op
de begane grond vindt u de berging, woonka-
mer, woonkeuken en douche. Ook is er een
houten schuur en carport! Op de verdieping
zijn drie slaapkamers en op de vliering is vol-
doende bergruimte. Aan deze woning moet het
één en ander gedaan worden, daarom is een
buitenkans voor handige klussers! 

€ 160.000,00 k.k.

Op woensdag 14 oktober van
16.00 tot 16.45 uur kunt u zonder
afspraak deze woning bezichtigen!
Meer informatie? Bel met Gerrits
Lieftink Makelaars in Hengelo,
telefoon (0575) 46 55 25.

F

Royale éengezinswoning in leuke woonstraat
met woonkamer, keuken, kelderkast, schuurtje
en achtertuin op het zuiden. Op de verdieping
vindt u drie grote slaapkamers en de badkamer
met een ligbad. Met een vaste trap bereikt u de
grote zolder. Of u nu met z’n tweeën bent of
een heel gezin hebt, u voelt zich in deze ruime
en complete woning snel thuis!

€ 149.500,00 k.k.

Te koop in Zelhem
Goudsbloemstraat 27

Op vrijdag 2 oktober van 16.00 tot
16.45 uur kunt u zonder afspraak
deze woning bezichtigen! 
Meer informatie? Bel met Gerrits
Lieftink Makelaars in Hengelo,
telefoon 0575 46 55 25.

www.prowonen.nl

Wist u dat
ProWonen niet
alleen woningen
verhuurt maar ook
verkoopt? Voor 
iedereen en elke
portemonnee!

Te koop in Keijenborg
Teubenweg 11

C




