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De jonge Bronckhorster kunstenaar
Bas Brinkhorst uit Hengelo kreeg hier-
voor de opdracht. Hij ontwierp een
nieuw kunstwerk, een bronzen paard
in een uitgelaten ‘rollende’ positie. Vo-
rige week dinsdagavond werd het
beeld tijdens een druilerig weertje en
een hoog paraplu gehalte (van de aan-
wezigen) door wethouder Peter Glas-
bergen onthuld. ‘Ik vind het leuk hier
te mogen staan. Bronckhorst en paar-
den, dat gaat geweldig. Denk aan de
verschillende men- routes die we in
onze gemeente hebben, de paardenda-
gen e.d. Bronckhorst en kunst is ook
een geweldige combinatie. Paarden en

kunst iets minder, zoals hier in Vor-
den wel is gebleken toen in 1995 het
eerste beeld werd gestolen (dat overi-
gens later weer werd terug gevonden,
red.). In 2006 opnieuw vandalisme
toen enkele malloten het beeld met de
twee paarden voor de tweede keer heb-
ben gestolen. Hopelijk blijft dit beeld
langer staan’, zo sprak Peter Glasber-
gen.

Gerrit Emsbroek ging namens de Ro-
taryclub Vorden-Zutphen nog even te-
rug in de geschiedenis en vertelde hij
dat Rotary International (dus ook Ro-
tary Zutphen) begin jaren tachtig

druk doende was met de actie ‘Polio
de wereld uit’. Rotary Zutphen organi-
seerde voor de fundraising een spon-
sorloop en beloofde naast geld voor de
actie, ook een bedrag aan de Vordense
gemeenschap. Gerrit Emsbroek: ‘Wij
hebben toen een kunstenaar aange-
zocht en hem de opdracht gegeven
een beeld te maken. Het werd een
beeld met twee paarden’, zo sprak hij. 

Nadat het beeld voor de tweede keer
was gestolen, heeft de Rotary Vorden-
Zutphen (die begin negentiger jaren
voortkwam uit de club Zutphen) zich
samen met de gemeente Bronckhorst
het lot van ‘Emsbroek’s project‘ aange-
trokken en zich bezig gehouden met
de keuze voor een nieuwe invulling
van de open plek. Het beeld is stevig
verankerd op zijn sokkel.

Rollend paard in centrum van het dorp

In het najaar 2006 is het beeld van de twee paarden dat in het centrum van
Vorden voor de (voormalige) DA Drogisterij op een sokkel stond, gestolen.
De gemeente Bronckhorst en de Rotaryclub Vorden-Zutphen besloten vo-
rig jaar het beeld gezamenlijk te vervangen.

De leerlingen Mart Boers en Max de
Vries en de leerkrachten Jeroen Bloe-
menkamp en Harry Hendertink van
school Het hoge, hebben in het kader
van een uitwisselingsproject met scho-
len uit Oslo, Steinheid (Duitsland),
Szeghalom (Hongarije), Evesham (En-
geland) een bezoek gebracht aan de
school in Ciampino bij Rome. Deze zes
scholen houden al enkele jaren nauwe
contacten met elkaar met als insteek
om elkaar’ s cultuur beter te leren ken-
nen en tevens om wat te leren van de
wijze van les geven op de verschillende
scholen. Aan deze uitwisselingen
wordt elk jaar een thema gekoppeld.
Het afgelopen schooljaar was het the-
ma ‘Kunst in samenwerking met mu-
ziek’. Het schooljaar 2008/ 2009 staat
in het teken van ‘Geschreven kunst’.
Harry Hendertink, directeur school
het Hoge: ‘De leerkrachten van de zes
scholen hebben in Rome besproken
hoe we dit thema dit schooljaar pre-

Uitwisseling Het

Hoge met Ciampino

cies gaan invullen. Zo zal onze school
in het voorjaar 2009, wanneer de uit-
wisseling in Vorden plaats vindt, een
presentatie verzorgen waarbij we wel-
licht ook schrijvers zullen uitnodigen.
In elk geval laten wij zien wat in Ne-
derland ‘Geschreven Kunst’ (boeken,
gedichten e.d.) inhoudt. De afgelopen
dagen hebben de kinderen van de di-
verse scholen een paar dagen de lessen
op de Italiaanse school gevolgd. Voor
het merendeel in het Engels, maar
toch ook wel in het Italiaans. De Itali-
aanse kinderen spreken namelijk geen
Engels. Het was trouwens leuk om te
zien hoe de kinderen met ‘handen en
voeten en gebaren’ zich toch verstaan-
baar konden maken’, zo zegt Harry
Hendertink lachend. Behalve het vol-
gen van lessen was er tijdens de trip
ook voldoende ruimte ingebouwd om
onder meer het Colosseum, het Vati-
caan en de St. Pieter te bezoeken.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Deze week in de krant:

AfvalGeen
meer in 2030!

Rookmelders redden levens!
Koop nu rookmelders… en win 250 staatsloten!

www.rookmelders.NUwww.rookmelders.NU

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

fruitkrans
van € 7.99

voor  €4.99

Deze week 
verschijnt

Deze week 
verschijnt

De rit staat dit jaar in het teken van de

gehandicapte kinderen. Een aantal van

hen wordt de gelegenheid geboden om

mee te rijden. Na de rit worden de

voertuigen in en rond het centrum van

Zelhem tentoongesteld voor het pu-

bliek, waarbij diverse activiteiten zullen

plaatsvinden. Voor de deelnemers is er

een ontvangst met koffie, een lunchpak-

ket en een aardigheidje. Het evenement

is voor publiek en deelnemers gratis. 

Volgens het programma worden de

deelnemers tussen 9.00 en 10.00 uur

ontvangen, waarna ze de rit gaan rijden.

Tussen 12.00 en 13.00 uur worden de

voertuigen in het centrum van Zelhem

opgesteld waar ze tot 17.00 uur te be-

zichtigen zijn. Bij binnenkomst is er een

parade, waarbij kostbare en bijzondere

voertuigen extra aandacht krijgen. Er

zullen meer dan tweehonderd voertui-

gen deelnemen.

Verder is het koopzondag en zullen

veel Zelhemse middenstanders hun

winkels hebben opengesteld. Daarnaast

zijn er activiteiten voor de jeugd, zoals

springkussens, is er live muziek van de

Magic Butterfly en Kiek Uut, kunt u

oliebollen kopen (en eten) en zijn er di-

verse kramen. 

Wilt u met uw voertuig deelnemen dan

kunt u via e-mail een inschrijfformulier

aanvragen op het adres info@klein-hes-

selink.nl. Het kan ook telefonisch op

tel. 0314-625113, per fax op 0314-

625114 of per post bij Klein Hesselink

Makelaars, Prinses Irenestraat 3, 7021

CG Zelhem.

Smoks Hanne Rit

Wegens groot succes in de voorgaande jaren wordt op zondag 12 okto-

ber voor de 4e keer de Smoks Hanne Rit  voor oude en bijzondere au-

to's, motoren,  bijzondere legervoertuigen en oldtimer vrachtauto's ge-

reden in en om Zelhem. De rit van ongeveer 70 km gaat door het prach-

tige Achterhoekse land. Voor de vrachtauto's en motoren is er een aan-

gepaste rit.

a.s. zondag 12 oktober

KOOPZONDAG

IN ZELHEM

van 12.00-17.00 uur

De meewerkende middenstanders

zullen er ook voor zorgen dat er in

de winkels iets te beleven valt. 

Daarnaast is er vermaak voor de

jeugd met luchtkussens, een

draaimolen, een treintje en

natuurlijk zijn de terrasjes ingericht

en kunt u er terecht voor een hapje

en een drankje. 

Gezelligheid troef in hartje

Zelhem.

Open

Zondag,

feest voor

publiek en

ondernemer

De Open Zondag verdient

eigenlijk wel een zonnetje,

want door de combinatie met

de Smoks Hanne Rit is er veel

te zien in het centrum van

Zelhem.

Prinses Irenestraat 3 - 7021 CG Zelhem

Tel. (0314) 62 51 13

www.klein
hesselink

makelaar
s.nl

LMV

Brinkweg 48, 7021 BW Zelhem.  

Tel.: 0314-622478

www.autodales.nl
Vincent van Goghstraat 72

7021 ED Zelhem

Grolsch pijpjes of beugels: € 8.49
+ Gratis fles Cheers (max. 1 p.p. en op=op)

Spareribs gemarineerd of naturel 500 gr.: € 3.00
Gratis pak Plus appeltaartmix, € 2.99
bij aankoop van een pak PLUS APPELTAARTPAKKET VAN: Ook alle Plus 
pannenkoeken nu met 25% korting, Lekker voor in de herfstvakantie!

Nog 1 week, 2e fles Wijn Gratis, Tierra Buena
Elke Maandag Brooddag: 3 Broden naar keuze € 2.69 !!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Het is herfst bij de bakker

Vlaai v/d week

Peren-speciaalvlaai  
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75
Weekend-aanbiedingen

Amandelstrangen
6 st. € 2,99

Gemaakt van echte amandelspijs,
lekker bij de koffie.

Stoofperencake
per stuk € 2,50

Dagmenu’s
8 t/m 14 oktober 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

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

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 8 oktober 
Kippenbouillon/Zuurkoolovenschotel met gehakt en
ananas, braadworst en jus.

Donderdag 9 oktober
1/2 gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkost-
salade/chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 10 oktober
Broccoli crème soep/Tilapiafilet gegratineerd met pesto,
pasta en groente.

Zaterdag 11 oktober
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en
groente/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 13 oktober 
Tomatensoep/Wokki wokki van kipfiletreepjes, rijst en
wokgroente.

Dinsdag 14 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 oktober 10.00 uur kand. Henrike Remmelink,
den Ham.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 oktober 10.00 uur Hr. H.G. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 oktober 10.00 uur Woord-/communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 oktober 17.00 uur geen viering
Zondag 12 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
11/12 oktober G.M. Wolsink Laren tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 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. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. HHerbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

�Pompoenen snijden op
woensdag- en zaterdagmid-
dag in september en oktober
van 13.30 tot 15.30 uur. €
2,50 excl. pompoen. S.V.P.
Aanmelden bij zorgboerderij
'De Stek', Wittebrinkweg 8,
Zelhem. Tel. 0314-324356.

�Pompoenen en sierkom-
kommertjes. Ruime keuze.
Verkoop op woensdag t/m
zaterdag. De Stek - Zelhem,
tel. 0314-324356.

�Heerlijk struinen door de
kleurrijke bossen van Ruurlo
en omgeving tijdens de
Herfstkleurenwandel- en Nor-
dic Walkingtocht (7,5 en 15
km) op zondag 12 oktober,
start 10.00 - 11.30 uur bij Ca-
fé Nijenhuis, Batsdijk 1, 7261
SN Ruurlo.

�Zaterdag 11 oktober ba-
zar/rommelmarkt bij de Gere-
formeerde Kerk aan de Zut-
phenseweg 13 in Vorden van
10.00 uur tot 14.30 uur.

�BUURTVERENIGING "DE
BRUIL EN OMSTREKEN"
organiseert een Herfstkleu-
renwandel-  en  Nordic Wal-
kingtocht op zondag 12 okto-
ber 2008. Start: tussen 10.00
- 11.30 uur bij  Café Nijen-
huis, Batsdijk 1, 7261 SN
Ruurlo Afstanden : 7,5 en 15
km. Heerlijk struinen door de
kleurrijke bossen van Ruurlo
en omgeving!!!!!!!! Voor na-
dere inlichtingen: Wilma
Arink  0573 - 451678

�Snertfietstocht op zondag
19 oktober Start tussen 11.00
en 13.00 uur vanaf Rest. De
Keizerskroon ('t Schietkroon-
tje) Afstand 40 km. Inl. VVV
Ruurlo  0573 453926

�P.K.V. Vorden. Opgave
Kind en Dier Bronckhorster-
kleindierenshow voor 15 ok-
tober a.s. bij F. van Olst. Tel.
06-53559636 of e-mail: fabio-
vanolst@hotmail.com

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

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Americana Legends Zo. 19
okt. 14.00 u. Entree € 15,-
HRZ 't Zwaantje te Lichten-
voorde. Res. 0544 371236

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

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

�Te huur ruime boerderijwo-
ning in buitengebied Henge-
lo(G).Nadere info Smeitink
Hogekampweg 16 Henge-
lo(G)  Tel.0613603664

�De stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 69) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nr.'s. 0575-551486 en
0651380097.

�Boekenbeurs op zaterdag
18 okt. a.s. in de Dorpskerk
te Vorden van 9 tot 15 uur.
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden.

�Te koop: Eieren van jonge
hennen. 20 voor € 1,-. H.
Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden.
�Voerwortels en aardappe-
len. Diverse soorten groen-
ten en fruit. Andre Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel.
(0575) 55 68 76

WEEKBLAD

Nu 

ook op

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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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 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
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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.

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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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. 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.
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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 ContactWeekblad 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 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 de
Achterhoek

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 scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
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Nieuwstad 17a - Postbus 55
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

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

Wij roken een 
koopje voor u...

Ons Keurslagerkoopje van deze week is een
ambachtelijke rookworst samen met een liter
erwtensoep voor slechts € 5,00. Een gezellig

ouderwetse combinatie met verse ingrediënten.
Lekker makkelijk voor als u uitgekookt bent. 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

1 Rookworst + 
1 Liter erwtensoep samen voor € 5.00

SPECIAL

Varkenshaas Mediterrano
100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram entrecoterollade
GRATIS 100 gram leverkaas

KOOKIDEE

Duitse biefstuk
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Spare ribs gebraden
500 gram € 3.98

Geboren!
27 september 2008

Finn
12.52 uur 3825 gram 51 cm

Marcel en Marieke
Jansen-Besselink

Ruurloseweg 11
7251 LA  Vorden
0575 - 555027

Heel veel hartelijke reacties waren er in de vorm van
uw aanwezigheid en kaarten met warme woorden,
na het overlijden van onze lieve en zorgzame moe-
der, oma en kleine oma

Elisabeth Schierboom-Tijken

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Dinie en Joop Rits

Wendy en Wim
Leanne, Nicky

Hengelo Gld., oktober 2008

Bekveld bestaat dit jaar 40 jaar. 
Door het grote aantal (oud)leden is het voor
Bekveld helaas niet mogelijk om iedereen per-
soonlijk uit te nodigen voor de receptie ter ere van
het jubileum. 

De mensen die geen kaart hebben ontvangen
maar zich wel met de vereniging verbonden
voelen kunnen deze advertentie als uitnodiging
beschouwen. 

Deze receptie zal op vrijdag 17 oktober 2008
plaatsvinden in zaal Wolbrink te Hengelo. 

Vanaf 20.00 uur bent u welkom om het jubileum
samen met ons te vieren.

Waar liefde tintelt
Bruist het bestaan

Gerriejanne Warmink 
en 
Johan Uilenreef

Gaan elkaar op D.V. 10 oktober het ja-woord geven.
Dit zal om 11.00 uur gebeuren in het gemeente-
huis van Vriezenveen.

Om 13.30 uur willen we in het witte kerkje van
Heemse de zegen over ons huwelijk vragen.
Iedereen is van harte welkom.

Daarna kunt u ons feliciteren tijdens de receptie
van 15.15 tot 16.45 uur bij café/restaurant Waaijer,
Hardenbergerweg 275 te Langeveen.

Ons adres:
Leidijk Oost 48
7676 TB Westerhaar-Vriezenveensewijk

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van
onze 

Touwtrekvereniging Vorden
houden wij een receptie op vrijdag 10 oktober a.s.
vanaf 20.00 uur in restaurant Eykelkamp.

Het bestuur

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van onze moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Hendrika Johanna 
Mennink-Hissink

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering
blijven.

Uit aller naam:
F.J. Bogchelman-Mennink

Zelhem, oktober 2008

Nog volop genietend van het leven is plotseling van
ons heengegaan mijn zus, onze schoonzuster en
onze lieve tante

Hendrika Johanna Maria Wissink
Riek

op de leeftijd van 89 jaar.

Bennie en Annie Wissink

Tonnie Wissink-Geurts

Lena Wissink-Eijkelkamp

Neven en nichten

3 oktober 2008
Willem Alexanderlaan 9
7251 AW  Vorden

Wij bidden voor haar tijdens de Avondwake die zal
worden gehouden op dinsdag 7 oktober om 19.00
uur in de Parochiekerk Christus Koning, het Jeb-
bink 8 te Vorden.

Aansluitend kunt u afscheid van haar nemen en de
familie condoleren in uitvaartcentrum Monuta, het
Jebbink 4a te Vorden.

De viering ten uitvaart zal plaatsvinden op woens-
dag 8 oktober om 10.30 uur in bovengenoemde
parochiekerk.

Aansluitend aan de viering zullen we haar begelei-
den naar haar laatste rustplaats op het R.-K. kerk-
hof te Kranenburg.

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

Hollandse bloemkool 0,99
Zoete smaaksensatie
Gold kiwi + 3 gratis 6 voor 2,99
Grove 
boerensoepgroenten 250 gram 1,25
Argentijnse handpers-
sinaasappelen 15 voor 2,99
Spitskoolrauwkost 100 gram 0,69

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 11 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Vervolgens brachten de vele ‘artiesten’
onder regie van Bastiaan Meijerink in
blokken van elk tien minuten een
non- stop programma. Een strak sche-
ma, waarbij de pauzes door leden van
Jong Gelre Vorden-Warnsveld met
sketches werden ingevuld. Zo maakte
een professor in de ‘geschiedkunde

van het dorpscentrum’ zijn opwach-
ting. Sinterklaas kwam langs. Een
agent vertelde trots dat hij een bejaar-
de een forse bekeuring had gegeven.
‘De man had geen licht op de rollator’,
zo sprak de diender resoluut. Een pot-
je dammen, waarbij de tegenstander
van Hannes riep, ‘kijk je hebt vogel-

poep op de schouder’! De onnozele
Hannes keek, onderwijl er drie schij-
ven van zijn dambord werden gevaagd
! Sursum Corda bracht de afgelopen
decennia muzikaal in beeld, zoals met
een nummer uit Greace en van Micha-
el Jackson, Robin Williams en Tempta-
tion.

Volksdansgroep de Mölle bracht dans-
jes uit Amerika (squaredance), Roeme-
nië en Denemarken, terwijl de folklo-
ristische dansgroep De Knupduukskes
het dichter bij huis zocht in dansen
met de prachtige namen Staringwals,
Vordense kermis en het Schuurtje. ‘Ja-
ren geleden werd er bij ons in het
‘Schuurtje’ heel stiekem gevreëjen
vandaar deze dans’, zo kreeg het pu-
bliek als uitleg. 

Het Vordens Huisvrouwenorkest liet
horen hoe je met onder meer met gie-
ters, fluitketels, wasborden muziek
kunt maken, met als slotnummer de
Diligence, waarbij het hoefgetrappel
van de paarden langzaam in de zaal
wegebde ! Het Vordens Mannenkoor
bezong het ‘vriendelijk dorpje Vorden,
ergens in de Achterhoek’. Het koor
kreeg een klaterend applaus bij het
nummer Zabé, waarbij de zangers bij
het refrein als kikkers kwaakten.

Het gemengde koor Excelsior, gaf on-
danks de afwezigheid van een vijftal

zangers een prima optreden met
nummers als Nobody Knows en ‘Kijk

eens om je heen’. Vlak voor het optre-
den opnieuw pech voor het koor, toen
een zanger over het ‘opstapje’ struikel-
de en naar de huisartsenpost moest
worden afgevoerd. Aan het eind van
de avond kreeg het publiek te horen
dat het naar omstandigheden weer
goed met hem gaat. De muziekveren-
ging Concordia gaf een impressie hoe
het soms op een repetitieavond van
het korps toe gaat. 

Tijdens het spelen van een nummer
uit ‘Beauty and the Beast’ werd de re-
petitie diverse keren onderbroken.
Een trompettist die hollend te laat
kwam, muziekstandaards die omvie-
len en dan plotseling een bulderend
gelach. ‘Waarom lachen jullie’, zo
vroeg dirigent Bert Jan Morssink. ‘Je
hebt de gulp openstaan Bert Jan’! De
rits werd gesloten, onderwijl de diri-
gent zich verontschuldigde met de
woorden ‘Zo hebben jullie een idee on-
der welke moeilijke omstandigheden
ik soms moet werken’! De zaal vond
het prachtig.

Ter gelegenheid jubileum dorpscentrum

Paar uurtjes leuk amusement

Het dorpscentrum in Vorden kan misschien wel het beste omschreven
worden als het ‘culturele hart’ van de gemeenschap. Daar vinden al 30 jaar
lang een groot aantal verenigingen onderdak. Toneel, zang, dans, muziek,
sport, de gehele week volop activiteiten, terwijl er jaarlijks tevens diverse
uitvoeringen plaats vinden. Het afgelopen weekend boden de verenigin-
gen het bestuur van de Stichting Dorpscentrum op een leuke manier hun
felicitaties aan. In een soort revueachtige stijl werd het bestuur en pu-
bliek door de verenigingen twee avonden een non- stop programma gebo-
den. Ria Aartsen, voorzitter van de Stichting Dorpscentrum vond het een
leuk initiatief. ‘Zo leren jullie elkaar kennen, want de één repeteert op
dinsdag, de ander op donderdag en nu zien en horen jullie elkaar tegelij-
kertijd hier.Toch maakt het bestuur zich momenteel zorgen. Hoe gaat het
subsidiebeleid van de gemeente Bronckhorst er de komende jaren uit-
zien? Wat betekent dat voor de verenigingen en voor ons? Ook weten we
nog niet hoe het Centrumplan Vorden, waarin ook het dorpscentrum
wordt betrokken, er gaat uitzien? Ik hoop dat jullie de komende 30 jaren
nog steeds van het dorpscentrum gebruik zullen maken’, zo sprak Ria
Aartsen tot de verenigingen.

De Knupduukskes in actie. Sinterklaas kwam ook nog even langs.

Het Vordens Huisvrouwenorkest met professor Bastiaan.

Hieraan deden o.a. mee : Iris Berenpas
met Nico. Ze werd 2e met 192 punten
in de M1 dressuur. Chyenne van Dijk
met Aladin. Zij werd ook 2e met 186
punten in de B dressuur. Voor de paar-

den werd op 3 en 4 oktober jl. in Hee-
ten een dressuur wedstrijd georgani-
seerd. Hier deed Linda Berenpas voor
het eerst met haar paard Aragorn mee
in de B dressuur. Ze reed gelijk een

flinke winstpunt, 186 punten, goed
voor de 5e prijs. Leuk om te vermelden
dat de gezamenlijke leeftijd van deze
combinatie pas 20 jaar is. Op vrijdag-
avond 3 oktober jl. deed Ruben Mol
ook mee in Heeten. Hij reed naar een
6e prijs met 197 punten, ook in de B
dressuur, met Ludger.

Ponyclub en rijvereniging de Graafschap

Met de start van het indoor wedstrijd seizoen is ook gelijk een begin ge-
maakt aan de selectie s voor de Kampioenschappen bij de pony s.

Vanaf heden ligt er weer een nieuwe
lijst klaar met daarop de data van de di-
verse workshops. Ook in dit najaar
komt er weer van alles aan bod. Ver-
schillende manieren van kaarten ma-
ken komen aan bod, maar ook scrap-
pen (foto's op een leuke originele ma-
nier inplakken), of een mooie vogelbak
maken met pretex. Ook is er tijdens de-
ze workshop gelegenheid om gezellig
te kletsen, ideeën uitwisselen of om
uw vragen te beantwoorden. De voor-
beelden van de verschillende work-
shops liggen vanaf heden in de Top 1
Toys in de hobbyruimte klaar. Zo kunt
u een goed beeld krijgen van wat de be-
doeling is. Tevens ligt hier een lijst met

de verschillende data. De eerste work-
shop is nu donderdag al op 9 oktober.
In dit najaar gaat Suzan ook work-
shops geven op zaterdagmiddag. De tij-
den zijn dan van 14.00 to 16.00 uur. Op
deze middagen kunnen ook kinderen
deelnemen. De workshop zal aange-
past worden zodat het en voor kinde-
ren en voor volwassenen geschikt is. De
andere data zijn op de donderdag
avond van 19.30 tot 21.30 uur. Tijdens
iedere cursus wordt er gezorgd voor
koffie en thee met iets lekkers erbij. Te-
vens is er op deze avond of middag 10%
korting op alle hobby artikelen. In de
loop van het najaar zal Suzan ook een
opzet maken om kinderpartijtjes te ge-
ven. Suzan: ik heb vele ideeën die hier
erg geschikt voor zijn. Het is een mooie
aanvulling op de speelgoed winkel. Zo-
dra deze meer vorm heeft gekregen
hoort u er zeker meer van. 
Voor informatie hierover kunt U haar
altijd mailen: s.sueters@chello.nl 
Kom gerust even binnen om de lijst op
te halen, voorbeelden te bekijken of
gewoon even rond te kijken!

Nieuwe Workshops bij Suus hobbyshop
Na een intensieve verbouwing is nu
bij Top 1 Toys Sueters ook de ruim-
te klaar waar de workshops gege-
ven kunnen worden. Suzan Sueters
is al lange tijd bezig met het geven
van diverse workshops en nu zij
een eigen ruimte heeft gecreëerd,
kan het alleen nog maar beter
gaan.

Stichting Veilingcommissie Vorden
organiseert zaterdag 18 oktober in de
hervormde dorpskerk de jaarlijkse
boekenbeurs. De commissie heeft de
laatste tijd veel mooie en waardevolle
boeken, romans, kinderboeken, na-

slagwerk en tijdschriften e.d. mogen
ophalen. De beurs begint om 9.00 uur
en duurt tot 15.00 uur.
De opbrengst van deze boekenbeurs is
bestemd voor de restauratie van deze
dorpskerk.

Boekenbeurs in hervormde
dorpskerk



Het bestuur van de SKBG hoefde niet
lang over de ontstane vacature na te
denken. Men kende Hans van Ballegoy
als directeur van school Scheperstee
in Warnsveld, een school die ook bij de
SKBG is aangesloten en benoemde
hem tevens tot directeur van de Vorde-
ring. Hij zal zijn tijd tussen de beide
scholen verdelen, drie dagen de Sche-
perstee in Warnsveld en twee dagen
per week de Vordering in Vorden. Dat
betekent voor de 49 jarige Hans van
Ballegoy wel dat hij het les geven vaar-
wel heeft moeten zeggen, zodat hij
zich helemaal kan concentreren op
het ‘managen’ van beide scholen (35
leerkrachten en circa 350 leerlingen).

‘Het geven van onderwijs heb ik altijd
met heel veel plezier gedaan, echter
fulltime directeur zijn trekt ook
enorm. De basisstrekking van mijn
taak is om er op toe te zien en te stimu-
leren dat de leerkrachten maximaal
toegerust zijn om les te geven en er-
voor te zorgen dat er binnen het les ge-
ven op school één duidelijke lijn ge-
hanteerd wordt. Aan mij de taak deze
lijn te bewaken en deze verder te ont-

wikkelen. Bij mijn eerste kennisma-
king met de Vordering trof ik een
school waar goed onderwijs wordt ge-
geven, bovendien een ‘warme’ school.
Binnenkort ga ik ook de klassen in om
te bekijken hoe het onderwijs zich
daar ontwikkelt. Daarbij veel praten
met de leerkrachten. Als onderwijzer
moet je geduld kunnen opbrengen om
de kinderen op een goede manier uit-
leg te geven. Lukt het niet op de ene
manier, dan proberen het op een ande-
re manier te doen. Valt dan het kwart-
je, dan geeft dat een geweldige kick, al-
thans zo heb ik dat zelf altijd ervaren. 

De sfeer op school is ook heel erg be-
langrijk. Leerkrachten en kinderen
moeten samen kunnen lachen, maar
ook samen keihard kunnen werken.
Vindt je daarin als leerkracht een goe-
de balans, dan vinden kinderen het
ook fijn in de klas. De ‘tijd’ heeft de
kinderen veranderd. Ze ontvangen
thans via de computer en andere hulp-
middelen veel informatie. Je moet als
school ook niet de pretentie hebben
dat je een kind alles kunt leren’, zo
zegt Hans van Ballegoy die ook de ou-

ders in zijn visie betrekt. Daarover
zegt hij: ‘ Ouders moeten hun kinde-
ren opvoeden, liefdevol met ze om-
gaan, maar wel grenzen stellen. Wan-
neer ouders dat laatste niet doen en ze
geven de kinderen in alles hun zin,
dan geeft dat op school problemen. Ik
heb gelukkig al wel gemerkt dat er op
de Vordering veelvuldig contacten zijn
tussen ouders en school en dat is een
goede zaak’.

Geboren in Amsterdam (1959) verhuis-
de Hans van Ballegoy op zes jarige leef-
tijd met zijn ouders naar Kaatsheuvel
(‘De Efteling kan ik wel dromen, vaak
een zakcentje verdient’, zo zegt hij)
waar zijn vader een functie in het
bankwezen bekleedde. Hans: ‘ Ik wist
in de zesde klas van de lagere school al
dat ik later het onderwijs in wilde. Dat
zat blijkbaar bij mij in de genen. Op
school werd dat bovendien extra gesti-
muleerd door de wijze waarop sommi-
ge leraren met heel veel liefde voor het
vak les gaven. Dat sprak mij ontzet-
tend aan. Ik kreeg ooit les van een le-
raar die daarvoor boer was geweest.
Geweldig hoe die man, ene mijnheer
van Bever, erin slaagde om wiskundi-
ge problemen aan de leerlingen duide-
lijk te maken. De middelbare school
volgde ik in Kaatsheuvel en vervolgens
de pedagogische academie in Dongen.
Ik kreeg daar onder meer bij de ‘Zus-
ters van Liefde’, les van een non, een
hele lieve vrouw’, zo zegt hij.

Toen Hans van Ballegoy in mei 1980 af-
studeerde had hij binnen drie maan-
den een baan in Den Haag. ‘Ze vroe-
gen daar voor tien uren in de week
een leraar handenarbeid. Op dat mo-
ment was er ook een leerkracht lang-
durig ziek. Ze vroegen mij of ik die wil-
de vervangen, maar dan moest ik wel
direct in mijn eerste baan ook les ge-
ven aan de groepen zeven en acht. Na-
tuurlijk wilde ik wel. Ik heb zes jaar op
die school gewerkt, vervolgens twaalf
jaar als directeur aan een school el-
ders in Den Haag. Prachtige jaren, ik
leerde daar bovendien mijn vrouw
Emily kennen en onze drie dochters
(Marleen, Margriet en Merel) werden
er geboren. 

Toch één nadeel aan het ‘Haagse’. De
kinderen konden vrijwel niet in de
vrije natuur spelen. Wij zijn toen om
die reden naar Apeldoorn verhuisd, de
geboorteplaats van mijn vrouw. Van
daaruit heb ik het nog vijf jaar volge-
houden om dagelijks met de trein van-
uit Apeldoorn naar Den Haag te pen-
delen. In 1998 kreeg ik een aanstelling
aan de Sint Martinusschool in Busloo.
Daarna werd ik gevraagd om voor vijf
katholieke scholen in Voorst te gaan
werken. Vervolgens vijf jaar aan de
Martinusschool in Twello en dan nu
directeur van de Scheperstee en de
Vordering’, zo zegt Hans van Ballegoy.

Hans van Ballegoy nieuwe directeur school de Vordering

'Het geeft een geweldige kick 
wanneer bij het kind 'het kwartje' valt!

Na het vertrek van directeur Marja Schotman (per 1 augustus jongstleden)
is Hans van Ballegoy uit Apeldoorn tot haar opvolger benoemd. Marja
Schotman is een andere functie binnen de Stichting Katholiek Basis-
onderwijs Gelderland gaan bekleden.

Directeur Hans van Ballegoy.

Een daisyspeler is een soort cd-roms-
peler waar alleen daisyroms mee afge-
speeld kunnen worden. Op deze schijf-
jes staan luisterboeken. Met de daisy-
speler kan men ook bladwijzers aan-
brengen en pagina's opzoeken, geluid
regelen en de snelheid van het voorle-
zen instellen. In onze vestigingen
kunt u een daisyspeler lenen.

VOOR WIE IS HET BEDOELD?
Daisyspelers zijn bedoeld voor men-
sen die niet op de gewone manier kun-

nen lezen. Bij kinderen kun je ook
denken aan leerstoornissen die het le-
zen bemoeilijken (autisme, dyslexie).
Voor mensen die tijdelijk niet kunnen
zien door bijvoorbeeld een oogopera-
tie, is het ook een  oplossing. Instellin-
gen en scholen kunnen een speler le-
nen om bewoners/leerlingen kennis te
laten maken met deze mogelijkheid.
De vestigingen beschikken nu geza-
menlijk over een kleine collectie daisy-
roms. 

Voor mensen die chronisch gebruik
moeten maken van daisyroms bestaat
een speciaal Loket, www.anderslezen.nl
In de bibliotheek kunnen we u daar
meer over vertellen, net als over de
voorwaarden voor het lenen van een
daisyspeler.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen
mensen in aanmerking komen voor
een vergoeding om daisyspeler zelf
aan te schaffen.

De bibliotheek helpt met lezen
Heeft u grote moeite met lezen als
gevolg van een visuele handicap?
Kunt u vanwege reuma, afasie of
bijvoorbeeld spasticiteit geen boek
meer lezen? Dan heeft de biblio-
theek de oplossing in huis. Vanaf
nu beschikken onze vestigingen
Doesburg, Doetinchem, Hengelo,
Vorden, Wehl en Zelhem over een
kleine collectie daisy-roms en een
daisyspeler.

Oranjeboom is al vele jaren een be-
kend biermerk in Nederland. Het
van origine in Breda gebrouwen
bier wordt door de consument be-

oordeeld als een eerlijk en beschei-
den biertje. De liefhebber van kwali-
teit houdt van de frisse smaak met
de fijn bittere afdronk die kenmer-
kend voor Oranjeboom is. In geen
enkele supermarkt of andere slijte-
rij kan men Oranjeboom Pilsener
vinden, omdat Mitra de exclusieve
distributeur is. 

Kijk op www.mitra.nl voor de dichtst-
bijzijnde vestiging van Mitra zodat
ook u een boompje kunt planten.

Plant eens een boompje 
bij Mitra
Sinds deze zomer is het biermerk
Oranjeboom Pilsener exclusief te
koop bij Mitra. Mitra is hiermee
de enige slijterij (retailer) die
Oranjeboom Pilsener mag verko-
pen. Uiteraard is het biermerk
wel op diverse locaties in de hore-
ca te verkrijgen.

De Winterswijkse beekbossen zijn een
boeiend voorbeeld van processen van

geologische, bodemkundige en biolo-
gische aard en niet in de laatste plaats
door menselijk ingrijpen. Beelden- ge-
luiden uit de natuur en ingesproken
tekst geven de ongereptheid van het
unieke landschap weer.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, u
bent allen van harte welkom.

Oecumenische Vrouwengroep
Op woensdag 8 oktober 2008 heb-
ben wij een avond gepland met de
heer Jos Korenromp uit Groenlo
met klankbeelden getiteld: Een
beek stroomt waarheen zij wil.

Leuke brief
Zojuist ontvingen we van de gemeente
een leuke brief die kennelijk was ge-
stuurd aan alle bewoners van de hui-
zen in de wijk Zuid in Vorden. Of we
mee wilden werken aan een actie om
een keus te maken uit een drietal
kunstwerken. Het Burgemeester van
Arkelplein is na de grondige renovatie
erg kaal geworden (er staat nog pre-
cies één boom) en nu heeft een klank-
bordgroep, bestaande uit enkele bewo-
ners van de wijk, gevraagd er een
kunstwerk neer te zetten. Een ge-
meentelijke kunstcommissie heeft
drie ontwerpers uitgenodigd een voor-
stel in te dienen en maquettes van
hun kunstwerken staan opgesteld in
de Openbare Bibliotheek. Of we daar
heen willen gaan, wordt ons in de
brief gevraagd. En dan een formulier
in willen vullen om onze voorkeur
aan te geven. Graag met een motive-
ring. De bedoeling is natuurlijk dat
het beeld dat de meeste voorkeurstem-
men krijgt, wordt uitgevoerd en ge-
plaatst. Wij kijken als bewoners im-
mers uit op dat beeld en dan mogen
we ook zeggen welk kunstwerk we het
meest aantrekkelijk vinden. Mooi
stukje inspraak.

Dat dachten we maar we hebben ons
vergist.. Onze stemformulieren wor-
den namelijk doorgegeven aan de
kunstcommissie. Die stelt een advies
op voor het college van B en W. Daar-
bij worden de voorkeuren van de be-
woners meegewogen, staat in die

brief. Maar omdat de bewoners mis-
schien niet het mooiste (lees meest ar-
tistieke) beeld zouden kunnen kiezen
kan er ook een advies voor een van de
twee andere beelden uit de bus rollen. 
Daarna wordt het helemaal te gek.
Want dat advies van de kunstcommis-
sie is ook niet zaligmakend. 

Uiteindelijk kan het college zelfstan-
dig nog een ander ontwerp kiezen en
dat advies is - zo staat in die brief - de-
finitief. Zo beslist uiteindelijk een op
dit terrein ondeskundig college van B
en W over het beeld waar wij, de bewo-
ners, in de toekomst mee moeten le-
ven. Ze zijn ondeskundig, omdat de le-
den van het college op een ander ter-
rein wel bekwaam zullen zijn maar in-
dertijd toch niet zijn aangesteld om-
dat ze zulke grote kunstkenners zijn.
Met uitzondering natuurlijk van Peter
Glasbergen, de wethouder voor het
kunst- en cultuurbeleid in Bronck-
horst.

Vraag: waarom zou ik door de modde-
rige en opgebroken straten van Vor-
den naar de bibliotheek ploeteren om
een overbodig oordeel te geven? En
waarom is die zogenaamde inspraak
nodig? En waarom is er een kunstcom-
missie? Het college kan kennelijk best
direct en zonder ons beslissen. Dat
scheelt ons, die kunstcommissie en
het college een hoop tijd!

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35, Vorden

De mooiste maanden van het jaar wor-
den gebruikt om een ieder die dat wil
de grondbeginselen van het sterrenkij-
ken bij te brengen. Voorkennis is niet
vereist. De cursus bestaat uit negen
lessen waarin telkens en ander thema
behandeld wordt. Uitgangspunt is het
zelfstandig leren kennen van de ster-
renhemel. Zaken als zons- en maans-
verduisteringen, het opzoeken van
planeten en sterrenbeelden aan de he-
mel, het kijken met een verrekijker en
telescoop. De actualiteiten worden in
de cursus verwerkt en met de modern-
ste middelen gepresenteerd. In het
voorjaar zullen de cursisten getuige
kunnen zijn van een uitzonderlijk fe-
nomeen. Door een bijzondere samen-
stand van de aarde en Saturnus zal de

bekende planeet met de ringen, bijna
ringloos lijken! De Publiekssterren-
wacht maakt momenteel gebruik van
een onderkomen bij de Stichting Pac-
tum aan de Ampsenseweg in Lochem.
Daar worden de clubavonden gehou-
den en daar zullen ook de lessen wor-
den gegeven. Op termijn hoopt Phoe-
nix er een definitieve plek te krijgen.
Via de mobiele telescopen van Phoe-
nix zal er toch gekeken kunnen wor-
den naar onder andere de schijnge-
stalten van de planeet Venus, de wol-
kenbanden op Jupiter of andere ver
weggelegen melkwegstelsels. De cur-
sus start op 17 oktober en er zijn nog
enkele plaatsen vrij . De cursus wordt
gegeven om de drie weken, telkens op
vrijdag avond. Elke cursist is verder
het hele jaar door welkom op alle
clubavonden en kijkavonden. Verdere
informatie over tijden en locatie kun-
nen worden verkregen bij het secreta-
riaat via 0573-254940 (Hans Heuve-
ling) of over inhoud van de cursus via
0575-556558 (Freddy Nauta).

Cursus wegwijs aan de sterrenhemel
Ook zonder vaste behuizing wordt
er door de leden van de Publieks-
sterrenwacht Phoenix naar de he-
mel gekeken. En u kunt meekijken
want de cursus wegwijs aan de ster-
renhemel gaat gewoon door.  

Afgelopen week werd op maandag 29
september gebridged in het dorpscen-
trum. De uitslagen waren:
A-Lijn:
1. Mevr. Gerichhausen/Dhr. Wullink
62,08%; 2. Mevr. Hendriks/Dhr. Berg-
man 61,25%; 3. Mevr. Rossel/Mevr. War-
ringa 59,17%

B-Lijn:
1. Mevr. de Bruin/Mevr. ter Schegget
68,85%; 2. Dhr. Ambtman/Dhr. Kip
58,85%; 3. Mevr. Tigchelaar/Mevr.
Knoppers 57,92%

Op woensdagmiddag 1 oktober werd er
gebridged met de volgende uitslagen:
A-lijn:
1. Mevr. Hoftijzer/mevr. Vruggink
64,58%; 2. Dhr. Post/dhr. Sprey 62,50; 3.
Dhr. Holtslag/dhr. Wagenvoorde
B-lijn:
1. Mevr. v.d. Werf/dhr. Gille 58,75%; 2.
Mevr. Bouwman/mevr. van Manen
56,67%; 3. Mevr. Besselling/mevr. ter
Schegget 56,25%

B r i d g e n



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Uw veelzijdige vakman voor o.a:

- BADKAMERS - VERBOUWINGEN - VLOEREN LEGGEN

- ZOLDERS - DAKRAMEN - TIMMERWERK

- TEGELWERK - SIERPLEISTER - ANDERE KLUSSEN

André v/d Horst
0575 - 52 91 25
06 - 48 95 70 44

Erkende Velux dealer
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten

SUCADELAPPEN

500 gram  4,95

SCHNITZELS
Panklaar 500 gram  5,25

HACHEE
Panklaar 500 gram  4,25

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

HOLLANDSE NIEUWE OOGST RUBENS APPELEN normaal 2 kg € 5,00
INTRODUCTIEPRIJS 4 kg € 5,00

ZOETE DIKKE MUSKAAT DRUIVEN 1 kg € 1,98
NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00
HOLLANDSE KOOLRABI’S 2 stuks € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG

Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05
Van maandag 13 oktober t/m donderdag 
16 oktober a.s. is ons restaurant gesloten.

Vanaf vrijdagmiddag 17 oktober staan wij 
weer tot uw beschikking.

Fam. Cai

Vanwege groot onderhoud aan de
Groenloseweg is deze afgesloten, maar 
wij blijven bereikbaar via de Paralellweg
voor Hobbymateriaal en Appels en Peren. 

Hobbyshop ’t Annemoontje fam Ooyman,
Groenloseweg 37, 0573-491261

Gratis filmvoorstelling voor de jeugd
in

Dorpscentrum Vorden 

15 oktober 2008
13.30 u Pluk van de Pettenflat

15.30 u De Schippers van de Kameleon 2

kaartjes af te halen bij het Dorpscentrum
tijdens openingsuren 

maar op = op
info tel 552722

Voor al uw binnenwerk

NU WEER 
WINTERSCHILDERKORTING

Groenloseweg 13 • Ruurlo
Tel. 0573-451287

De grootste collectie panty's, maillots,
leggings en sokken vindt U bij mij!

Diverse merken oa:
Stapp
Marianne
Filodoro

KOSTER Uw beenmodespecialist!
Elke vrijdag op de markt in Vorden.
Kerkstraat 32, 6941 AH Didam. Tel. 0316-227556.

Bij inlevering van deze bon 2 bundels
Puma sokken naar keuze € 12,50

normaal € 15,90

Geldig op de markt in Vorden t/m 31-10-2008
Uw e-mailadres.............................................................................................

Weeversdrukkerij

Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

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

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

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

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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,--
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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.

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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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”
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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 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



Op zondag 5 oktober werd door pas-
toor Hoogenelst het kerkplein naar
roomse traditie "gezegend". De bestra-
ting kon gerealiseerd worden mede

dank zij bereidwillige medewerking
van de gemeente Bronckhorst en de
inzet van veel vrijwilligers,

Kerkplein gezegend

Het kerkplein van de Christus
Koning Kerk in Vorden is onlangs
geheel nieuw bestraat.

Het bestuur van de touwtrekvereni-
ging Vorden geeft vrijdagavond 10 ok-

tober ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan, in restaurant Eykelkamp een

receptie, voor aanvang zie de adver-
tentie elders. Op de foto het bestuur.

Touwtrekvereniging Vorden

V.l.n.r. Henk Brummelman vice voorzitter, Gerben Bijenhof, Stefan Groot Nulend, Gerrit Barink voorzitter, Arnold Winkels penningmeester,
Gerrit Jan Fliem secretaris.

WARNSVELDSE BOYS-VORDEN 0-4
Vorden gaf in de tweede helft ant-
woord op het knallende vuurwerk, dat
door de Warnsveld supporters voor de
wedstrijd werd afgestoken. Ter opluis-
tering van de streekderby of om de
overwinning in te luiden? Maar Vor-
den schoot met scherp en daar had-
den de groen/witten niet opgerekend.
Het ene doelpunt was nog mooier dan
de andere. 

Bijzonderheid was dat drie jeugdspe-
lers een groot deel van de negentig mi-
nuten de aanvalslinie leiden. Een klin-
kende overwinning voor Vorden waar
niets op af te dingen valt. Het swingt
weer in de Vordense ploeg en de ach-

terste linie onder leiding van Erik Ol-
denhave gaf zondag bovendien geen
kans weg.

Het veld van Warnsveld deed niet aan
een voetbalveld denken, want het was
zwart getooid door de rubberdelen die
door het natte weer naar boven waren
gekomen. Vorden was vooraf een beet-
je beducht voor het kunstgras en de
ervaring daarop van de Warnsveldse
ploeg. Vorden maakte haar bedoeling
echter direct kenbaar en zette Warns-
veld vanaf het beginsignaal onder
druk. Dit leidde echter niet direct tot
kansen. Naar mate de wedstrijd vor-
derde ontstond in de Vordense ploeg
er meer creativiteit en dus ook kan-

sen. Jerry Duistermaat kreeg een aan-
tal goede mogelijkheden en de doel-
man had ook moeite met een aantal
afstandsschoten van Rob Enzerink.

Na de thee een ontketent Vorden, dat
met mooi en snel voetbal Warnsveld
geen schijn van kans meer gaf. Warns-
veld werd volledig zoek gespeeld en er
ontstond veel ruimte op de flanken.
Renz Cornegoor en vooral Bart Stok-
man maakten daar dankbaar gebruik
van. 

Bart Stokman was de verdediging al
een aantal keren te snel afgeweest,
maar in de afronding wilde het nog
niet lukken. In de 55e minuut was het

dan eindelijk raak. Renz Cornegoor
bediende Jerry Duistermaat op maat
en dat betekende de 0-1 Even laten een
identieke situatie, maar toen op een
voorzet van Bart Stokman, maar de
bal kopbal ging rakelings naast. Jerry
Duistermaat, die in feite nog tot de A1
selectie behoort, is sterk aan de bal en
bewaart het overzicht. 

In de 70e minuut een aanval uit het
boekje. Rob Enzerink passeerde enkele
tegenstanders en paste op de meege-
komen Stokman die vanaf de achter-
lijn de bal teruglegde op Rob Enzerink
en die tekende de 0-2 aan. Trainer
Maarten Wolvetang bracht de jeugd-
spelers Mike van Lingen en Lothar Ra-

ben in. Een droomdebuut voor Lothar
Raben, want hij omzeilde uitstekend
de buitenspelval en zijn eerste balcon-
tact was een wippertje over de goalie
van Warnsveld. 0-3 Het zou nog 0-4
worden, want Rob Enzerink zag de
doelman iets te ver voor zijn doel
staan en met een bekeken schot zette
hij de eindstand op het bord. 

Een uitstekende prestatie van de geel-
zwarten, dat het zondag moet opne-
men tegen koploper Neede. In het ka-
der van de Grote Verloting, ten behoe-
ve van de uitbreiding en renovatie van
de accommodatie besteedt Graaf-
schap TV aandacht aan de wedstrijd
met opnamen en interviews.

Vo e t b a l

RATTI 1 - GWVV 1
De heren van Ratti 1 ontvingen hoog-
vlieger GWVV uit Vasselder op sport-
park de Eik. De weergoden waren ge-
lukkig wat vriendelijker dan de be-
richtgeving deed vermoeden. Op een
prima bespeelbaar veld werd om 14.00
uur afgetrapt. GWVV probeerde met
vlot combinatievoetbal de gastheren
onder druk te zetten. Vooral de rechts-
buiten was de eerste helft een plaag
voor de Ratti defensie. Hij was het ook
die de 0-1 na 25 minuten liet aanteke-
nen. Een lange bal van achteruit werd
ongelukkig door de goed spelende
Koen Klein Heerenbrink met het hoof
verleng waarna de aanvaller keeper
Wouter Gudde kansloos liet.

Ratti liet zich door deze achterstand
niet uit het veld slaan, al bleek GWVV
een sterke ploeg. Na ruim een half uur
scoorde GWVV opnieuw. Vrije verdedi-
ger Guido Mullink liet de bal van de
voet springen waarna opnieuw de
rechtsbuiten van GWVV wist te sco-
ren.

Na rust tapte Ratti uit een ander vaat-
je en speelde feller en meer naar vo-
ren. Voorstopper Erwin Weenk ging
voor de verdediging spelen waardoor
centrale middenvelder Robert Ruiter-
kamp door kon schuiven. Dit gaf meer
druk op de verdediging van de gasten.
Na een minuut of 10 in de tweede
helft kwam een voorzet via Mathijs
Nijhof goed voor de goal. Spits Sandor
Verkijk werd vastgehouden en, on-
danks dat Robert Ruiterkamp de bal
in het doel schoot, legde de goed flui-
tende scheidsrechter de bal op de stip.
Hij zag geen kans voordeel te geven
waardoor het doelpunt niet doorging.
De strafschop was natuurlijk de uitge-
lezen kans om terug in de wedstrijd te
komen. Verkijk mikte echter niet ge-
noeg in de hoek en zijn inzet werd
door de keeper gekeerd. Uit de eerst-
volgende aanval na het de strafschop
wist GWVV de score naar 0-3 te tillen.

Een sterke invalbeurt van Michiel
Gudde leverde nog twee Ratti doel-
punten op. Echter, GWVV maakte er
ook nog twee waardoor de gasten met
een, te hoog uitgevallen, ietwat geflat-
teerde 2-5 overwinning naar huis gin-
gen.  Ratti kon terugkijken op een goe-
de tweede helft. GWVV lijkt één van de
kandidaten voor de titel met een goed
voetballende, uitgebalanceerde ploeg.
Volgende week wacht de derby in
Wichmond tegen Socii.

Ratti 1 - Vios Beltrum 2 (dames)
Afgelopen zondag stonden de Ratti da-
mes in de stromende regen op het veld
tegen Vios Beltrum 2. Ratti begon

sterk aan de wedstrijd en keepster
Wieteke Schotsman had lange tijd
niets te doen. Vios Beltrum was veel
aan het verdedigen en probeerde Ratti
het spel moeilijk te maken. In de 12e
minuut zorgde Ratti voor het ope-
ningsdoelpunt. Een kruispass van Ri-
anne Meijerink belandde bij Kim Heu-
velink. Kim Heuvelink wist de bal per-
fect aan te nemen en kreeg alle ruim-
te van haar verdedigster. Ze kon alleen
richting de keepster en verschalkte de
keepster. 1-0. Vios Beltrum moest hier-
na wel op zoek naar de gelijkmaker.
Daardoor kwamen ze meer op Ratti
helft en kreeg de verdediging van Rat-
ti ook nog de taak zich te bewijzen. De
achterhoede stond echter als een huis. 

Tien minuten voor rust werd de voor-
sprong verder uitgebreid. Een uittrap
van de keepster van Vios Beltrum be-
landde in de voeten van Gerrie Brum-
melman. Zij profiteerde van dit foutje
door met een prachtige lob over de
keepster te scoren. 2-0. De rust werd
bereikt met een 2-0 voorsprong. De
tweede helft was het Vios Beltrum dat
meer druk zette. Verdedigster Frederi-
ke Boekelo speelde een dijk van de
wedstrijd en de achterhoede hield
zich goed staande tegen de oplopende
speelsters van Vios Beltrum. Ratti
kwam er sporadisch nog uit, maar
echt gevaarlijk werd het niet meer. De
eindstand bleef 2-0. Aanstaande zon-
dag uit tegen Den Dam. 

UITSLAGEN
Zaterdag 4 oktober
Ratti D1C - SBC '05 D2 5-3
Ratti E1C - Be Quick Z. E3 5-4
Ratti F1C - Doetinchem F3 4-1
Grolse Boys 3 (zat) - Ratti 5 (zat) 1-4
SBC '05 B1D - Ratti B1D 2-2
Vorden C3 - Ratti C1 3-1

Zondag 5 oktober
Ratti 1 (zon) - GWVV 1 2-5
Ratti 4 (zon) - Steenderen 4 1-4
Ratti DA1 (zon) - VIOS B. DA2 2-0
Keijenb. Boys 5 - Ratti 2 (zon) 3-3

PROGRAMMA
Zaterdag 11 oktober
14:30 Ratti 5 (zat) - FC Zutphen 8 (zat)  
14:30 Ratti B1D - AZC B3    
12:00 Ratti C1 - SBC '05 C2    
15:00 Warnsveldse B. D6C - Ratti D1C   
10:00 Harfsen E1 - Ratti E1C    
11:00 Concordia-W F7 - Ratti F1C

Zondag 12 oktober
10:00 Ratti 2 (zon) - Peeske 't 3 (zon)   
10:00 Ratti 3 (zon) - Bon Boys 8 (zon)   
14:00 Socii 1 (zon) - Ratti 1 (zon)   
10:00 Brummen 5 (zon) - Ratti 4 (zon)  
11:30 Den Dam DA1 (zon) - Ratti DA1

Vo e t b a l

Jan Groot Jebbink heeft middels een
vangst van 2300 gram vis, de laatste
onderlinge wedstrijd van de henge-
laarsvereniging de Snoekbaars ge-
wonnen. In totaal werd er in het
Twentekanaal 12.220 gram vis ge-
vangen, 2 Rob Golstein 1960 gram, 3

Derk Wuestenenk 1760 gram. Jan
Groot Jebbink is door dit resultaat
tevens clubkampioen geworden. 

Onder het motto ‘zo vader, zo zoon’,
werd zijn zoon Patrick Groot Jeb-
bink, jeugdkampioen.

Jan Groot Jebbink club-
kampioen de Snoekbaars
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

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

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

Adviesprijs € 11.250 *

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

Lease vanaf € 269 p/mnd.

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

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

LO C AT I E

Voor informatie, reserveringen of een
afspraak kunt u bellen naar: 
0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

Entree 
€ 7,50 p.p.

Uw specialist in

het leggen, onderhouden en restaureren

van diverse soorten vloeren.

Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

(
(

*

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

Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

www.schroder-mode.nl

SPIJKERBROEKEN
MAC
BC
Sandwich

         (ACTIE GELDIG T/M 30-11-08)

RUURLOSEWEG 45A VORDEN
TEL. 0575-551217
WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Wij gaan voor kwaliteit!!!
Witlof kilo 0.50

Goudreinette 2 kilo 1.00
Mandarijnen 15 voor 1.00

Uien 5 kilo 1.50
Aardappelen v.a. 10 kilo 2.99

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.

SH 86-D benzine
Geluidsarm, krachtig en milieuvriendelijk 

dankzij o.m. de katalysator.
Cilinderinhoud .........................................27,2 cm3

Gewicht ........................................................ 5,7 kg
Luchtdoorzet ........................................... 770 m3/h

NU € 369,00*  
cat. € 389,00

BGE 71 elektrisch
Extra stil en extra voordelig.

Opgenomen vermogen ............................. 1100 W
Gewicht ......................................................... 3,0 kg
Luchtdoorzet ........................................... 510 m3/h

NU € 99,00*  
cat. € 109,00

NIEUW

Ontdek onze nieuwe bladblazers!

Nu bij uw vakhandelaar:

NIEUW

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld). Tel. 0575-441688
www.jandewinkel.nl • info@jandewinkel.nl
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INWONERS
Uit een lijst belastingaanslagen uit
1492 en 1496 voor de hertog van Gelre
kunnen we vermoeden dat in het hele
Ruurlose gebied (het dorpscentrum
met wijde omtrek) maar zo'n 200 men-
sen woonden, uitgaande van zo'n 50
huishoudens. Dat betekent dat het
centrum niet meer voorstelde dan een
kleine concentratie van huisjes rond
de kerk. 

Iets later, in 1590, middenin de Tach-
tigjarige oorlog, vertelt Joost aan de
Landdrost in Zutphen dat er nog maar
zeven mensen in Ruurlo zijn overge-
bleven. De rest is dan verdwenen, uit
angst voor de oorlog. 

De meeste Roderloërs vluchtten naar
Lochem. De namen op de kaart ko-
men uit een namenlijst van horige
boeren uit 1600. Everwenninck is ge-
plaatst dicht bij het huidige Everwen-
ninck Totaal Gemak. Brouwer Gotink
op de plek van de tegenwoordige Kei-
zerskroon.

HUIZEN EN BOUWKAMPEN
Iedereen was in de zestiende eeuw
zelfvoorzienend. Men hield zijn eigen
vee en verbouwde zelf voedsel. Zo ook
de pastoor. Vandaar dat er om zijn
huis een stukje bouw- en grasland te
zien is. Dat gold ook voor de smid. Veel
beroepen kende Ruurlo nog niet. Ver-
moedelijk was er naast de smid en pas-
toor ook een brouwer. 

De huizen waren overwegend van
leem en stro, met houten gebinten.
Stenen konden de meesten zich niet
veroorloven. 
De stenen huizen waren weggelegd
voor de kasteelbewoners, voor de rijke-
re families (zoals de richterfamilie De
Venthe) en voor de gemeenschappelij-
ke gebouwen (kerk en pastorie). 

De pastorie is het enige huis met
schoorsteen. In de overige huizen en
hutjes waren de vertrekken open.
Open vuur ging via het ulegat in de
nok van het dak naar buiten. Afgezien
van de pastoor hebben de huizen dus
geen schoorstenen. Glazen ramen wa-
ren er ook nog niet. Als er al een raam-
afsluiting was, dan waren het luiken.

DE WILLIBRORDUSKERK
We zitten in de tijd vóór de Reforma-
tie. De Dorpskerk was toen nog katho-
liek en heette de St Willibrorduskerk.
In oude geschriften wordt de kerk ook
wel eens aangeduid als Onze Lieve
Vrouwekerk. 

De tekening van de kerk is gebaseerd
op de vroegstbekende tekeningen van
Pronk (1732) en zijn leerling De Beijer
(1743). De kerk stond op een es, een
verhoging in het landschap. Eigenlijk
liep die hele verhoging vanaf het Rik-
kelder en de Esweg tot de kerk. 

De kerk werd afgescheiden met een
hekwerkje. Erbinnen lag de begraaf-
plaats. Omdat de Dorpstraat nu strak
langs de kerk loopt rijden we tegen-
woordig dus over de graven van onze
voorouders. Aan de achterkant in het
koor zit in 1557 nog een heel groot
kerkvenster. Nu is dat venster dichtge-
metseld. 

De ramen waren vermoedelijk glas-in-
lood. Er is nog geen uurwerk op de to-
renspits. Op het dak van de kerk zitten
een paar dakkapelletjes die nu zijn
verdwenen. Want vijftig jaar na de tijd
van tekenaar De Beijer, in 1793, stortte
het dak door een hevige storm in. Op-
vallend is dat er geen duidelijke in-
gang aan de kant van het huidige
Kerkplein is te zien. 

Tegenwoordig zitten er twee. Aan de
andere kant van de kerk was er nog
geen noordbeuk zoals we nu kennen.
Die kwam er pas 4 jaar later dan 1557,
en dan in verlaagde vorm ten opzichte
van de huidige noordbeuk.

HET STRATENPLAN.
In 1557 loopt de centrale weg vermoe-
delijk ongeveer zoals de huidige Dorps-
straat. Destijds kronkelde de Dorps-
straat wel om de kerk en begraafplaats
heen. De auteurs denken dat een Esweg
toen al bestond. Hij kwam immers op
de es van de kerk uit. 

Ook de Domineesteeg moet er al zijn
geweest als weggetje. Deze ging recht-
streeks over in de weg naar Grol
(Groenlo) en Borklo (Borculo). Omdat
"dominees" toen nog pastoren heetten
en de pastorie vaak de "wheme" werd
genoemd, is de straat omgedoopt in
de Whemeweg. 

De Wierscheweg is ook al stokoud. Dit
was de uiteindelijke zomerweg naar
Vorden en Barchem. Als de weersom-
standigheden het toelieten kon de zo-
merweg worden gebruikt. Die was
diep uitgesleten en stond vaak onder
water. De winterweg is de huidige Vor-
dense/Ruurloseweg.

DE WEG NAAR BARCHEM/BORKLO
EN DE KROEZEBOOM
Er heeft mogelijk al wel een zandpaad-
je naar het noorden gelopen, maar de
echte hoofdweg van Ruurlo naar Bar-
chem (Noord) en Borculo (Oost) zoals
we hem nu kennen, was er in 1557
nog niet. 

De Kroezeboom (naar schatting meer
dan 400 jaar oud) heeft er mogelijk al
als sprietje gestaan. De molen Agneta
(1851) bestond uiteraard nog niet. 

Op de vroegst bekende landkaart van
Nicolaas van Geelkerken (1650) van de
omgeving van Ruurlo staat al wel een
molen ingetekend, maar die stond
niet in het centrum van Ruurlo.

Roderlo anno 1557

Het stripverhaal Jonker Joost is niet zo maar een fictief verhaal. De au-
teurs doen hun best om alles historisch correct te tekenen en schrijven.
Deze week lopen Willem en Joost het dorp binnen. De vraag is dan: hoe
zag Ruurlo er 450 jaar geleden, in 1557, uit? Aan dit kleine plaatje nr 2 in
de strip deze week is veel research en raadpleging vooraf gegaan. Er be-
staan natuurlijk geen foto's uit die tijd. Oude landkaarten uit deze tijd
ontbreken. Het gaat dus om een reconstructie. De auteurs baseren zich
daarbij op archieven, (latere) landkaarten, tekeningen en verhalen die wel
voorhanden zijn.

Eigenlijk is het besef met pensioen
gaan, nog niet helemaal tot Jan Breu-
kink doorgedrongen. Op zijn laatste
werkdag was hij nog druk op kantoor
bezig. ‘De administratie van de bege-
leiding van de merries moest nog wor-
den afgewerkt. De laatste werkzaam-
heden als dierenarts in de praktijk
was een paar dagen eerder bij Stal Nij-
hof in Geesteren, een onderzoek op-
dracht met echo. Daar zijn twee mer-
ries met sperma, dat in de diepvries
was opgeslagen, gelnsemineerd. Beide
merries zijn nu drachtig’, zo zegt Jan
Breukink die dit dekstation tal van ja-
ren heeft begeleid. 
Opvallend tijdens het gesprek met Jan
Breukink, hij hield zich absoluut nog
niet met zijn pensioen bezig, en sprak
hij alleen maar in de ‘wij-vorm’! Jan:
‘Ik zal het werk als dierenarts best nog
wel gaan missen. Altijd hard gewerkt,
op mijn terrein (paarden) met name
van april t/m augustus lange dagen,
(specifieke drukke maanden in ver-
band met de voortplanting van het
paard). In die maanden dus ook geen
vakantie! We kunnen in onze maat-
schap prima met elkaar opschieten. Er
heerst een uitstekende werksfeer,
waardoor het maken van lange dagen
geen problemen geeft, je hebt wat
voor elkaar over. Ook de gastvrijheid
van de cliënten heb ik altijd als bijzon-
der goed en plezierig ervaren. Nog-
maals ik zal dat gaan missen, maar er
komt veel voor terug.
Ik ben en blijf een liefhebber van het

platteland. Ik zal de komende tijd nog
best wat ‘rondzwerven’ en hier en daar
bij paardenfokkers achter de deur kij-
ken. Bovendien heb ik zelf nog een
paar merries, waarmee ik veulens blijf
fokken. Tuinieren vind ik ook leuk om
te doen, maar waar mijn vrouw en ik
heel erg naar uitkijken, in november
worden wij opa en oma’, zo zegt Jan
Breukink. Hij is geboren en getogen
Vordenaar. Vader en moeder hadden
aan de Zomervreugdweg in het buurt-
schap Linde een gemengd ‘zandbe-
drijf’, dat hield in een bedrijf met koei-
en, varkens, kippen en akkerbouw. De
kinderen, drie jongens en een meisje,
hielpen al vroeg mee op de boerderij.
Jan Breukink: ’Je kunt je wel voorstel-
len hoe dat vroeger ging. ‘Jantje kan lo-
pen, we hebben wel een klusje voor
hem’. Ik heb een fantastische jeugd ge-
had en had al vroeg één missie, ik wil-
de later boer worden. Vader zei toen te-
gen mij, ‘Jan ga jij eerst maar wat le-
ren, boer worden kan altijd nog. Ja,
mijn vader was een vooruitstrevend
man’, zo kijkt hij terug. 
Na de middelbare school in Zutphen
volgde Jan Breukink de Hogere Land-
bouwschool in Ede. Jan: ‘ In het laatste
schooljaar besloot ik om in Utrecht
‘dier- en geneeskunde’ te gaan stude-
ren. Nadat ik in 1974 als veearts was af-
gestudeerd, heb ik een half jaar als as-
sistent dierenarts in Losser gewerkt
Vervolgens heb ik zestien maanden in
militaire dienst op een vrachtwagen
gereden, waarna ik op 2 januari 1976

naar mijn geboortedorp Vorden
kwam, waar ik assistent kon worden
van dierenarts Wechgelaer. Daar kreeg
ik alle soorten dieren te behandelen,
kippen, varkens, rundvee, paarden,
schapen en kleine gezelschapsdieren.
Ongelooflijk leuk werk. Toen Wechge-
laer mij vroeg om te blijven, ben ik in
oktober 1976 getrouwd, want toen ik
op 1 januari 1977 een maatschap met
hem begon, was het belangrijk een
‘achterwacht’ te hebben. Wechgelaer
had een praktijk nabij ’t Zwaantje en
bij mij thuis (’t Jebbink 36) was een
ruimte voor kleine gezelschapdieren.
Met ‘achterwacht’ bedoel ik dat mijn
vrouw thuis alles regelde, administra-
tie, afspraken maken e.d. Zij was een
enorme steun voor mij.

In 1981 zijn we naar ‘t Jebbink 3 ver-
huisd en ging de praktijk die voorheen
bij Wechgelaer was, ook hier naar toe.
Toen Wechgelaer stopte werd Appie
Noordkamp mijn ‘maat’. De volgende
stap was ‘Dierenartsenpraktijk Vor-
den’. (Een maatschap met Nel en
Harm Warringa, Appie Noordkamp en
ik). Sinds 1 januari 1999 zijn daar de
dierenartsenpraktijken Ruurlo, Hen-
gelo, Steenderen, en de dependance in
Zutphen bijgekomen. En sinds kort
ook de praktijk in Eerbeek’, zo legt Jan
Breukink uit. Thans is de naam De
Graafschap Dierenartsen. Na ‘all-
round’ zijn vak als dierenarts te heb-
ben uitgevoerd kreeg Jan Breukink op
gegeven moment het verzoek om de
Stal Koning in Barchem te begeleiden.
De afgelopen vijf jaren was dierenarts
Jan Breukink vrijwel uitsluitend met
paarden bezig. Uit zijn woorden blijkt
overduidelijk dat hij erg ‘gek’ is met
paarden.
Daarover zegt hij: ‘Een paard is een bij-
zonder dier. Het heeft voor de eigen-
aar een emotionele waarde. Veel men-
sen hebben als hobby een paard. Ik
merk dagelijks dat ze vrijwel allemaal
‘feeling’ met het paard hebben. Ik ben
ook zeer tevreden over de wijze waar-
op men de paarden verzorgd. Trou-
wens dat geldt niet alleen m.b.t. tot de
paarden hoor, je ziet de betrokken-
heid ook tot het kleine gezelschaps-
dier (honden, katten e.d.) Wanneer je
als dierenarts een paard behandelt,
moet je altijd goed uitkijken, het
paard kan zomaar een ‘afweer- reactie’
maken, onverwacht een trap uitdelen,
dus altijd opletten. Het leuke aan mijn
vak is (Jan bedoelt ‘was’) is toch wel de
zorg voor het dier, maar ook dat je een
onderdeel bent van de bedrijfsvoering
van de cliënt. Samen zorgen dat het
bedrijf zo goed mogelijk functioneert,
een soort metgezel dus’, zo zegt Jan
Breukink. Zaterdagmiddag 18 oktober
biedt De Graafschap Dierenartsen
hem in hotel Bakker een receptie aan.

Dierenarts Jan Breukink met pensioen

'Ik ben en blijf liefhebber van het platteland'

In ‘De Graafschap Dierenartsen’ dat in Vorden is gevestigd, eindigt het
maatschap op 60 jarige leeftijd. Dat betekent voor de dierenartsen tevens
dat ze dan van hun pensioen kunnen gaan genieten. Voor dierenarts Jan
Breukink betekende dat vorige week (1 oktober): einde carrière!

Jan Breukink met pensioen.

De lucht is grijsblauw van de kou. Slierten nevel dwalen

over de velden. De kornuiten ademen de kou met volle

teugen in. Op het moment dat ze linksaf willen slaan, 

blijft Willem staan.

-- Verhip,  vergeten! Mijn kruisboog ligt nog bij de Derick

de smid. Kom, gauw naar het dorp! Ze lopen over de kei-

harde zandweg langs de huisboerderij van het kasteel en

passeren De Schans. Even verderop lopen ze de Dorps-

straat in. Die slingert als een beek langs de eenvoudige

woningen. Ze passeren de hutjes van Everwenninck en

Smeink. Wapensmid Derick Bosch heeft een bouwvallig

optrekje vlakbij de kerk, links naast het kerkhof en de

waterput. 

Tweehonderd zielen wonen in het kerspel Roderlo, als je

alle hoeven en hutten in de buurt meetelt. Iedereen kent

elkaar in het kleine Achterhoekse dorpje.

Het gerucht is dat Smid Derick sinds kort heel rijk is.

Lamme Pastoors beweerde laatst in de herberg dat 

Derick grond heeft gekregen. Op zich is dat niet bijzonder

-iedereen heeft wel een stukje land voor eigen gebruik-,

maar Derick zou héél veel grond hebben en bovendien

buiten Roderlo. Volgens Lamme verpacht hij dat land 

tegen woekerprijzen.

Als Joost en Willem de donkere smidse inlopen horen ze

een zware stem.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

5

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Peter Rowan is een soort levende le-
gende. Al decennia lang behoort hij
tot de meest innoverende artiesten
van Amerika. De veelzijdige artiest ex-
perimenteert graag en maakt muziek
in de meest uiteenlopende stijlen. Hij
werkte o.a. samen met top artiesten
als Ry Cooder, Bill Monroe, Flaco Jime-
nez en anderen. In projecten als 'Earth
Opera' deelde hij het podium met 'The
Doors'. Peter Rowan werd voor zijn
muzikale prestaties geëerd met een
Grammy Award. 
Tish Hinojosa zingt sociaal bewogen
liedjes (eigen werk) waarmee ze veelal

opkomt voor de minderheden en met
haar teksten misstanden aan de kaak
stelt. Als dochter van Mexicaanse im-
migranten werd ze belnvloed door
haar afkomst en ontwikkelde ze in de
loop der jaren een eigen, unieke stijl.
Ze werd zich bewust van de stelselma-
tige uitbuiting van Mexicaanse arbei-
ders en latino vrouwen. De songs van
Hinojosa zijn reflecties van de vaak
harde werkelijkheid, afgewisseld met
de zonnige kanten want die zijn er
ook. Prachtige liedjes met een uitzon-
derlijke creatieve zeggingskracht,
soms ingetogen, dan weer vrolijk en
uitbundig met Mexicaanse klanken.
Ze ontving voor haar activiteiten di-
verse onderscheidingen. Voor infor-
matie over aanvang, etc. zie de ru-
brieksadvertentie elders in deze krant.

Americana Legends 

Tish Hinojosa & Peter Rowan
Op zondag 19 oktober spelen de
Americana Legends Tish Hinojosa
& Peter Rowan bij 't Zwaantje te
Lichtenvoorde.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vlöggellam.

B. Handgroten.

C. Nachscha, Nachtscha.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Ter viering van hun geheel vernieuw-
de keuken-, badkamer- en tegelshow-
room organiseert BinnenHuisCenter
HCI aan de Kruisbergseweg te Hengelo
twee spectaculaire open dagen op 10
en 11 oktober. Er zijn diverse activitei-
ten voor jong en oud. 

Naast de ballonvaart zijn er ook ande-
re mooie prijzen te winnen. Zoals een
schoonheidsarrangement, een week-
endje weg en een Nintendo spelcom-
puter voor de kids.

BinnenHuisCenter HCI biedt alles
voor een nieuw in te richten of te reno-
veren huis. In de uitgebreide show-
room vinden bezoekers keukens en
badkamers in elke stijl, smaak en prijs-
klasse. Maar ook wand- en vloertegels,
natuursteen en binnen- en buitendeu-
ren. In de showroom zijn de laatste
trends en nieuwste ontwikkelingen op
badkamer- en keukengebied te zien.
De deskundige medewerkers staan de
bezoekers bij met advies en service.

Met Binnenhuiscenter HCI de lucht in

Op zoek zijn naar een nieuwe keu-
ken of badkamer en dan opeens de
lucht in gaan! Tijdens de open da-
gen op 10 en 11 oktober bij Binnen-
HuisCenter HCI in Hengelo (Gld.)
maken bezoekers kans op een gra-
tis ballonvaart. Daarmee zoekt het
BinnenHuisCenter het letterlijk
hogerop.

Op nieuw is de fietscommissie er in
geslaagd weer een schitterende route
uit te zetten over stille wegen en pa-
den, waar men kan genieten van de
prachtige herfstkleuren. De start en

de finish is evenals voorgaande jaren
bij het Schietkroontje, achter Café Res-
taurant de Keizerskroon. Na de tocht
kan men genieten van een heerlijk
bord Snert.

De afstand van de tocht is ca. 40 km en
er kan gestart worden van 11.00 tot
13.00 uur. Informatie VVV Ruurlo,
(0573) 45 39 26.

Veertiende Snert Fietstocht Ruurlo
Op zondag 19 oktober zal voor de
veertiende keer de inmiddels be-
kende Ruurlo'se Snert Fietstocht
verreden worden.

SPEEL MEE MET VV VORDEN!!
Om de actie “Speel mee met VV Vor-
den !!” nog meer aandacht te schen-
ken komen ze op 12 oktober naar Vor-

den om een verslag te maken van de
wedstrijd tegen Neede. De wedstrijd
begint om 14.00 uur.Ook zullen ze een
gesprek hebben met William van der
Veen, voorzitter van de VV Vorden.

UITZENDING
Graafschap TV Sportmagazine wordt
maandag vanaf 20.10 uur uitgezon-
den is elk uur te bekijken tot dinsdag
20.00 uur. (24 keer per dag, 1 keer per
uur). Vanaf dinsdagochtend is Graaf-
schap TV Sportmagazine ook via: 
Programma Gemist op 
www.graafschap.tv te bekijken.

"Speel meet met VV Vorden"

Graafschap TV komt a.s. zondag

naar Vorden-Neede
Graafschap TV presenteert vanaf 1
september wekelijks op maandag-
avond het regionale sportprogram-
ma “Sportmagazine”. Graafschap TV
Sportmagazine laat wekelijks uitge-
breide wedstrijdverslagen zien,
brengt interessante sportitems,
sportnieuws en presenteert een
agenda van gebeurtenissen op sport-
gebied in de aankomende week.

Bij de B categorie reden Jeroen Borgo-
jen, Felix Wolbert en Joost Berendsen
een zeer goede tijdrit. In een veld van
51 clubteams werden zij knap 39e. 

Aangezien de meeste teams met vier
renners aan het vertrek stonden en de
ploeg van de RTV maar uit 3 renners
bestond, is dit een zeer goede presta-

tie. Zij lieten tevens de regionale clubs
achter zich.

Ook de A-ploeg presteerde naar beho-
ren. Jan Weevers, Peter Makkink, Mar-
tin Weijers, Rens te Stroet, Olav van de
Berg en en Simon Bargeman werden
in een veld van 67 teams 31e. Ook zij
lieten veel regionale clubs achter zich.
Veel renners maken zich nu op voor
het cross seizoen. Zo start volgende
week de GOW competitie en worden
er in de regio weer veel veldtoertoch-
ten verreden. De crosstraining wordt
ook weer opgepakt. Vanaf november
trainen de renners iedere woensdag-
avond op het evenemententerrein van
Wichmond.

RTV sluit wegseizoen goed af
De renners van RTV Vierakker
Wichmond hebben afgelopen za-
terdag het wegseizoen goed afge-
sloten. In het Groningse Hooge-
zand werden de Nederlandse club-
kampioenschappen verreden. In
deze ploegentijdrit voor clubteams
vertrok de RTV met twee teams.

Het onderhoud van kunstgrasbanen
is heel belangrijk. Het blad moet wor-
den verwijderd en het zand regelma-
tig goed verdeeld. Omdat in maart
van dit jaar de trekker het begaf werd
een nieuwe Stiga maaimachine aan-
gekocht. “Het voordeel is dat de le-
vensduur van de baan voor jaren ver-
lengd wordt en er extra tijd is om te

sparen voor vervanging,” legde Ap
Meulenveld uit. “Maar de tennisba-
nen van De Nieuwe Hellewei liggen
afgelegen en zijn daardoor regelma-
tig doelwit van vandalisme met als
dieptepunt de brutale diefstal van de
nieuwe machine, vrijdag 8 augustus
jl. nota bene op klaarlichte dag.” Een
oproep in de pers werd gedaan, waar-

op een reactie kwam van een bedrijf
uit Beek met een huurkoopvoorstel.
De Fa. Pelgrom uit Hummelo had ech-
ter een beter plan en schonk een
nieuwe machine. 

Onder belangstelling van de leden en
bestuur van de vereniging kreeg de
voorzitter Ap Meulenveld de sleutel
overhandigd van Mark Pelgrom. Ten-
nisvereniging De Nieuwe Hellewei,
www.hellewei.nl is de firma heel
dankbaar.

Nieuwe veegtractor voor De Nieuwe Hellewei in Steenderen

Fa. Pelgrom uit Hummelo gulle gever

Afgelopen zaterdag 4 oktober werd door Mark Pelgrom van Landbouw
Mechanisatie Bedrijf Fa. Pelgrom uit Hummelo een gloednieuwe veegtrac-
tor gegeven aan tennisvereniging De Nieuwe Hellewei in Steenderen.

Voorzitter van De Nieuwe Hellewei Ap Meulenveld kreeg de sleutel van de nieuwe Stiga overhandigd door Mark Pelgrom.
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Dit seizoen mocht hij al een paar keer
rijden op een Suzuki van het AMICI ra-
cing team in de supersport klasse. He-
laas heeft hij nog geen onderdak ge-
vonden voor een race team voor vol-
gend seizoen. Komende winter zullen
ze alles in het werk stellen om het
budget rond te krijgen. Helaas is hij af-
hankelijk van sponsering omdat het
privé niet mogelijk is om het geld bij
elkaar te krijgen. De uit Warnsveld af-
komstige Frank Kastermans werd elf-
de in deze klasse. 

In de 3D Cup race was er een felle
strijd om de eerste plaats tussen Leon
Bovee en Marijn Tielemans uit Laag
Keppel. Tielemans reed vele ronden

aan de leiding met daar meteen ach-
ter Bovee. Bovee wist in de laatste ron-
de nog voorbij Tielemans te komen en
pakte daarmee de overwinning en het
kampioenschap in de 3D Cup. On-
danks dat Tielemans verslagen was
met minder dan 1 seconde was hij
zeer in zijn nopjes met het behaalde
resultaat. In de race voor de Classics
werd Jarno Onstenk zesde. 

In het Duitse Frohburg werd in het
zelfde weekend ook gereden en daar
kwamen diverse rijders en teams uit
de regio aan de start. In de 3 Landen-
cup wedstrijd deed verrassend Swen
Ahnendorp mee. Ahnendorp viel in de
eerste manche uit en werd in de twee-

de race zevende. Het kampioenschap
in de 3 Landencup ging naar de Belgi-
sche rijder Stefan Demeulemeester.
Demeulemeester reed de meeste pun-
ten bij elkaar in Hengelo, Oostende en
Froburg. Ahnendorp haalde echter
wel het podium met een derde plaats
in de supersport klasse. Hier ging de
overwinning naar de Duitse rijder Ri-
co Penzkofer, tweede werd de uit Ier-
land afkomstige William Dunlop. 

Frank Bakker en Tonnie Wassink uit-
komend voor het Performance Racing
Achterhoek kwamen aan de start in
de 250-cc categorie. Bakker  reed zich
naar een verdienstelijke vijfde plaats
in deze sterk internationaal bezette
klasse. Winnaar werd Thomas Walter
met meteen daarachter ex Grand Prix
rijder Dirk Heidolf. De derde plaats
was wederom voor de Ierse rijder Wil-
liam Dunlop. Tonnie Wassink moest
opgeven met mechanische problemen
aan zijn motor. Bakker zal naar grote
waarschijnlijkheid volgend seizoen
net als Den Besten ook uitkomen in de
supersport klasse. De 250-cc zal niet
meer rijden in Nederland voor het
ONK.

Zesde overwinning Joey Den Besten
in juniorcup

In het weekend van 27 en 28 september werd op het TT Circuit van Assen
de C. R. T. Race Days gehouden. Er kwamen veel coureurs op dit evenement
af en ook de toeschouwers lieten het niet afweten. Tal van regionale rij-
ders kwamen in verschillende klassen aan de start. In de juniorcup 125-cc
behaalde HAMOVE rijder Joey Den Besten zijn zesde overwinning van de
zeven verreden races dit seizoen. Joshua Das maakte het Den Besten niet
makkelijk en ging de strijd met hem aan. Das reed een aantal ronden op
kop maar naarmate de wedstrijd volgde reed Joey bij hem weg. Den Besten
pakte zijn laatste overwinning in deze klasse met een voorsprong van 4, 5
seconde. Joey liet na afloop weten deze klasse te zullen verlaten en over te
willen stappen naar de supersport 600.

Vijfde plaats Frank Bakker in Frohburg foto Henk Teerink

Het Alzheimer Café voor Doetinchem
en Omstreken opent het nieuwe sei-
zoen op dinsdag 14 oktober met de
vertoning van de film Met mij is niks
mis. Het café wordt van 19.30 tot 21.30
uur gehouden in Het Borghuis in het
centrum van Doetinchem. In de film
tonen computeranimaties wat er mis
gaat in de hersenen van iemand die de
ziekte van Alzheimer heeft en gespeel-
de scenes brengen het verloop ervan
in beeld. Na de film is er gelegenheid
tot het stellen van vragen en discussie.
Het Alzheimer Café is een regionaal

maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en al-
le andere belangstellenden. Het wordt
elke tweede dinsdag van de maand
tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden in
Het Borghuis. De toegang is gratis. Het
Alzheimer Café heeft als werkgebied
de gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Bronckhorst
en Doesburg.  Voor meer informatie:
telefoon 06-20412665 of email 
doetinchem@alzheimer-nederland.nl 

Zie ook de internetsite 
www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem

Alzheimer Café
Alzheimer Café vertoont film Met
mij is niks mis

De zorg voor een kind met een licha-
melijke of geestelijke beperking kan
heel zwaar zijn. Ouders doen alles om
zo goed mogelijk voor hun kind te zor-
gen. Soms heeft een kind zelfs dag en
nacht zorg nodig. 

Tijd voor zichzelf schiet er meestal bij
in, terwijl ze dat juist nodig hebben
om zich weer een beetje op te laden.
De VIT Oost-Gelderland organiseert
daarom de zogenaamde respijtarran-
gementen voor mantelzorgers, deze
keer specifiek voor ouders die zorgen
voor een kind met een beperking. 

Tijdens deze dagen bent u 'er even tus-
sen uit', samen met lotgenoten. U
heeft tijd voor uzelf en hoeft even niet
te zorgen, regelen of piekeren. Het

Woodbrookershuis in Barchem, een
landhuis op Landgoed de Kaleberg in
Barchem, draagt bij aan de doelstel-
ling van het respijtarrangement: ont-
spannen en op adem komen. 

Iedereen die zorgt voor een kind met
een beperking kan zich aanmelden
voor het respijtarrangement. De eigen
bijdrage is, dankzij subsidies van de
Provincie Gelderland en Mezzo, maar
€ 75. Hierbij inbegrepen zijn alle
maaltijden en koffie en thee. 

Op 18 en 19 oktober vindt een respijt-
weekend plaats voor jónge mantelzor-
gers (12-18 jaar) die thuis een zorgsitu-
atie kennen. Zij kunnen tijdens deze
dagen deelnemen aan een survival.
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar, dus belangstellenden moe-
ten snel reageren. 

Ouders kunnen voor informatie of
aanmelding bellen met de VIT (0573)
43 84 00, op werkdagen van 9.00 -
15.00 uur. Aanmelden kan tot en met
17 oktober a.s. Meer informatie kunt u
vinden op www.vitoostgelderland.nl

Ouders van kinderen 

met een beperking kunnen

'Er even tussen uit'
Op  31 oktober, 1 en 2 november
kunnen ouders van kinderen met
een beperking een aantal dagen
ontspannen in het Woodbrookers-
huis in Barchem. Dit respijtarran-
gement wordt georganiseerd door
het Steunpunt MantelZorg van de
VIT Oost-Gelderland.

De vakgerichte training had als onder-
werp, de nieuwe najaar en winterkleu-
ren 2008/2009, afgestemd op de nieu-
we herfst/winter haarkleuringen, cen-
traal daarin stond de combinatie haar-
kleur en make-up als totaalconcept.
Het totaalconcept van Leco komt per-
fect overeen met dat van Martine Hair
+ Beautysalon: een combinatie van
haarkleur en make-up die elk persoon
een zo sterk mogelijke uitstraling ge-
ven waarbij, U, als klant zich lekker
voelt.
Anja en Martine hebben op hun eigen
trainingsavonden hun collega's ge-
traind in datgene dat ze zelf tijdens de
training van Leco hebben geleerd. 

CAPTURE: HAARLIJN
NAJAAR/WINTER 2008/2009
Op 8 september was het voltallige
team van Martine Hair + Beautysalon
aanwezig bij de presentatie van de
nieuwe haarlijn najaar/winter
2008/2009 in Zeist. Deze presentatie
werd verzorgd door KOC Nederland
onder leiding van LookingGood pre-
sentatrice Mariëlle Bastiaansen. De
haarlijn Capture biedt 3 inspirerende
thema's: Het thema City Couture is
gelnspireerd op de fashion wereld
waar stilistische beelden centraal
staan. Denk aan luxe couture en rijke
stoffen, met veel aandacht voor afwer-
king en details. Dat is ook te zien in de
kapsels met strakke, geometrische vor-
men. Glans speelt de hoofdrol. Het ro-
mantische, landelijke leven is de rode
draad in het thema Country Club. Op-
vallend is de luxe outdoor uitstraling
van het rijke buitenleven. Het haar
heeft veel vrijheid, textuur, volume en
laagjes. De speelse vormen geven het
kapsel een hoog feel good-karakter.

Culture Clash heeft een jonge uitstra-
ling, met felle accenten en gewaagde
combinaties. Het haar heeft opvallend
veel contrast in de lengtes. Hier heb-
ben de rustige en romantische styling-
variaties plaatsgemaakt voor ruig ge-
stileerde lokken en plukken. Door het
mixen en matchen van stijl en vorm
ontstaat een hoge mate van creativi-
teit.

THE FABULOUS LIFE
Daarnaast zijn heeft Niels Jansen,
voormalig Nederlands kampioen vis-
gie, het team getraind met de nieuwe
make-up lijn van Movie, Fabulous Life
: Van Coco Chanel tot filmiconen uit
de jaren '20 en '30. De nieuwe herfst-
winter collectie van Movie is gelnspi-
reerd door 'The Fabulous Life' van de
sterren van weleer. Dat betekent een
krachtige en rijke make-up, waarbij
het accent op de ogen ligt met een uit-
gesproken kohllijn in nieuwe tinten
als bronze en violet. De lippen blijven
naturel en glanzend met de Glossy
Lips lipgloss in mooie kleuren als rose,
wisteria en cyclamen.

Het team van Martine Hair + Beautysa-
lon wil u graag laten ervaren wat ze al-
lemaal hebben geleerd van Leco en u
de laatste make-up van Movie demon-
streren. U bent van harte welkom op
de GRATIS make-up workshop op za-
terdag 18 oktober. De workshop begint
om 09:00 s'ochtends. Om ervoor te zor-
gen dan u allemaal voldoende tijd
krijgt om mooi opgemaakt te worden,
tips en adviezen te vragen, wordt u
verzocht om een afspraak te maken.
DEELNAME IS GRATIS !!! Martine Hair
+ Beautysalon, Sint Michielsstraat 2B,
tel. (0575) 46 57 15.

Leco traint Martine Hair 
+ Beautysalon
Zaterdag 18 oktober gratis Make-up Workshop

Anja en Martine volgden onlangs op uitnodiging van Lóreal Professionel
Nederland een workshop bij Leco van Zadelhoff, Nederlands bekendste
Stylist en visagist van dit moment. In Amsterdam werden Anja en Marti-
ne ontvangen door Leco van Zadelhoff, onder andere de vaste kapper en
visagist van Linda de Mol, Estelle Gullit, Leontine Borsato en vele andere
bekende, en minder bekende, Nederlandse dames.

SOCII NIEUWS
Socii ging op bezoek bij Den Dam.
Met vanaf het begin twee gelijk
waardige ploegen tot kort voor de
rust toen de thuisclub een 1-0
voorsprong nam.

Trainer Jan Steffens wisselde in de
rust twee spelers die niet in de
wedstrijd zaten en dit schepte ge-
lijk al vele kansen. 

Toch kwam door onderuit halen
van Robert Kornegoor via een
strafschop de 1-1 op het bord door
Jan Willem Krijtgoed ingescho-
ten. 

Na die tijd vielen de kansen niet te
tellen maar verder dan een kei-
harde bal op de paal van Dubaern
Besseling kwam men niet.

Verdere uitslagen
PAX 4 - Socii 2 1-4

Programma 12 okt
Socii - Ratti
Socii 2 - VVG 25 3
Erica 76 6 - Socii 3
Rheden 3 - Socii 4
Socii 5 - Be Quick Z 5

Vo e t b a l
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

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

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

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

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken

een nieuwe uitstraling!

Tegeltje, tegeltje 
aan de wand, 
wie heeft de 

mooiste badkamer 
in ‘t land?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

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

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

48ste  Herfstkleurenwandeltocht
op 18 en 19 oktober a.s.

Start Sportherberg de Veldhoek, Varsselseweg 55, Veldhoek
(halverwege Ruurlo-Zelhem)

Starttijd: 30 en 20 km  9.00 uur - 10.00 uur
Starttijd: 15, 10 en 5 km  10.00 uur - 14.30 uur

Organisatie: Wandel Sport Vereniging “de Ploeg”
Meer informatie: tel.0575-463013 / 0314-641531

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 11 oktober

in het café

7 op de Schaal
van Richter

In de discotheek

D.J. Martijn
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WEBPAPER
De digitale krant!

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

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings
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D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterho

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

dadaBOKBIERBOKBIERggzutphenzutphen

11.00 uur - Inspannen optocht
Polplein - De Mars

13.00 - 19.00 uur Bokbiermarkt
Presentatie 20 soorten bokbier

Live muziek op drie podia met:
De Sleppers, Kiek uut en Kas-Bendjen

13.00 en 16.00 uur - Taptoe - 
s’ Gravenhof

Show- & Marchingband EVC

14.00 - 15.30 uur - Grootse 
nostalgische optocht

Start IJsselkade thv het IJsselpaviljoen

Voor meer informatie: 
www.bokbierdag.nl

Kom naar de 
Nationale Bokbierdag in Zutphen!

2008

zondag
oktober
zondag
oktober

2008
1212

nationalenationale

Kom naar de 
Nationale Bokbierdag in Zutphen!

HOOFDSPONSOR:

Leeuwiss Elekt rotechniekk   
zoekt een all-round 

Elektromonteur

Wij vragen: - Goede vakkennis
- Ruime ervaring 

Wij bieden: - Een afwisselende functie 
- Prettige collega’s
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Uitstekende beloning   

Voor verder informatie kun je contact opnemen met:
De heer A. Hagen, telefoon (026) 3620863 

Sollicitatiebrieven kan je richten aan:
Leeuwis Elektrotechniek
T.a.v. de heer A. Hagen 

Postbus 165 
6880 AD  VELP

of
hagen@leeuwis.net

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

BinnenHuisCenter HCI   Kruisbergseweg 13   7255 AG  Hengelo (Gld.)   Telefoon 0575 46 81 81   www.binnenhuiscenterhci.nl

Open huis
     Hengelo
        10 - 11 oktober

SPECTACULAIR
VERNIEUWDE 

KEUKEN-
BADKAMER- EN 

TEGELSHOWROOM

openingstijden
open huis

vrijdag: 16.00-21.00 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur

(2x) En voor de kids 
een Nintendo 
spelcomputer

koffie met lekkers
kinderschminken door clown
huidanalyse door
schoonheidsspecialiste
poffertjeskraam
kleurplaataktieWinWin



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Vanaf 10 oktober a.s. staan ze weer
op 150 plaatsen in de gemeente: 
de speciale, tijdelijke bladkorven
waarin u het bladafval uit uw tuin
gratis kunt deponeren. Nagenoeg
alle kernen en buurtschappen zijn
voorzien (gebieden buiten de
bebouwde kommen niet, bewoners
daar composteren veelal). De ge-
meente vindt het belangrijk u vol-
doende mogelijkheden te bieden om
uw afval gescheiden in te leveren.
De korven voor het bladafval zijn
hiervan een voorbeeld. Een over-
zicht van de plaatsen waar alle
bladkorven in Bronckhorst te vinden
zijn, staat op www.bronckhorst.nl,
onder Afvalsite. 

Voor de bladkorven gelden de
volgende voorwaarden:           
• alleen te gebruiken tussen 08.00

en 22.00 uur                                                 
• alleen bladeren, dus geen plastic

of papieren zakken                                   
• geen tuinafval zoals onkruid,

grasmaaisel of afstervend loof;

dit hoort in de groene container.
Wanneer wij dit tuinafval aantref-
fen in een korf, dan krijgt deze een
gele kaart met een waarschuwing.
Gebeurt het daarna nogmaals,
dan moeten wij de korf helaas
verwijderen. De reden hiervoor is
dat het blad wordt verzameld om
daarna te composteren. Als er

teveel vervuiling in zit, kan dit niet
goed en snel genoeg

• als de container vol is, bladafval
s.v.p. weer meenemen. Achterlaten
buiten de korven is niet toegestaan!
Gebeurt dit te vaak dan is de
gemeente ook genoodzaakt de
korf te verwijderen                                    

De gemeente plaatst de korven aan
het begin van de herfst. Na de blad-
periode (vlak voor de kerst) worden
de korven weer weggehaald tot
volgend jaar. De gemeente ledigt
de korven wekelijks. 

Tip: composteren kan natuurlijk
ook!
U kunt uw bladafval natuurlijk ook
composteren. Wie de bladeren com-
posteert op een composthoop in de
tuin kan ze later weer gebruiken als
voedingstof voor gras, planten en
struiken. Of beter nog, laat bladeren
in uw borders en tussen heesters
gewoon liggen: afgevallen bladeren
in de tuin vormen in de winter een
bodembedekking die planten,
kleinere dieren en micro-organismen
beschermt. In het voorjaar en de
zomer ontstaat hierdoor een 'mulch-
laag' die water langer vasthoudt 
en onkruidgroei tegengaat. Micro-
organismen verbeteren de bodem-
structuur, waardoor planten beter
groeien.

Gemeente installeert bladkorven weer 
U kunt uw bladafval gratis kwijt op 150 plaatsen

De komende tijd plaatst de gemeente
nieuwe plattegronden bij de kernen.
Het doel is een eenduidige en her-
kenbare presentatie door een goede
kaart met een uitstraling die past 
bij de gemeente. Omdat recreatie 
en toerisme speerpunt van beleid
van de gemeente is, worden de
toeristische locaties duidelijk
aangegeven.

De informatiekasten
Iedere kern krijgt een informatiekast
(de vier grote kernen meerdere). 
De plattegronden worden door de
gemeente gemaakt en bijgehouden;
ze komen in een niet verlichte kast.
Er komt geen reclame op de kasten
of de kaarten.

Vermelding van recreatieve/
toeristische ondernemingen
U kunt als recreatieve/toeristische
ondernemer wel een pictogram met
naamsvermelding op de plattegrond
laten plaatsen. De kaarten worden
één keer per twee jaar vervangen.
Vermelding en vergoeding gelden
dus ook voor een periode van twee
jaar. De kosten van een vermelding
bedragen € 20,- voor twee jaar.

Aanmelden kan vóór 30 oktober 2008:
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog
vragen, dan kunt u contact opnemen
met Simone Hut van de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling van de gemeente, 
e-mail: s.hut@bronkhorst.nl
tel. (0575) 750379.

Toeristische ondernemers: uw pictogram

op nieuwe plattegrondkaarten?

De monumentencommissie verga-
dert op 15 oktober 2008 om 09.00
uur in het gemeentekantoor. 
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Het pand Okhorstweg 4 in Wichmond staat ook op de agenda

Vanaf 1 oktober a.s. werkt de
gemeente met een nieuwe leve-
rancier en dienstverlener voor de
Wmo-hulpmiddelen (bijvoorbeeld
rolstoel, scootmobiel etc). Na een
zorgvuldige selectie, waarbij voor
ons de aan te bieden kwaliteit aan
onze cliënten op nummer 1 stond,
hebben wij een contract afgesloten
met Harting-Bank. Harting-Bank
heeft hiervoor een volledig toegerust
pand ingericht en betrokken aan
de Havenstraat 59 in Doetinchem.
Haar servicedienst voert met
servicebussen reparaties bij de
cliënten thuis of onderweg in de
regio uit. 

Harting-Bank Doetinchem neemt
alle activiteiten van Welzorg
Lichtenvoorde over. Zij voert alle
nieuwe passingen en reparatie-
aanvragen vanaf 1 oktober uit. 
Wij rekenen op een goede samen-
werking met de nieuwe leverancier
en willen het eventuele ongemak
vanwege deze overgang voor alle

cliënten tot een minimum beperken.
Mocht er desondanks onduidelijk-
heid of hinder ontstaan, dan kunt
u contact opnemen met ons
Wmo-loket via tel. (0575) 75 02 50.
Via een brief van de gemeente,
die eind vorige week is verspreid,
hebben alle gebruikers van de
Wmo-hulpmiddelen uitgebreide
informatie over Harting-Bank
Doetinchem gekregen met alle
noodzakelijke contactinformatie. 

Wat nu te doen bij pech?
Vanaf 1 oktober 2008 rijdt Harting-
Bank in de regio rond met haar
servicebussen. Indien u een storing
hebt aan uw voorziening dan kunt
u hen dag en nacht het hele jaar
door bereiken via hun servicenum-
mer (0314) 64 91 64 of per e-mail
hb.doetinchem@harting-bank.nl.

Voor meer informatie verwijzen
wij u naar onze website
www.bronckhorst.nl, onder Snel
naar/Alles over de WMO.

Harting-Bank nieuwe leverancier en
dienstverlener voor Wmo-hulpmiddelen



De provincie Gelderland ontving
onlangs van een externe partij het
verzoek of het mogelijk is om een
windmolenpark te plaatsen vlakbij
Rha op het grondgebied van de
gemeente Bronckhorst. Aan de ge-
meente is gevraagd om een stand-
punt in te nemen over dit verzoek.

Voorstel b en w
Het college van burgemeester en
wethouders stelt de gemeenteraad
in de commissie (15 oktober a.s.)
en de raad van 23 oktober voor om
hun besluit van 31 januari 2008 te
handhaven om geen medewerking
te verlenen aan het realiseren van
een windmolenpark, maar om alter-
natieve vormen van duurzame energie
(bio-energie en zonne-energie) te
stimuleren en initiatieven te onder-
steunen.

Argumenten
De gemeenteraad droeg op 31 januari
2008 meerdere argumenten aan om
geen medewerking te verlenen aan
het realiseren van een windmolen-
park in Bronckhorst. Het belangrijk-
ste argument was dat dergelijke

grote windturbines niet passen bin-
nen het landschap van de gemeente
en een grote inbreuk geven op het
landschap en de natuur en de leef- en
woonomgeving in de groene gemeente.
Tevens hadden zij bezwaren tegen
het plaatsen van windturbines in het
open gebied met visuele gevolgen
voor de kernen Baak, Bronkhorst,
Rha en Olburgen. Daarnaast hadden
zij twijfels over het rendement van
de windmolens in dit gebied. Verder
zijn er goede alternatieven voor
duurzame energie, zoals biomassa,
zon of water. Deze vormen passen
beter in het landschap en onze woon-
omgeving. De raad was in januari
van mening dat naar andere vormen
van duurzame energie moet worden
gekeken (o.a. biomassa en zonne-
energie) en naar de mogelijkheden
hiervan onderzoek moet plaats-
vinden. Met het realiseren van
bijvoorbeeld biogasinstallaties kan
ook voldaan worden aan de doel-
stelling om meer duurzame energie
op te wekken.

Windmolenpark in

Bronckhorst?

Als er brand uitbreekt, telt iedere
seconde. Veel mensen denken dat
het hen niet zal overkomen. Wellicht
denkt u dat ook. Toch breekt er in
ons land nog altijd in gemiddeld
twintig woningen per dag brand uit.
Dat zijn zo'n 8.000 woningbranden
per jaar. Hierbij zijn vijftig dodelijke
slachtoffers en 800 zwaargewonden
te betreuren. Het nemen van enkele
simpele voorzorgmaatregelen, zoals
het plaatsen van rookmelders, kan
het leven redden van uzelf èn dat
van uw huisgenoten.

De meeste branden ontstaan terwijl
u slaapt. Niet alleen het vuur is
gevaarlijk, maar ook de rook. Nu
denkt u misschien dat u wel door de
brandlucht wordt gewekt, maar dat
is niet het geval! Rook bevat
namelijk koolmonoxide. Dit werkt
als een slaapgas dat u niet ruikt. U
wordt dus niet wakker van de rook.
Daarom is het belangrijk dat u
vroegtijdig wordt gewaarschuwd,
zodat u en uw huisgenoten in geval
van brand op tijd het huis kunnen
verlaten.

Nationale Brandpreventieweken
in teken van rookmelders
In de maand oktober staan de

Nationale Brandpreventieweken
in het teken van de rookmelders. 
De campagne startte op 1 oktober en
eindigt op 25 oktober a.s. Binnen het
Samenwerkingsverband Brandweer
Achterhoek West nemen de brand-
weerkorpsen uit de gemeenten
Doetinchem, Oude IJsselstreek,

Bronckhorst en Montferland hieraan
deel. Als inwoner van één van deze ge-
meenten kunt u tijdens de Nationale
Brandpreventieweken voor informatie
over het thema 'rookmelders' terecht
bij de brandweerkorpsen. Ook op de
website www.rookmelders.nu vindt
u hierover meer informatie.

'Rookmelderdagen' in
Bronckhorst
Op 20 oktober 2008 kunt u van 
09.00 tot 12.00 uur in de brandweer-
kazernes van de brandweer
Bronckhorst terecht voor informatie
over rookmelders. De adressen zijn:
1. Brandweerpost Hengelo (Gld),

Het Iekink 13
2. Brandweerpost Steenderen, 

Dr. A. Ariënsstraat 33B 
3. Brandweerpost Vorden,

Rondweg 6
4. Brandweerpost Zelhem,

Industriepark 2

Rookmelders kunnen uw leven
redden bij een brand 
Zorg dat u ze ook in huis heeft!
Voor meer informatie: bel de
brandweer Bronckhorst, 
tel. (0575) 75 02 22 of kijk op
www.rookmelders.nu

Bij brand telt iedere seconde
Heeft u al een rookmelder in huis?

Het programmateam Vrijetijds-
economie van de Regio Achterhoek,
bestaande uit vertegenwoordigers
van de acht Regiogemeenten (Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJssel-
streek en Winterswijk) met daaraan
toegevoegd de gemeenten Zutphen
en Lochem, is van start gegaan. 
Eind september kwam het team bijeen
op wijnboerderij 't Bruil in Hengelo
(Gld) om na te denken over de taak-
stelling voor de komende jaren. “We
moeten ons eigen prachtige kapitaal
van de Achterhoek koesteren en
elkaar vinden in gezamenlijke
aspecten”, aldus Leo Scharenborg,
voorzitter van het Programmateam.

Het programmateam vrijetijds-
economie wil graag toerisme en
recreatie in de Achterhoek stimule-
ren, waar ook andere economische
sectoren en het vestigingsklimaat
in deze regio baat bij hebben. In het
voorlopige plan van aanpak van het
programma Vrijetijdseconomie
komen drie aspecten nadrukkelijk
naar voren: het imago van de
Achterhoek versterken en nadruk-
kelijker op de kaart zetten, de vraag
wie de regievoering op zich neemt
en welke projecten pakt het
programmateam concreet op in de
komende jaren? 

Unieke eigen bijdrage per gemeente
Het programmateam is het onderling
eens over het feit dat de Achterhoek
als gebied in de markt moet worden
gezet, maar dat dit de promotie van
de gemeenten zelf niet hoeft te
bijten. Het is juist een kwestie van
elkaar versterken door het leveren

van ieders unieke eigen bijdrage.
Het is wel belangrijk om evenementen-
agenda's op elkaar af te stemmen,
zodat niet alle festivals in hetzelfde
weekend plaatsvinden. Ook het
werken met één website waar
bezoekers terecht kunnen voor al
het moois wat de Achterhoek te
bieden heeft, is belangrijk. De Regio
gaat samen met de gemeenten en
het bedrijfsleven een lijst samen-
stellen van 'unique selling points'.
Iedere gemeente heeft wel een
bepaald project dat ook bezoekers
van buiten de regio aantrekt dat de
moeite waard is om, met alle ge-
zamenlijke gemeenten en eventuele
andere lokale partijen, geld in te
investeren. Voor het welslagen van
eventuele plannen is een goede
samenwerking met het bedrijfsleven
hierbij onmisbaar.

Koesteren bevolking
Behalve dat het belangrijk is om
toeristen van buiten de Achterhoek
te 'lokken', is het koesteren van de
eigen bevolking minstens even
belangrijk. Het merendeel van de
toeristische uitgaven in deze regio
wordt immers gedaan door Achter-
hoekers zelf. De kunst is om dat
ook te behouden en daar maakt het
programmateam zich sterk voor.
“Wat we in ieder geval niet willen,
is onze energie laten weglekken aan
lange discussies over welke organi-
satie wat precies gaat doen in de
Achterhoek”, aldus Leo Scharen-
borg. “Van belang is  om onze toeris-
tische krachten te bundelen en te
zorgen voor een Achterhoek waar
zowel bewoner als toerist zich thuis
voelt!”

Vrijetijdseconomie Achterhoekse gemeenten

Elkaar versterken met behoud van eigen kracht!

Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woon-
omgeving. Iedereen wil in een
schone omgeving wonen of
recreëren en zwerfafval bederft
dat plezier. Terwijl de oplossing
eigenlijk heel simpel kan zijn door
met elkaar af te spreken om het
afval daar te brengen waar het
hoort - in de afvalbak- én zich aan
die afspraak te houden. Maar de
praktijk pakt helaas vaak anders uit. 

Het gemeentelijk beleid is gericht
op het stimuleren van initiatieven
en deelname van inwoners als het
gaat om o.a. het schoonhouden van
de eigen leefomgeving. Zij facili-
teert en ondersteunt daarom de
zwerfvuilacties van de diverse or-
ganisaties binnen de gemeente
door het beschikbaar stellen van o.a.

afvalknijpers, werkhandschoenen
en vuilniszakken. 

Op 25 oktober a.s. wordt door een
aantal dorpsbelangenorganisaties
een zwerfvuil-schoonmaakactie
gehouden in de dorpen Achter-
Drempt, Hengelo, Keijenborg,
Kranenburg, Toldijk, Wichmond-
Vierakker en Zelhem.

Meedoen? Meldt u aan….
Wilt u in één van de bovenstaande
dorpen meedoen om de straten
zwerfvuilvrij te maken, neemt u
dan voor 23 oktober contact op met
één van deze contactpersonen:
• Achter Drempt, werkgroep Achter

Drempt: mevr. W. Leenders, 
e-mail: h.leenders@13chello.nl

• Dorpsbelang Hengelo: 
de heer G. Berenbroek, 

e-mail: g.berenbroek@chello.nl
of tel.nr. (06) 50 48 43 83

• Stichting Dorpsraad Keijenborg:
mevr. M. Hartelman, 
e-mail: hartelma@planet.nl 
of tel. (0575) 46 25 31

• Kranenburgs Belang: 
de heer J. Huitink, 
e-mail: huiti141@planet.nl
of tel. (06) 53 60 51 52

• Toldieks Belang: 
mevr. J. Rekswinkel, e-mail: 
jacqueline@rekswinkel.nl 
of tel. (0575) 45 27 45

• Dorpsbelang Wichmond/Vierakker:
de heer J. Klein Lenderink, 
e-mail: j.kleinlenderink@hetnet.nl
of tel. (0575) 44 19 60

• Dorpsraad Zelhem e.o., 
mevr. B. Hartemink, e-mail:
dorpsraad-zelhem@kpnplanet.nl
of tel. (0314) 62 20 95

Bronckhorst buitengewoon schoon
Daar werkt u toch ook aan mee?

Het Streekarchivariaat Regio
Achterhoek bewaart niet alleen
de oude archieven van de Oost
Gelderse gemeenten maar ook
de oude middeleeuwse stads-
archieven en vele kerk-, bedrijfs-,
familie-, verenigingsarchieven en
fotocollecties. Op 11 oktober start
de Week van de Geschiedenis met
de Landelijke Archievendag.        

Op deze dag presenteren archief-
diensten zich met hun archieven
en collecties aan het grote publiek.
Op de Open dag in Doetinchem

op 11 oktober a.s. kunt u zien hoe
het historische erfgoed wordt be-
waard en op welke manier deze
documenten en foto's zijn te bekij-
ken. Er zijn rondleidingen door de
archiefbewaarplaats en er is een
expositie die aansluit bij het thema
van de Week van de Geschiedenis:
'Kom met verhalen'. Ook worden
archiefstukken uit de Achterhoek
getoond met een aangrijpend ver-
haal. Zo is er onder meer aan-
dacht voor de roofridder Joachim
van Wisch, stads- en dorpsbran-
den, verhalen van militairen (1812,
1943- 1950) en voor de joodse fa-
milie Stern die in de Kristallnacht
(10 november 1938) vanuit Bocholt
naar de Achterhoek vluchtte (zie
foto). Vanaf 10.00 tot 16.00 uur
staat de deur van de vestiging in
de Louise de Colignystraat 11A in
Doetinchem wijd open. U bent dus
van harte welkom! De toegang is
gratis.

Open dag Streekarchivariaat Regio Achterhoek 

Rondkijken in het rijke verleden van de streek

Fragment van het op schrift gestelde

relaas van de familie Stern die in 1938 

uit Duitsland vluchtte.



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. 

Gecombineerde 
commissievergadering
Beleidsontwikkeling 
en Evaluatie en controle 
op 15 oktober a.s.

Commissie Beleidsontwikkeling
en Evaluatie en controle
Op 15 oktober 2008 vergadert de
commissie in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint  om 20.00 uur en u
bent van harte welkom deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:
• Korte presentatie onderzoeken

Rekenkamer

Overhandiging van de rapporten
'Briefbehandeling burgers' 
en 'Digitale dienstverlening'
• Nieuw besluit op bezwaar 

Wvg Hummelo-West
Op een aantal percelen in het
gebied Hummelo-West heeft de
gemeente de Wet voorkeursrecht
gemeenten opgelegd. Hiertegen
is bezwaar ingediend. Het college
stelt voor om het bezwaar ontvan-
kelijk en ongegrond te verklaren.
• Kadernotitie Kunst- en 

cultuurbeleid
De raad heeft in de perspectiefnota
2008-2010 besloten om een Kunst-
en cultuurbeleid te gaan ontwikkelen.
De kadernotitie is een eerste stap in

het proces van de totstandkoming
van dit beleid. Door  het beantwoor-
den van een aantal vragen stelt de
commissie de kaders waarbinnen
het beleid ontwikkeld moet worden.
• Windmolenpark in de gemeente

Bronckhorst
Voor een toelichting op dit agenda-
punt verwijzen wij u naar het artikel
elders op deze pagina's.
• Legesverordening

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om
in te spreken. In tegenstelling tot
de raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die

juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het

onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
9 oktober t/m 19 november 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33, aanvraag monumentenvergunning voor het realiseren

van een toiletruimte in de gang tussen de kerk en de pastorie

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 20 november 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heren
W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, parkeerterrein Herfkens, innemen standplaats voor verkoop vers vlees en vleeswaren,

dinsdagmiddagen in 2008 van 15.00 tot 17.00 uur, Country Slager
• Baak, Hengelo (Gld), Steenderen en Vorden, plaatsen driehoeksborden voor collecte Alzheimer,

31 oktober t/m 11 november 2008, Bizon buitenreclame
• Vorden, Stationsweg 24, aanvraag Drank- en Horecavergunning, De Gravin B.V.
• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor verkoop Italiaanse en Griekse delicatessen,

vrijdagmiddagen in 2008 van 16.00 tot 21.00 uur, R. Gabrelian
• Zelhem, Markt, aanleg kunstijsbaan met terras en enkele kramen, 11 december 2008 t/m 

6 januari 2009, stichting Promotie Zelhems Plein i.o.
• Zelhem, Pluimersdijk 5, 17 mei 2009 van 10.00 tot 17.00 uur, harmonicadag, instellen stopverbod

ter hoogte van Pluimersdijk nr. 5, museum Smedekinck
• Zelhem, Pluimersdijk 5, 11 oktober 2009 van 12.00 tot 17.00 uur, Oldtimer tractorendag,

stopverbod Pluimersdijk ter hoogte van nr. 5, museum Smedekinck
• Zelhem, Pluimersdijk 5, 23 augustus 2009 van 12.00 tot 17.00 uur, oogst- en folkloredag,

stopverbod Pluimersdijk ter hoogte van nr. 5, museum Smedekinck
• Zelhem, Pluimersdijk 5, 22 juli 2009 van 14.00 tot 17.00 uur, Smoks Hanne kindermiddag,

museum Smedekinck
• Zelhem, 't Brinkhuus, verloting tijdens toneeluitvoering, 7 en 8 november 2008, toneelvereniging

Wees een Zegen
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 
• Drempt, nabij kruising Rijksweg N317 en Dubbeltjesweg, plaatsen mast voor mobiele communicatie
• Halle, Dwarsdijk 2, bouwen bedrijfswoning
• Halle, Heidevloed 1, 3 en 5, bouwen landgoed Heidevloed
• Halle, Westerhofskamp 24, plaatsen carport
• Keijenborg, Teubenweg 6, plaatsen carport
• Vierakker, Koekoekstraat 13, plaatsen mestopslag
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, gedeeltelijk veranderen berging en stookruimte in keuken

en toiletgroep
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 1, plaatsen overkapping balkon eerste verdieping
• Vorden, Brinkerhof 1, plaatsen carport
• Zelhem, Kattekolkweg 1, bouwen bedrijfswoning
• Zelhem, Ruurloseweg 30-37, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

Aanvragen

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vierakker, Koekoekstraat 7, voor het bouwen van een woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 30 september 2008:
• Bronckhorst, 24e halve marathon van Doetinchem, 26 oktober 2008 van 11.00 tot 13.30 uur,

atletiekvereniging ARGO
• Hoog-Keppel en omgeving, ATB toertocht, 19 oktober 2008 van 07.30 tot 14.00 uur, toerclub

Steenderen
• Vorden, Dorpscentrum, 9 november 2008 van 10.30 tot 17.00 uur, hobbybeurs, ontheffing

Winkeltijdenwet, mevr. Ooyman-Klein Tiessink
• Vorden, Dorpsstraat, 17 oktober 2008 van 10.00 tot 20.00 uur, brocantemarkt, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet, stichting Vrienden van Vorden
• Wichmond, Broekweg 11, 11 oktober 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, ledenfeest met live-muziek,

tijdelijke gebruiksvergunning tent, Jong Gelre Vorden-Warnsveld
Verzonden op 2 oktober 2008:
• Halle, zaal Nijhof, 22 november 2008 van 19.30 tot 22.00 uur, najaarsconcert, verloting, christelijke

muziekvereniging Euterpe
• Vorden, sporthal 't Jebbink, oud- en nieuwfeest met live-muziek, 1 januari van 00.30 tot 05.30 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning sporthal 't Jebbink, stichting Evenementen Vorden, 1 januari 2009,
ontheffing sluitingsuur van 02.00 tot 06.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van
00.30 tot 05.15 uur, M.A. Mooi

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 22 september 2008:
• Hengelo (Gld), Kranenburg, Steenderen, Vorden en Zelhem, plaatsen driehoeksborden voor

Giga piratenfeest in Gelredome Arnhem, 1 t/m 14 december 2008, Bizon buitenreclame

Ontheffingen artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening
Verzonden op 1 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Veldermansweg (rennerskwartier Varsselse molen), voor het plaatsen van

maximaal 250 kampeermiddelen in de periode van 16 t/m 19 oktober 2008 tijdens de EK Enduro
en off roadrit van de Hamove, VAMC en ZAMC

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg nabij nr. 17 (De Hietmaat), voor het plaatsen van maximaal 
20 kampeermiddelen op 11 t/m 12 oktober 2008 tijdens de samengestelde menwedstrijden van
In Stap en Draf 

Drank- en Horecawet
Verzonden op 30 september 2008:
• Zelhem, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Stationsstraat 2, de heer

T.O.R. Dorst, Zelhem en de heer E.D. de Gee, Halle

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 2 oktober 2008:
• Baak, Bakermarksedijk 15, veranderen van kozijnen
• Halle, Dorpsstraat 37, vergroten raamkozijn woning
• Vorden, Hoetinkhof 55, veranderen van een woninggevel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 september 2008: 
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 1A, bouwen woning met bijgebouw, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Mosselseweg 5, verbouwen boerderij tot woning/logiesverblijf, verleend met ontheffing

van de artikelen 3.19 en 4.11, lid 1 van het Bouwbesluit en met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  

Verzonden op 30 september 2008: 
• Drempt, Rijkweg 20A, verbouwen showroom-magazijn
• Hengelo (Gld), Reerinkweg 3, bouwen stallingloods
• Zelhem, Akkerweg 3a, bouwen (varkens)kraamstal, verleend met toepassing van artikel 11 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 52, lid 2 van de
Woningwet/beëindiging aanhouding vereiste milieuvergunning; de milieuvergunning is verleend

Verleende vergunningen

• Zelhem, kruising Hengeloseweg/Schooltinkweg/Varsselsestraat, voor het aanbrengen van
'brede' middengeleiders waardoor er een uitbuiging ontstaat op de Hengeloseweg, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 oktober t/m 
19 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

op 8 september 2008 en tegen de ontwerpmilieuvergunning zijn geen zienswijzen ingebracht;
de definitieve milieuvergunning is niet gewijzigd vastgesteld t.o.v. het ontwerp

Verzonden op 2 oktober 2008: 
• Vorden, Almenseweg 49, inpandig verbouwen berging en hooischuur tot atelier, verleend met

ontheffing van artikel 3.134 en artikel 4.11 van het Bouwbesluit

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 1 oktober 2008: 
• Baak, Vrendenbargsedijk 4, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal en werktuigenberging,

verleend met toepassing van artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers en met toepassing van artikel 52, lid 2 van de
Woningwet/beëindiging aanhouding vereiste milieuvergunning; de milieuvergunning is
verleend op 29 september 2008; tegen de onwerpmilieuvergunning zijn geen zienswijzen
ingebracht; de definitieve milieuvergunning is niet gewijzigd vastgesteld t.o.v. het ontwerp

Verzonden op 2 oktober 2008: 
• Drempt, Zomerweg 43B, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 30 september 2008:
• Baak, Dollemansstraat 15, gedeeltelijk slopen vrijstaande enkele woning die geschikt wordt

gemaakt voor dubbele bewoning
• Baak, Dollemansstraat 15A, gedeeltelijk slopen vrijstaande enkele woning die geschikt wordt

gemaakt voor dubbele bewoning
• Baak. L. Dolfingweg 8, geheel slopen/verwijderen asbesthoudende dakplaten schuur
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 35, gedeeltelijk slopen schuur voor opslag, komt asbesthoudend

afval vrij
• Vierakker, IJselweg 27, geheel slopen schuur
• Vorden, Wildenborchseweg 34, geheel slopen boerderij (woning en deel), veestalling met

melklokaal, kapschuur, kippenschuur met aanbouw en mestopslag voor vloeibare mest,
komt asbesthoudend afval vrij

Verzonden op 2 oktober 2008: 
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 13, geheel slopen woning en vier bijgebouwen
• Zelhem, Bergstraat 20-22, gedeeltelijk slopen boerderijwoning (voorhuis)

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Verzonden op 1 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op de Kervelseweg ter hoogte van

de ingang van de openbare bibliotheek, gemeente Bronckhorst
• Vorden, aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein ter hoogte van

de kerk aan de Dorpsstraat, gemeente Bronckhorst

Kapvergunningen
Verzonden op 2 oktober 2008:
• Laag-Keppel, Nachtegaalplein 2, vellen van één paardenkastanje, geen herplantplicht
• Vierakker, Kapelweg 4 t/m 8, vellen van drie esdoorns, herplant verplicht: drie bomen naar keuze

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 15 september 2008 :
• Toldijk, Lamstraat 19, voor het verbranden van afvalstoffen nabij eerder genoemd perceel
• Zelhem, Akkerweg 3A, voor het verbranden van afvalstoffen nabij eerder genoemd perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de brocantemarkt op 17 oktober 2008 is de Dorpsstraat afgesloten voor alle

verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens het oud en nieuwfeest is de parkeerplaats bij sporthal 't Jebbink, Het Jebbink 13,

van 31 december 18.00 t/m 1 januari 2009 06.00 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, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw-
en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (ontheffingen art. 4.5.2 APV
en gehandicaptenparkeerplaatsen), of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaar-
schrift 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.

Tijdelijke afsluiting enkele wegen Zelhem/Halle door wegwerkzaamheden
In verband met het te verwachten sluipverkeer dat door wegwerkzaamheden aan de Halseweg
(N330) kan ontstaan, zijn de hieronder genoemde wegen van 6 t/m 28 oktober 2008, of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer: 

• Nijmansedijk, tussen de Stikkenweg (N330) en de Molenweg
• Pluimersdijk, tussen de Stikkenweg (N330) en de Molenweg
• Bielemansdijk, tussen de Meeneweg en de Wolfersveenweg
• Fortstraat, tussen de Dorpsstraat en de Zanddijk
• Landeweerweg, tussen de Dorpsstraat en de Zanddijk
• Zieuwentweg, tussen de Varsseveldseweg (N330) en de Zanddijk
• Aaltenseweg, tussen de Zieuwentweg en Priesterinkdijk
• Lankerseweg, tussen Molenweg en Halle Nijmanweg
• Meuweg, tussen Pluimersdijk en Molenweg

De wegen worden door het sluipverkeer waarschijnlijk dusdanig kapot gereden dat afsluiting nood-
zakelijk is. Voor het doorgaande verkeer is een omleiding aangegeven via de provinciale wegen.

Verkeer en vervoer

Verkeerssituatie Oude Zutphenseweg in Vorden
In oktober 2007 heeft het college besloten tot een drietal verkeersbesluiten voor de 
Oude Zutphenseweg in Vorden. Achtergrond hiervan was de wens tot het verkeersluw en 
veiliger maken van de Oude Zutphenseweg. Daarom zijn de volgende verkeersbesluiten 
genomen:
• het instellen van een verbod voor vrachtverkeer op de Oude Zutphenseweg, tussen de Kerkhoflaan

en de Wildenborchseweg
• het, voor een proefperiode van één jaar, afsluiten van de Oude Zutphenseweg, tussen de

Galgengoorweg en de Van Lennepweg, door het plaatsen van borden
• het openstellen van de knip in de Oude Zutphenseweg, tussen de Van Lennepweg en de Almense-

weg, door het fietspad weer op te waarderen tot rijbaan. Ter ondersteuning van deze maatregel
het plateau op de kruising van de Almenseweg met de Mispelkampdijk en Van Lennepweg door
te trekken t/m de kruising met de Oude Zutphenseweg.

Tegen deze verkeersbesluiten is beroep aangetekend bij de Rechtbank Zutphen. 
Dit beroep is op 4 september 2008 bij uitspraak van de Rechtbank Zutphen gegrond verklaard. 

Consequenties gegrondverklaring beroep
Het gegrond verklaren van het beroep heeft consequenties voor de huidige verkeerssituatie op de
Oude Zutphenseweg. Dit betekent dat we de verkeerssituatie op de Oude Zutphenseweg binnenkort
in de oorspronkelijke staat moeten herstellen. De verkeersborden met daarop de verboden worden
verwijderd. De knip wordt weer hersteld, zodat het gemotoriseerde verkeer geen gebruik meer
kan maken van de doorsteek tussen de Almenseweg en de Van Lennepweg. We sluiten de door-
steek voor gemotoriseerd verkeer, maar deze blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Evaluatie verkeersmaatregelen
Op dit moment zijn wij bezig met de evaluatie van de verkeersbesluiten. De evaluatie moet uitwijzen
of de gekozen verkeersmaatregelen effect hebben gehad of dat er betere alternatieven zijn om
de verkeersproblematiek op de Oude Zutphenseweg op te lossen. Ons uitgangspunt is en blijft
het verkeersluw en veiliger maken van de Oude Zutphenseweg. U hoort hierover tezijnertijd meer.

Parkeerverordening gemeente Bronckhorst
Op 30 september jl. stemde het college in met het concept-ontwerp Parkeerverordening
gemeente Bronckhorst. De gemeente heeft op dit moment nog geen parkeerverordening. Voor het
toewijzen van vergunninghoudersplaatsen dient de maatregel gekoppeld te zijn aan een
gemeentelijke parkeerverordening waarin onder andere regels ten aanzien van de vergunning-
verlening zijn opgenomen. 

Ter inzage
De stukken liggen voor inspraak gedurende zes weken, van 2 oktober t/m 12 november 2008, 
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
Een ieder heeft de mogelijkheid hierop zowel schriftelijk als mondeling te reageren.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Bakker van de afdeling
Ruimtelijk en economische ontwikkeling. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag
op de even weken via tel. (0575) 75 03 78 of via email m.debakker@bronckhorst.nl

Voorbereiding bestemmingsplan 'Landgoed Wolfsdael Zelhem' 
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening 2-1988' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw
landgoed aan de Oude Ruurloseweg in Zelhem.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij op deze gemeentepagina’s de nog te volgen herzie-
ningsprocedure, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen,
Hummelo en Keppel 2008; functiewijziging'  
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 september 2008 het bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel 2008; functiewijziging' vastgesteld. 
Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de vertaling van het beleid voor functieverandering van vrijgekomen
en vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing volgens de nota 'Functies zoeken plaatsen zoeken
functies' en is al opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2005’.
Het ter inzage liggende bestemmingsplan doet dat voor het buitengebied van de voormalige
gemeenten Steenderen en Hummelo en Keppel in afwachting van de algehele herziening van
die bestemmingsplannen buitengebied (start daarvan gepland in 2009). De wijziging ten opzichte
van het ontwerp betreft een aanvulling door - naast de verruiming van de maximale inhoud van
woningen tot 750 m3 - de maximale toegestane gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen
bij burgerwoningen te verruimen van 75 m2 naar 100 m2. 

Het bestemmingsplan ligt van 20 oktober t/m 30 november 2008 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Akkerweg 3A Zelhem'
Het wijzigingsplan 'Akkerweg 3A Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op het vergroten van het agrarisch bouwperceel Akkerweg 3A in Zelhem i.v.m. het bouwen van
een nieuwe varkensstal.

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
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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 nu onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Vorden, Schuttestraat 22, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 oktober t/m 
19 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van 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 ontwerp-
besluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 10, plaatsen overkapping/carport, geldend bestemmingsplan

'Zelhem Dorp 2002, herziening 2004-1', ontheffingsmogelijkheid t/m maximaal 10%
Artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Keijenborg, Uilenesterstraat 7, bouwen garage/berging, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, plaatsen terrasoverkapping, geldend bestemmingsplan

'Zelhem Dorp 2002, herziening 2004-1'

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 oktober t/m 19 november 2008
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemoti-
veerde zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opne-
men met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Ontheffingen

Voorbereiding projectbesluit 'Parkeren grote voertuigen Bedrijvenweg
Vorden' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:
• Vorden, Bedrijvenweg, het realiseren van een parkeervoorziening voor grote voertuigen

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen projectprocedure op deze gemeentepagina’s
gepubliceerd, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een
reactie.

Projectbesluiten

Voorbereiding structuurvisie bebouwd gebied (melding art. 1.3.1 BRO)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een structuurvisie voor de diverse kernen in de gemeente
Bronckhorst  voor te bereiden. Deze melding doen we op basis van de verplichting daartoe in de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening, zoals die vanaf 1 juli 2008 geldt.

Een voorontwerp vande  bedoelde structuurvise heeft vanaf 13 maart t/m 23 april al ter inzage
gelegen met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. B en w zijn nog bezig met de
behandeling van de ingekomen zienswijzen en de vertaling van voorontwerp naar ontwerpstruc-
tuurvisie.

Structuurvisie

Kennisgeving plan-MER (Milieu Effect Rapport) bestemmingsplan
‘Landbouwontwikkelingsgebied Halle Heide’
De gemeente Bronckhorst moet voor het, in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
aangewezen landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Halle Heide, het verouderde, uit 1988 dateren-
de, bestemmingsplan herzien. Voor het gehele buitengebied van Zelhem staat een integrale her-
ziening van het bestemmingsplan buitengebied Zelhem op stapel. De herziening voor het gebied
Halle Heide wordt voor, of gelijktijdig met die herziening in procedure gebracht. De gemeente-
raad besloot op 28 augustus 2008 het vestigingsbeleid voor de intensieve veehouderij verder uit
te werken in een ontwikkelingsvisie voor het LOG Halle Heide.

Milieu Effect Rapport
Omdat het bestemmingsplan voor het LOG Halle Heide de opmaat is voor toekomstige MER-
(beoordelings)plichtige projecten, is een plan-MER procedure verplicht (art.7.2 Wet Milieubeheer).
Directe aanleiding vormt het vestigingsbeleid voor de intensieve veehouderij, dat voor dat LOG
op basis van het Reconstructieplan planologisch moet worden vastgelegd.

Het doel van de plan-MER procedure is het in beeld brengen van de milieueffecten van de voor-
genomen agrarische ontwikkelingen in het bestemmingsplan. Deze effecten, en de effecten van
mogelijke planalternatieven, worden beschreven in een Milieu Effect Rapport (plan-MER). 

LOG Halle Heide

Procedure
Deze openbare kennisgeving is de eerste stap in de zogenaamde plan-MER procedure.
De vervolgprocedure bestaat uit de volgende stappen:
• raadplegen betrokken bestuursorganen/adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau van

het op te stellen plan-MER
• opstellen rapport
• ter inzage ligging en inspraak op plan-MER en het ontwerpbestemmingsplan
• motiveren hoe met de resultaten van het Milieu Effect Rapport en de inspraak is omgegaan in

het definitieve bestemmingsplan
• bekendmaking en mededeling bestemmingsplan

Het plan-MER wordt te zijner tijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Wij ver-
wachten dat dit in de eerste helft van 2009 gebeurt. Op dat moment krijgt een ieder de gelegen-
heid zienswijzen naar voren te brengen voor het ontwerpbestemmingsplan en het Plan-MER.

Op grond van het gestelde in artikel 7.26b van de Wet milieubeheer is een verplichte inzet van de
Commissie MER niet aan de orde. De Commissie MER wordt wel vrijwillig om advies gevraagd.
De bij de bestemmingsplanprocedure gebruikelijke overleginstanties worden bij de planuitwerking
en totstandkoming van het bestemmingsplan betrokken.

Een ieder kan de notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER LOG Halle Heide, zoals die aan
de bestuursorganen/adviseurs wordt voorgelegd, van 9 oktober t/m 19 november 2008, tijdens
kantooruren inzien op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeente-
kantoor. U kunt deze ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen
� LOG Halle Heide.

Tijdens een informatieavond voor bewoners en omwonenden van het LOG op 14 oktober a.s
in zaal Nijhof in Halle lichten wij ook de MER-procedure nader toe.

Informatieavond Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Halle Heide
In 2002 is, naar aanleiding van de uitbraak van de klassieke
varkenspest, de Reconstructiewet aangenomen. Als uitwerking
van die Wet is in 2005 onder andere het Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers vastgesteld door de provincie. Dat plan
deelt de landbouwgebieden op in drie zones: extensiverings-
gebied, verwevingsgebied en landbouwontwikkelingsgebied
(LOG). Het is aan de gemeenten om visies en uitwerking voor
deze gebieden op te stellen.

De gemeente Bronckhorst startte met een algehele herzie-
ning/actualisatie van de bestemmingsplannen voor haar
grondgebied. Het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Halle
Heide (zie kaartje) ligt in het buitengebied van Zelhem. De
gemeente wil de sector duidelijkheid geven over de mogelijk-
en onmogelijkheden in dat gebied. Een aantal bedrijven uit de
gemeente doet immers mee aan de provinciale verplaatsings-
regeling voor intensieve veehouderij naar het LOG.

Informatieavond
De gemeente start met een informatieavond op 14 oktober 2008 om 20.00 uur in zaal Nijhof,
Dorpsstraat 11/13 in Halle. Hier informeren wij bewoners en belanghebbenden over de betekenis
van een LOG en het plan van aanpak om tot de visie en het Milieu Effect Rapport en bestemmings-
plan te komen.

Bewoners in het LOG-gebied en de bewoners van panden die er direct aan grenzen, zijn door
burgemeester en wethouders schriftelijk uitgenodigd voor die bijeenkomst. Hetzelfde geldt
voor een aantal belangenpartijen, zoals Halle's Belang, Belangenvereniging Halle Heide en
de Stichting Leefbaar Halle Heide. Heeft u geen brief ontvangen, maar woont u in de directe
omgeving of heeft u er belangen, dan nodigen wij u bij deze van harte uit de informatieavond
bij te wonen.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
9 oktober t/m 19 november 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Drempt, Zomerweg 43, voor de intrekking van de op 23 juni 1992 verleende vergunning voor

een varkenshouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder ingetrokken in verband met bedrijf-
beëindiging.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 20 november 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
9 oktober t/m 19 november 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Baak, Vrendenbargsedijk 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundveehouderij

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

Wet milieubeheer

Kaartje met begrenzing LOG



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 20 november 2008.

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

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.24 Wm en afd. 3:4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf
9 oktober t/m 19 november 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hummelo, Sliekstraat 9, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de op 

27 september 2005 onder nummer BWM05/023 verleende vergunning voor een varkenshouderij

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschriften
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het
belang van de bescherming van het milieu. De beschikking is afwijkend van het ontwerp vastgesteld.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere

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

in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 20 november 2008.

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

Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun dan
wel zijn bevoegdheid betreft, in de vergadering van 30 september 2008 hebben besloten: 
• in te trekken het mandaatbesluit van 22 juli 2008 onder registratienummer Z02862/BW08- 03147,

punt 3 en 10 juli 2008 onder registratienummer BW3040, punt 2 
• te wijzigen het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 en de bij het besluit behorende

mandateringslijst, vastgesteld bij besluit van 1 april 2008 en vast te stellen het wijzigingsbesluit
mandaat, volmacht en machtiging 2008

Met dit besluit hebben b en w en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die
namens hen door medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Het wijzigingsbesluit
mandaat, volmacht en machtiging treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het wijzigings-
besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
afdeling Maatschappij en organisatie in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar. 

De gemeenteraad stelde op 25 september 2008 de volgende beleidsvisie
en verordeningen vast:
• Beleidsvisie Externe veiligheid inrichtingen
In de beleidsvisie zijn de veiligheidsrisico's vastgelegd voor bedrijven die werken met gevaarlijke
stoffen of gevaarlijke stoffen opslaan. Binnen de gemeente bevindt zich een beperkt aantal
risicobronnen: negen LPG tankstations, drie grote ammoniakkoelinstallaties, één grote
propaanopslag en één groot gasdrukregel- en meetstation.
Door het vaststellen van de beleidsvisie krijgen de veiligheidsrisico's een prominente plek bij
besluitvorming rondom bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Gekozen is voor een
benadering met twee gebiedstypen. Op deze wijze wordt voorkomen dat nieuwe onveilige situaties
ontstaan terwijl bedrijfsactiviteiten niet onnodig worden gefrusteerd.
De beleidsvisie Externe veiligheid inrichtingen ligt gedurende zes weken vanaf de dag na deze
bekendmaking ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Een afschrift van de verordening is tegen betaling van kosten verkrijgbaar. Tevens
is de Beleidsvisie te raadplegen op www.bronckhorst.nl.
• Financiële verordening
In deze verordening is een aantal financiële zaken geregeld betreffende het financiële beleid,
het beheer en de inrichting van de financiële organisatie van een gemeente. De verordening
ligt vanaf heden voor iedereen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis.
Een afschrift van de verordening is tegen betaling van kosten verkrijgbaar. De verordening treedt
in werking op 1 januari 2009.
• Planschadeverordening 
Deze verordening treedt op de dag na bekendmaking in werking. De verordening ligt gedurende
vier weken vanaf de dag van bekendmaking ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Een afschrift van de verordening is tegen betaling
van kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

AH HUISMERK: MINSTENS ZO GOED, STUKKEN GOEDKOPER!

GROLSCH PIJPJES
krat 24 flesjes

van 11.79
voor 9.49

AH MAGER
RUNDERGEHAKT 
kilo

nu    4.49

OPTIMEL DRINK
pak 1 liter à 1,25

div. smaken

2+1 G2+1 G RRAATT IISS

AH TOILETPAPIER
ZACHT & EXTRA STERK 
pak 16 rol

van  5.38
voor    4.29

AH ELSTAR
zak 1,5 kilo

nu  1.25

AH
SHOARMAVLEES
OF
GYROSREEPJES

kilo 5.49



Geen Afval meer in 2030!
Recycling zit in onze natuur!

REAGEREN?
Dankzij afvalscheiding en -hergebruik 
is afval geen afval meer, maar grond-
stof voor nieuwe producten. In 2030 
wordt àl het afval hergebruikt. Om dit 
doel te bereiken werken afvalinza-
melaars Berkel Milieu en Circulus en 
de gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Bronckhorst, Deventer, Epe, Lochem 
en Zutphen samen aan handige inza-
melmethodes, slimme technologieën 
en goede communicatie. 

Ook uw bijdrage is onmisbaar!
Heeft u een tip om afval te besparen?
Stuur dan uw reactie naar:
Berkel Milieu, Geen afval meer in 
2030!, Postbus 194, 7200 AD
Zutphen of mail naar:
afval.info@berkelmilieu.nl.  

AFVAL IS GRONDSTOF

De Nederlandse huishoudens zetten gezamenlijk per jaar vier miljard kilo huisvuil 
aan de straat. Dat zijn 1 miljoen olifanten bij elkaar. En al dat afval is zonde. Want in 
dat restafval zitten nog heel veel waardevolle stoffen. Stoffen die we kunnen herge-
bruiken voor nieuwe producten. Betere afvalscheiding is belangrijk, maar nog beter is 
het voorkomen van afval. Mijn beleid is er dan ook op gericht dat er zo min mogelijk 
afval ontstaat. Kortom, beter scheiden en minder afval. Het streven naar een afvalloze 
maatschappij - een maatschappij waar restmateriaal wordt hergebruikt of de energie 
ervan wordt benut - door de gemeenten, Berkel Milieu en Circulus, past naadloos
binnen mijn ambities.

Het is een bijzonder initiatief. Het project wordt namelijk gezamenlijk 
met alle partijen in een hele regio opgepakt. Door samen aan het werk te 
gaan, is er meer kans van slagen. Bovendien benut je elkaars kennis en 
ervaringen veel beter. Ik ondersteun dit initiatief dan ook van harte.

Jacqueline Cramer
minister van Ruimte en Milieu

Deze pagina verschijnt vier keer per jaar en is een samenwerking tussen afvalinzamelaars Berkel Milieu en Circulus en
zeven gemeenten, waaronder de gemeente Bronckhorst. Kijk voor meer informatie op www.bronckhorst.nl of bel de Afval-Informatie-Lijn: (0575) 75 03 10.

Colofon:

Veel van ons ‘afval’ is al lang geen afval 
meer. Denk maar eens aan het oud 
papier, gft, glas, drankverpakkingen 
en blik. Al deze afvalstromen worden 
gebruikt om weer nieuwe producten van 
te maken zodat er minder grondstoffen 
nodig zijn. Kunststof verpakkingsmate-
riaal wordt op sommige plaatsen ook al 
apart opgehaald en hergebruikt. Als je 
het zo bekijkt, blijft er eigenlijk nog maar 
heel weinig over dat echt bestemd is 
voor de grijze container en de vuilniszak. 
Uit sorteerproeven 
blijkt echter dat we 
toch nog regelmatig 
oud papier, karton en 
gft bij het restafval 
doen. Als we straks 
echt álles apart gaan 
inleveren, blijft er nog maar heel weinig 
restafval over. 

Voorkomen van afval
Behalve het afval zoveel mogelijk
scheiden en opnieuw gebruiken, is het 
ook belangrijk om afval te voorkómen. 
Want wat er niet is, daar hoef je ook 
niets mee. Fabrikanten zouden bijvoor-
beeld veel minder materiaal kunnen
gebruiken om hun producten te verpak-
ken. Maar ook de consument kan er 
nog veel bewuster mee omgaan, dan 

In gesprek met: Mevrouw Rianne van Dijk uit Steenderen

Maak kinderen bewust van de mogelijkheden

“Als we echt alles
scheiden, blijft er nog maar
heel weinig restafval over”

nu vaak gebeurt. Let u wel eens op de 
hoeveelheid verpakkingsmateriaal als u 
kiest voor een bepaald product? 

Betere techniek en meer service
De komende jaren gaan afvalinzame-
laars Berkel Milieu en Circulus en de 
zeven samenwerkende gemeenten 
onderzoeken of er betere technologieën 
zijn om afval op te halen en te verwer-
ken. Een belangrijke gedachte daarbij 
is dat het afval niet eerst de hele wereld 

over moet reizen 
voordat het ergens 
wordt verwerkt. 
Want dat belast het 
milieu. Ook wordt 
gekeken naar de 
voorzieningen en 

de dienstverlening om het scheiden van 
afval uiteindelijk zo gemakkelijk mogelijk 
te maken. 

Om het doel van een afvalloze maat-
schappij te bereiken is er dus nog 
genoeg te doen. Voor inwoners, gemeen-
ten, Berkel Milieu en Circulus. Alleen 
gezamenlijk kunnen we dit doel bereiken. 
Want het zou toch geweldig zijn als we 
straks in 2030 echt kunnen zeggen: 
Afval? Dat bestaat niet meer!

Als moeder van drie jongens heeft mevrouw Van 
Dijk haar kinderen altijd bewust betrokken bij het 
scheiden van afval en de recycling ervan. Ook met
haar leerlingen van groep 3 en 4 van PCBS De
Akker in Steenderen heeft ze aandacht voor het 
onderwerp. De gebruikte papiertjes gaan gewoon 
in de oud-papierdoos en er wordt op een speelse 
manier les gegeven in afvalverwerking.

Veelzijdig lesmateriaal
Mevrouw van Dijk: “Het is een erg leuk en veelzijdig
onderwerp. Er zijn speciale leskisten waarbij het
les-materiaal is afgestemd op de leeftijd van de 
leerlingen.” Ze heeft zelfs een keer speelgoedwagens 
gebruikt, miniaturen van de echte vuilniswagens. De 
kinderen waren erg enthousiast. “We konden merken 
dat ze hierdoor de vuilniswagens die in ons dorp 
rondrijden sneller herkenden.” Ze neemt als juf ook 
regelmatig iets mee voor de themahoeken in de klas. 

“Het is toch zonde om thuis iets weg te gooien waar 
we op school nog iets leuks mee kunnen doen?”

Actief als gezin
Het dagelijks scheiden van afval is een routineklus 
voor mevrouw Van Dijk, haar man en twee zoons,
van 14 en 16, die nog thuis wonen: “De fl essen en 
lege pakken gaan in aparte bakken, we hebben een 
emmer voor oud ijzer en een compostbak. We bren-
gen het glas en de lege pakken naar de Milieustraat in 
Steenderen. Sinds kort hebben we ook een papier-
container die een keer per maand geleegd wordt. De
kinderen hebben altijd meegeholpen, al zijn ze nu wel
op een leeftijd dat ik ze vaak even aan moet sporen.” 
Als alle mensen zich bewust zijn van de noodzaak 
van recycling en zich hiervoor inzetten, dan is een 
maatschappij met zo min mogelijk afval in 2030 best 
mogelijk denkt ze. “Met zoveel goede voorzieningen 
kost het echt weinig moeite. Al zou ik een plek om 
oud ijzer en blik in te leveren in de buurt nog wel een 
aanwinst vinden!” 

Samen op weg naar een afvalloze maatschappij

Minister Cramer steunt initiatief

Mevrouw Van Dijk: “We hebben voor alles een aparte 
bak. Zo wordt het scheiden een routineklus.” 

Recyc
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Samen op weg naar een afvalloze maatschappij

Ministe C

Kunt u zich voorstellen dat 
uw grijze container leeg blijft? 
En dat u geen vuilniszakken
meer nodig heeft? Nu lijkt dat 
misschien nog onwaarschijn-
lijk. Maar afvalinzamelaars
Berkel Milieu en Circulus en 
zeven gemeenten, waaronder 
Bronckhorst, streven er
samen naar om dit over pak-
weg twintig jaar te bereiken. 
Want anders omgaan met 
afval helpt om klimaatver-
andering tegen te gaan. En 
daar willen wij graag aan 
bijdragen. Ook vinden wij het 
belangrijk om zuiniger om
te gaan met grondstoffen
zodat onze aarde niet uitge-
put raakt. Daarom is ons
gezamenlijke doel: een
afvalloze maatschappij in 
2030. Een grote uitdaging! 
Helpt u mee om dit doel te 
bereiken? 



In samenwerking met theatergroep
Memories heeft de familie Langeler
een bijzonder feestelijk arrangement
samengesteld. Het wordt een avond
die u niet snel zult vergeten. Voor de
gasten wordt de rode loper uitgelegd
en u wordt ontvangen met een wel-
komstdrankje. Op deze avond zal het
de gasten aan niets ontbreken. U kunt
lekker genieten van een voortreffelijk
4-gangen diner, met onbeperkt drin-
ken en muzikaal en entertainment
van hoog niveau. Het wordt een avond
die nieuw, anders, verrassend en voor-

al ook gezellig is. In een sfeervolle am-
biance, presenteert de muzikale thea-
tergroep Memories zich op een bijzon-
dere wijze. Tussen iedere gang (voorge-
recht, soep, hoofdgerecht en dessert)
is er een optreden van zang en dans
van de uit zes personen bestaande
theatergroep. Het optreden van Me-
mories heeft een hoog entertainment-
en theatergehalte en past uitstekend
bij deze Dinnershow bij Partycentrum
Langeler. “Het wordt dan ook geen tra-
ditionele dansavond met buffet, maar
een avond met veel sfeer en een uitste-

kend 4-gangen diner, inclusief drank”,
zeggen gastvrouw José en gastheer
Hans Langeler enthousiast. Deze bij-
zondere Muzikale Theater Dinner-
show is bijzonder geschikt voor groe-
pen zoals buurt, familie, bedrijven,
verenigingen en dergelijke, maar ook
voor mensen die alléén willen komen
is de avond een aanrader. 
Reserveer nu uw plaatsen voor deze
bijzondere avond. Voor meer informa-
tie en reservering kunt u bellen met:
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in
Hengelo Gld. Tel. 0575-461212.

Zaterdag 18 oktober

Muzikale Theater Dinnershow bij
Partycentrum Langeler wordt héél bijzonder

Er zal van alles te koop zijn, van meu-
bels tot boeken, huishoudelijk allerlei,
enz. Ook verkopen we overheerlijke
erwtensoep en bloemen. Een mede-
werker van Bakkerij Hengelo Philadel-

phia Zorg zal lekkere dingen uit de
winkel verkopen. Er zal een rad van
avontuur draaien met allerlei leuke
prijzen. Voor elk wat wils dus! Rond de
klok van half elf zal er een veiling
plaatsvinden. De opbrengst van deze
dag zal worden gebruikt voor de aan-
schaf van nieuw meubilair voor het
Achterhuus achter de kerk. Voor aan-
vangstijd zie de Contactjes.

Bazar/Rommelmarkt
Gereformeerde Kerk
Op zaterdag 11 oktober wordt er bij
de Gereformeerde Kerk aan de Zut-
phenseweg 13 in Vorden een ba-
zar/rommelmarkt gehouden.

Dazzle heeft in een korte tijd landelij-
ke bekendheid verworven en draaide
al eens op FFWD, Extrema Outdoor,
Dance Valley en andere grote festivals.
Jochen Miller draait al wat langer mee
in dance minded Nederland. Dance
events als Mysterland, Impulz, Decibel
Outdoor, Innercity, Dance Valley,
Trance Energy, Frequence, Defqon,
Emporium,staan op de respectabele
lijst van Jochen Miller. Ook heeft hij di-
verse produkties achter zijn naam
staan.

Artento Divini is ook al geen onbeken-
de deze avond. Ook Artento heeft de
afgelopen jaren een flinke naam opge-
bouwd als DJ, maar ook als producer.
Met Dazzle en Jochen Miller vormt hij
deze avond een gouden trio. 

Visuele ondersteuning van de beats
zorgen met professionele danseressen
voor een geweldige ambiance in City
Lido. Resident DJ is Jon Dahl. De zaal
gaat om 22.00 uur open. Entee vvk
€ 7,50 via info@citylido.nl Zaal € 10.

DANCE PLANET
Nederlandse top DJ's naar City Lido

Op de tweede zaterdag in oktober organiseert City Lido in Groenlo hèt
Dance feest van de Achterhoek: DANCE PLANET. Op veler verzoek keert
deze Dance avond maandelijks terug op de zaterdagavond in de program-
mering van City Lido.  Achter de DJ booth staan tijdens deze eerste editie
Jon Dahl, Dazzle, Artento Divini en Jochen Miller.

IRAK
In december 2005 werden achttien
mannen in Irak gearresteerd op ver-
denking van betrokkenheid bij gewa-
pende oppositiegroepen. Twee daar-
van, Nathum Mohammad Isma'il al-
'Ani en zijn zwager Ahmed 'Abbas
Khurshid al-Salihi, werden in decem-
ber 2005 gearresteerd door Iraakse vei-
ligheidstroepen en opgesloten in een
huis waar ze werden geslagen en ver-
stikt om bekentenissen los te krijgen.
Begin januari werd Ahmed al-Salhi
vrijgelaten, vermoedelijk vanwege zijn
Ierse paspoort. Hij had een gebroken
neus en schouder en psychische scha-
de opgelopen. Eind januari werd het
lichaam van een van de gevangenen,
Firas Naji 'Abid Mikhlaf in Baghdad ge-
vonden. Hij was gemarteld en ge-
wurgd. Het is niet bekend waar Nat-
hum al-'Ani en de andere 15 mannen
verblijven. Wij vragen dan ook om op-
heldering van deze gebeurtenissen.

EL SALVADOR
Kinderen ontvoerd
Meer dan 700 kinderen verdwenen tij-
dens het gewapende conflict tussen
1980 en 1992 in El Salvador. Zo ook de
zusjes Ernestina en Erlinda Serrano
Cruz, die 7 en 3 jaar oud waren toen
ze op 2 juni 1982 verdwenen in Chala-
tenango. In 1993 diende Maria Victo-

ria Cruz Franco, de moeder van de
meisjes, een klacht in over de kidnap-
ping van haar kinderen. Hier werd
echter geen gevolg aan gegeven. Tien
jaar later spoorde de Inter- Amerkaan-
se Commissie voor de Mensenrechten
de overheid van El Salvador aan een
grondig onderzoek te doen naar de
ontvoering.Ook dit gebeurde niet en
de zaak belandde bij het Inter- Amer-
kaanse Hof van de Mensenrechten. De
commissie die vervolgens is opgezet
voldoet niet aan de eisen van het hof.
Nog altijd zijn er geen vorderingen in
de zaak. 

ALGERIJE
Familieleden veroordeeld
In 1994 verdween de Algerijnse Salah

Saker, nadat hij door veiligheidstroe-
pen was opgepakt. Zijn vrouw Louisa
Saker, werd in maart van dit jaar ver-
oordeeld tot een geldboete wegens
deelname aan een verboden demon-
stratie door familieleden van slachtof-
fers van gedwongen verdwijningen.
Boulagheb Rabah en Mehamlia Sofia-
ne, twee andere familieleden van
slachtoffers werden ook veroordeeld,
o.a. voor geweld en diefstal, tot een
jaar gevangenisstraf. In september van
dit jaar gaat de zaak in hoger beroep.

Wij vragen dan ook aan de diverse
autoriteiten opheldering over de ver-
schillende gebeurtenissen
Wilt u ook thuisschrijver worden dat
kan natuurlijk altijd, als u contact op-
neemt met A. velhorst tel 551916 of
a.velhorst@chello.nl dan krijgt u de
brieven per mail of in de brievenbus.

Schrijfactie Amnesty International
Deze dagen worden de brieven
weer verspreid onder de schrijvers
voor Amnesty international, zowel
per email als bezorging thuis Deze
maand is er ook weer keuze uit
drie brieven,

Winnaars
DD8
1 Toos Jansen+Frederique Olthaar
V.T.P. Vorden
2 Karen van den Elst+Manuela Oplaat
V.T.P. Vorden

GD7 - GD7 -afvalschema
1 Nel Warringa+Evert Thalen V.T.P. Vor-
den
2 Uschi van Ooik-Braun+Tim Leferink
L.T.C. De Paasberg/Altec

DD7 - DD7 -finalepoule
1 Marinka Schurink-Bosboom+Hanne-

ke Soeting T.C. Welgelegen
2 Willemien Brouwers+Hanny Kok T.C.
Welgelegen

HD7 - HD7 -finalepoule
1 Robbie Bouwmeister+Jan Roording
socii
2 Jan Oude Heuvel+Gerrit Pietersen
W.T.C.

GD6 - GD6 - finalepoule
1 Gerrie Eilers+Ronald van Arragon
L.T.C. Doetinchem
2 Rita van Helden+Adriaan van Hel-
den V.T.P. Vorden

DD6 - DD6 -finale
1 Gerda Harmsen+Dianne Mullink T.V.
Ruurlo/H.L.T.C. Het Elderink
2 Doortje Leupens+Riekie Leupens
L.T.C. Doetinchem/T.C. Zuid

HD6 - HD6 -finale
1 Bennie Helmink+André v.d. Vlekkert
socii/V.T.P. Vorden
2 Peter Harmsen+Jan Leegstra V.T.P.
Vorden

GD5
1 Madelon Kempkes+Wim Hoevers
L.T.C. Gorssel
2 Jose Oude Heuvel - Tiehuis+Michel
Otten W.T.C./L.T.C. De Kei

DD5
1 Ellen Otten-Janssen+Jose Oude Heu-
vel - Tiehuis L.T.C. De Kei/W.T.C.
2 Helene Hermans+Erna Terink-Wa-
genvoort T.V. 't Braamveld

Veel regen op slotdag Tennistoernooi VTP

Veel tennisliefhebbers waren het afgelopen weekend te gast op het Vor-
dens Tennispark om deel te nemen aan het 35+ Dubbel-Bakker tennistoer-
nooi. Volgens de organisatoren werd het toernooi al voor de 12e keer ge-
houden. Ook dit jaar is het weer prima verlopen. In 4 dagen tijd zijn er 110
partijen gespeeld. Helaas eindigde het toernooi zondag met een regen-
achtige finaledag. Ondanks de langdurige regen werden alle partijen uit-
gespeeld. Sommigen waren daarbij wel erg optimistisch gekleed.



“Het is alweer een aantal jaren gele-
den dat bij STAJA lasdiploma’s uitge-
reikt zijn en wij zijn dan ook blij en
trots dat het weer staat te gebeuren,”
zo zei Theo Stapelbroek. Het lukte om
13 cursisten bij elkaar te krijgen, die
het presteerden een diploma te beha-
len. “STAJA draagt zich naar buiten uit
onder andere als lasbedrijf en hoe kun
je dat beter waarmaken dan door te
werken met gediplomeerde lassers.”
Vanuit de regering wordt gevraagd
meer opleiding te geven op het techni-
sche vlak, in het bijzonder het bijscho-
len van eigen personeel. Daar heeft
STAJA aan voldaan, al is de heer Sta-
pelbroek wel van mening dat opleiden
een primaire taak van de overheid
blijft. Hij deed een oproep vanwege
het nijpende tekort aan technisch per-
soneel bij STAJA: “Ken je iemand in je
omgeving en denk je dat hij iets voor
STAJA kan betekenen, nodig hem uit
voor een vrijblijvend gesprek.”

Chris te Stroet was lovend over de gro-
te inzet van de examenkandidaten.
“Zelfs op zaterdag werd geoefend. Ge-
zien hoe jullie begonnen zijn, hebben

we veel bereikt. Op naar de volgende
cursus".

Om beurten kwamen de heren naar
voren voor een handdruk, een cadeau-
bon en het diploma, getekend door de
directeur en de geëxamineerde zelf,
uitgereikt door Chris te Stroet. De cur-
sisten die met goed gevolg de lascur-
sus hebben afgerond zijn Lloyd Boer-
boom, Thomas Muller, Martijn Corne-
lissen, Alex Nas, Osvaldo De Jesus Car-
melino, Edwin Putman, Maikel Eskes,
Theo Radstaak, Alexander Jansen,
Christiaan Timmermans, Ali Kara-
kaya, Mark Wissels en Stephan Mai-
hack. Met een hapje en een drankje
werd een klein feestje gevierd. “Het is
echt een officieel erkend diploma,” be-
nadrukte Theo Stapelbroek tot slot
nog eens, de geslaagden succes wen-
send. “Een officieel document waar je
overal mee terecht kunt in Nederland
en internationaal. Al wil ik jullie wel
hier op de werkvloer terug zien!” STA-
JA heeft een samenwerkingsverband
met een bedrijf in Hongarije, waar Sta-
pelbroek regelmatig personeel van in-
leent. “In Nederland is het een ramp.

HOE DAT MOET?” 
STAJA in Hengelo Gld. staat voor staal-
constructies, prefab wapening, stalen
mallen voor de betonindustrie, zand-
zuigers, machines voor het in kaart
brengen van olie- en gasvelden en
meer. Maar ook landbouwmachines,
het bedrijf Kamps de Wild machine-
bouw te Zevenaar werd hiervoor aan-
gekocht en onder de nieuwe naam
Staja Machinebouw worden daar de
KAWECO landbouwmachines gepro-
duceerd. Hengelo Gld. is het hoofd-
kantoor waar de directie, bestaand uit
Theo en Joop Stapelbroek en Henk Jan-
sen, en de administratie zetelen. 

In totaal werken er in de beide vesti-
gingen 100 medewerkers. In 1976
startte het bedrijf. De laatste uitbrei-
ding is van februari 2000, toen werd
de laatste hal gebouwd en ook de mo-
gelijkheden voor opslag flink uitge-
breid. 
In Hengelo Gld. zijn vergaande plan-
nen voor een uitbreiding: een nieuwe
fabriek inclusief kantoren bij het hui-
dige pand. STAJA zal met de nieuw-
bouw in Hengelo Gld. meer dan ver-
dubbelen en de productie op een
plaats centreren.

Meer informatie over STAJA aan de
Molenenk 4 in Hengelo Gld. staat op
de nieuwe website: www.staja.nl

Lassers geslaagd voor hun diploma’s

Bij STAJA Constructie BV in Hengelo Gld. werden woensdag 1 oktober 2008
diploma’s van het Nederlands Instituut voor Lastechniek uitgereikt. Aan-
wezig waren algemeen directeur van STAJA Theo Stapelbroek, lasleraar
Rob Foppen, assistent-medewerker Paul Stapelbroek, coördinator Chris te
Stroet en twaalf van de dertien geslaagden.

Cursisten, lasleraar, directie en medewerkers bij het gebouw van STAJA in Hengelo Gld.

Uit een marktonderzoek van Weulen
Kranenbarg blijkt dat maar liefs de
helft van de bezoekers van Weulen
Kranenbarg eerst een kijkje neemt op
de internetsite, voordat zij een bezoek
brengen aan het bedrijf. Dit is een van
de redenen waarom het bedrijf heeft
besloten de website geheel te vernieu-
wen. Weulen Kranenbarg streeft er na-
melijk naar zoveel mogelijk in de wen-
sen en behoeften van de klant te voor-
zien. Een overzichtelijke internetsite
hoort daar natuurlijk bij.
Vanaf heden is het mogelijk de meeste
producten die Weulen Kranenbarg in
zijn assortiment heeft op de internet-
site te bekijken. Zelfs bestellen via de
site is geen probleem. Bestrating is te-
genwoordig in veel uitvoeringen te
krijgen. Bij Weulen Kranenbarg kan
zowel de koopjesjager als de kritische
tuinconsument goed slagen. Door ja-
renlange handel in bestrating heeft
het bedrijf de mogelijkheid bepaalde
soorten tegen zeer scherpe prijzen in
te kopen, waardoor veel soorten be-

strating voordelig aangeboden kun-
nen worden. Daarnaast koopt het be-
drijf bestrating in van hoogwaardige
kwaliteit, zoals bestrating met uv-be-
stendige toplaag, gelmpregneerde of
gecoate bestrating en bestrating met
natuurlijke granulaten. 
Naast bestrating zijn ook de overige
producten in het assortiment op de in-
ternetsite te bekijken en te bestellen.
Hierbij moet men denken aan natuur-
steen, tuinhout, blokhutten, tuinver-
lichting, speeltoestellen, landpoorten,
zand, grind en split. Ook acties en aan-
biedingen worden duidelijk aangege-
ven op de site. Ter introductie van de
nieuwe internetsite ontvangt iedere
klant die zijn bestelling plaatst via
www.weulenkranenbarg.nl een leuke
attentie cadeau.
Het team van Weulen Kranenbarg wil
wel uitdrukkelijk benadrukken dat de
internetsite slechts ter ondersteuning
is van hun verkoopactiviteiten. De me-
dewerkers staan namelijk graag voor
de bezoekers klaar om hen van een in-
teger en deskundig advies te voorzien.
Daarnaast kunnen veel kleuren van
bestrating op foto's afwijken van de
werkelijkheid. Weulen Kranenbarg
raadt dan ook aan de producten in het
echt te komen bekijken. In de ruim
1500 m2 showtuin zijn veel soorten te
bezichtigen. De showtuin is overigens
ook zondags geopend.
www.weulenkranenbarg.nl, Ruurlose-
weg 45a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17.

Weulen Kranenbarg
Tuin & Erf lanceert geheel
vernieuwde website
De tuinconsument maakt bij zijn
oriëntatieproces steeds meer ge-
bruik van internet. Hij wil kijken
wat er zoal voor zijn tuin te koop is
en wat de verschillende mogelijk-
heden zijn op het gebied van terras
en oprit. Daarnaast is het internet
een handig gereedschap om prij-
zen van bedrijven met elkaar te ver-
gelijken.

De krakers mochten in het Aviko pand
blijven wonen onder een aantal rand-
voorwaarden, maar hielden zich er de
laatste tijd niet aan. “Er zijn daar din-
gen gebeurd. Twee mensen zijn gebe-
ten door honden en er waren klachten
van buren. Eigenlijk was de openbare
orde en veiligheid niet mee te garan-
deren. En ook de rotzooi werd daar
steeds groter. Daarom hebben we drie
weken geleden aangekondigd dat wij
willen dat de zaak opgeruimd wordt.
Dat is niet gebeurd,” vertelt Burge-
meester Henk Aalderink over de reden
waarom tot ontruiming werd overge-
gaan. “Het pand is van Aviko, de grond
is van de Barones en die twee hebben
al heel lang onenigheid met elkaar
over de herinvulling van het terrein.
En daar stonden wij een beetje in de
zijlijn. Wij hebben ingegrepen vanuit
milieuoverwegingen en openbare or-
de en veiligheid.”
Een ploeg van zo’n twintig mensen
die kunnen timmeren en opruimen,

een filmer, politie en Berkelmilieu,
verzamelde zich vroeg in de morgen.
“Als je zoveel rotzooi hebt althans in
mijn ogen, kan het zijn dat een kraker
komt met een claim,” legt hij uit. “De
film wordt gebruikt als bewijsvoering.
En alles wat waardevol is wordt gedo-
cumenteerd en netjes opgeslagen,
voor als iemand zich meldt.” 

De honden werden met de dierenam-
bulance weggevoerd. Er werd één kra-
ker meegenomen naar het bureau
voor verhoor. De andere persoon, een
onbekende bezoeker, wandelde na het
verzoek te vertrekken, het terrein af.
“Een kraker zat in de cel in Doetin-
chem, al langer kennelijk. En we heb-
ben alleen te doen met iemand die in-
geschreven staat in onze gemeen-
schappelijke basisadministratie,” al-
dus de burgemeester. “Degene die
daar waren kennen wij bij naam en
toenaam en daar zal een rekening in
de bus vallen vandaag of morgen.”

Op het terrein werden onder andere
caravans, fietsen en oude auto’s aan-
getroffen. “We denken dat er acht gro-
te containers kunnen worden gevuld
met alle spullen die in en om het huis
waren verzameld. Iedere kamer lag
bijna tot de nok toe vol met rotzooi,”
zegt burgemeester Aalderink. ”Het is
onvoorstelbaar.”  Het terrein en het
huis werden schoongemaakt en dicht-
gespijkerd, waarna er een hek om-
heen werd geplaatst en verzegeld. “De
eerste de beste die daar komt, begaat
een overtreding en zal gearresteerd
worden,” vertelt hij verder. Door toe-
zicht zal opnieuw kraken van het
pand niet aan de orde zijn. “De buurt
kon daar niet veilig meer lopen, het
was eigenlijk een onhoudbare situa-
tie.“

De afspraken over de woonvoorwaar-
den waren gemaakt met de eigenaar
en de pachter van het terrein. De ge-
meente constateerde dat er overtre-
dingen plaatsvonden van onder meer
de Wet op de ruimtelijke ordening, zo-
als illegale bewoning van een bedrijfs-
woning die niet ten dienste van een
bedrijf is. De opslag van (gevaarlijke)
afvalstoffen, autowrakken en dege-
lijke is een overtreding van de Wet
milieubeheer.

Gemeente ontruimt terrein Aviko
Op de vroege vrijdagochtend 3 oktober jl. werd in opdracht van de ge-
meente Bronckhorst gestart met het ontruimen van het Aviko terrein aan
de Prinsenweg in Hoog-Keppel. De bewoners, die het vanaf begin 2007
kraakten, hielden zich niet aan de afgesproken voorwaarden. Zij pleeg-
den overtredingen op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening en de
Wet milieubeheer. Bovendien kwamen de openbare orde en veiligheid
van de omwonenden in het geding.

Daarna volgde een lovende toespraak
van mevrouw L. Meij, rector van het
Ulenhof-college waarvan 't Beeckland
deel uitmaakt. Goed gelnformeerd
liep zij Jan's lange onderwijs-loopbaan
langs. Zij benadrukte onder meer zijn
grote zorg voor de wat zwakkere leer-
ling. Ook roemde zij Jan's vermogen
om uitstekende contacten te leggen
met omliggende scholen en instanties

en deze goed te onderhouden. Daarna
volgde een toespraak de voormalig di-
recteur van't Beeckland, de heer Paas,
die eerst het idee gaf dat hem al het
gras voor de voeten was weggemaaid
door de rector. Hij kon echter nog veel
moois vertellen uit de tijd dat Jan do-
cent Engels was en over hun samen-
werking binnen de directie. Allerlei
herinneringen werden opgehaald.

En toen kon het feest beginnen!
Ludiek aan elkaar gepraat door de heer
Stans, directeur van de school, volgden
velerlei sketches die verzorgd werden
door Beeckland-collega's. Jan werd Gre-
goriaans toegezongen door monniken,
verrast door een Oostenrijkse, bemoe-
digend toegesproken door "zijn" zorg-
team. Een late betuiging van een gehei-
me "liefde", een persiflage op conrec-
tor Jan en een mooie powerpoint-pre-
sentatie, geen middel bleef onbenut
om duidelijk te maken wat Jan Rigte-
rink heeft betekend voor 't Beeckland.
Voordat iedereen van een heerlijk buf-
fet ging genieten werd hij door alle
personeelsleden toegezongen en werd
hem zijn afscheidscadeau aangebo-
den: een vijfdaagse trip naar Londen
samen met zijn vrouw Anneke.

Nu breekt voor hem een spannend
nieuw leven aan. Jan begint met een
studie theologie! Wie weet waar we
hem nog gaan tegenkomen, we wen-
sen hem veel geluk en succes!

Groots afscheid

Op dinsdag 30 september was het
zover: na 28 jaar verbonden te zijn
geweest aan 't Beeckland in Vorden,
nam Jan Rigterink, conrector, af-
scheid. En hoe! Eigenlijk was één
middag niet genoeg om duidelijk
te maken wat Jan Rigterink heeft
betekend voor de Vordense school.
In de feestelijk aangeklede aula
ontving het voltallige personeel de
jubilaris samen met zijn gezin. Zij
werden uitgenodigd om de high tea
te openen die door de bovenbouw-
leerlingen van de afdeling Zorg en
Welzijn (van zijn "eigen" Beeckland)
fantastisch was verzorgd.

Er zijn 2 voorstellingen één voor de
jongere kinderen en één voor de oude-
ren Voor de jongsten is er om 13.30

uur Pluk van de Pettenflat en voor de
ouderen om 15.30 uur. De schippers
van de Kameleon. Na afloop is er voor
de kinderen nog iets lekkers. Alle kin-
deren van de basisscholen in Vorden
zijn van harte welkom.

De gratis kaartjes zijn af te halen bij
het Dorpscentrum tijdens de openin-
guren (zie ook advertentie)

Gratis filmvoorstelling voor de jeugd
Op woensdagmiddag 15 oktober
aanstaande is er een gratis film-
voorstelling voor de jeugd in de ba-
sisschoolleeftijd ter gelegenheid
van het 30 jarig jubileum van het
Dorpscentrum.

Konijnen
Franse Hangoor: Joyce Schot 1xZG

Rode Nieuw Zeelander: Boyd Groot
Roessink 3xF, 1xZG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Sven
Janssen 1xF, 3xZG, 1xG

Uitslagen P.K.V. Jeugdshow
Uitslagen Jeugdshow in Laren
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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

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

Vanuit haar vestiging in Ruurlo ontwerpt, produceert en installeert Metos
grootkeukenapparatuur en vaatwerkspoelmachnines, zowel voor de ver-
zorgingssector als voor bedrijfsrestaurants en horeca.
Kitchen Intelligence geeft aan dat Metos actief met haar klanten mee-
denkt en daardoor oplossingen creëert met het doel meer tijd vrij te
maken voor de maaltijdenbereiding.
Metos is marktleider in Nederland en heeft ca. 140 enthousiaste mede-
werkers om haar klanten dagelijks van dienst te zijn.

Wij zoeken een enthousiaste

MONTEUR GROOTKEUKENTECHNIEK M/V
Functiebeschrijving
U werkt samen met een collegamonteur en draagt zorg voor het installe-
ren van grootkeukens en aanvullende apparatuur.

Wij denken aan iemand met:
• MTS opleiding WTB/E of LTS gelijkwaardig door ervaring
• Inzet en teamgeest
• Ervaring in een roestvrij staal verwerkende omgeving is een pré
• Woonachtig binnen een afstand 25 km rondom Ruurlo geniet de voor-

keur.

Wij bieden:
• Goede werksfeer in een prettig team
• Passend salaris 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Opleiding in grootkeukentechniek
• Regelmatig technische infodagen
• Ruime aanvullende opleidingsmogelijkheden.

Voldoe je aan bovenstaand profiel of ken je mensen die hieraan voldoen,
reageer dan snel door een CV met krachtige motivatie naar ons toe te
sturen voor 17 oktober 2008.

Sollicitaties richten aan:
Schriftelijk: Metos BV, t.a.v. personeels-
zaken, Postbus 25, 7261 AA te Ruurlo.
Voorkeur per e-mail: pz@metos.nl 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer W. Holmer, tele-
foonnummer 0573-458441.

Volksfeest
Varssel

vrijdag 10 oktober 2008
13.00 uur SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd

15.00 uur KINDERVOORSTELLING „Goudhaantje/Pekmeid”
19.15 uur Blijspel “Zet het maar op de rekening”

door VARSSELS VOLKSTONEEL
Na afloop dansen met ZIE ZOO

zaterdag 11 oktober 2008
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
20.00 uur FEESTAVOND met muziek van Q5

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de

Varsselse Molen. Op dit Varsselse feest is iedereen welkom die

van een oergezellig feest houdt.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

We zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Offsetdrukker m/v

De persoon die binnen ons profiel past is enthousiast over

het grafische vak, heeft goede technische vaardigheden en

voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf waar de

Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. De drukkerij

werkt met een rooster van 4 werkdagen en af en toe in twee-

ploegendienst.

Wekt deze advertentie jouw interesse? Stuur ons dan je sol-

licitatie en CV t.a.v. de heer H.T.G. Witjes.

We zijn voor je sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:

vacatures@weevers.nl

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met

in totaal 74 medewerkers. We zijn ISO 9001, FSC en

milieu gecertificeerd. Naast onze hoofdvestiging in Vorden

hebben we een ontwerpstudio in Zutphen, een digitale

drukkerij in Lichtenvoorde, een IT-bedrijf in Vorden en

verkoopkantoren in Groenlo, Ruurlo en Zelhem.

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de

ruimste zin van het woord is Drukkerij Weevers ook uitge-

ver van verschillende weekbladen.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Vlöggellam: 
1. Vleugellam. 

"Lao'w de henne maor slachten, dee is toch vlöggellam." 
2. Vloglam. 

"Dee patrieze is vloglam." 
3. Enigzins gehandicapt lopen. 

"Jan is vloglam, hee hef al-ze-laeven te hard e'äösd." 

B. Handgroten: 
Speculaas ter grootte van een vlakke hand. 
"Doot mi'j moor 'n half pond handgroten." 

C. Nachscha, Nachtscha:
Zwarte nachtschade. Solanum nigrum. 
"De baezen van de nachtscha bunt gifteg."

Daar won Rolf Görang Bengtsson
met het paard Mac Kinley met het
Zweedse team de zilveren medaille.
Individueel eindigde de Zweed met
dit paard op de vierde plaats. In Vor-
den straalde Jan Breukink bij het ho-
ren van dit nieuws.

Jan: ‘Dat paard heb ik hier in Vorden
gefokt. Toen Mac Kinley drie jaar
was heb ik hem verkocht aan paar-
denliefhebber Jan Schep. 

Een paar jaar later werd Mac Kinley,
hij was toen vijf jaar, bij het sprin-
gen kampioen van Nederland. Daar-

na werd het dier doorverkocht naar
Italië en van daaruit naar Zweden.
Ik heb Mac Kinley al die jaren ge-
volgd en dat doe ik nog steeds. Ik
heb destijds niet kunnen voorzien
dat het zo’n goed paard was. Trou-
wens een goed paard is een subjec-
tief begrip. 

Een fokker/eigenaar denkt veel eer-
der dat hij een goed paard heeft dan
de rest van de wereld. Als ik dan zie
en hoor dat Mac Kinley het zo goed
doet, ben ik er best wel trots op dat
ik hem hier in Vorden gefokt hebt’,
zo zegt Jan Breukink.

Jan Breukink fokte
zilveren Olympisch paard!
Nu Jan Breukink zich in zijn vrije tijd nog meer zal bezig houden met
zijn hobby, het fokken van veulens, zal hij ongetwijfeld nog wel eens
terug denken aan de Olympische Spelen die in 2004 in Athene werden
gehouden.

Begin jaren tachtig werd de vereni-
ging nieuw leven ingeblazen. Ook
werd er vanaf 1980 een tentoonstel-
ling georganiseerd.  Binnen de ge-
meente Bronckhorst is PKV de enige
vereniging op dit gebied, vandaar ook
de Bronckhorsterkleindierenshow. De
leden komen uit de hele gemeente
Bronckhorst en daarnaast uit Warns-
veld, Lochem en Ruurlo. Binnen de
vereniging zijn alle diergroepen verte-
genwoordigd. Deze bestaan uit grote
hoenders en dwerghoenders, siervo-
gels, watervogels, konijnen, cavia's en

sierduiven. Vorig jaar werd fokker R.
Bruinsma met zijn Franse Hangoor
kleur konijngrijs man jong kampioen
bij de konijnen met het hoogst haalba-
re predicaat U! Gaat hij dit staaltje fok-
kerskunst dit jaar evenaren?
Vanaf 1995 vindt elk jaar de wedstrijd
Kind en Dier plaats. Kinderen kunnen
deelnemen met hun lievelingsdier zo-
als een kip, konijn, cavia en hamster.
Voor de show komen 2 leden van PKV
de dieren en hoe hun hokje eruit ziet,
bij jou thuis bekijken. Zaterdagmid-
dag 2 november vindt de eindjurering

plaats van de wedstrijd "Kind en Dier".
Het doel is om de jeugd te betrekken
bij het houden van dieren. Het afgelo-
pen jaar hebben zich drie deelnemers
van Kind en Dier aangemeld als jeugd-
lid van PKV. Het zijn Carlijn Benjamins
en Joyce Schot uit Vorden en Boyd
Groot Roesink uit Hengelo (Gld). Ook
dit jaar is er op zondag een verkoop-
klasse aanwezig. Leden zetten hun die-
ren te koop. Op deze manier kan men
aan een dier komen van een bekende
en erkende fokker. De verkoopklasse
bestaat uit verschillende soorten
hoenders, konijnen en cavia's Opga-
ven voor "Kind en dier" voor 15 oktober
a.s. Fabio van Olst, Tel. (06) 53 55 96 36
of e-mail: fabiovanolst@hotmail.com
Zie ook advertentie.

Bronckhorsterkleindierenshow

Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden organiseert ook dit jaar "Kind
en dier"  Op 1 en 2 november houdt P.K.V. Vorden de Bronckhorster klein-
dierenshow in Kapel De Wildenborch. De Pluimvee en konijnvereniging
Vorden is opgericht in 1920 en bestaat dus al 88 jaar!

Het vertrek van Gaby Koenders werd
versneld, mede naar aanleiding van
de nare ervaring die ze had na een
brute inbraak in de winkel. Ze gaat
zich eerst richten op haar dochter De-
mi, oriënteert zich op een andere

baan of wellicht het oppakken van
haar HBO studie. “Maar eerst ga ik
mijn huis een beetje opknappen.”
Gaby werkte zeven jaar met veel ple-
zier de winkel en was de drijvende
kracht van het bedrijf. “Het is het

meest leuke werk dat je kunt doen na-
tuurlijk, werken met kindertjes,” ver-
telt Gaby enthousiast. “Ik ben blij met
Enly, maar ook met Joke en Marjan,
die hier blijven werken.“ Joke Klein
Stapel werkt al veertien jaar bij Capu-
chon, Marjan Oonk een jaar of vier.
“Het is voor mij heel onverwacht,” ver-
telt Enly Wiltink. “Ik kom hier altijd
voor mijn kinderen in deze winkel -
pleegkinderen, adoptiekinderen en bi-
ologische kinderen. Onze dochter van

12 zit in een rolstoel en daarvoor is dit
een superwinkel. Joke helpt haar al-
tijd met aan en uitkleden. Zij voelt
zich hier op het gemak.” Het is er
ruim en de rekken staan op wieltjes.
Parkeren kan voor de deur. Toen Enly
hoorde dat Gaby de zaak wilde slui-
ten, schrok zij wel. “Na het kleren ko-
pen zei mijn oudste dochter onderweg
naar huis ‘Mam, is het niet wat voor
jou?’,” vertelt ze. “Zij wilde ook wel
eens iets in de winkel doen. Mijn zoon
doet een verkoopopleiding en die wil-
de wel acties bedenken. Onze oudste
zoon wilde wel helpen met uitzoeken
van mailingkaarten en een logo. Ik
had zo’n enthousiaste familie achter
me! En mijn man, directeur van Bak-
ker Wiltink uit Doetinchem, was de
grootste drive. Die zou het wel leuk
vinden als ik het ging doen, hij zit zelf
in het ondernemersvak.” Het inkopen
wilde Gaby nog met haar samendoen
en zo besloot Enly de zaak over te ne-
men. Op 1 oktober 2008 werd het stok-
je al overgedragen.

Capuchon Jeugdmode verkoopt alleen
merkkleding. “De merken blijven ge-
woon. Daarvoor komen de mensen
hier, want andere spullen kunnen ze
overal kopen,” vertelt Enly. “Commu-
niekleding, maar ook de vertrouwde
merken. Daarmee onderscheiden we
ons!” Ze verkopen Gaastra, Ikks, CKS,
Esprit, Muy Malo, EDC, Carbone, Pro-
test, Retour, Vingino en McGregor en
de collectie wordt zelfs uitbreid met
Eager Beaver, Rags, RFG en Eager Be-
aver meisjes. 

Capuchon Jeugdmode aan de Raad-
huisstraat 23 in Hengelo Gld. is ge-
opend van dinsdag t/m donderdag van
10.00-17.30 uur, vrijdag van 10.00-20.00
uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Nu al OUD & NIEUW bij Capuchon

OUD eigenares Gaby Koenders van Capuchon Jeugdmode in Hengelo Gld.
gaf woensdag 1 oktober 2008 het stokje over aan de NIEUWE eigenares En-
ly Wiltink. Het was een snelle overdracht, maar alle partijen zijn er erg te-
vreden over. In de winkel blijft alles bij het oude: de collecties, de merken
en de werkneemsters Joke Klein Stapel en Marjan Oonk.

Enly Wiltink (r.) nam het stokje over van Gaby Koenders (l.). Joke Klein Stapel blijft, evenals Marjan Oonk (niet op de foto).

Vorige week is er tegelijk met de NEK,
door de Berkelduikers, in Raalte om
de Raalter Cup gezwommen. Met nog
6 andere clubs werd er met meerdere
Estafette nummers en enkele persoon-
lijk nummers, gestreden om de Raal-
ter Cup. 

Met name de Dames gaven goed partij
bij de Estafettes en werden daar derde.
De Heren konden het geweld van en-
kele andere clubs niet bijbenen en
moesten als 7e 45 seconden toegeven
op de nummer 1.  

Zaterdag hebben de recreanten van
zwemclub de Berkelduikers de eerste
wedstrijd gezwommen uit de 5 kamp.
In deze ontspannen gezellige wed-
strijd in Twello zijn de Berkelduikers
dik aan kop begonnen met 132 pun-
ten. 

Proteus werd 2e met 119 punten, ABS
3e met 97 punten, Twenhaarsveld 4e
met 69 punten, de Spreng 5e met 61
punten. Vooral de jongste zwemmers
zoals Zoë Ulkeman, Fleur Zomer, Luka
Pelgrum, Jamie Stegeman en Kayla
Tjoonk zwommen met een mooie
techniek naar de hoogste plaatsen. 

Ook zaterdag hebben de zwemmers
van de Berkelduikers hun opwachting
gemaakt in Borne waar de landelijke
C competitie van start ging. 

Van de drie verenigingen in Borne wa-
ren Marveld uit Groenlo en de Berkel-
duikers goed tegen elkaar opgewassen
terwijl de zwemmers van Borne (sa-
men gegaan met Hengelo), vorig jaar
ook al sterker, behoorlijk konden uit-
lopen. Later deze week wordt duidelijk
hoe de landelijke verhoudingen tus-
sen de 30 deelnemende verenigingen
eruit ziet.

Z w e m m e n



UITSLAGEN BADMINTON FLASH

Seniorenteam 1
Het eerste team speelde een wedstrijd
tegen Thuve 3 uit Duiven. Niels Lijf-
togt en Chjehrando Gasper speelden
hun wedstrijd weer als vanouds en
wonnen. Geeske Menkveld speelde
een sterk enkelspel maar verloor he-
laas met 21-15 en 21-16. Maar het be-
gint er toch op te lijken dat de dames
wennen aan de 4e klasse want Berna-
deth Heijink won knap in drie sets.
Het herendubbel ging daarna met
twee keer 21-18 naar Flash. Thuve was
de sterkste in het damesdubbel. In de
mixen liet Flash er echter geen misver-
stand over bestaan wie donderdag-
avond de sterkste was. Beide partijen
werden gewonnen. Niels en Geeske
wonnen in twee sets en Chjehrando
en Lianne Heijink wonnen knap in
twee sets.
Flash 1 - Thuve 3:  6-2 

Seniorenteam 2
Bij het tweede team zit de klad er een
beetje in. Aangetreden werd tegen
Steenderen 4. Zowel Peter van Dijk als
Hans Brinkman verloor zijn enkelspel.
Ook Marian te Riele verloor. Marian
Hulshof haalde daarna wel het eerste
punt binnen. Het herendubbel werd
in een spannende driesetter verloren
en ook in het damesdubbel werd aan
het kortste eind getrokken. De mixed-
dubbels verliepen wel spannend met
gingen helaas ook verloren.
Steenderen 4 - Flash 2:  7-1

Recreantenteam
De eerste opponent voor het recrean-
tenteam was Rianto uit Zutphen. Het
recreantenteam bestaat uit Frans van
Gils, Theo Huntink, Beppie Menkveld,
Apsie van Dijk en Annie Eggink. Frans
speelde een goed en spannend enkel-
spel maar helaas werd het 21-19 en 24-
22 voor zijn tegenstander. Theo ver-
loor ook in twee sets. Beppie won haar
enkelspel en Apsie verloor nipt in drie
sets. Ook het herendubbel werd een
driesetter maar deze ging naar Rianto.
Het damesdubbel ging duidelijk naar
Rianto. In het eerste mixedspel pro-
beerden Frans en Annie de bakens te
verzetten. Het ging over drie sets maar
de derde set werd 21-18 voor Rianto.
De mixed van Theo en Apsie ging in
twee sets verloren.
Rianto R1 - Flash R1:  7-1 

Jeugdteam 1
Bij Flash deed na bijna een half jaar af-
wezigheid door operaties Erik van Hof-
fen weer mee. Omdat Didam na twee
wedstrijden zonder puntverlies boven-
aan stond zou het een flinke klus wor-
den. Erik begon goed  en won de eerste
set met 21-19, maar moest uiteindelijk
met 14-21 en 11-21 de overwinning
aan zijn tegenstander laten. Jelle van
Rossum  verloor zijn eerste set, maar
trok met minimaal verschil toch de
wedstrijd naar zich toe: 13-21, 21-19 en
22-20. Ilse van Dijk won in twee sets:
21-13 en 21-16. Femke Nab, die voor Ve-

ra inviel, verloor in twee sets: 9-21 en 7-
21. Okko Hinterding verloor met Jelle
de heren dubbel: 12-21 en 11-21. De da-
mes dubbel ging gelijk op tot halver-
wege de tweede set een van de tegen-
standsters geblesseerd raakte en
moest opgeven.: 19-21, 21-8 en 21-0. De
mixed dubbel met Jelle en Femke
werd verloren met 13-21 en 6-21. Erik
en Ilse kregen de punten kado, maar
hadden anders naar verwachting de
stand ook gelijk getrokken. 
FlashJ1-Didam J2: 4-4. 

Jeugdteam 2 
J2 moest uit naar 's Heerenberg. San-
der Gils startte met een eenvoudige
overwinning: 21-3 en 21-10. Twan He-
mink deed daar in zijn eerste seizoen
niet veel voor onder. Hij won met 21-13
en 21-9. Femke Nab liet haat tegen-
standster weinig kans. Ze won met 21-
3 en 21-5. Ook Caitlin Toker boekte
zo'n klinkende overwinning met twee
keer 21-5. De dubbels gaven ongeveer
hetzelfde beeld. Sander en Twan won-
nen met  21-13 en 21-5. Femke en Cait-
lin wonnen met 21-5 en 21-7. De mixed
dubbels eindigden voor Sander en
Caitlin in 21-5 en 21-15 en voor Twan
en Femke in 21-4 en 21-6. Een duidelij-
ke overwinning dus. 
't Seepaerd J2- Fash J2: 0-8. 

Jeugdteam 3
J3 had het duidelijk een stuk lastiger.
Wesley Boode verloor zij enkelspel
met 21-7 en 21-12. Dennis Cai verloor
met 21-8 en 21-12. Bij de dames was
het wel spannend. Lieke ten Have ver-
loor in de eerste set met 21-19, maar in
de tweede set gaf ze zich gewonnen:
12-21. Lilian Nijhuis kwam ook een
heel eind. Met 21-14 en 21-19 verloor ze
weliswaar, maar het scheelde niet
veel. Bij de dubbelspellen maakte
Flash duidelijk dat ze als team al goed
samenwerken. Wesley en Dennis
speelden een spannende partij. Ze ver-
loren met 21-18 en 21-12. Lieke en Lili-
an pakten bijna de eerste set: 19-21,
maar bij de tweede was de energie op:
8-21. Wesley en Lieke sleepten er een
driesetter uit die dan met 21-17, 15-21,
15-21 toch nog verloren ging. Dennis
en Lilian moesten in de laatste set het
hoofd buigen met 21-14 en 21-6 en zo
gingen de punten naar Borculo. Hard
gewerkt, maar zonder punten naar
huis.
Babo J2 - Flash J3: 8-0

Jeugdteam 4
Het jongste team van Flash zette een
goede partij neer. Niels Golstein won
met 21-13, 12-21 en 21-13, Stefan te Rie-
le won met 21-13 en 21-12. Lynn Beren-
pas won met 21-5 en 21-13. Paulien te
Riele won met 21-3 en 21-10. Niels en
Stefan wonnen het herendubbel met
21-7 en 21-11. Lynn speelde de dubbel
met Laura Hulshof en ze wonnen met
21-7 en 21-11. Niels en Laura wonnen
met 13-21, 21- 14 en 21-13. Stefan en
Paulien wonnen met 21-13 en 21-2. Dit
was al de tweede dikke overwinning.
Flash J4 -Phido J5: 8-0.

B a d m i n t o n

De vereniging Kranenburgs Belang had
op het schoolplein diverse spelletjes ge-
organiseerd. Bovendien werden de kin-
deren op een hapje en een drankje ge-
trakteerd. De commissie die de beurs
op touw had gezet was de afgelopen
week drie keer bij elkaar om speelgoed
en kleding uit te zoeken, te rubriceren
en er een prijskaartje aan te hangen.
Wandelwagens, driewielers en tal van
baby- artikelen, ze gingen allemaal te-
gen prijzen van pakweg 50 eurocent
tot twee euro grif van de hand. De drie

oude schoolplaten die door basisschol
de Kraanvogel beschikbaar waren ge-
steld brachten een leuke prijs op. De or-
ganisatie was blij met de sponsoring
van diverse plaatselijke ondernemers.
De goederen die overbleven gingen
naar de veilingcommissie t.b.v. van de
restauratie van de dorpskerk. De over
gebleven kleding worden naar Polen
en Roemenië getransporteerd. Veel
mensen maakten van de gelegenheid
gebruik om tijdens deze gezellige
beurs onder het genot van koffie en
cake wat bij te kletsen, terwijl de jeugd
zich op het schoolplein of binnen ver-
maakte met sjoelen en bierdop darten.
Voorafgaande aan de beurs bedankte
Marie Thérèse Haccou, oud voorzitter
van de stichting Peuterspeelzaal ’t
Kraankuikentje, Renate Dimmendaal
en Marjan Bobbink voor hun jarenlan-
ge tomeloze inzet voor de beurs. Beide
dames die uit de commissie treden,
kregen bloemen aangeboden.

Veel belangstelling
speelgoed- en kledingbeurs
't Kraankuikentje
Voor de speelgoed- en kleding-
beurs die afgelopen weekend ten
bate van de stichting Peuterspeel-
zaal ’t Kraankuikentje in de basis-
school de Kraanvogel werd gehou-
den, bestond een goede belangstel-
ling. Veel ouders en grootouders
kwamen met kinderen c.q. klein-
kinderen op deze beurs af. Voor de
jeugd was er van alles te doen.

DASH heren 1 start uitstekend
Het eerste herenteam van DASH heeft
een bijzonder goede seizoenstart ge-
maakt. Na de zeer overtuigende 4-0
overwinning van vorige week tegen
het zwakke Bovo uit Aalten stond deze
keer de thuiswedstrijd tegen The
Phantoms uit Doesburg op het pro-
gramma. Ook dit team had het sei-
zoen geopend met een 4-0 overwin-
ning en dus er werd gerekend op veel
meer tegenstand dan vorige week. En
dat kwam aanvankelijk ook uit. De
eerste set werd een ware thriller. Uit-
eindelijk werd de set met 30-28 door
de Vordense mannen gewonnen nadat
er vier setpunten voor de Doesburge-
naren waren weggewerkt. Maar DASH
was hiermee niet tevreden omdat het
erg veel persoonlijke fouten maakte in
deze 1e set. Afgesproken werd dat er
rustiger en degelijker gespeeld moest
worden met als verwachting dat dan
de tegenstander vanzelf wel meer fou-
ten zou gaan maken. Het nieuwe
strijdplan werkte goed waardoor zo-
wel de 2e als de 3e set overtuigend met
25-18 werden gewonnen door een
steeds beter spelend DASH. 

Het door Scheffer Keukens Zelhem ge-
sponsorde DASH wilde net als vorige
week nu ook de 4e set pakken. Toch
kreeg DASH het moeilijk doordat er
weer meer persoonlijk fouten ge-
maakt werden. Coach Wietze ten Kate
zette in een time-out de neuzen weer
in de goede richting en gaf aan dat set-
verlies tegen deze ploeg echt onnodig
is. Het niveau ging weer omhoog en de
set werd met een 25-20 overwinning
afgesloten. Nu DASH voor de tweede
keer de volle 5 punten heeft gepakt
gaat het nu alleen aan kop in de 1e
klasse regio oost. Zaterdag gaan de
Vordenaren op bezoek bij kampioens-
kandidaat Favorita uit Dinxperlo. Na
deze wedstrijd kan DASH beter in-
schatten of de doelstelling van de 4e
plaats in deze poule vol onbekende
ploegen een realistische is.

Maar eerst wacht er nog een veel
zwaardere opgave. Aanstaande dins-
dag speelt DASH om 21.00 uur in Vor-
den in de 2e ronde van de beker tegen
Labyellov uit Zevenaar. Deze ploeg
speelt een klasse hoger dan DASH.
Toch achten de Vordenaren zich zeker
niet kansloos tegen dit powerteam.
Daar er op de vaste trainingsavond
van DASH wordt thuisgespeeld rekent
heren 1 op veel publieke steun.

Summa Peelpush 2 - DASH 1 3-2
Na het verlies van vorige week vertrok-
ken de dames van DASH vol goede
moed en week hard trainen naar Mei-
jel. De reis naar Meijel was lang maar
vol enthousiasme kwamen de dames
het veld op. De wedstrijd startte gelijk
overtuigend met een service serie van
Domique. Mentaal stond er een ster-
ker team dan vorige week en door goe-
de set ups van Lian en een aantal
mooie blokballen van Janneke werd
de set overtuigend binnen gehaald
door DASH (13-25).
De tweede set startte de spelverdeel-
ster van Summa Peelpush met een ser-
vice serie waar DASH geen antwoord
op had. Carlo wisselde achterin Marije
voor Janneke voor wat meer passend
vermogen. Ondanks de wissel liep
DASH snel tegen een achterstand aan.
Punt voor punt werd er gevochten en

rond de 18 punten zaten de teams
weer op gelijke hoogte. Het was echter
niet voldoende om de set binnen te ha-
len. Er werden eigen fouten gemaakt
en het scheidsrechtersduo liet wat te
wensen over. Het werd 26-24 voor
Summa Peelpush.

DASH pakte vanaf het begin van de
derde set weer de voorsprong. Door de
duidelijkheid en overtuiging waarop
er in het achterveld met de pass werd
omgegaan werd er meer vertrouwen
gecreëerd en dit was ook weer te zien
aan het net. Mooie aanvallen en leuke
combi's als resultaat. Ook blokkerend
was DASH weer aanwezig om de da-
mes van Peelpush te overvallen. Aan
teamspirit ontbrak het deze set niet,
lied na lied werd vanaf de kant ingezet
en DASH was erg aanwezig in Meijel.
De derde set viel in Vordense handen
met 18-25.

De vierde set startte weer moeizaam
en leek een herhaling van de tweede
set. Er werd vanaf het begin tegen een
achterstand aangekeken. Lise had hier
nog wel wat mooie blokkerende bal-
len op de buitenkant maar het mocht
niet baten. DASH kwamen deze set
niet in de buurt van Peelpush en kon
serverend ook niet de nodige druk
brengen. Het werd 25-18 voor Peel-
push.

Dan de vijfde en beslissende set. Nu
moest het dan gebeuren en er werd
sterk begonnen. Alleen maar tot de
vijf punten…. DASH maakte aanval-
lend te weinig punten en Peelpush
scoorde wel. Boven de 10 punten liep
Peelpush uit naar de 15 en keerde da-
mes 1 huiswaarts met een welverdien-
de 2 punten in de broekzak. Zeker
kwalitatief gezien een betere pot dan
vorige week maar volgende week
thuis…. En dan wordt het tijd voor een
overwinning!!

UITSLAGEN 
Vrijdag 3 oktober
DES D2 - Dash D2 0-4

Zaterdag 4 oktober 
Dynamo-Neede MC3 - Dash MC2 3-1
Labyellov MB1 - Dash MB2 4-0
Halley MB1 - Dash MB1 4-0
Wivoc D2 - Dash D4 3-1
Harfsen D2 - Dash D3 3-1
Summa Peelpush D2 - Dash D1 3-2
Dash circ. 2 - Boemerang 1 4-0
Dash circ. 3 - Overa 1 3-1
Dash H2 - S en O H1 3-1
Dash D6 - Grol D3 0-4
Dash H1 - The Phantoms H1 4-0
Dash D5 - Kerkem. Gemini D3 1-3
Dash H3 - SV Loil H1 0-4

PROGRAMMA
Vrijdag 10 oktober 
19.30 Blok '71 H1 - Dash H2

Zaterdag 11 oktober 
13.30 Reflex H3 - Dash H3 
15.00 Favorita H2 - Dash H1 
16.15 GeKoMo Rivo D5 - Dash D6 
16.45 Brevolk D1 - Dash D5 
11.30 Dash MB2 - Blok'71/S en O MB1 
11.30 Dash MC2 - Sparta Zelhem MC1 
13.00 Dash D4 - Doc.Stap Orion D5 
13.00 Dash MC1 - V.C.V. MC2 
15.00 Dash D2 - V.IJ.V. D1 
15.00 Dash D3 - Favorita D3 
17.00 Dash MB1-Guv Greven Bovo MB1 
17.30 Dash D1 - Tornado Geesteren D1

Vo l l e y b a l

OKTOBER
8 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
8 L.V.G. Linde, gezegdes en spreek-

woorden
8 Oecumenische Vrouwengroep Wich-

mond-Vierakker
9 Klootschietgroep de Vordense Pan

15 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

15 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

16 Bejaardenkring
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje Hulporganisatie Dor-
cas

29 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

29 Bazar Welfare Rode Kruis in de
Wehme

30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
• Modevormgeving en beeldende

kunst GalerieBibliotheekVorden
t/m 16 nov.

• t/m 12 oktober Beeldend kunste-
naar Edith Snoek in galerie Agnes
Raben, Nieuwstad.

• t/m 12 oktober Vormgeving Schoen-
ontwerpen van Maartje Halink in
galerie Agnes Raben, Nieuwstad.

• t/m 13 oktober Erie Beintema,
schilderijen en Sjef Plaum, beel-
den bij galerie Amare te Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur.
Info en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen:
gym-sport en spel -volksdansen-
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.
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De Slag om Grolle, van 17 tot en met
19 oktober, valt samen met een ander
evenement: het bokbierfeest, dat op
vrijdagavond wordt gevierd met bok-
bier van de tap en levende muziek in
alle etablissementen. De meeste kroe-
gen hebben op de vrijdag levende mu-
ziek. Bij café De Kroon treedt vrijdag
de band Knox op, bij Pot de band Panic
Room (muziek uit de jaren zestig en
zeventig) en bij City-Lido komt Sean
Walsh (bluesband). In de Lange Gang
is, zowel op de vrijdag- als zaterdag-
avonden de band Brothers in Arms te
vinden.
Het evenement blijft echter niet be-
perkt tot de kroeg. Zowel op de vrij-
dag- als zaterdagavond zijn re-enactors
en publiek uitgenodigd om deel te ne-
men aan een fakkeloptocht door de
binnenstad, die naar de tenten op de
Maliebaan leiden. De route loopt door
de hele (autoloze!) veste en doet twee-
maal de Markt aan. Uiteindelijk komt
de stoet aan op de Maliebaan, waar
het eerste Grolsch-bokbiervat in stijl
zal worden aangeslagen. Daarna
wordt, met muziek van groepen als
Het Gezelschap, Hailander en Slag en-
de Stoot, feestgevierd. 

Veel groepen vrijwilligers, zoals Voca-
lis en Scouting en een 'lepragroep' ge-

vormd door een stel Grolse carnavalis-
ten, werken aan het evenement mee.
Wie de moeite neemt om ook in stijl
gekleed te gaan, zal zich overigens he-
lemaal in de zeventiende eeuw wa-
nen! Het publiek kan, nippend van
een kroes bokbier, lichtbeelden be-
wonderen die eerder die dag door de
Engelse fotograaf Nigel Hillyard ge-
maakt zijn. Kanonniers, musketiers
en piekeniers zijn op die manier, ook
voor wie niet op het schootsveld ge-
weest is, nogmaals in actie te zien. 
Niet iedereen op het schootsveld loopt
overigens met een wapen rond. Wie
goed kijkt, ziet her en der een in het
zwart geklede figuur met een bijbel in
de hand rondlopen en, al dan niet
knielend bij een gewonde soldaat,
geestelijke bijstand verlenen. Het gaat
daarbij om Ruud Hissink (48), in het
dagelijks leven werkzaam als docent
levensbeschouwing/godsdienst en
leerlingbegeleider aan het St. Ludger-
college in Doetinchem.
Hij was er ook bij tijdens de eerste Slag
om Grolle in 2005, die hij als 'overwel-
digend' heeft ervaren. 'De manier
waarop in Grolle, met en door alle re-
enactors, de Slag wordt gespeeld is
ontwapenend en tegelijkertijd be-
smettelijk. Ontwapenend omdat ik
een eenheid meende te voelen tussen

alle spelers. Besmettelijk omdat je na-
dat de Slag is geslagen, het gevoel hebt
dat je iets hebt meegemaakt, dat naar
meer smaakt.'
'Daarnaast heb ik iets geproefd van de
bijzondere positie van de zwartrok op
het slagveld. Je loopt als geestelijk ver-
zorger en ondersteuner over het slag-
veld, prevelt wat gebeden bij de geval-
lenen en... ruikt het kruit.'
Hissink raakte bij de slag betrokken
via een bekende, Godfried Nijs. 'Hij
maakte mij enthousiast door zijn pas-
sie en historische deskundigheid.' His-
sink leidde op verzoek dan ook de his-
torische kerkdienst in de oude Calix-
tuskerk  Een dienst die door veel van
de buitenlandse re-enactors werd be-
zocht, en die halverwege ruw onder-
broken werd (geheel volgens afspraak)
toen het signaal kwam dat de vijand
een offensief begonnen was. 
'De historische viering was voor mij
heel bijzonder', kijkt Ruud terug. 'Tek-
sten en liederen in
het dialect en een boodschap die toen
klonk en nu nog steeds doorklinkt.
Hoop op vrede waar oorlog is. Vertrou-
wen op gezond verstand dat wint van
blinde woede. Geloof in een God die
helpt om te helen.'
Ook dit keer wordt de zondag begon-
nen met een oecumenische kerk-
dienst, tussen 10 en 11 uur, dit keer in
de nieuwe Calixtuskerk. Dan gaat
Ruud opnieuw voor, samen met pas-
tor Marga Peters.
www.slagomgrolle.nl -

Slag om Grolle 17 t/m 19 oktober in Groenlo

Eerst naar de kroeg, dan naar de kerk

In verband met de naderende Slag om Grolle in het weekend van vrijdag
17 t/m zondag 19 oktober a.s. in Groenlo publiceren wij de komende we-
ken artikelen over een speciaal aspect van de Slag. 
Vandaag deel 6: Eerst naar de kroeg, dan naar de kerk.

Ruud Hissink: Hier aan het preken in de Oude Calixtuskerk, maar ook actief als zwartrok op het slagveld.              Foto: Nigel Hillyard

EXTRA TREINEN
Syntus rijdt extra treinen. Om 11.44 en
12.44 rijden er extra treinen van Hen-
gelo naar Zutphen. Om 15.07, 16.07 en
17.07 rijden er extra treinen van Zut-
phen naar Hengelo. Ook rijden er
extra treinen van en naar Winters-
wijk. Om 11.21, 12.21 en 13.21 rijden er
extra treinen van Winterswijk naar
Zutphen. Om 15.37, 16.37 en 17.37 rij-
den er extra treinen van Zutphen naar

Winterswijk. Kijk op www.syntus.nl
voor de exacte reistijden.

GRATIS BUSVERVOER
Ook met de buslijnen 80 (stadsdienst
Zutphen), 81 (Deventer - Zutphen) en
83 (Warnsveld - Zutphen) kunnen bok-
bierliefhebbers zondag 7 oktober gra-
tis naar de Nationale Bokbierdag rei-
zen. Ook de terugweg is gratis. Surf
naar www.ervaarhetov.nl, klik op actie
Bokbierdag, lees de actievoorwaarden,
vul de gevraagde gegevens in en print
eenvoudig het buskaartje. Tussen
10.00 uur en 15.00 mag er gratis naar
Zutphen gereisd worden en tussen
14.00 en 19.00 uur mag gratis van Zut-
phen naar Deventer of Warnsveld ge-
reisd worden. 

EXTRA BUSSEN
Syntus rijdt op diverse lijnen extra
bussen. Zo rijdt buslijn 83 (Warnsveld -
Zutphen) 10.30 en 18.00 uur extra. 
Ook rijden er extra bussen op lijn 80
tussen 10.30 en 18.00 uur. 

Kijk op www.syntus.nl voor de exacte
reistijden.

Gratis met de bus of trein
naar de Nationale Bokbierdag
Bezoekers van de Nationale Bok-
bierdag kunnen op zondag 12 ok-
tober gratis met de bus of trein
naar de binnenstad van Zutphen.
RegioNS en Syntus bieden gratis
vervoersbewijzen aan via de web-
site www.ervaarhetov.nl. Deze actie
is mede mogelijk gemaakt door de
provincie Gelderland en de ge-
meente Zutphen. Op de treintrajec-
ten Apeldoorn - Zutphen, Winters-
wijk - Zutphen en Hengelo - Zut-
phen kan op zondag 12 oktober
tussen 10.00 en 15.00 uur gratis
gereisd worden naar de Nationale
Bokbierdag. Ook de terugweg is
gratis, van 14.00 tot 19.00 uur.

Ook dit jaar gaan er in onze regio weer
vele collectanten langs de deuren.
Huis aan huis bellen ze aan en vragen
om een bijdrage voor het werk van de
Brandwonden Stichting. 'Het is best
leuk om te doen, hoor', antwoord de
collectant op de vraag hoe het is om te
collecteren, 'Je maakt toch even overal
een kort praatje en ziet zo je buurtge-
noten weer eens. En het geeft een
goed gevoel om je in te zetten voor het
goede doel!' Dit jaar combineert de
Brandwonden Stichting haar jaarlijk-
se collecte met een unieke preventie-
campagne. Collectanten geven bij ie-
der huishouden dat ze bezoeken, een
informatiekaart over blusdekens af.
'Dat maakt het voor mij nog noodzake-

lijker om te collecteren. Op deze ma-
nier help ik ook nog eens mee aan een
belangrijke voorlichtingscampagne'. 
Al meer dan 35 jaar voert de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij
op drie fronten: Het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de
behandeling en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.
De collecte is voor de Brandwonden
Stichting de belangrijkste inkomsten-
bron voor deze 'strijd tegen de litte-
kens'. Daarom gaan de vrijwilligers
van de Stichting in de collecteweek
langs de deuren. Wie de collecte heeft
gemist, kan ook geld storten op giro
20 21 22, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Beverwijk.

SAMENVATTING
Van 5 tot en met 11 oktober is de col-
lecteweek van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting.  U kunt dus collec-
tant van de Stichting aan uw deur ver-
wachten, voor een bijdrage voor de
brandwondenslachtoffers.

Nederland collecteert voor
Brandwonden
'We komen graag bij u langs de deur!'
In de week van 5 tot en met 11 okto-
ber gaan weer ruim 50.000 vrijwilli-
gers van de Brandwonden Stich-
ting op pad om te collecteren. 'We
komen graag bij u langs de deur',
roept een enthousiaste collectant,
'want u hebt toch ook wat over voor
de brandwondenslachtoffers?'

Het repertoire wordt 100% live ge-
speeld en bestaat uit de beste
pop/rockklassiekers, de mooiste hits
uit de top 40, de lekkerste muziek uit
de Nederpop en om de feeststemming
te vergroten een aantal Hollandse
meezingers. Door hun professionele
instelling en uitstraling in combinatie
met een zeer energieke show krijgt de-
ze sympathieke band veel waardering,

ze worden ondersteund door ervaren
technici, die zorgen voor uitstekend
geluid en een prachtige lichtshow. De
speciale effecten, enkele verkleedacts
en een vlotte presentatie maken de
spetterende show compleet en zorgen
ervoor dat men deze populaire cover-
band samen met hun fans graag terug
wil zien. 
7 op de schaal van Richter bestaat uit
5 ervaren muzikanten: * Arlette - zang,
* Bob - zang/gitaar, * Rob - bas/zang, *
Erwin - drums, * Sander - toetsen/zang.
Het is zeker de moeite waard om zater-
dag 11 oktober naar Café "De Zwaan"
in Hengelo te gaan om naar deze fan-
tastische band te komen luisteren. Het
optreden begint om half tien.

7 op de schaal van Richter
bij De Zwaan
Op zaterdagavond 11 oktober zal
de pop/rock formatie 7 op de
schaal van Richter "De Zwaan" in
Hengelo op haar grondvesten doen
trillen, deze vijfmans formatie met
zangeres is overal op het podium
in het land te vinden.

Vanuit de Maria Parochie vertrokken
om 20.00 uur 16 lopers voor de 80 km.
Vanaf ‘de Botterboer’ aan de Elterweg
sloten een aantal mensen, vanuit
Baak, zich aan bij de groep. Ze liepen
via de Bontekoeweg naar Bronkhorst
en vervolgens via Steenderen naar de
pastorie in Baak. Daar aangekomen
stonden er heerlijke verse broodjes
klaar, gesponsord door bakker Besse-
link uit Vierakker, met chocolade-
melk, koffie en thee. De 16 bikkels uit
Zutphen trokken de donkere nacht

weer in op weg naar de pastorie in Kij-
enborg, waar een pan warme soep
klaar stond. Vanaf daar ging de tocht
verder naar de pastorie van Ruurlo
waar een warme maaltijd werd aange-
boden. Op zaterdagmorgen om 6 uur
kon men daar eveneens starten voor
de 40 km en om 9.30 uur voor de 25
km op weg naar Borculo. Daar startten
een aantal deelnemers uit Baak. 

Via ’t Medler wandelde men door het
prachtig buitengebied richting Vor-

den. In het parochiecentrum daar
werd weer voortreffelijk voor de in-
wendige mens gezorgd. Hier was te-
vens de start van de 12 km. Via Leesten
ging het richting Zutphen op weg
naar de eindstreep. Rond 14.30 uur
kwamen de eerste lopers aan bij de
Maria Parochie. Een half uur later
kwamen onder luid applaus de 80 km.
lopers binnen. De dag werd afgesloten
door Frank Oosterhuis. Hij deelde on-
der andere mee dat er al 1700 euro
sponsorgeld binnen kwam.

Het mooie van deze tocht was dat al
het eten en drinken gesponsord werd
door de diverse plaatselijke instanties.
Aloys Schut dankt namens de stich-
ting El Puente te Zutphen alle deelne-
mers en de sponsoren van voor deze
sponsorloop.

Sponsorloop voor cultureel 

jongerencentrum in Peru
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 september jl. werd voor de achtste keer
vanuit de Maria Parochie te Zutphen de sponsorloop gehouden voor Lima,
Peru. De opbrengst van deze loop is bestemd voor een cultureel jongeren-
centrum in Lima. De Nederlandse priester Jan Brinkhof is daar werkzaam
en hij behartigt dit project. De langste route was 80 kilometer en deze lo-
pers liepen vanaf Zutphen naar Baak, Bronkhorst, Steenderen, Keijen-
borg, Ruurlo, Borculo en Vorden weer naar Zutphen.

U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-

ring staan, maar u kunt ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. Om te voor-
komen dat u moet wachten én om er-
voor te zorgen dat de fractieleden met
de juiste specialisme aanwezig zijn,
wordt u vriendelijk verzocht om u
vooraf aan te melden bij de fractiese-
cretaris, Jannie Rexwinkel. 
Telefoon 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
Zaterdag 11 oktober  a.s. van 9.00
tot 10:00 uur.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
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Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

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 vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen 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 TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 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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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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 PrijzenBLAZERS 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 117255 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/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

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 • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 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 geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

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

20%
KORTOP GEHECOLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 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. 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.
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WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FI ETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
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SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouw endaarom 10%kortingop o nze G EHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze 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!
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

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 ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast 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 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 de
Achterhoek

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 scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

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

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

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

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

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

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

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

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

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

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

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

125°

125° versteld worden. 

Broekstraat 1 - 6999 DE Hummelo 
Tel. (0314) 381842 
Website: www.pelgrom.nl E-mail: info@pelgrom.nl  

Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV

Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een

Konstruktie-bankwerker voor produktie-
en montagewerkzaamheden

Wat wij bieden:

Afwisselende werkzaamheden in een modern bedrijf met

een brede klantenkring en een passende beloning overeen-

komstig de werkzaamheden.

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:

Wensink Ruurlo BV

Haarweg 3

7261 LE  RUURLO

of: info@wensink-ruurlo.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 11 oktober

in het café

7 op de Schaal
van Richter

In de discotheek

D.J. Martijn

Inloopspreekuur ivm wereldmeno-
pauzedag op woensdag 15 okt.

van 9-12 uur bij
Overgangsconsulente José la

Croix, Toverstraat 7, Baak. 
0575-560381, u ontvangt een 

kleine attentie, zie ook 
www.overgangsconsulente.com



bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

Hair & Beauty
Kapsalon, Zonnestudio, Schoonheidssalon

St. Michielsstraat 26, 7255 AP Hengelo (G)
Telefoon (0575) 46 57 15

  

  

*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat 21* Raadhui sstraat 21   

*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld  

*  Ad ministratie verwerking*  Ad ministratie verwerking       * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A   

*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage            7071 WT Ulft   7071 WT Ulft   

*  Salari s*  Salari s --  en loonadminis tratie en loonadministratie           

  

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,   

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en   

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA  

Goma B.V.
Ruurloseweg 80a
Postbus 8
NL-7255 ZG Hengelo Gld

Tel. (+31)575-468211
Fax (+31)575-468275
e-mail: info@goma.nl

internet: www.goma.nl

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (G)
 

Start, middagpauze en finish op de ‘Hietmaat’,
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur.

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 30 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Mark
tzicht

Café-Zaal
Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

Lenselink

DROGISTERIJ

Kerkstraat 1 Hengelo gld

Ook DIRECT KLAAR FOTO’S

rechtstreeks vanaf CD-rom

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Zondag 7 september 2008

Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

Elke Maandag
is ons verse brood ‘n troef

3 BRODEN voor maar € 3,50
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70

www. meulenbruggebarink.nl

midden in het   hart   van Bronckhorst

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

W.F.J. De ruiter

Tel. (0575) 46 27 01 Mob. 06-518 133 98 Fax (0575) 46 27 57

E.B.B. Den Toom

Tel. (0575) 46 74 23 Mob. 06-516 495 70 Fax (0575) 46 75 85

* accountancy * belastingzaken
* computerverwerking * advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462216

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

Vordenseweg 23
7255 BV Hengelo (Gld.)
tel.  (0575)  46 43 80
fax (0575) 46 43 81   
mob.  (06) 22 73 10 80

Echte Rust, Echte Thee

Annet en Frank Zeper

Schoneveldsdijk 2
7244 RE Barchem
Tel.: 0573-441238
www.theetuindepeppel.nl

De Heesterhof
Tuinplanten

Kwaliteit & Service

Varsselseweg 20 Tel.: 06-53362300 heesterhof@planet.nl
Hengelo (Gld.) Tel.: 0575-462892 www.deheesterhof.nl

BouwmeesterBouwmeester

Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Samengestelde menwedstrijden
Terrein „De Hietmaat”

Zelhemseweg, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden op
zaterdag 11 oktober aanvang 8.30 uur.

Eind ca. 16.00 uur.
Marathon op zondag 12 oktober 2008 aanvang 8.00 uur

en weer op terrein De Hietmaat vanaf 10.00 uur.
Aansluitend de prijsuitreiking.

Allround installatiebedrijf, voor vakkundige installatie

een team dat werkt

van A tot Z

Tel: 0575 465280 info@marketz.nl

Steenderen www.marketz.nl

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

Tel. (0575) 46 12 62

BOUWMANAGEMENT
bossenbroek

Ruurloseweg 49 • Hengelo (Gld)
Tel. 0575-463 132

E-mail: bossenbroek@planet.nl
Internet: www.bmbossenbroek.nl

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

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

ook op
zaterdag

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestiging vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37



Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

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

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4

Postbus 196

7000 AD  Doetinchem

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Terborg : 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11
www.maalderinklutkewillink.nl

pensionstalling & menlessen

stal
Groenzicht

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD 
IN HET GELDERSE HENGELO
OP 11 en 12 OKTOBER 2008
Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard "In Stap en Draf"
te Hengelo Gld een samengestelde menwedstrijd organiseren.

De samengestelde menwedstrijd zal plaatsvinden 11 en 12 oktober 2008
op het terrein “De Hietmaat” te Hengelo Gld.

De wedstrijd zullen bestaan uit drie onderdelen te weten:
• Dressuur
• Vaardigheid
• Marathon

Verwacht wordt dat er 90 aanspanningen zullen deelnemen aan deze wedstrijd,
waaronder :enkel- en tweespannen, tandems en vierspannen.
Er zal worden gestreden om de hoogste eer in de klassen 1, 2 en 3.

De dressuur voor de wedstrijd begint op 11 oktober om 8.30 uur en de
vaardigheid, kegeltjes rijden, om 9.00 uur.

Op zondag 12 oktober zal de marathon starten om 8.30 uur, de laatste
deelnemer voor deze wedstrijd zal om ongeveer 16.45 uur de finish bereiken. 
Wanneer de stap- en draftrajecten zijn verreden komen in het laatste traject
de hindernissen aan de beurt, welke allemaal op het terrein "de Hietmaat"
zijn gebouwd waaronder de waterhindernis.
Het evenement zal worden omlijst met diverse stands, terwijl er voor de jeugd
op een afgescheiden terrein naar hartelust kan worden gefietst op rare fietsen
en skelters.
De organisatie van "In Stap en Draf" hoopt dat veel liefhebbers van de paarden-
sport mee zullen genieten van dit prachtige evenement op 11 en 12 oktober a.s.
in het Gelderse Hengelo, waar in dit weekend de deelnemers om de hoogste
eer zullen strijden. De toegang tot het terrein is gratis. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. W. Steenblik, Dennendijk 13, 7231 RD
Warnsveld, tel. 0575-552810, email: wedstrijdsecretariaat@instapendraf.nl

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

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

�

�

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

NIEUWE
WINTERCOLLECTIE

IS BINNEN!!!

Damesjassen t/m mt. 50
Herenjassen t/m 4XL



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.

T  06 55916250
www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

zondag 19 oktober info-middag bij
de Herberg in Vorden

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

NIEUW IN PRAKTIJK: TUINAMASSAGE      

PREVENTIEVE MASSAGE: BLIJF VITAAL EN 
WORD GEZOND OUD

Naarmate de jaren verstrijken, krijgt een ieder te maken met
vermindering van desbetreffende orgaan functies.
Vooral degene die nogal weinig bewegen geldt dat de bloeds-
omloop traag is.
Juist voor dit soort mensen, die eigenlijk te weinig bewegen
is deze vorm van Tuinamassage uitermate geschikt om bloeds-
omloop door het hele lichaam te bevorderen en veroudering
tegen te gaan. Losmaken van spieren geeft ontspanning
en heeft een heilzame werking. Ook bij mensen bij wie
de klachten samenhangen met chronische stress waaronder
spijsverteringsklachten en ademhalingsproblemen.

Tevens in de Praktijk: Shiatsu- Therapie / Ooracupunctuur. 

Behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars.

Voor informatie of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel. 0575-556500

PBB Bezorgdienst

zoekt enkele bezorg(st)ers
voor de dinsdag in het verspreidings-

gebied van deze krant.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

Tel./fax 0314-625159

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

KWARK
BOLLETJES

NU VOOR

€ 0.50

PER STUK

DINO
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 14 oktober.

HAZELNOOT-

SLAGROOM-VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Gezocht: enthousiaste vrijwilliger
Binnen de Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst
zijn wij met spoed op zoek naar een vaste
enthousiaste vrijwilliger voor een groep peuters
van peuterspeelzaal Ot en Sien in Vorden. 

Deze groep is er elke dinsdagmiddag en vrijdag-
ochtend. Het gaat daarbij om ondersteunen van
de groepsleidster bij alle voorkomende werk-
zaamheden. Onze groepen bestaan uit 16 peuters
van 2 jaar 3 mnd tot 4 jaar met een leidster en
een vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt een onkosten-
vergoeding per dagdeel. De peuterspeelzaal is
gericht op de ontwikkeling van het kind en het
werken met peuters is enorm uitdagend.

Nieuwsgierig geworden en meer weten? 
Je kunt contact opnemen met J. Brandenbarg of
H. Hartman, leidsters van peuterspeelzaal Ot en Sien
0575-551894

OT EN SIEN


