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Harrie Hendertink, directeur van
school Het Hoge: ‘ Het is een buitenge-
woon positieve uitwisseling gewor-
den. De leiding van de scholen uit
Oslo en Rome waren niet alleen laai-
end enthousiast over de hechte band
die de scholen uit Duitsland, Enge-

land, Hongarije en Vorden de afgelo-
pen jaren hebben opgebouwd maar
ook enthousiast over de wijze waarop
de ‘nieuwe’ scholen in de groep wer-
den opgenomen’, zo sprak hij. De
scholieren werden bij gastgezinnen
onder gebracht, terwijl de leerkrach-

ten in de Wildenborcherhof logeer-
den. De bedoeling van dit soort uitwis-
selingen is overigens om wat van el-
kaar te leren en ook om kennis te ma-
ken met de cultuur in de betreffende
landen. 

Zo gaf Harrie Hendertink aan de leer-
krachten uitleg over het onderwijs zo-
als dat in Nederland wordt gegeven.
Ondermeer werd aandacht geschon-
ken aan de wijze waarop school Het
Hoge aandacht schenkt aan kinderen
met leerproblemen. Het thema van
deze uitwisseling stond in het teken
van ‘kunst in samenwerking met tech-
niek’, met specifieke aandacht voor de
schilderkunst. In het kader daarvan
werd er in Amsterdam een ‘Rem-
brandt- wandeling’ gemaakt en werd
tevens een bezoek aan het Rembrandt
huis gebracht. Harrie Hendertink: ‘On-
ze gasten waren zeer onder de indruk
over de wijze waarop Rembrandt hier
heeft gewoond en gewerkt’. 

De buitenlandse scholieren hebben te-
vens in school het Hoge een aantal les-
sen gevolgd. In de school werden hun
ook wat schildertechnieken bijge-
bracht door kunstenaars die hiervoor
speciaal waren ingehuurd. Middels
een puzzeltocht brachten de scholie-
ren ook een bezoek aan de plaatselijke
Rabobank waar diverse kunstwerken
hangen. De leerkrachten hebben nog
een dagje ‘teambuilding’ gedaan. Met
de step van Vorden naar Almen, van
daaruit met de kano over de Berkel
naar Zutphen en tot slot ‘happen en
stappen’ in deze stad. De volgende uit-
wisseling tussen de zes scholen wordt
in maart 2007 gehouden, gevolgd
door een bezoek aan Rome in mei van
volgend jaar.

De afgelopen dagen was school Het Hoge gastheer van een vijftal buiten-
landse scholen te weten afgevaardigden van scholen uit Evesham (Enge-
land), Steinheid (Duitsland), Szeghalom (Hongarije), Oslo (Noorwegen) en
Rome (Italië). Een aantal leerkrachten en leerlingen van deze scholen
waren hier in het kader van het project ‘Together for better Envirement
in Europe’. Een project dat in Vorden de tweede fase is ingegaan. De afge-
lopen drie jaren was er al een uitwisseling tussen de scholen van Eves-
ham, Steinheid, Szeghalom en Vorden. Deze scholen spraken afgelopen
voorjaar de wens uit om de komende jaren opnieuw een uitwisseling te
houden en dit project met nog een paar buitenlandse scholen te willen
uitbreiden. Zo kwamen er dit keer ook leerkrachten en scholieren van
scholen uit Oslo en Rome naar Vorden.

In Amsterdam uitrusten na de Rembrandtwandeling

Buitenlandse leerkrachten en leerlingen
positief over uitwisseling

Onder leiding van DJ Helmo vindt er
de laatste vrijdag van de maand een
drive inn plaats in het fitness gedeelte
van Strada Sports Vorden. 

Vanaf volgende maand zal de drive inn
gekoppeld worden aan een thema, dit
thema zal tijdig bij Strada Sports en via
het contact naar buiten worden ge-
bracht. Dus voor gezellig sporten in

een andere ambiance of gewoon even
gezellig aan de bar zitten kan bij Stra-
da Sports Vorden. Ook beginnen vanaf
oktober de nieuwe Less Mills lessen,
iedereen die gelnteresseerd is in Body
Pump, Body Jam, Body Jam, Body Step,
Body Balance of Body Attack kan 1x
gratis deelnemen aan 1 van deze les-
sen. 

Voor meer informatie over de inhoud
of tijdstippen van deze lessen kunt u
altijd contact opnemen met Strada
Sports Vorden, tel.  (0575) 55 34 33.

Strada Sports Vorden 
Altijd In Beweging!
Al enige tijd staat iedere laatste
vrijdagavond van de maand in het
teken van Helmo Licht en Geluid.

Donderdag 12 oktober a.s. komen de
Vordense Indie-veteranen bij elkaar.
En wel bij het Chinees-Indisch restau-
rant Fan Sheng in de dorpsstraat. Om
17.00 uur worden daar onder het ge-
not van een drankje de laatste nieuw-
tjes uitgewisseld, waarna om plm.
17.30 uur de rijstmaaltijd begint. Ieder
jaar is het weer een gezellig samen-
zijn,dat door iedereen zeer gewaar-
deerd wordt. Mochten er mensen zijn
die om welke reden dan ook niet per-
soonlijk aangeschreven zijn....
schroom niet en schuif gewoon een
stoel aan. De "sobats" ontvangen u met
open armen. Heeft u wat de maaltijd
betreft persoonlijke wensen,neem
dan even contact op met  Jaap van
den Broek, tel. (0575) 55 13 75 of Harry
de Bruin, tel. (0575) 55 11 44.

Reunie Vordense
Indie-veteranen

Deze wedstrijd is georganiseerd tij-
dens het 60-jarig jubileum van de

Keurslagers in Nederland. Meer dan
300 Keurslagers uit het hele land stre-
den met elkaar om de felbegeerde prij-
zen. Een reden temeer dat Keurslager
Vlogman heel tevreden is met het
eindoordeel van de deskundige jury.
Zeker wanneer een product uit eigen
keuken goed scoort, dit zegt iets over
de vakkundigheid van het bedrijf.
Keurslager Vlogman houdt zich graag
bezig met productontwikkeling. Een
fraai assortiment kwalitatief hoog-
waardige, zelf ontwikkelde producten
is het resultaat. De bekroning van dit
product is dan ook een bevestiging van
zijn uitstekende vakmanschap. Wan-
neer u nog niet bekend met de smaak

van onze Rookworst, Grillworst of
gebr. Gehaktballen dan heeft u de ko-
mende weken geluk want ze zijn voor
u extra scherp geprijsd (zie hiervoor
onze wekelijkse advertentie in het
Contact). Alle 570 Keurslagers, die bij
de Vereniging van Keurslagers zijn
aangesloten, hebben kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Zo wordt elke Keur-
slager jaarlijks minimaal twee keer on-
aangekondigd gekeurd op kwaliteit,
versheid, presentatie, assortiment,
hygiëne en service. Regelmatig vindt
er ook een productkeuring plaats.

'Onze Rookworst, Grillworst en 
gebr. Gehaktballen zijn bekroond met Goud'
Tijdens de nationale productkeu-
ring georganiseerd voor de Vereni-
ging van Keurslagers op 18 en 19
september jl. zijn de Rookworst,
Grillworst en gebr. Gehaktballen
van Keurslager Vlogman door een
onafhankelijk team van deskundi-
gen gekeurd. De jury stelde vast dat
geur, kleur, smaak en samenstel-
ling van deze Rookworst, Grill-
worst en gebr. Gehaktballen van
prima kwaliteit zijn. Daarom zijn
deze producten bekroond met
Goud!

Op zondagmiddag 8 oktober aan-
staande vindt er in de Dorpskerk te
Vorden een orgelvesper plaats. Orga-
niste Mirjam Berendsen speelt op het
Lohmanorgel muziek van J.P.Sweel-
inck "Allein Gott in der Höh sei Ehr",
van A. van Noordt drie variaties over
Psalm 24 en van J.S.Bach "Meine Seele
erhebet den Herrn".  In de Vesper wor-
den samenzang en muziek afgewis-
seld met lezingen, gebed en stilte. Het
thema van de Vesper is 'De kracht van
de lofzang". Dorpskerk Vorden, zon-
dag 8 oktober a.s.. Aanvang 17.00 uur.

Orgelvesper



� Reiki in Vorden. Kom

naar de informatiebijeen-

komt over Reiki op 17 okto-

ber a.s. vanaf 19.45 uur!!

S.v.p. vooraf aanmelden bij

Rianne Leijten, tel.: 0575-

553528 (na 18.00 uur).

� Voor de workshops bak-

ken met Lientje, bonbons

maken, koken voor gasten

en voor de cursus foto’s be-

werken op de computer en

patchwork kunt u zich nog

opgeven bij KunstKring-

Ruurlo. Tel. 0573-453090.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Hondenschool “KLIK”

privé-les: leerzaam, goed en

gezellig! 1e les gratis en

geheel vrijblijvend. Lessen

van maandag t/m zaterdag.

Locatie: Keijenborg. Prijzen

v.a. € 12,50 incl. koffie. Fran-

cis Hijenga, tel. (0575) 46 33

70.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek doop-
dienst mmv Vokate. 17.00 uur Vesperviering.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Wester-
neng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 oktober 10.00 uur drs. J. Koudijs, Doetinchem.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur F. Hogenelst, Eucharistievie-
ring. Kinderkoor.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 7 oktober 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 8 oktober 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
7/8 oktober G.M. Wolsink, Laren tel 0573 - 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� Aankomen, afslanken

(vet verbranden), meer

energie? Via voedingskun-

dig programma. Geweldige

eindejaarsaktie voor alle

(oud-)klanten. Bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Verhuisd: P. Gelof-v. Rijn

van W. Alexanderlaan naar

De Wehme, kamer 120.

� Peuter-speel-ochtend

op zaterdag 7 oktober van

10.00-13.00 uur. Peuter-

speelzaal Ot en Sien, ‘t Jeb-

bink 13a Vorden.

� PKV Vorden opgave

Kind en Dier vóór 10 okt. a.s.

D. Kuiper, Ruiurloseweg 41,

7255 DG Hengelo (Gld.). Tel.

(0575) 55 29 31.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Peuter-speel-ochtend

op zaterdag 7 oktober van

10.00-13.00 uur. Peuter-

speelzaal Ot en Sien, ‘t Jeb-

bink 13a Vorden.

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alpha 247 bewe-

gingsconcept. De nieuwste

instructiemethodieken. Bel

(0575) 46 36 03 of (06) 52 08

62 24 of kijk op www.vitalno-

wa.nl.

� Boekenbeurs op zater-

dag 14 oktober a.s. in de

Dorpskerk te Vorden. Aan-

vang 9.00 uur. Komt allen!

Org. Veiling Comm. Vorden.

� Gestopt met roken? Let op

de weegschaal! Lukt het

niet u gewicht op peil te

houden bel dan snel. Nieske

Pohlmann (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Ruurlo compleet verzorgd

en veilig wonen. Particulier

biedt u verschillende moge-

lijkheden. Bel dan (0573) 45

37 60.

� Boekenbeurs op zater-

dag 14 oktober a.s. in de

Dorpskerk te Vorden. Aan-

vang 9.00 uur. Komt allen!

Org. Veiling Comm. Vorden.

� Voor gebruikte meubels,

tafels, stoelen, kasten en

bankstellen kunt u 551486

bellen. Burg. Galleestr. 52,

Vorden. Grote sortering!

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� (her)ontdek je creativi-

teit d.m.v. verschillende

technieken o.a. Boetseren,

collage, linosnede, foto-

graferen, schilderen etc.

en een excursie. Workshop

start op woe 18 okt. voor

meer info: lobke 0575-

550955/0615528633.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
4 oktober t/m 10 oktober 2006

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

bezorgen € 1,25 extra!

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

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

Woensdag 4 oktober
Tomatensoep / Varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten en sla.

Donderdag 5 oktober
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente / vlaflip
met bessensap en slagroom.

Vrijdag 6 oktober
Runderbouillon / Zalmfilet met dillesaus, aardappelpuree en
rauwkostsalade.

Zaterdag 7 oktober (alleen afhalen)
Kipsaté met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / ijs
met slagroom.

Maandag 8 oktober
Gesloten.

Dinsdag 10 oktober
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs
met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

De eerste herfstblaadjes
beginnen te vallen

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,00

Weekendaanbiedingen

Omega-mout brood
Goed voor hart en bloedvaten € 1,95

Herfstbroodje

Gevuld met stoofperen € 2,75

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

1926 2006

Op 9 oktober a.s. hoop ik 80 jaar te worden.

Ik houd receptie van 19.30-22.00 uur op maandag

9 oktober a.s. bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,

7251 BB te Vorden. 

Wie mij wil feliciteren is van harte welkom.

H.C. Broekgaarden-Brinkerhof
Pieter van Vollenhovenlaan 5

7251 AP  Vorden

tel.: (0575) 55 43 02

Het bestuur van de Vereniging tot bevordering

van het Marktwezen in de gemeente Vorden heeft

het genoegen U uit te nodigen op de receptie van

het 100-jarig bestaan.

Deze receptie zal gehouden worden op donder-

dag 12 oktober 2006 van 19.30 tot 22.00 uur in

‘de Herberg’ te Vorden.

Namens het bestuur,

H. Weenk, Voorzitter

J.J.A. Jimmink-Memelink, Secretaris

Op zaterdag 14 oktober a.s. zijn wij

Jan Temmink
en

Jetty Temmink-Roeterdink
40 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen en kleinkinderen

hopen wij dit heugelijke feit te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie 

van 19.30 tot 22.00 uur in Restaurant 

"De Heksenlaak", Zwiepseweg 32 te Barchem.

Ruurloseweg 117

7251 LD Vorden

Er was ooit een onbekende

net zo welkom als jij.

Nu ben jij geboren

en heeft zij er een zusje bij.

Een dochter!

Rosa
Roelfine Jantine

28 september 2006

Maartje Epema, Frank de Haan en Lente

Deldensebroekweg 4

7251 PL  Vorden

Tel. (0575) 55 20 28

Op 14 september 2006 is geboren onze dochter

en zusje

Maureen

Martin, Karin en Esmee Rietman-Regelink

Rockersweg 2

D 26487 Neuschoo

Duitsland

Jan en Gerrie Heijenk
zijn dankbaar dat ze samen met hun kinderen en

kleinkinderen op donderdag 12 oktober hun 50-

jarig huwelijk mogen gedenken.

Wij willen dit vieren op vrijdag 13 oktober.

U bent dan van harte welkom op onze receptie

van 19.30 tot 21.30 uur in zaal ‘de Herberg’,

Dorpsstraat 10a, Vorden.

Het Hoge 6a

7251 XW Vorden

Op 11 oktober 2006 hopen wij

Gerrit Bosman
en

Jo Bosman-van Asselt
onze 50 jarige trouwdag te vieren.

Als u ons hiermee wilt feliciteren dan bent u van

harte welkom op woensdag 11 oktober a.s. van

16.00 tot 18.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat

24 te Vorden.

Fam. Bosman

Ruurloseweg 38

7255 DJ  Hengelo (Gld.)

Na ons 60-jarig huwelijksfeest, dat we deze zomer

met onze kinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen in alle vreugde mochten vieren, is heden

overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,

grootmoeder en overgrootmoeder

Hendrika Ella Wechgelaer-Boerema

* Uithuizen: 12-2-1919 † Zutphen: 25-9-2006

Vorden: J. Wechgelaer

West-Clandon

(Engeland): W.J. Downes-Wechgelaer

J.H. Downes

Zwitserland: Emma en Fransisco Veiga Malta

Zachary

Annabel

Australië: Guy Downes en Gill Bryant

Groningen: H.J.C. Wechgelaer

E.M. Verhoog

Pieter Jan

Maaike en Dirk-Jan

Jikke

Venhorstinkweg 2

7251 PE Vorden

Op haar uitdrukkelijke verzoek heeft de crematie in

kleine kring plaatsgevonden in het crematorium te

Dieren.

Liever geen bezoek aan huis.

Vleeswarenkoopje

150 gram Gekookte worst
+ gratis Rauwkostsalade 100 gram € 1.59

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2x 500 gram € 5.50

Special

Muiderslotje 100 gram € 2.10

Weekaanbieding

Verse worst
grof of fijn 500 gram € 3.25

Maaltijdidee

Hutspot
met hachee 450 gram € 3.49

Verwen-aanbieding
‘MET GOUD BEKROOND’

Grillworst Poesta 100 gr. € 0.89

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Vlogman
Verwennerij
Vorden

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Weekblad Contact blijft betaalbaar 

voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities 

in de gemeente Bronckhorst.

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij
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Trouwens de aanvoer van biggen was in vroeger
jaren soms best een vermakelijk en luidruchtig
schouwspel. Een enkele keer ontsnapte er wel
eens een biggetje, dat onder de marktbezoekers
de nodige hilariteit veroorzaakte, want het weg
‘sprintende’ dier had natuurlijk helemaal geen
zin om zich te laten vangen! Volgende week (don-
derdag 12 oktober) is het honderd jaar geleden
dat de ‘Vereniging tot bevordering van het markt-
wezen in de gemeente Vorden’ werd opgericht.
Deze feestelijke gebeurtenis wordt die dag ge-
vierd met een receptie in zaal de Herberg van
19.30 tot 22.00 uur. Dan zal het bestuur bestaan-
de uit Henk Weenk voorzitter, Jan Lindenschot vi-
ce- voorzitter, Jans Jimmink secretaris, Jo Wesse-
link penningmeester en Marie Gosselink alge-
meen bestuurslid, ongetwijfeld vele handen
schudden.

Het is opmerkelijk dat in de naam van de vereni-
ging nog steeds ‘ gemeente Vorden’ wordt ge-
noemd. Voorzitter Henk Weenk: ‘ Wij wonen
thans weliswaar in Bronckhorst, de marktvereni-
ging heeft in feite niets met de gemeente uit te
staan, dus laten we wat de naam betreft alles
maar bij het oude te weten tot ‘bevordering van
het marktwezen in de gemeente Vorden’, zo legt

hij uit. Een naam die volgens de voorzitter over
25 jaar en wellicht nog veel langer, zeker zal blij-
ven voortbestaan. Weenk: ‘ Zover ik weet zijn er
altijd al overal ter wereld markten geweest. In Ne-
derland komen er elk jaar zelfs nog weer nieuwe
markten bij’, zo zegt hij.

Op de markt in Vorden proberen 16 standhou-
ders wekelijks ( vrijdagmorgen) een boterham te
verdienen. Ze hebben van alles in de aanbieding:
groente, fruit, vlees, vis, Griekse en Italiaanse de-
licatessen, brood, kaas, bloemen e.d. Dat alles
met nadruk op VERS. 

Henk Weenk: ‘ Natuurlijk zijn al deze producten
ook bij de detailhandel verkrijgbaar. Ik denk wat
dat betreft, concurrentie juist goed is, het houdt
iedereen scherp. Daarnaast zijn er op de markt
ook artikelen te koop die niet meer in de winkels
verkrijgbaar zijn. Ik denk daarbij aan bepaalde
stoffen en fournituren. Er komen zelfs vrouwen (
vaste klanten ) uit omliggende plaatsen hiervoor
speciaal naar Vorden. We hebben overigens niet
voor niets twee vrouwen in ons bestuur ( Jans Jim-
mink en Marie Gosselink ), want de mannen heb-
ben absoluut geen verstand van textiel’, zo zegt
Henk Weenk lachend.

De veertigers en jongeren van nu, hebben er geen weet van dat er ooit op de vrijdagmarkt in
Vorden, kippen, geiten, biggen en rundvee werden aangevoerd. Dat gebeurde weliswaar
mondjesmaat, maar toch. Weekblad ‘Contact’ berichtte daar wekelijks over. In 1961 werden
er voor het laatst biggen aangevoerd ( 2230 stuks ) en een paar jaar later in 1964 voor het laatst
rundvee ( 45 koeien ). Daarna was er op de weekmarkt geen levende have meer te bekennen.
Het besluit van het bestuur van de marktvereniging om daar mee te stoppen had alles te ma-
ken met het ‘mond en klauwzeer’ dat de kop op stak. Na deze malaise in de varkenshouderij
is de Vordense weekmarkt zelfs nog even gesloten geweest.

Henk Weenk voorzitter jubilerende marktvereniging: 

' Weekmarkt is ook een sociaal gebeuren'

Hoewel de Vordense weekmarkt klein van opzet
is, is het beslist geen ‘ratjetoe’ van allerlei produc-
ten. In het aanbod zit wel terdege lijn en struc-
tuur. Henk Weenk: ‘ Als bestuur regelen wij zelf
welke producten er op de markt worden aange-
boden. Wij willen beslist geen dubbele bezetting
van producten. Anders beconcurreren ze elkaar
op de markt en dat willen wij niet. Mocht er om
één of andere reden een standhouder stoppen,
dan wordt in overleg met de marktkooplui, de
open gevallen plek weer ingevuld. We hebben
trouwens een uitstekende band met hen. Veel
marktkooplui komen al jaren naar Vorden, dan
mag je toch concluderen dat ze tevreden zijn’, zo
zegt Henk Weenk. 
Hij wijst vervolgens op een ander aspect van de
markt, het sociale gebeuren. Zegt hij: ‘ Vlak de be-
tekenis voor de bevolking niet uit. De mensen
gaan natuurlijk in de eerste plaats naar de markt

om groente, fruit of wat dan ook te kopen. Ze ko-
men bekenden tegen, even goedendag zeggen,
even een praatje maken. Dat doe ik zelf ook wan-
neer ik naar de markt ga’, zo zegt Henk Weenk.
Het bestuur van de marktvereniging ondervindt
al heel wat jaren steun van Wim Huetink. Die is
op de vrijdagmorgen al vroeg uit de veren om de
marktkramen op te zetten. Verder is hij ook de
contactpersoon tussen het bestuur en de markt-
kooplui en ook dikwijls het aanspreekpunt voor
de bezoekers van de markt.
Nog altijd wordt er begin oktober de ‘ jaarmarkt’
gehouden. Hoogtepunt was in het verleden altijd
de verloting met als hoofdprijs een koe, later
werd de hoofdprijs duizend gulden. Henk
Weenk: ‘ Door onder meer die verloting kregen
we als marktvereniging geld in kas. Een gedeelte
van dat geld kwam dan weer ten goede aan plaat-
selijke verenigingen, instellingen e.d. Noem het
maar een soort subsidie. Verenigingen die bij ons
aanklopten kregen altijd wat. Echter op gegeven
moment kwamen er voor het houden van een
verloting speciale regels. Zo werd door de over-
heid bepaald dat 60 procent van de opbrengst
van de verloting aan een goed doel moest worden
geschonken. 
De overige 40 procent mocht worden aangewend
voor de bestrijding van de kosten en voor het ko-
pen van prijzen. Daar kwam nog bij dat de animo
om loten te verkopen afnam. En door de nieuwe
regels en door het gebrek aan lotenverkopers heb-
ben we negen jaar geleden besloten de gehele ver-
loting af te schaffen. Onze inkomsten komen nu
voort uit het staangeld van de marktkooplui’, zo
zegt Henk Weenk. Jaarlijks wordt aan drie week-
markten extra aandacht besteed zoals de mei-
markt met het oog op Moederdag, de jaarmarkt
begin oktober en de Kerstmarkt. Dan worden er
ook allerlei acties gehouden met waardebonnen
als prijzen die dan weer bij de standhouders op de
markt ‘verzilverd’ kunnen worden.

Actiemarkt
13 oktober

In verband met het 100-
jarig jubileum organi-
seert de Marktvereniging
op 13 oktober een actie-
markt. Elke koper maakt
op deze vrijdag kans op
mooie prijzen. Komt
allen.

Wij feliciteren de
Marktvereniging Vorden

met haar 100-jarig bestaan,
op naar de 200!

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

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

★ kauwstaven

10 voor 6,-
20 voor 10,-

★ pinda netjes

5 voor 2,50

★ vijvervoer

10% korting

70 ct. p.st.
★ mezenbollen

10 voor

2,50
★ belonings-koekjes

1,95
3 voor 5,-

★ strooivoer

2,5 kilo 2,50

Wij feliciteren de
Marktvereniging Vorden

met haar 100-jarig bestaan

KOSTER
Beenmode

met het grootste assortiment
beenmode op de markt

o.a.

Michiel van Barneveld
Enschede

Meer dan 30 jaar

MODESTOFFEN
op de Markt

in Vorden

Grote collectie Bontweef ruiten
voor o.a. Gordijnen - Tafelkleden - Patch-work

Wij feliciteren de Marktvereniging
Vorden met hun 100-jarig bestaan.
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BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK • BANKET

Alle soorten brood
3 voor 3.00

10 Superkrentenbollen
10 stuks 2.50

Speculaas gevulde koeken
10 stuks 3.50

Bij besteding van € 5,- of meer

Speculaasjes
500 gram voor maar 1.50

BAKKERIJ ’T STOEPJE
BROOD • KOEK • BANKET

Wij bedanken de marktvereniging Vorden voor haar inzet de afgelopen jaren en feliciteren haar met het 100-jarig jubileum.

De Valeweide 
Bloemen en planten

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

GROTE BOLCHRYSANT..........................1.99

10 WINTERVIOLEN ........2.99

2 BOSSEN BLOEMEN.....5.00

Marktvereniging Vorden, van harte gefeliciteerd met jullie 100-jarig bestaan

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Poeliers beenham

kilo  5,50

3 Halve gekruide hanen

3,95

Kippenlever

kilo 3,75

Vishandel ‘Hengel’
Raadhuisstraat 51a, Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 34 60

vis
omdat ’t  

   gezon
d is

Deze week
heerlijk smullen

4 HARINGEN ...................................................... € 5,00

GEBAKKEN VIS OF KIBBELING per stuk/portie € 2,50

PANGASIUSFILET 1 kilo van 14,95 voor ..................... € 9,95

1 GESTOOMDE MAKREEL per stuk .................. € 2,75

I E D E R E  W E E K vrijdags op de markt

Wij feliciteren
de Marktvereniging
Vorden met haar 
100-jarig jubileum

M. JANSSEN
Dames- en Herenmode

Nieuw op de markt in Vorden

• Dames Pullovers • Dames Blazers

• Dames Vesten • Heren Pullovers

• Dames Pantalons • Heren Vesten

• Dames Rokken • Heren Spencers

Kom onze nieuwe najaarscollectie bekijken.

Wij feliciteren de Marktvereniging met het 100-jarig bestaan



DE HUISHOUDKRAAM
Bij elke aankoop een werkdoek gratis!

• Stofzuigerzakken / onderdelen

• Bad- en toiletmatten

• Droog- en schoonloopmatten

• Bezems, borstels, zemen, sponzen enz.

• Tafelzeil enz.

Wij feliciteren de Marktvereniging met haar 100-jarig jubileum!

Marktvereniging VORDEN100
j a a r

Sterken
Iedere week op de markt!•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

Bedrijfskleding aan huis
feliciteert

de VORDENSE MARKTVERENIGING
met haar 100-jarig bestaan

JUBILEUMAANBIEDING Geldig t/m 27 oktober 2006

Bram’s Paris SPIJKERBROEKEN

€ 20,- per stuk

STAPP sokken
€ 3,50 per paar / 3 paar voor € 10,-

Sucadelappen
500 gram  3,95

Schouderkarbonade
500 gram  1,65

Hacheevlees

Panklaar 500 gram  3,95
Proficiat,
op naar de volgende 100 jaar!

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN ** NIEUWE COLLECTIE o.a. velours en badstof **

Pyjama’s voor iedereen,

voor baby’s en volwassenen met

10% korting tegen inlevering van deze bon.

Wij willen de Marktvereniging Vorden van harte feliciteren met haar 100-jarig bestaan.

✄ ✄

✄

✄✄

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,-

PRACHT WITLOF 1 kilo € 0,98

MALSE KROP SLA € 0,50

VERSE MOOIE AARDBEIEN 2 grote dozen € 2,50

NEW ZEELAND ZESPRI KIWI’S GOLD OF GREEN 10 stuks € 1,98

Wij feliciteren de Marktvereniging

met het 100-jarig bestaan

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT
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En dan barst het geweld los. De
twee donkere vreuwkes springt
rond en zingt en danst en een
enorm lawaai kump de zaal in rol-
len met 600 man publiek. Gert hef
de neiging umme zien oorne dich-
te te stoppen. Het dut gewoon zeer.
Maor ja dat durfte toch ok neet.
Hee kik um zik hen en ja, de leu
lacht en ze zult het dus wel mooi
vinden. Het zal wel ne heel bekende
T.V. sterre wezzen die in een half
uur vulle RABO geld verdient. Diz-
ze Ruth is d’r wat kriewelig van dat
het publiek neet warm te kriegen
is. Het commando vrouwleu mot
naor veurn kommen…! Dat geet
lang neet van zelf, maor warachtig
…ze krig ze in de bene. En effen la-
ter staot er een honderd vrouwleu
te zwaaien en te knikken en met de
handen te klappen veur het podi-
um waor het donkere typ woest
rond springt... Ho is het in vredes-
naam meugelijk dat ze dat veur
mekaar krig met boern vrouwvolk?
Hier in de sporthal. in Vorden. Of is
het gin boern volk mear ..wat er op

af kump? Hier biej de Boern leen-
banke die ne leden vergadering
hult? Langzaam an bunt de boern
in de minderheid ok biej de Rabo
banke. De veurzitter hef al verteld
dat ze no 16000 leden hebt en dat
er elk jaor 1500 biej komt.. Dat
kunt onmeugelijk boern leden
wezzen. Want de boern die ver-
trekt, met of zonder tegenzin, uut
onze Bronckhorster samen leaving.
Met hun viern zit ze op de zeste riej
en kunt alles goed zeen. Gert en
Gerrie en Hendrik en Riek.. Het was
dit kear neet zo moeilijk umme
Gert meet te kriegen. Gratis drin-
ken en lekkere hapjes in elk zienen
smaak en de verwachting van vulle
bekend volk No valt dat tegen. 
De banke, Rabobank Achterhoek-
Noord, is zo groot dai onmeugelijk
iederene kunt kennen. Dat was
vrogger wel better. Dan kwam d’r
20 man op zonne vergadering en
gin 600. Trouwens Gerrie was knap
mieterig. Ze mosten plaatsmaken
veur de grote Rabo, as oldern met
hun gym morgen op maondag en

dinsdag.. De Rabo banke betaalden
allicht vulle better. Hun excuus, ze
konnen nargens gin zaal groot
genoeg vinden veur dit grote gebeu-
ren. Het mot gezegt ze hebt het
spits veur mekare. Arie Ribbers
oorspronkelijk in Vorden uut ’t nus
gekroppen den kan glad praoten.
Jammer datte het neet in onze
moodertaal dut in gewoon alle-
daags plat. De Rabo veurzitter weet
het mooi te zeggen. En de zaal
hooft allenig maor zo no en dan te
klappen dat is genog. Er is wear
goed geboert het afgelopen jaor. Ze
hebt dik 5 miljoen te verdelen en
dat is het veurstel, dat kan dan we-
ar in de groten pot. En de leu dee
klapt braaf. Raar is dat, gin ene dee
zeg, betaal mien deel, waorumme
elk jaor zovulle miljoen in de reser-
ve? Gedeeld op al die 16000 leden
dan was dat toch mooi dik 3000
euro de man. Maor nee niks gin
gedram. De leu bunt dik tevreden
met vulle etten en drinken. ‘En ze
dronken een glas en ze deden hun
plas en alles bleef zoas het was.’ Ma-

 

Oktober

SWO Broemritten:
Rijvaardigheidsritten 50 +
Welzijnsorganisaties en Ouderenbonden in de
Gemeente Bronckhorst organiseren jaarlijks
een verkeersactiviteit voor ouderen in de Ge-
meente Bronckhorst, met ondersteuning van
de gemeente Bronckhorst en Veilig Verkeer Ne-
derland (3VO). Dit jaar is er in Hengelo op 23
mei een voorlichting gehouden voor de ge-
bruikers van scootmobielen. In Vorden is op 15
juni een voorlichting gehouden over de ver-
keersveiligheid en in Zelhem wordt dit in no-
vember nog een keer georganiseerd. De rijvaar-
digheidsritten voor 50+ worden dit jaar gehou-
den op 24 oktober 2006 in den Bremer te Tol-
dijk. De rijtest is bedoeld voor alle inwoners
van de gemeente Bronckhorst van 50 jaar en
ouder. De doelstelling is: opnieuw inzicht in
uw eigen verkeersgedrag te krijgen. U gaat met
een rij-instructeur in uw eigen auto een half
uur rijden en krijgt een vrijblijvend advies. Het
is geen examen of keuring. Verder wordt er
een gehoor- en ogentest en een theoretisch
gedeelte aangeboden. De kosten: €12,50 per
persoon.
Informatie kunt u krijgen bij:
Welzijn Ouderen in Vorden, Nieuwstad 32, tel
553405. Iedere werkdag van 9.00 tot 11.00 uur.
S.W.O. Steenderen (de Bongerd), tel. 0575
451004. Maandag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur.
S.W.O. Hummelo en Keppel, tel 0314 380232.
Maandag, donderdag en vrijdag.
Veilig Verkeer Nederland: Dhr. G.H. Jansen,
Keijenborg. Tel. (0575) 46 20 56.
Aanmelden is mogelijk tot 15 oktober a.s. bij
één van de organisaties.

Vallen en weer opstaan
Zoals eerder vermeld, wordt volgende maand
een voorlichtingsmiddag georganiseerd door
Welzijn Ouderen Vorden. Dit is een verzoek ge-
weest naar aanleiding van de middag " Halt! U

Valt" gehouden in oktober vorig jaar. De voor-
lichting wordt gehouden op 10 november
13.30 uur in de praktijk van fysiotherapeut
Jansen van de Berg, Pastorieweg 3, in Vorden.
Wanneer u wilt u deelnemen aan deze leerza-
me en belangrijke middag dan kunt u zich
hiervoor opgeven voor 1 november bij Welzijn
Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, telefoon 0575
553405. Op deze middag laat fysiotherapeut
Jansen v.d. Berg zien hoe een val kan worden
opgevangen en hoe u na een val weer overeind
komt. Er worden tips gegeven hoe het vanuit
een bepaalde positie nog mogelijk is om bijv.
een stoel te bereiken, of een ander houvast,
om weer overeind te komen. Er kunnen onge-
veer 20 mensen meedoen en het duurt ander-
half uur. Het is raadzaam gemakkelijke kle-
ding en schoenen (gymschoenen) aan te trek-
ken.

Mantelzorgsalon Zutphen
Zorgt u voor een partner, familielid of kennis,
zorg dan ook goed voor uzelf. De mantelzorg-
salon is een ontmoetingsplek voor mantelzor-
gers. Dé gelegenheid voor u om lotgenoten te
ontmoeten! Ook voor de bewoners van ge-
meente Bronckhorst.
Het programma voor de komende maanden:
7 november: 'Dag van de mantelzorg'
Op 10 november wordt de landelijke 'Dag van
de mantelzorg' gehouden. In de mantelzorgsa-
lon vieren we dit op dinsdag 7 november al-
vast met een High tea.
5 december: ontspanningsmiddag
Op deze feestdag wordt een gezellige ontspan-
ningsmiddag georganiseerd, geheel in de sfeer
van '5 december'.
Adres: Mariaschool Tengnagelshoek 6 Zut-
phen.
De mantelzorgsalon is elke eerste dinsdagmid-
dag van de maand open van 13.30-16.00 uur.
Voor meer informatie: tel. (0573) 43 84 00 of
www.vitoostgelderland.nl

Alzheimer Café Zutphen
Iedere eerste woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café ge-
opend. Hét trefpunt voor mensen met demen-
tie, hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Locatie: "De Born",
Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-
46540141. U hoeft zich niet aan te melden en
de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom.
Programma:
1 november: Hoe nu verder na een opname?
(slagen partners/mantelzorgers er in na een
opname weer invulling aan hun leven te geven?)
6 december: Juridische aspecten (wat is er
belangrijk om te regelen als er sprake is van
dementie?)

Begrippen Gebruikelijke Zorg,
Mantelzorg en Vrijwilliger
Wat is gebruikelijke zorg? Wanneer is het
mantelzorg? Is dat hetzelfde als een vrijwilli-
ger doet? De genoemde begrippen zijn niet al-
tijd voor iedereen duidelijk. U kunt deze be-
grippen tegenkomen als u bijvoorbeeld hulp
nodig heeft en een aanvraag indient bij het
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hier
volgt een uitleg:

GEBRUIKELIJKE ZORG
Huisgenoten zorgen voor elkaar. Tenminste,
tot op zekere hoogte. Deze zorg en hulp wordt
'gebruikelijke zorg' genoemd. Als er een huis-
genoot zulke gebruikelijke zorg kan verlenen,
dan krijgt u voor deze zorg en hulp geen indi-
catie. De indicatieorganen beschikken over
uitgebreide lijsten van wat gebruikelijke zorg
is en wat niet.

MANTELZORG
Mantelzorg is iets anders dan gebruikelijke

zorg. Bij mantelzorg gaat het om mensen die
u niet zouden hoeven helpen (omdat dat 'ge-
bruikelijk' is), maar dat toch doen.
Mantelzorg is zorg die door familie, buren
en/of vrienden wordt geboden aan chronische
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ou-
deren.

De zorg bestaat vaak uit huishouding, verple-
ging, verzorging, het regelen van voorzienin-
gen en vervangende opvang. Zo helpt men bij-
voorbeeld bij het kleden, wassen, koken, eten
en drinken of bij het doen van de boodschap-
pen, administratie, huishouding, kinderop-
vang en het geven van emotionele steun.

Een mantelzorger is iemand die niet bij u in
huis woont (zoals een buurvrouw of uw doch-
ter die twee straten verderop woont). Maar ook
persoonlijke verzorging door een huisgenoot
(zoals uw partner), die langer duurt dan drie
maanden wordt beschouwd als mantelzorg
(en dus niet als gebruikelijke zorg).

Krijgt u nu al mantelzorg en die hulp loopt
goed, dan krijgt u geen indicatie voor 'zorg in
natura' (thuiszorg) of een persoonsgebonden
budget. Alleen als deze mantelzorger overbe-
last dreigt te raken of u niet langer wil helpen,
kunt u een indicatie krijgen voor zorg, hulp of
begeleiding door een instelling of via een per-
soonsgebonden budget.

VRIJWILLIGER
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georgani-
seerd verband onverplicht en onbetaald wordt
verricht ten behoeve van anderen en/of de sa-
menleving, zonder dat degene die het verricht
daar voor zijn of haar levensonderhoud van
afhankelijk is. Vrijwilligerswerk wordt zowel
gedaan als lid van een vereniging of bij een
organisatie die vrijwilligers inzet bij mensen
die om de een of andere reden hulp nodig
hebben.

or toch..! Er komt een antal belang-
rieke personen op het podium en
die zult wat belangrieks vertellen.
‘Toekomst gif energie’ en later
maakt ze d’r van ‘verandering gif
energie!’. Twee burgemeisters, Bloe-
mers van Berkelland en Aalderink
van Bronckhorst. Ze weet mooie din-
ge te zeggen. Dan nog een slim jong
vrouwspersoon, van de internatio-
nale Hogeschool Breda. Ze hef een
duur boek geschreven en streuit
gemakkelijk met engelse termen. Ze
zal wel heel goed thuus wezzen in
de grote wereld van vandage de dag.
Ze hebt gelukkig ok nog ne boer in
dit gezelschap. Ne gewonen Bertus
Hesselink. Hij is boern veurzitter. Ze
praot heel gemakkelijk oaver kansen
griepen en veural neet vaste roesten,
maor dizzen boer is de enigsten die
zelf de wind veult van de concurren-
tie en zelf de risico’s lup. Hij dech
dat het veur ne modernen boer no
en in de toekomst moeilijk blif. Ze
praot wat al te gemakkelijk van kan-
sen benutten en uutdaging an gaon.
Heel wat moderne kreten wordt de
zaal ingeslingerd. Tot slot bunt ze
het er over eens dat de motivatie van
de medewerkers heel belangriek is
umme klant vriendelijk te kunnen
opereren. Onzen boer merkt op dat
de meeste boern allenig de eigen
vrouw hoeft te motiveern. Arie Rib-
bers dreit d’r op tied een eind an en
wie dan wil die geet op hoes an en
de rest die blif met mekaar an de
praot. Ze laot zik al het etten en
drinken good smaken. Ze komt ne
volgende kear wal wear want het
was best de meuite weard.

De Baron van Bronckhorst

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB
Maandag 25 september

Groep A:
1 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 60,4%
2 Mw. Warringa / Mw. Rossel 59,7%
3 Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink 57,6%

Groep B:
1 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman 64,6%
2 Mw. / Dhr. Koekkoek 64,1%
3 Mw. Wortel / Dhr. Spreij 61,5%

Groep C:
1 Mw. Jansen / Mw. Reindsen 66,7%
2 Mw. Lassche / Mw. Tigchelaar 61,5%
3 Mw. de Greef / Dhr. de Greef 58,9%

WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Groep A:
1 Mw. Simonis / mw. Webbink 60,42%
2 Mw. Thalen / dhr Thalen 57,81%
3 / 4 Dhr. Gille / mw. Hartman 55,21%
mw. Hoftijzer / mw. Vruggink 55,21%

Groep B:
1 Dhr. Post / dhr. Sprey 66,67%
2 Mw. Beekman / Jansen Vreling 66,15%
3 Mw. / dhr. den Ambtman 59,90%

B r i d g e n

Rectificatie
Per abuis is vorige week het artikel
terugblik op prinsjesdag geplaatst
onder de kop Welzijn ouderen.
Dit is niet juist, het verhaal is ons
toegezonden door de ANBO. 

De redactie



Een jaarvergadering waar ruim 600
personen op afkomen, waar vindt je
die nog? Afgelopen maandagavond
waren ze er, in sporthal ’t Jebbink, le-
den van de Rabobank Achterhoek
Noord. Deze bank is ontstaan uit de fu-
sie van de Rabobanken Berkelland en
Graafschap West. De bank heeft zes
kantoren in Lochem, Vorden, Ruurlo,
Borculo, Hengelo en Steenderen. ‘ De
opkomst van een dergelijk groot aan-
tal geeft de betrokkenheid van de le-
den ten aanzien van onze bank weer’,
zo sprak Rob Boeijenga, algemeen di-
recteur van de Rabobank Achterhoek-
Noord. De sporthal was door de be-
heerders voor deze gelegenheid omge-
toverd tot een schouwburg, compleet
met vloerbedekking en een warme
aankleding. 

Verder een sfeervol verlichte foyer
waar de gasten bij binnenkomst wer-
den getrakteerd op Rabo- gebak en kof-
fie. Erg gezellig allemaal, een bewijs
dat sporthal ’t Jebbink heel goed voor
evenementen als dit gebruikt kan wor-
den. Trouwens, ook heel apart, de be-
zoekers kwamen via een rode loper de
hal binnen, nadat een bandje ze bij de
ingang met vrolijke muziek had ver-
welkomd! 

Nadat Rob Boeijenga namens de direc-
tie een toelichting op de ‘cijfers’ had
gegeven ( positieve cijfers, dat wel ) en
ook Frits Oosterik namens de raad van
commissarissen zijn zegje had ge-
daan, nam er achter de tafel een fo-
rum plaats om te gaan debatteren
over het thema:’Hoe kijken we naar de
toekomst en hoe zorgen we er voor dat
de toekomst energie geeft’. 

Aan deze discussie werd deelgenomen
door Henk Aalderink, burgemeester
van de gemeente Bronckhorst, Hein
Bloemen, burgemeester van de ge-
meente Berkelland, mevrouw Diane
Nijs uit Antwerpen, Lector aan de

NHTV internationale hogeschool Bre-
da, Martin Stor, directeur Achterhoeks
centrum voor technologie (ACT), Ber-
tus Hesselink o.a. voorzitter van LTO-
Noord afdeling Berkelland en door Rob
Boeijenga, algemeen directeur van Ra-
bobank Achterhoek- Noord. Mede door
de deskundige vraagstelling van ge-
spreksleider (en deze avond tevens gast-
heer) Arie Ribbers, werd het een zeer
interessant debat waaruit bleek dat de

toekomst wel terdege energie geeft.
Henk Aalderink: ‘ Genoeg kansen hier
in de Achterhoek, eigenlijk zijn we
hier te bescheiden. Jammer, kijk om je
heen en je ziet het: we hebben hier

goud in handen. Bovendien ligt de
Achterhoek in het centrum van het
Kennisbeleid Oost’, aldus Aalderink
die van de gelegenheid gebruik maakt
om met name, wanneer het ging om
toerisme en recreatie (zijn portefeuille
in het college) hij de gemeente Bronck-
horst met veel enthousiasme promoot-
te. ‘ Wanneer ouders hier met hun kin-
deren op vakantie zijn geweest en de
kinderen weer terug zijn op school, de
andere kinderen in de klas dan in hui-
len uitbarsten, omdat zij niet in
Bronckhorst zijn geweest. Zo moet het
in de toekomst gaan’, zo sprak Henk
Aalderink verwachtingsvol.

Hij onderstreepte nogmaals dat er ten
aanzien van innovatie en kwaliteit in
de Achterhoek heel veel middelen be-
schikbaar zijn. ‘ Om de mogelijkheden
voor het bedrijfsleven nog meer te
kunnen benutten moeten we in Den
Haag blijven lobbyen voor de ontslui-
ting van de A 18. Wanneer dat gereali-
seerd wordt zul je zien welke impul-
sen dat geeft aan de economische ont-
wikkeling hier’, aldus Henk Aalde-
rink. Rob Boeijenga vond het niet al-
tijd vanzelfsprekend dat de toekomst
energie geeft. “Natuurlijk liggen er op
velerlei gebied voldoende kansen.
Toch schrik ik er soms tijdens gesprek-
ken van dat mensen in onmogelijkhe-
den denken, ze zien dan beren op de
weg, die er in feite helemaal niet zijn.
Je moet juist denken aan de mogelijk-
heden die er WEL zijn. 

Als leiding in een bedrijf heb je ook
mogelijkheden om ‘onmogelijkheden’
te bewerkstelligen. We zien maar al te
vaak verborgen talent over het hoofd.

Ik kan er zelf enorm van genieten dat,
wanneer je mensen ruimte geeft om
te experimenteren, ze die mogelijk-
heid ook grijpen. Ook als zij kiezen
voor het onbekende.Ook dat geeft

energie’, aldus de Rabo directeur.
Regelgeving
Hein Bloemen, burgemeester van Ber-
kelland: ‘ Wanneer je het hebt over de
toekomst dan heb je het over verande-
ringen en dat geeft juist ook energie.
Een toekomst zonder energie bestaat
niet. Veranderingen binnen de agrari-
sche sector geven ‘ schatgravers’ kan-
sen. Natuurlijk zijn er regels, ik vind

ook dat het goed is dat er regels moe-
ten zijn om een proces in goede banen
te leiden. Dus als middel om je doel te
bereiken’, aldus Bloemen. Bertus Hes-
selink, voorzitter LTO Noord afdeling
Berkelland ventileerde een hele ande-
re visie wanneer het gaat om regelge-
ving. Zegt hij: ‘ Het aantal boeren
wordt minder, dus zullen die een an-
dere richting moeten kiezen.
Ik ken tientallen collega’ s die wat an-
ders bedenken en die vol enthousias-
me aan de slag gaan. Dan toch steekt
er wel ergens iemand een vingertje op
die op bepaalde regels wijst, waardoor

het proces wordt vertraagd. Met al die
regelgeving maak ik mij ernstig zor-
gen dat die boeren niet de energie op
kunnen brengen voor het eindtraject.
De regels moeten bijgesteld worden’,

aldus Bertus Hesselink. Henk Aalde-
rink: ‘Ik heb onlangs vier jonge boeren
(met een maatschap) gesproken die er
mij opwezen, dat zij ondanks de regels
zij wel terdege in de agrarische sector
mogelijkheden zagen. Ook door het
nieuwe streekplan betreffende ons
buitengebied, liggen er daar voor de
landbouw meer kansen’, zo sprak de
burgemeester van Bronckhorst.

Lector mevrouw Diane Nijs uit België
hanteerde de stelling: ‘ Het bedrijfsle-
ven is hopeloos ‘ out of touch’ met de
consument die hij wil bedienen. Zegt
ze: ‘ Er zijn heel veel ondernemers die
bijvoorbeeld al meer dan 20 jaar op de-
zelfde wijze ‘ ondernemen’. Ze verge-
ten dat de consument in de afgelopen
jaren is veranderd, anders is gaan den-
ken, andere behoeften heeft. Daar-
door ontstaat er een kloof met het be-
drijfsleven. We moeten het hebben
van goede ideeën, dat is de motor van
de economie. Bedrijven zullen hun
best moeten doen om de consument
te stimuleren. Ondernemers moeten
durven om nieuwe paden te bewande-
len. Voor hen die dat durven liggen er
met name op toeristisch gebied veel
kansen. Dus graag ook een beetje
meer passie’, zo adviseerde Diana Nijs.

Inmiddels heeft haar visie er al toe ge-
leid dat burgemeester Henk Aalderink
haar heeft uitgenodigd om het toeris-
tisch product in Bronckhorst aan te
pakken (inmiddels de ‘methode Nijs’
genoemd) Martin Stor, drecteur Ach-
terhoeks Centrum voor Technologie
(ACT) stelde: ‘Succesvolle onderne-
mers zijn ondernemers die kiezen. De
bedrijven in de Achterhoek op Hi- Tech
gebied hebben een sterke beleving
met elkaar. Klanten in Europa weten
hen te vinden. We hebben hele mooie
bedrijven. Familiebedrijven die goede
connecties hebben met de agrarische
sector in de Achterhoek. Ik leg bewust
de nadruk op FAMILIEBEDRIJVEN
want in mijn ogen zijn er teveel mana-
gers bij bedrijven die alles om zeep
helpen’, zo sprak Martin Stor. En over
energie gesproken, na afloop van het
debat volgde er een spetterend optre-
den van Ruth Jacott, een levenslustige
zangeres met heel veel temperament.
Een vijftigtal ‘Rabovrouwen’ die op
verzoek van Ruth naar voren werden
geroepen om even ‘heftig’ mee te
doen zullen dinsdagmorgen waar-
schijnlijk met een goed gevoel wakker
zijn geworden. Een kwartiertje ‘sprin-
gen’ met Ruth geeft veel energie en
bovendien goed voor ‘de lijn’.

Optimisme voert boventoon tijdens debat

Een sporthal vol met 600 Raboleden, ook dat geeft energie voor de toekomst!

Maar, wij gaan weer een stap verder,
meer professionaliteit en nog betere
smaken en kwaliteit. Dat is onze trots,
kwaliteit is niet voor niets ons keur-
kenmerk. Wij starten een introductie
periode met iedere week een "verwen-
aanbieding". Vanaf nu kunt U iedere
week een keuze maken uit ons assorti-
ment met natuurlijk een aantrekkelij-
ke prijs. Dus iedere week kunt U zich
culinair laten verwennen in onze ver-
wennerij.

Vlogman
Verwennerij Vorden
Natuurlijk verkochten wij al jaren
maaltijden en natuurlijk waar-
deerde U dat , dat zien wij aan het-
geen wij elke week weer verkopen
en aan uw tevreden gezichten.

Boekenbeurs
De Stichting veilingcommissie
Vorden houdt op zaterdag 14
oktober haar jaarlijkse boeken-
beurs.

Deze wordt vanaf s’morgens 9.00
uur tot s’middags 15.00 uur in de
dorpskerk gehouden. 
De afgelopen maanden heeft de
commissie tal van waardevolle
boeken, waaronder vele romans,
kinderboeken, naslagwerken, tijd-
schriften e.d. ingezameld. 

De opbrengst van deze boeken-
beurs is bestemd voor de restaura-
tie van deze hervormde kerk.

D R U K W E R K
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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Fraaie herfstkleuren sieren de routes
en halverwege elke afstand is gelegen-
heid om te rusten. De start is vanaf
Sportherberg De Veldhoek, Varsselse-
weg 55 in de Veldhoek. De starttijd

voor de 30 en 20 kilometer is van 9.00
tot 10.00 uur, de overige afstanden 15,
10 en 5 kilometer is van 10.00 tot 14.30
uur. Na inschrijving ontvangt elke
deelnemer een routebeschrijving. De
routes zijn voorzien van aanduidin-
gen. Desgewenst wordt een speciale
jubileum medaille uitgereikt. Voor
meer informatie, tel. (0575) 46 30 13 of
(0314) 64 15 31.

Herfstkleurenwandeltocht
w.s.v. De Ploeg
Op zaterdag 21 en zondag 22 okto-
ber organiseert wandelsportver-
eniging de Ploeg voor de 46e keer
een herfstkleurenwandeltocht.

Deze examinatoren kwamen vanuit
het hele land naar Bronkhorst: de heer
Gerbrand de Vries van Watermolen De
Kat uit Uitgeest, de heer J. Derckx van
Windmolen de Grauwe Beer uit Bee-
sel, mevrouw Ida Wierenga-Spijk van
Poldermolen De Goliath uit Rood-
eschool, mevrouw Eveline Pouw-
Schipper uit Naarden en mevrouw
Wilma van de Broek van Windmolen
Nooit Gedacht uit Warnsveld. De op-
leiding tot vrijwillig molenaar duurt
twee jaar. Daarbij wordt veel in de
praktijk geleerd. Daarnaast wordt aan
de hand van een leerboek over de wer-
king en de onderdelen van de molen
en over het weer geleerd. Daarna moe-

ten de kandidaten op een ‘vreemde’
molen het examen afleggen, waar ze
van te voren mogen gaan kijken. Dit
molenaarsexamen duurt zeker 11/2 uur.
Hierbij hoort veel praktijk, het mole-
naar zijn, maar ook een mondeling
theoretisch deel, vragen beantwoor-
den over molenonderdelen buiten en
binnen. 

Na het examen gaan de examinatoren
vergaderen en komen daarna terug
met de uitslag. De geslaagden krijgen
direct het verdiende speldje. De eerste
kandidaat werd vanaf 11.00 uur geëxa-
mineerd. Thijs Nieuwenhuis is vrijwil-
lige molenaar bij de Wenninkmolen

te Lintelo. Hij slaagde voor het exa-
men. Om 14.00 uur stond de volgende
kandidaat klaar voor zijn examen.
Dick van den Outenaar is verbonden
aan de Daams’ molen in Vaassen. He-
laas moet hij het examen nog eens af-
leggen. Rudi van den Beld is molenaar
in Wapenveld, bij molen De Vlijt. Zijn
examen ging voorspoedig en hij slaag-
de. De molenaars en zijn leermeester
van De Vlijt, waren deze middag aan-
wezig om hem te ondersteunen. Zij
waren trots op hun molenaar van den
Beld en deze kreeg van hen direct na
afloop een prachtige bos bloemen! De
Bronkhorster Molen is te vinden op de
Spaensweertweg, tussen Bronkhorst
en Steenderen. Informatie bij de mole-
naars Geert Buys (0575) 45 27 34, Dirk
Koopmans (0575) 45 13 44 en Knud
Jensen (0313) 41 41 75, 
fam.jensen@hetnet.nl en 
www.bronkhorstermolen.nl

De Bronkhorster Molen examen-molen!

Op maandag 25 september 2006 was de Bronkhorster Molen exclusief
geopend voor de drie kandidaten van het landelijke molenaarsexamen:
Thijs Nieuwenhuis, Dick van den Outenaar en Rudy van den Beld. De mo-
lenaars Knud Jensen, Geert Buys en Gerard Brugman waren die dag aan-
wezig, naast de vijf examinatoren.

De drie molenaarsexamenkandidaten bij De Bronkhorster Molen, (v.l.n.r.) Rudi van den Beld, Dick van den Outenaar en Thijs Nieuwenhuis

INFORMATIE EN ERVARINGEN
In de drie Grootmelkveecafés delen de
aanwezigen ervaringen met elkaar, ex-
pertboeren vertellen over hun bedrijf,
er is praktische en feitelijke informa-
tie maar nog belangrijker: persoonlij-
ke vragen en de eigen bedrijfssituatie
staan centraal. Thema's die aan de or-

de kunnen komen, afhankelijk van de
interesse, zijn: financiering en ma-
nagement, samenwerking, verkave-
ling en perceelgrootte, regelgeving en
RO, relatie van grootschalig boeren
met het landschap. 
De bijeenkomsten vinden plaats op:
Dinsdag 17 oktober in Vorden; Woens-
dag 18 oktober in Beek en Maandag 23
oktober in Lievelde. U bent van harte
welkom op een dag en plaats die het
dichtst bij in de buurt is of die u het
best uitkomt. Als u belt of mailt met
LTO Noord Projecten, Marleen Lens-
sinck ontvangt u meer informatie en
de uitnodiging: 0570 66 28 48, mlens-
sinck@ltonoordprojecten.nl

EEN VERVOLG
Aan het eind van de avond wordt ge-
vraagd welke thema's de deelnemers
van belang vinden om nog verder uit
te diepen tijdens 2 verdiepingsbijeen-
komsten, de zogenaamde werkplaat-
sen, die voorlopig gepland op zijn voor
woensdag 8 en donderdag 9 novem-
ber. Aan het eind van dit jaar ver-
schijnt een brochure met feitelijke in-
formatie en een aantal praktijkvoor-
beelden.

Meer dan 800.000 kg melk
tussen de houtwallen?
Je wilt groeien in een kleinschalig landschap:
ambities, kansen en belemmeringen
GROEIEN IN EEN KLEINSCHALIG
LANDSCHAP
De overheid realiseert zich hoe be-
langrijk melkveebedrijven zijn
voor de Achterhoek en Liemers.
Grootschalig boeren en/of groeien
moet daarom zijn plek krijgen in
het landschap, nu en in de toe-
komst. De Melkvee Academie orga-
niseert samen met LTO Noord en
Plattelandshuis Achterhoek en Lie-
mers drie Grootmelkveecafés,
waarin de volgende thema's aan de
orde komen: Groeien in een klein-
schalig landschap: doelen, kansen
en belemmeringen; Manieren om
groei te realiseren, zoals bijvoor-
beeld door samenwerking en Wat
betekent schaalvergroting in een
kleinschalig landschap concreet
voor uw bedrijf

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment

kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Texels Bock en
Bokbier uit de Zutphense Hanze-stads-
brouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van
het Reesink-terrein op bedrijventer-
rein De Mars. In de bonte stoet die zich
bijna twee uur lang door de Hanze-
stad slingert zijn veel historische voer-

tuigen te zien. De oude bierkarren van
onder andere Grolsch, Bavaria, Heine-
ken en Brand zijn een lust voor het
oog. Datzelfde kan gezegd worden van
Jachtvereniging Soestdijk, al vele jaren
trouwe gast op Zutphens grootste eve-
nement. In de optochten lopen diverse
twee-, vier- en zesspannen mee. Abso-
lute blikvanger is de wagen die wordt
voortgetrokken door acht paarden.
Muziekkorpsen uit de regio maken
het plaatje compleet. 
De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. Op elk van de markten is live
muziek verzorgd door Kiek Uut (Slot-
boom Optiek Podium - Zaadmarkt), De
Sleppers (Mercedes Wensink Podium -
Groenmarkt) en Jan Manschot (Meer

Communicatie Podium - Houtmarkt).
Dweilorkesten 't Spul(t) en Bargh's Plat
zorgen voor een vrolijk deuntje. Het
S.O.S. Matrozenkoor treedt 's middags
op bij Grand café Pierrit op de Hout-
markt. De toegang is gratis. Gezien het
extra uitgebreide programma in ver-
band met het tweede lustrum ver-
wacht de organisatie meer dan
100.000 bezoekers. Aangeraden wordt
met het openbaar vervoer te komen.
De NS en Syntus hebben speciale aan-
biedingen voor bezoekers van de Na-
tionale Bokbierdag. De Bokbiermarkt
bevindt zich op ca. 5 minuten lopen
van het NS-station. 

Voor alle informatie, achtergronden
en het laatste nieuws: 
www.bokbierdag.nl

Nationale Bokbierdag Zutphen viert tiende verjaardag

Het centrum van Zutphen staat op zondag 8 oktober in het teken van de
Nationale Bokbierdag. Vrijwel alle grote en kleine brouwerijen uit Neder-
land presenteren hun Bokbier 2006 aan het grote publiek. Dit jaar wordt
het evenement voor de tiende maal gehouden. Vanwege dit tweede lus-
trum is de Bokbiermarkt groter dan ooit. Verdeeld over de markt staan er
drie podia, waarop diverse artiesten optreden. Ook de traditionele op-
tocht met oude bierkarren en historische voertuigen telt meer deelne-
mers dan ooit tevoren. Onder de deelnemers zijn ook dit jaar weer veel
koetsen en bierkarren die worden voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

Vanaf 11.00 uur - Bezichting deelnemers optocht op het Reesink-terrein
Vanaf 12.30 uur - Muziek in de stad van dweilorkesten 't Spul(t) en Bargh's Plat
's Middags S.O.S. Matrozenkoor bij Grand Café Pierrot - Hourmarkt
13.30 uur - Officiele opening tiende Nationale Bokbierdag Zutphen
13.35 uur - Opening Bokbiermarkt 

- Ca. 20 brouwerijen presenteren hun Bokbier 2006
14.00 uur - Vertrek optocht vanaf het Reesink-tererein op bedrijventerrein De
Mars. Route: Havenstraat, IJsselkade, Marsportstraat, Groenmarkt, Lange Hof-
straat, Vispoortplein, Martinetsingel, Polsbroek, Hogestraatje, Laarstraat,
Paardenwal, David Evekinkstraat, Berkelsingel, Rijkenhage, Overwelving, Mo-
lengracht, IJsselkade, Havenstraat, Reesink-terrein.

's middags live muziek op drie verschillende podia:
Slotboom Optiek Podium - Zaadmarkt - Kiek Uut
Meer Communicatie Podium - Houtmarkt - Jan Manschot
Mercedes Wensink Podium - Groenmarkt - De Sleppers

Vanaf ca. 15.30 uur - Bezichtiging bierwagens en historische voertuigen uit de
optocht
19.00 uur - Einde tiende Nationale Bokbierdag

Voor alle informatie, achtergronden en het laatste nieuws: 
www.bokbierdag.nl

Programma Bokbierdag
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MOZART KINDERMATINEE
De opkomst viel wat tegen, er zouden
veel meer kinderen op de Deel kun-
nen zitten. Maar omdat door het
fraaie nazomerweer de terrassen bui-
ten gezellig vol zaten, viel het eigen-
lijk niet eens zo op. Voor de aanwezige
kinderen werd het een fijne en leerza-
me middag, informeel en ongedwon-
gen. 

De fraaie optredens werden verzorgd
door leerlingen van de Muzehof uit
Zutphen. Docent Jaap van Elst stelde
het programma samen. 

Tina Draadjer en Isis van de Klei speel-
den een mars en een Burleque van Le-
opold voor twee violen. Een menuet
voor viool en piano van W.A Mozart
werd uitgevoerd door Maxje de Wit op
viool en Abel Coenen op piano. De fan-
tasie in d klein voor piano was voor
Paul Emsbroek. Een sonate deel uit
een vroege Haydn sonate werd op pia-
no gespeeld door Anna Krans.

Het rondo uit het eerste duovoor viool
en altviool kv 423 werd gespeeld door
Isis van der Klei op viool en Daphne
Knoop op altviool. Ilse Harmsen en
Hilleke de Groot speelden van Die Zau-
berflote, ‘Der Vogelfänger bin ich ja’
voor twee dwarsfluiten. 

Twee jonge leerlingen, Franciska Hil-
horst en Karlijn Norg brachten een ca-
non inversus voor twee violen ten ge-
hore, waarin ze dus inderdaad de mu-
ziek tussen zich in legden en elk ‘de
andere kant’ op speelden.

CONCERTAVONDEN
Het Baroktrio Subtilia, bestaand uit
Piet Verwijmeren, fluit, Heleen van
der Linden, klavecimbel en Armen
van der Linden, cello, speelde de beide
avonden werken van Wolfgang Ama-
deus Mozart, Carl Friederich Abel en
Johan Christiaan Bach. 

Van Wolfgang Mozart werden uitge-
voerd Sonate C-groot KV 14, Sonate
Bes-gr KV 15 en Sonate F-root KV 13 al-
len voor klavecimbel, fluit en cello.
Deze werden geschreven in 1764, Mo-
zart was toen 8 jaar oud.

Van Carl Friederich Abel (1723-1787)
werd de Sonate C-groot opus 6 nr 1
voor klavecimbel, fluit en basso contra
uitgevoerd. Van Johann Christian
Bach (1735-1782) de Sonate F-groot KV
13. 

In de prachtige akoestiek van de Kapel
van Bronkhorst kwamen de stukken
schitterend tot hun recht en het selec-
te publiek genoot hier zichtbaar van.

Het trio werd in 1990 opgericht en
bouwde een respectabele reputatie op.
Zij treden op in binnen en buitenland
voor groot en klein publiek. Het reper-
toire van Subtilia is Barok, werken uit
de 17e, 18e en 19e eeuw.

MOZART
De muziek van de kindermatinee en
de concerten, werd afgewisseld met
boeiende verhalen over Mozart, ver-
teld door de heer Piet Verwijmeren.
Hij schreef het boek ‘Mozart op reis.
De tournee van een wonderkind 1763-
1766’.

Leopold Mozart uit Salzburg trouwde
in 1747 met Anna Maria Walburga
Pertl. Het echtpaar kreeg zeven kinde-
ren. Het vierde, Nannerl en het zeven-
de kind, Wolfgang bleven in leven. Al
vroeg bleken deze twee, maar vooral
Wolfgang, uitzonderlijke muzikaal ge-
talenteerd te zijn. De wonderkinderen
werden intensief begeleid en er wer-
den concertreizen naar München en
Wenen gehouden.

In 1763, Nannerl is 11 en Wolfgang 7
jaar, reisde het gezin met de eigen reis-
koets vanuit Salzburg richting West-
Europa. Vader Leopold wilde deze
wonderen aan de wereld laten zien en
liet ze optreden aan de hoven in Euro-
pa, Versailles in Parijs en ook Londen
en Den Haag.

Vader Leopold Mozart schreef 39 reis-
brieven naar Salzburg, die het enige
contact tussen het reizende gezin en
de familieleden, vrienden, kennissen
en collega’s thuis waren. Zij bevatten
beschrijvingen van de reis, waarbij
ook een indruk werd verkregen over
het Europese culturele, politieke, reli-
gieuze en maatschappelijke leven van
de tweede helft van de 18de eeuw. 

Ook de waarnemingen bleken van
grote cultuurhistorische waarde en
een boeiend stuk microgeschiedenis. 

Hoogtepunten vormen daarbij de op-
merkingen en beschouwingen over
het leven in de metropolen Parijs en
Londen. De vertaalde reisbrieven, uit-
gangspunt voor het boek van de heer
Verwijmeren, worden als naslagwerk
gebruikt. Alles werd tijdens de reis op
schrift gesteld. Ook een volledig over-
zicht van de composities die Wolfgang
tijdens deze periode schreef, ontbre-
ken niet.

Mozart Weekend in Bronkhorst

Kindermatinee en Baroktrio Subtilia

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2006 werd voor de eerste keer
een Mozart weekend georganiseerd in Bronkhorst. Het Mozart Kinderma-
tinee werd zaterdagmiddag gehouden op de Deel van De Gouden Leeuw.
Kinderen van groep 6, 7 en 8 waren uitgenodigd voor deze speciale, maar
leuke middag over de componist Wolfgang Amadeus Mozart. Op de beide
avonden speelde het Baroktrio Subtilia in de Kapel van Bronkhorst.

Ilse Harmsen en Hilleke de Groot speelden van Die Zauberflote ‘Der Vogelfänger bin ich ja’

Het Baroktrio Subtilia bestaat uit (v.l.n.r.) Piet Verwijmeren, fluit, Heleen van der Linden, klavecimbel en Armen van der Linden, cello

De wedstrijd bestaan uit de drie onder-
delen: Dressuur, Vaardigheid en Mara-
thon.
Verwacht wordt dat er negentig aan-
spanningen zullen deelnemen aan de-
ze wedstrijd, waaronder: enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Er zal worden gestreden om de
hoogste eer in de klassen 1, 2 en 3, als-
mede voor beginners de hobby-klasse.
De dressuur voor de wedstrijd begint
op 14 oktober om 8.30 uur en de vaar-
digheid, kegeltjes rijden, om 9.15 uur.
Op zondag 15 oktober zal de mara-
thon starten om 8.00 uur. De laatste
deelnemer voor deze wedstrijd zal om

ongeveer 16.00 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 waterhin-
dernis.

Het evenement zal worden omlijst
met diverse stands. De jeugd kan op
een afgescheiden terrein naar harte-
lust fietsen op rare fietsen en skelters.
De organisatie van ‘In Stap en Draf’
hoopt dat veel liefhebbers van de paar-
densport mee zullen genieten van dit
prachtige evenement op 8 en 9 okto-
ber in het Gelderse Hengelo, waar in
dit weekend de deelnemers om de
hoogste eer zullen strijden.

Voor meer informatie kunt u terecht
bij mevrouw W. Steenblik, Dennendijk
13, 7231 RD Warnsveld. Telefoon:
0575-552810, e-mail: wedstrijdsecreta-
riaat@instapendraf.nl

Samengestelde Menwedstrijd in
Hengelo op 14 en 15 oktober
Ook dit jaar zal de vereniging van
het aangespannen paard ‘In Stap
en Draf’ te Hengelo Gld. een samen-
gestelde menwedstrijd organise-
ren. De samengestelde menwed-
strijd vindt plaats op 14 en 15 okto-
ber 2005 op het terrein ‘De Hiet-
maat’ te Hengelo Gld.

In deze cursus probeert u (op papier)
voor uw eigen woonruimte verschil-
lende indelingen uit. Gaandeweg wor-
den de fijnere kneepjes van het ont-
werpen u duidelijk, zodat u leert hoe
u aantrekkelijke kanten van een ruim-
te mooier uit kunt laten komen, en
hoe u bijvoorbeeld meer breedte of be-
wegingsruimte kunt bereiken.

U ontdekt welke kleuren het mooiste
zijn in uw situatie en welke verlich-
ting de meest sfeervolle is. En bent u
toe aan nieuwe gordijnen of een nieu-
we bank dan leert u waar u op moet
letten en wat het beste bij u past. U
leert uw eigen keuzes te maken gaat
op zoek naar persoonlijke en 'eigen'
creatieve mogelijkheden.

Naast het bereiken van rust, ruimte,
licht en sfeer wordt er ook aandacht
besteed aan heel praktische oplossin-
gen, zoals het mooi en handig opber-
gen van al uw spullen.

Er ontstaat een inrichtingsplan dat in
verschillende fases kan worden uitge-
voerd, waarbij de uitdaging natuurlijk
des te groter is om met een beperkt
budget toch hele mooie resultaten te
bereiken.

Deze cursus is zowel bestemd voor
mensen die gaan bouwen of verbou-
wen als voor mensen die zonder al te
grote ingrepen op basis van hun be-
staande situatie nieuwe woon ideeën
willen opdoen. Daarnaast is de cursus
vooral leuk voor mensen die het wo-
nen zelf als een creatieve uitdaging
zien en het leuk vinden om zich daar-
in te ontwikkelen. Er kunnen hooguit
5 personen per cursus meedoen, zodat
er veel persoonlijke aandacht is voor
elk afzonderlijk plan.

Leuk is ook dat er ruimte is om met el-
kaar mee te denken. De cursus bestaat
uit 12 wekelijkse lessen van 21/2 uur.
Deelnemers moeten rekening houden
met af en toe een uurtje huiswerk.
Cursusdata en tijden worden geza-
menlijk vastgesteld. Schoolvakanties
kunnen in overleg worden vrijgehou-
den. 
Voor meer informatie kunt u bellen
met (0575) 51 34 26 of kijken op
www.burobinnenkant.nl

JACQUELIEN KOOPMAN, 
OPRUIMCOACH START OPNIEUW
MET DE CURSUS 'THUIS OPRUIMEN'
Ons huis is de plek waar we tot rust
willen komen. We willen er niet einde-
loos zoeken naar in het niets verdwe-
nen spullen of ruzie maken over el-
kaars rommel. We willen zeker ook
niet steeds struikelen over het speel-
goed van de kinderen of overal ondui-
delijke stapels zien waar 'eigenlijk'
nog iets mee moet. Deze cursus helpt
u om thuis meer rust, ruimte, tijd en
overzicht te krijgen.

Aan de orde komen: logisch opbergen,
energievreters en tijdspaarders, een-
voudiger leven, weerstanden en val-
kuilen, bewaren of wegdoen,
systeem in de administratie, goede op-
ruimgewoontes, rommelige huisgeno-
ten, mooie en praktische opbergoplos-
singen.

WILT U ZELF GAAN OPRUIMEN
MAAR WEET U NIET WAAR EN 
HOE U MOET BEGINNEN?
Dan is de cursus 'thuis opruimen' een
aanrader. Met een groepsgrootte van
hooguit 6 personen is er veel persoon-
lijke aandacht. Omdat elk rommelpro-
bleem zijn eigen karakter heeft maakt
iedereen een eigen opruim-plan-van-
aanpak. Het is een spannende ontdek-
kingstocht naar het waar en waarom
het bij u nu juist misloopt. Bij deze
cursus ligt het accent niet zozeer op
het zoveel mogelijk wegdoen van spul-
len alswel op het bepalen wat voor u
belangijk voor is en daarvoor ruimte
vrijmaken.

Het formuleren van het persoonlijke
doel dat u zou willen bereiken maakt
het makkelijker om in beweging te ko-
men. Ook de ontdekking dat u echt
niet de enige bent die moeite met or-
denen heeft of zich schaamt voor nog
steeds niet uitgepakte verhuisdozen
kan helpen. Herkenning en aanmoedi-
ging helpen deelnemers aan de cursus
soms over een opruimhobbel. Dat kan
resulteren in daadwerkelijke hulp on-
derling of het gezamelijk organiseren
van een rommelmarkt om alle afge-
dankte spullen een nieuwe eigenaar te
bezorgen. Er zijn afwisselende huis-
werkopdrachten waar iedereen thuis
direct mee aan de slag kan. De cursus
bestaat uit 6 dagdelen steeds om de 14
dagen, zodat u genoeg tijd heeft om
het opruimen thuis in praktijk te gaan
brengen. Cursusdata en tijden worden
in onderling overleg vastgesteld.

U kunt vrijblijvend contact opnemen
met Binnenkant voor meer informa-
tie. U kunt bellen met (0575) 51 34 26
of kijken op de website:
www.burobinnenkant.nl
Zie de advertentie elders in deze krant.

Wilt u uw huis opgeruimd
en mooi ingericht hebben?
Dat kunt u allebei leren bij buro binnenkant
Binnenhuisarcitecte Jacquelien
Koopman start opnieuw met de
cursus interieurontwerpen. U leert
stap voor stap welke mogelijkhe-
den er zijn voor uw eigen woon-
ruimte. Dat is direct ook de kwali-
teit van deze cursus. Vaak zien
mensen leuke inrichtingsideeen in
een tijdschrift of op de televisie
maar hebben ze geen idee of dat in
hun eigen huis wel past.



ProWonen heeft deze week de bouw-
aanvraag en het vrijstellingsverzoek
voor het bouwplan ingediend. De
wooncorporatie verwacht begin 2007
te starten met de werkzaamheden.

ProWonen richt zich met de nieuwe
woningen op gezinnen die graag aan
de rand van het dorp willen wonen
met de voorzieningen van winkels en
openbaar vervoer in de buurt. De huur
van de hoekwoningen van het blokje
van drie bedraagt 645 euro. De mid-
denwoning 630 euro. De twee-onder-
een kapwoningen hebben een huur-
prijs van 660 euro. De huurprijzen lig-
gen boven de huurtoeslaggrens. Dat
betekent dat het niet mogelijk is om

huurtoeslag aan te vragen voor deze
woningen.

De woningen zijn ontworpen door ar-
chitectenbureau Rasquin uit Groenlo.
WAM van Duren uit Winterswijk gaat
de woningen bouwen.

Vijf eengezinswoningen aan de Overweg
ProWonen wil vijf eengezinswo-
ningen realiseren aan de Over-
weg in Vorden. Het plan bestaat
uit een blok van drie woningen
en een twee-onder-een kapwo-
ning. Alle vijf woningen worden
verhuurd.

Perspectief tekening van het plan en een
perspectief tekening van de voorgevel
van het blokje van drie

Borstvoeding, de beste start!
Yunio wil moeders graag de ruimte ge-
ven voor borstvoeding. We merken in
de praktijk dat een goede voorberei-
ding en deskundige begeleiding tij-
dens de borstvoedingsperiode essenti-
eel is. Daarom werkt Yunio er hard
aan alle medewerkers goed te scholen.
Dit met als doel ouders een zo goed
mogelijke begeleiding te geven als zij
kiezen voor borstvoeding. De Yunio
medewerkers geven deskundig advies
en begeleiding. Bovendien zijn alle
kraamverzorgenden van Yunio uitge-
rust met een veilige weegschaal en
een goede borstkolf. Zo kunnen ze
goed volgen of de baby voldoende
drinkt en kunnen zij de kraamvrouw
direct helpen met kolven. 
Yunio organiseert voor (aanstaande)
ouders ook thema-avonden over voe-
ding zodat ouders een bewuste voe-
dingskeus voor hun kind kunnen ma-
ken. Mede door deze inspanningen
hebben de afdelingen kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg van Yunio het
WHO/Unicef borstvoedingscertificaat
behaald. 

Borstvoedingsmagazine voor ou-
ders
De Wereld Borstvoeding Week wordt
jaarlijks georganiseerd in week 40. Yu-
nio reikt in deze week het borstvoe-
dingsmagazine uit aan alle ouders die
met hun kind een bezoek brengen aan
het consultatiebureau. Ook is er een
verrassing voor de kinderen.

Geschiedenis
De World Health Organisation (WHO)
heeft 25 jaar geleden de Internationale
Gedragscode ingesteld. Om het steeds
toenemende gebruik van kunstvoe-
ding een halt toe te roepen hebben
vrijwel alle lidstaten van de Verenigde
Naties besloten dat borstvoeding gesti-
muleerd moest worden. Sinds 1992 or-
ganiseert de World Alliance for Breast-
feeding Action de Wereld Borstvoe-
ding Week. Het doel is borstvoeding
onder de aandacht te brengen waarbij
telkens een ander thema centraal
staat. Dit betekent de ruimte bieden
voor eerlijke voorlichting, zonder
commercieel belang. Hierdoor kun-
nen de ouders pas echt goed kiezen
tussen borstvoeding en kunstvoeding.
Het is een manier om ouders, verzor-
gers, zorgverleners en het grote pu-
bliek te laten weten hoe belangrijk
moedermelk is. 

Meer weten?
Meer informatie over borstvoeding
treft men aan via www.yunio.nl en
men kan contact opnemen met Yunio,
tel. (0900) 98 64.

Geef borstvoeding de ruimte
In de Wereld Borstvoeding Week
van 2 tot 7 oktober 2006, vraagt Yu-
nio extra aandacht voor borstvoe-
ding. Het thema van de Wereld
Borstvoeding Week is dit jaar 'Code
watch, 25 years of protecting bre-
astfeeding', een thema dat door de
Samenwerkende Borstvoeding Or-
ganisaties heel vrij vertaald is in
"Geef borstvoeding de ruimte".

RKZVC - VORDEN 2-2
Vorden had zondag in Zieuwent een
flitsende start, want de wedstrijd was
nog maar vijf minuten oud toen al 0-2
op het scorebord prijkte. Dat was maar
goed ook, want RKZVC troefde Vorden
op het middenveld volkomen af, waar-
door doelpunten niet uit konden blij-
ven. De middenvelders van RKZVC kre-
gen een zee van ruimte, waardoor de
Vordense verdediging een groot deel
van de wedstrijd onder druk kwam te
staan. De gelijkmaker in blessuretijd
was dan ook meer dan verdiend, hoe-
wel hieraan een overduidelijk buiten-
spelluchtje zat. Vorden startte zeer
voortvarend en zette RKZVC zwaar on-
der druk. Dit leidde tot een aantal
hoekschoppen waaruit Rob Enzerink
met een kopbal de openingstreffer in
de 3e minuut voor zijn rekening nam
en Dennis Wentink dit in de 5e mi-
nuut herhaalde. 0-2 Vorden kreeg ove-
rigens geen vat op het spel van RKZVC,
want de Zieuwentse ploeg kwam op
het middenveld steeds weer in een
"manmeersituatie", waardoor zij het
spel maakten. Vorden had hierop geen
antwoord en zo kort als vorige week
zondag werd gedekt, zo veel ruimte
werd nu weggegeven. Dit leidde in de
12e minuut tot de aansluitingstreffer
1-2. Vorden creëerde zich af en toe
kansen via dieptepasses, maar echt ge-
vaarlijk werd het niet. RKZVC had
meer balbezit, maar de voorste linie
kon tegen de sterke verdediging van
Vorden geen vuist maken.
In de tweede helft vierde Hugo van
Ditshuizen na een lange afwezigheid
wegens een knieblessure zijn rentree.
Hij kreeg een uitstekende kans om
RKZVC de nekslag toe te brengen,
maar zijn inzet ging nipt langs het
doel. RKZVC kon geen opening vinden
in de Vordense defensie en pompte de
laatste tien minuten alles hoog voor
het doel in de hoop dat de bal een keer
goed zou vallen. De beste kans was
trouwens voor Vorden via Niels Sieme-
rink. Hij omspeelde de verdediging
met een fraaie effectbal, maar kreeg
het leder niet langs de doelman. In
blessuretijd deelde scheidsrechter
Dijkman uit Zelhem nog een groot
aantal gele kaarten uit en mocht een
Zieuwentspeler met rood voortijdig
naar de kleedkamer. Toch lukte het
RKZVC nog een punt te sprokkelen,
door dat een hoge voorzet werd bin-
nengekopt. Met dank aan de scheids-
rechter zo oordeelde een ieder en niet
in het minst door de grensrechter van
Vorden die door scheidsrechter Dijk-
man uit Zelhem werd genegeerd. Ove-
rigens wel een terechte verdeling van
de punten qua veldverhouding was
het oordeel van een neutrale toe-
schouwer. 

UITSLAGEN
Zaterdag 30 september
Witkampers A1 - Vorden A1 1-1; Vor-
den B1 - Pax B1 1-2; Diepenveen B2 -
Vorden B2D 4-3; Vorden C1 - AZC C1 7-
0; Lochem SP C4 - Vorden C2 1-7; AZC
C3 - Vorden C3D 1-0; Vorden D1 - Ulft-
se Boys D1 5-0; Vorden D2 - Loil sv D1 1-
1; Ratti D1 - Vorden D3 2-2; Vorden E1
- AZC E1 9-2; Keijenburg. Boys E1 - Vor-
den E2 4-3; Vorden E3 - Zelhem E1 22-
0; Pax E6 - Vorden E4 4-0; Vorden F1 -
HC '03 F1 1-2; Zelhem F1 - Vorden F2 2-
8; Vorden F3 - DVV F9 5-4; Pax F5 - Vor-
den F4 2-5.

Zondag 1 oktober
RKZVC 1 - Vorden 1 2-2; Vorden 2 - Doe-
tinchem 2 6-3; Vorden 4 - Dierense
Boys 3 1-1.

PROGRAMMA
Zaterdag 7 oktober
Vorden A1 - Erica '76 A1; KZVC B1 - Vor-
den B1; Vorden B2D - Helios B3; Over-
wetering C1 - Vorden C1; Vorden C2 -
Almen C1; Vorden C3D - DZC '68
C7;SDOUC D1 - Vorden D1; Pax D2 -
Vorden D2; Concordia-W E1 - Vorden
E1; Vorden E2 - DVV E2; DVV E5 - Vor-
den E3; Vorden E4 - Sint Joris E1;
Brummen E4 - Vorden E5; DCS F1 - Vor-
den F1; Vorden F2 - Zeddam F2; VIOD
F8 - Vorden F3; Vorden F4 - Warnsveld-
se Boys F7.

Zondag 8 oktober
Vorden 1 - FC Eibergen 1; DOUC 2 - Vor-
den 2; Be Quick Z. 4 - Vorden 3; Baakse
Boys 2 - Vorden 4; Vorden 5 - SHE 6.

Vo e t b a l

UITSLAGEN LIJST:
THUIS
Zaterdag 30 sept.
Ratti 4 - SKVW 4 2-6; Ratti D1 - Vorden
D3 1-1; Ratti E1 - VIOD E5 2-12; Ratti E2
- OBW E6 3-6.

Zondag 1 okt.
Ratti 2 - Witkampers 5 4-4; Ratti DA1 -
Wilp DA1 3-3.

UIT
Zaterdag 30 sept.
AZC B2 - Ratti B1D 0-6; SBC '05 C2 - Rat-
ti C1D 1-4.

Zondag 1 okt.
GWVV 1 - Ratti 1 1-3; Marienveld 3 -
Ratti 3 6-5.

Programma
THUIS
Zaterdag 7 okt.
Ratti B1D - Harfsen B1; Ratti C1D -
Warnsveldse Boys C4.

Zondag 8 okt.
Ratti 1 - SVGG 1 Nijhuis, E; Ratti 3 -
Witkampers 7.

UIT
Zaterdag 7 okt.
DZSV 7 - Ratti 4; Groessen D6 - Ratti
D1;  Zelhem E1 - Ratti E1;  Warnsveld-
se Boys E6 - Ratti E2; KSV F2 - Ratti F1.

Zondag 8 okt.
DEO 3 - Ratti 2; FC Eibergen DA1 - Rat-
ti DA1.

RATTI DAMES
Ratti 1 - Wilp 1
Afgelopen zondag gingen de dames
van Ratti de strijd aan met Wilp. Wilp
een tegenstander die al bekend was
uit de derde klasse. Een enerverend be-
gin van de wedstrijd. Na twee minuten
was het Marielle Peters die een steek-
pass op Wencke Olthuis verzorgde. De
verdediging van Wilp was totaal ver-
rast door de snelheid van de Ratti spits
en liet zich passeren waarop Wencke
Olthuis de 1-0 binnen schoot. Wilp
wist zich na dit tegendoelpunt snel te
herstellen en vijf minuten later was
het Wilp dat antwoord gaf aan Ratti. 1-
1. De robuuste dames van Wilp leverde
veel strijd in de duels. De aanvallen
gingen over en weer en met flagen
werd Wilp gevaarlijk. Een eigen doel-
punt aan Wilp zijde zorgde voor de 2-
1 voorsprong. Wilp bleef proberen
kansen te creëren, maar de achterhoe-
de van Ratti zat er kort op.  Nog voor
rust wist Ratti uit te lopen naar 3-1.
Voorhoedspeelster Kelly Peters liet
zich niet uit het veld slaan door haar
tegenstandster en bleef druk zetten
waardoor er paniek uitbrak bij de ach-
terhoede van Wilp. Gerrie Brummel-
man kon hierdoor de bal meenemen
en ronde subliem af 3-1. 

Wilp keek in de rust tegen een 3-1 ach-
terstand aan. Na rust zakte het tempo
in de wedstrijd weg en Ratti had moei-
te met de strijdlustige dames van Wilp
die maar druk bleven zetten. In de 71e
minuut wist Wilp de achterstand te
verkleinen na 3-2. De Ratti dames creë-
erde nog kansen, maar het geluk ont-
brak in de afronding. 

Het was zelfs Wilp die nog scoorde in
de 90e minuut van de wedstrijd en te-
kende voor de gelijkmaker. 3-3. De
punten werden verdeeld en gezien de
tweede helft geen onterechte eind-
stand. Aanstaande zondag uit tegen
Eibergen. Taak om daar de drie pun-
ten mee naar huis te nemen!

Vo e t b a l

In de week van 18 tot 23 september
j.l. hebben zeventig collectanten
gecollecteerd voor de Nierstich-
ting. Voor het eerst werd er gebruik
gemaakt van collectebussen. 

De opbrengst was € 4307, 10. Een
prachtig resultaat. Helaas was het
wel € 1000 minder dan vorig jaar, toen
er nog met lijsten werd gewerkt. Alle
gevers en collectanten hartelijk dank!

Opbrengst van de
collecte voor de
Nierstichting

DASH D1 - WSV D1
30 September
De eerste competitiewedstrijd van het
seizoen tegen de dames uit Warnsveld
beloofde meteen een spannende wed-
strijd te worden. WSV komt uit de
eerste klasse en is twee jaar achtereen-
volgens gepromoveerd. De wedstrijd
begon met een erg lange rally die uit-
eindelijk af werd gemaakt door WSV.
Zo liep Dash de hele set achter de fei-
ten aan en slaagde er niet in om Wsv
bij te houden. Aan het eind kwam
Dash nog even terug maar het werd
25-21 voor WSV. De tweede set begon
Dash goed en kwam zelfs op een voor-
sprong van zes punten, deze werd ech-
ter in één servicebeurt tegen teniet ge-
daan. Het liep gelijk op tot Wsv de laat-
ste puntjes pakte. Dit resulteerde in
een 25-22 uitslag voor WSV. 

De derde set was met 13-25 voor Dash,
Door enthousiasme en een goede aan-
val haalde Dash de punten. De vierde
set was voor Dash erg belangrijk om er
nog een vijfde set uit te slepen, er
werd tot het laatste punt gevochten en
het ging gelijk op. Uiteindelijk was het
Wsv die er, na een slopende eindfase,
met de set vandoor ging want het
werd 28-26 voor de Warnsvelders.
Dash heeft de punten dus in Warns-
veld laten liggen. Desondanks is er
niet slecht gespeeld, Wsv heeft een erg
sterk team staan. De volgende wed-
strijd wordt gespeeld op eigen grond
tegen Dames 2!! Dit belooft wat aange-
zien er verschillende familiebanden
lopen, tussen en in de teams. (De fami-
lies Vlogman, Elbrink, Leunk en Lim-
pers).

UITSLAGEN DASH
KSV D1 - Dash D2: 1-3
Dijkman/WSV D1 - Dash D1: 3-1
Willems-Gemini D2 - Dash D3: 3-1
Willems-Gemini D3 - Dash D4: 2-3
Dash circ. 1 - Dijkman/WSV 4: 1-3
Dash JC1 - BAS/Wivoc JC2: 3-2
Dash MB1 - Dash MB2: 1-3
Dash H2 - ROHDA H2: Vervallen
Dash MA1 - KSV MA1: 4-0
Dash MC1 - Sparta MC1: 0-4
Dash D5 - Favorita D5: 3-1
Dash D6 - Pajodos D3: 0-4
Dash H1 - KSV H1: 3-1.

Programma zaterdag 7 oktober
Warnsveld,  Dijkman/WSV MB1 - Dash
MB1, de Kei. Neede, Dynamo-Neede
JC1 - Dash JC1 't Spilbroek. Neede, Dy-
namo-Neede MA1 - Dash MA1, 't Spil-
broek; Zevenaar, Labyellov D4 - Dash
D6, Lentemorgen. Beltrum, Vios Bel-
trum D2 - Dash D4, De Sonders. Zeve-
naar, Labyellov D5 - Dash D5, Lente-
morgen. Beltrum, Vios Beltrum D1 -
Dash D3, de Sonders. Barchem, BVC'73
H1 - Dash H1, Dorpshuis. Dash circula-
tie 1 - Dash 2. Dash  circulatie 3 -
BVC'73 1; Dash MB2 - DOC Stap Orion
MB1; Dash MC2 - KSH MC1. Dash D1 -
Dash D2.

Vo l l e y b a l

De voorzitter stond stil bij het droeve
overlijden van het lid W.Wichers en
het verdriet dat de familie Wullink
heeft getroffen. Na het lezen van een
gedeelte uit  Mattheüs 6, waarin de vo-
gels worden genoemd en het voorgaan
in gebed, werd het nieuwe bestuurslid
de heer Fred Midden uit Hengelo voor-
gesteld. Hij vervult de vacature ont-
staan door het vertrek van Jan Heijenk
uit het bestuur.
Hierna was het woord aan de inleider
W.Karssenberg over " Vogeltrek en
trekvogels". Als bekende trekvogels
werden genoemd de zwaluwen, koe-
koek en kieviten. In ons land komen
300 soorten trekvogels voor, waarvan
er 118 soorten broeden. We zijn dit te
weten gekomen door het ringen van
de vogels. In het najaar vertrekken de
vogels, als gevolg van het minder wor-
den van het daglicht.

In ons land wordt een reserve aan
voedsel aangelegd voor de lange tocht
onderweg. Bijv. een gans van 1 kg.

neemt 1 kg. in gewicht toe; daarvan
het gezegde "hij eet zich ongans".

Verder ging de inleider in op de lange
tochten die de trekvogels maken, mee-
staal naar de tropen. Een koekoeks-
jong legt op eigen kracht 10.000 km af
naar Zuid-Afrika. Een zwaluw vliegt
gemakkelijk 10.000-20.000 km en de
ooievaar 2.000-6000 km . De kennis
van deze route is genetisch bepaald.
Het vliegen in V-vorm geeft de beste
opwaartse druk en ze hebben dan het
beste zicht. Bij terugkomst is het beste
voedsel voor de eersten.

Discussie ontstond over het fluiten of
zingen van de vogels. Volgens de inlei-
der is dit vooral ingegeven door het be-
waken van het eigen territorium. De
mezen in de stad zingen harder dan
op het platteland om boven het stads-
lawaai uit te komen. 
Het lied over de "zorgeloze vogels"
klopt volgens de inleider niet, want tij-
dens de trektocht hebben de vogels

veel zorgen om veilig  na de lange reis
de thuishaven te bereiken. Vooral mist
en stormen kunnen veel slachtoffers
maken, evenals de olievlekken op zee,
die voor de vogels funest zijn. 

Van de jonge vogels wordt slechts 2%
volwassen. Ook worden veel vogels in
zuidelijke landen door jagers doodge-
schoten. De Waddenzee is een goud-
mijn voor de vogelstand. Niet minder
dan 17.000 tureluurs ( 50% van de we-
reldpopulatie) vertoeven daar.

De aanwezigen waren van begin tot
eind geboeid door de grote kennis van
de inleider  over dit prachtige onder-
werp. De voorzitter bedankte hem har-
telijk namens de aanwezigen. Tijdens
deze vergadering konden 4 nieuwe le-
den worden ingeschreven, waardoor
de grens van 150 werd overschreden. 

De voorzitter riep de aanwezigen op
de volgende bijeenkomst. samen met
de ANBO over de WMO op vrijdag 27
oktober as. te 14.00 uur in het Dorps-
centrum bij te wonen. De voorzitter
sloot deze geslaagde vergadering met
het gedicht"Durven dromen", waarin
ook de vogels voorkomen.

Boeiende lezing over vogeltrek en trekvogels voor PCOB afdeling
Donderdagmiddag hield de PCOB afdeling Vorden in het stampertje haar
bijeenkomst, de eerste na de vakantieperiode. Voorzitter Jan Olthaar kon
een flink aantal personen welkom heten; in het bijzonder de inleider
voor deze middag Willem Karssenberg uit Borculo.
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Aardappel

Weekmenu:
M A A N D A G  2  O K T O B E R T O T  E N  M E T  V R I J D A G  6  O K T O B E R

bolognese
Spaghetti

MAANDAG 
2 OKTOBER

Slip 
DINSDAG 

3 OKTOBER

met witte rijst

WOENSDAG 
4 OKTOBER

z8.50
met gebakken aardappel 

en warme groente

Slavink
DONDERDAG
5 OKTOBER

met frites, salade en
gebakken uien

Duitse
Biefstuk

VRIJDAG 
6 OKTOBER

EETCAFÉ “DE GROES”  7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44  WWW.DEGROES.NL

z8.50

met frites en salade

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Wild Avond
Deze avond zal er een heerlijk 3 gangen wild
menu geserveerd worden, (reserveren gewenst)

DONDERDAG 12 OKTOBER:

tong
Kip 
kerrie

Gerookte hertenham,
met kruidentoast en een saus van bosvruchten

Kruidige wildbouillon, Met reepjes omelet

Rozé gebraden eendenborst, met een rozet van kastanje pureé,
begeleid door een saus van stoofpeer

z32.50

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80 www.burobinnenkant.nl   0575-513426

Jacquelien Koopman
binnenhuisarchitecte &

opruimcoach

Binnen K
A

N
T

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan
de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van
originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Peugeot 107 XS I.0 12V

3.500 km. 3-drs. geel 03-06

Peugeot 107 XS 1.0 12V

11.000 km. 3-drs. zwart met. 01-06

Peugeot 206 SW 1.4 X-line  

57.000 km. 5-drs. blauw met. 06-02

Peugeot 206 XR 1.4

3.800 km. 5-drs. blauw met. 03-04

Peugeot 206 XT 1.4 automaat

52.000 km. 3-drs. rood met. 03-00

€€ 10.750,-

€€ 9.450,-

€€ 11.450,-

€€ 10.250,-

€€ 8.950,-

Renault Modus 1.6 16V 110 PK aut.

30.500 km. 5-drs. zwart met. 01-05    €€ 18.450,-

Peugeot 407 SW XR 1.8 16V Pack

128.000 km. 5-drs. blauw met. 10-04 €€ 24.750 ,-

Peugeot 106 1.1 Sport

44.000 km. 3-drs. zilver met. 08-00 €€ 7.450,-

Peugeot 206 1.6 Roland Garros

56.000 km. 5-drs. groen met. 07-01 €€ 10.450,-

Peugeot 306 2.0 CABRIOLET

102.000 km. 2-drs. groen met. 07-96 €€ 8.250,-

Peugeot 307 XS 1.4

32.000 km. 5-drs. zwart met. 05-02     €€ 11.950,-

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

AU TO B E D R I J F  R I D D E R H O F

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

€€ 16.950,-

€€ 8.000,-

€€ 53.950,-

€€ 31.950,-

€€ 16.950,-

Peugeot Boxer 330 MH 2.8 HDi

66.000 km. 5-drs. rood met. 05-02

Peugeot Partner 190C 2.0 HDi 90PK PACK

133.000 km. 5-drs. blauw met. 01-04

Fiat Ducato 2.8 TDI Flair 7100i Camper

60.000 km. 2-drs. wit 07-97

Jeep Cherokee 2.8 CRD

34.000 km. 5-drs. grijs met. 01-05

Renault Megane 2.0 16V Dynamique

35.000 km. 5-drs. grijs met. 06-03

Peugeot 207 XS 1.4 16V PREMIERE

1.500 km. 3-drs. zwart met. 06-06

Peugeot 307 XR 1.6-16V

111.000 km. 3-drs. rood met. 01-02

Peugeot 307 XS 1.6-16V

39.400 km. 5-drs. grijs met. 02-03

Peugeot 406 SL 1.8-16V

155.000 km. 4-drs. groen met. 01-96

Peugeot 607 2.2 16V

102.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01

€€ 19.750,-

€€ 11.250,-

€€ 15.950,-

€€ 4.450,-

€€ 14.950,-

In oktober valt u bij
HCI in de prijzen. 
Bezoek één van
onze showrooms 
en ontvang leuke
cadeaus!

HClPAKT UIT!

Zaterdag 7 oktober
Boretti fornuizen

Zaterdag 14 oktober
Siemens combimagnetron en kookplaat

Zaterdag 28 oktober
ATAG combimagnetron en inductiekoken

• Gratis opslag voor latere levering mogelijk.
• De actievoorwaarden tijdens onze cadeaumaand vindt u in de showrooms en op onze website.
• Alle prijzen gelden inclusief 

BTW en uitsluitend 
rechtstreeks geleverd aan 
particulieren. Druk- en 
zetfouten voorbehouden.

+

Nu samen voor € 1.750,-

Smikkelen en smullen 
tijdens onze heerlijke kookdemo’s!

Zaterdag 7 oktober
Boretti fornuizen

Zaterdag 14 oktober
Siemens combimagnetron en kookplaat

Zaterdag 28 oktober
ATAG combimagnetron en inductiekoken

Alleen bij onze vestiging in Hengelo (Gld.)

OOK VOLOP SANITAIR- EN

TEGELAANBIEDINGEN!

ATAG vaatwasser
Type VA 6211 RT. 
Adviesprijs € 1.389,-

ATAG Combimagnetron
Type MX 4111 A. Adviesprijs € 1499,00

ACTIES BORETTI FORNUIZEN

Set VT96KP Bestaande uit: 
VT 96IX fornuis, KP 990IX afzuigkap, 
AW90 achterwand. 
Van € 3.255,- voor € 2.298,-

Kijk voor meer Boretti acties op www.bouwcenterhci.nl

CeasarStone® keukenbladen
Vervaardigd van hoogwaardig composiet steen. 
Bijzonder hard en daarom kras- en slijtvast. Leverbaar 
in twee nieuwe kleuren: granito zwart en bruin.

Nu 20% Korting!

Showroomkeukens
Nu met 60% Korting!

63
48

7-
2_

C

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81 - KEUKENS - TEGELS - SANITAIR

Ulft - Ettenseweg 39 - tel. 0575 46 81 81 - TEGELS

Zevenaar - Ampèrestraat 3 - tel. 0575 46 81 81 - TEGELS - SANITAIR

Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

De hoogte van uw aankoopbedrag 
bepaalt uw cadeau! 

Kijk voor meer informatie op 
www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.
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Het begon hoofdzakelijk met vrien-
den en bekenden. Via mond-tot-mond-
reclame kwam hij aan zijn eerste klus-
sen en nu komt hij eigenlijk nog
steeds op die manier aan werk. "Toch
wil ik ook graag dat mensen uit bij-
voorbeeld Hengelo of Vorden mijn be-
drijf kennen voor als ze eens wat te
schilderen hebben", zei hij. Met zijn
vrouw Marietje had hij al eens overwo-
gen een eigen bedrijf te beginnen.
Toen ze twintig jaar geleden in het ou-
derlijke huis van Teunissen in Drempt
kwamen wonen, kregen ze een aan-
bod. "We konden een schildersbedrijf
kopen waar Henk gewerkt had", vertel-
de Marietje Teunissen. Dit hebben ze
toen niet gedaan, omdat ze dan uit
het ouderlijke huis van Teunissen
moesten verhuizen. In de loop van de
jaren heeft het idee van een eigen be-
drijf nog vaak in Henk zijn hoofd

rondgespookt. In de winter van 2004
kwam Teunissen bij huis te lopen.
"Toen was de wet nog zo, dat de laatste
die er in komt er het eerste weer uit
ging," zei hij. Hij besloot dat het mo-
ment voor een eigen bedrijf nu was ge-
komen. De schilder noemt de start
van zijn bedrijf aan de Roomstraat 11a
'een sprong in het diepe'. Toch heeft
Teunissen tweeëndertig jaar ervaring
en volgde hij vier jaar een onderne-
mersopleiding in Zwolle. Hij ging ook
naar de LTS en hij volgde een oplei-
ding 'waar je alles leert wat met schil-
deren te maken heeft'.
Ondanks andere concurrerende be-
drijven uit Drempt zoals Snelder en
Pol Schilderswerken begon hij zijn ei-
gen bedrijf. "Ik heb met verschillende
eenmansbedrijven gesprekken ge-
voerd over hoe zij het een en ander
hebben aangepakt", zei Teunissen.

Zijn vrouw vertelde dat ze bovendien
een boekhouder hebben die hen nog
wel eens helpt. Een eigen bedrijf heb-
ben, bevalt de 49-jarige Teunissen heel
goed. Het liefst zou hij tot en met zijn
pensioen zijn eigen bedrijf hebben en
nooit meer onder een baas hoeven te
werken. Teunissen: "Maar zeg nooit,
nooit." Hij is een ZZP (Zelfstandig Zon-
der Personeel) bedrijf en wil dit ook
graag blijven. "Ik heb nu een zekere
flexibiliteit", zei hij. Dat hij daardoor 's
avonds en in het weekend moeten
werken en geen 40-urige werkweek
maakt, vindt hij geen probleem. Zijn
vrouw helpt en steunt hem zoveel als
ze kan. Ze doet de administratie en
maakt offertes. Zijn bedrijf loopt er
goed. "Ik heb volop werk," zei hij. "Het
is dit jaar al voorgekomen dat ik geen
tijd had. In een gesprek vraag ik dan of
het kan blijven zitten tot volgend jaar,
maar als dit niet kan dan verwijs ik de
klant door naar een ander schildersbe-
drijf", aldus Teunissen. Hij vindt kwali-
teit van het werk en eerlijkheid erg be-
langrijk.

'Een sprong in het diepe' bleek
voor Henk Teunissen succesvol

'Een sprong in het diepe' noemt Henk Teunissen uit Drempt de start van
zijn eigen bedrijf dat hij 1 mei 2005 begon. Sindsdien loopt het schilders-
bedrijf erg goed. Bovendien zijn de klanten erg positief. "Ik heb tot dusver
nog geen wanklank gehoord", aldus Teunissen.

De opzet van deze avond is om bands
te laten optreden met in elke band
tenminste één vordense muzikant !
De bands die benadert zijn, zeiden al-
len volmondig JA,en vinden het een
leuk initiatief. Ze zullen deze avond
dan ook samen voor muzikaal vuur-
werk gaan zorgen !!! De bands die deze
avond het podium zullen betreden
zijn: Grindustry; Verdwaald; Covik;
Empire Circle en Makken. Binnenkort

volgt meer info over de bands !!! De
zaal zal zaterdag 28 oktober om 20.00
uur de deuren openen en om 20.30
uur zal de eerste band "aftrappen". 

Wij hopen dat de bezoekers net zo en-
thousiast zullen zijn als de bands die
deze avond optreden. Tot ziens op za-
terdag 28 oktober bij Café Restaurant
,,De Herberg", Dorpsstraat 10, 7251  BB
Vorden.

Pop-rock avond

Zaterdag 28 oktober organiseert Café Restaurant ,,De Herberg" in Vorden
in de zaal een pop-rock avond, waar 5 verschillende bands aan mee zullen
werken.

De tocht begint om 10.00 uur in de Her-
vormde Kerk te Steenderen met een
kopje  koffie. De historicus Gerke Hoek-
stra vertelt over de heilige Remigius
van wie de kerk de naam draagt. Wil-
bert Berendsen demonstreert het
prachtige Mitterreither-orgel en geeft
een klein concert. Vervolgens wordt
om 11.15 uur de RK Willibrorduskerk
te Vierakker (vlak bij  Wichmond) aan-
gedaan. In deze kerk zit bijzonder veel
symboliek verstopt in alle schilderin-
gen en de betegeling van de vloer. Er
staat een wonderschoon, fijnbesnaard
Elberink-orgel, waar Wilbert Berend-
sen passende muziek op ten gehore zal
brengen. Daarna is er wat tijd inge-

ruimd voor een op eigen gelegenheid
te genieten  lunch. Om 13.30 uur zijn
we te gast in de Dorpskerk te Vorden
(gewijd aan Antonius), met een prach-
tig Lohman-orgel uit 1834. De laatste
halte bereiken we om 15.00 uur de
Lambertikerk te Zelhem, met het na-
oorlogse Van Leeuwen-orgel, waar Wil-
bert Berendsen met een klinkend con-
cert de tocht om ongeveer 16.00 uur zal
besluiten. Er is de mogelijkheid tot een
vrije gift om de onkosten te drukken.
Er is een uitgebreid tekstboek verkrijg-
baar voor 1 euro, met informatie over
de heiligen en de orgels. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.lamberti-
kerk.nl/orgeltocht of tel. 0314-623408.

"Vrome bakstenen en
vrolijke orgelpijpen"

Onder die titel organiseert Vorming en Toerusting van de raad van ker-
ken Zelhem en omgeving een bijzondere tocht langs vier kerken in de ge-
meente Bronckhorst op zaterdag 7 oktober aanstaande.

De route voert langs dertien locaties
en ongeveer twintig kunstenaars (pro-
fessionals en amateurs). Er zijn dit jaar
enkele nieuwe namen bij: Els Morsink,
die in de bibliotheek onder andere
gouaches toont, Niels Elburg met bij-
zondere videokunst in molen Agneta,
Thea Teussink met keramiek aan de
Semmeltjesdijk, Marieke Gröll en Sabi-
ne Jahnke met etsen en monoprints in
atelier M22738 en Marijke Kluijtmans
met schilderijen aan de Haarweg. 
De locaties zijn herkenbaar aan witte
vlaggen met een groen labyrintlogo
naast labyrintbordjes. Een aantal ate-
liers ligt in het buitengebied. Een
tocht per fiets er naar toe door het
mooie landschap is dan ook aan te be-
velen. De route heeft een lengte van
ongeveer 20 kilometer. Flyers met
deelnemers en locaties zijn verkrijg-
baar bij de VVV’s in Ruurlo en omlig-
gende plaatsen, de bibliotheek, hotels
in Ruurlo en omgeving, en natuurlijk
bij de deelnemende kunstenaars.

In Galerie M22738 aan de Dominees-
teeg 16 in Ruurlo, vindt een centrale
presentatie plaats. Van elke deelne-
mer hangt, staat of ligt daar tenmin-
ste één werk. Wie zich eerst wil oriën-
teren op het aanbod, zou hier kunnen
starten. Op gezette tijden speelt Peter
Bernauer op de vleugel.

OVERZICHT VAN DE DEMONSTRATIES:
In atelier M22738, Nieuwenhuishoek-
weg 5: zaterdag 12.00 uur demonstratie
monoprinten of etsen door Angeline
Snelders, 14.00 uur demonstratie zeef-
drukken door Sabine Jahnke, zondag
14.00 uur demonstratie zeefdrukken. 

Thea Teusink, Semmeltjesdijk 2: za. en
zo. 14.00 tot 17.00 uur raku stoken.
Niels Elburg in Molen Agneta: video-
installatie, waarbij de bezoeker zich-
zelf terugziet in een lachspiegel in he-
den en verleden. Bert van Zanten,
Groenloseweg 64, tegen over Mentink:
sieraden solderen, maken van een ma-

trijs. Huub Hufen, Brinklaan 11: tot-
standkoming van een gietmal. Ad van
Roosendaal, Groenloseweg 43: be-
amerpresentatie.

Wie nieuwsgierig is naar het werk van
de deelnemende kunstenaars kan al-
vast hun websites bezoeken:

Ger Stadman: www.gerstadman.nl
Margreet Markus: 

www.margreetmarkus.nl
Annelies Elburg: 

http://annelieselburg.nl
Niels Elburg:  http://nelburg.homeli-
nux.net http://veejay.dyne.org
Huub Hufen: www.huubhufen.nl
Heleen Posthumus:

http://art.posthumus.de 
Béa Verheul: www.beaverheul.nl
Sabine Jahnke:    www.sabinejahnke.nl
Ad van Roosendaal: 

www.fotoroosendaal.nl

Inlichtingen bij: Heleen Posthumus,
Hennep 11, 7261 JK Ruurlo, Tel. (0573)
45 20 70. http://art.posthumus.de
h.j.posthumus@freeler.nl

Atelierroute op 7 en 8 oktober
Voor de 3e keer organiseert de Stichting Cultureel Platform Ruurlo een
atelierroute in en om Ruurlo op 7 en 8 oktober a.s. van 11.00 tot 17.00 uur.

De bank heeft een prachtige route van
ongeveer 30 kilometer uitgezet in de
omgeving van Ruurlo en Hengelo Gld.
U kunt tussen 10.00 en 12.00 uur aan

de tocht beginnen vanaf het kantoor
in Hengelo óf Ruurlo. 

Fietst u ook mee? Geef u op via het
telefoonnummer 0575-558 558 of loop
bij één van de kantoren binnen voor
een aanmeldingskaart.

Herfsttinten fiettocht
Rabobank Achterhoek-Noord or-
ganiseert speciaal voor haar leden
en hun gezin op zondag 8 oktober
een fietstocht.



Nieuw op de 
Kranenburg!!!

2 uur onbeperkt Eten en Drinken
voor slechts € 19,95 p.p.
(excl.buitenlands gedistilleerd)

Open Vrijdag, Zaterdag en Zondag
Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur

Laatste binnenkomst 20.00 uur
(Reserveren gewenst)

Ruurloseweg 64 Vorden tel (0575) 55 65 65

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

„Er is meer... ...”
dinsdag 17 OKTOBER 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

Heeft u (latente) maatschappelijke
en bestuurlijke kwaliteiten?

Huurdersvereniging HeVo zoekt mensen die

in het werkgebied Hengelo en Vorden de

belangen van de huurders van ProWonen

vertegenwoordigen.

Voor algemene informatie wordt verwezen

naar het redactionele artikel ‘De sociale

huursector heeft u nodig’ in dit nummer.

Voor specifieke informatie kunt u contact

opnemen met het secretariaat:

Postbus 122

7250 AC Vorden

of e-mail secrhevo@planet.nl

HUURDERSVERENIGING

H
ENGELO VO

RDEN

-

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
0573 - 45 12 39www.wonerij.nl

DE WONERIJ
BI JZONDER
WONEN
BEGINT BI J
DE WONERIJ
De basis van ieder interieur een 
kwestie van de juiste keuzes. Balans in
uw inrichting vindt z’n oorsprong in de
combinatie van de juiste stoffen,
kleuren en materialen. De Wonerij
heeft een enorme collectie meubelen,
Scandinavisch slapen, tapijten en 
woonstoffen om uw woonideeën te
realiseren.Wij adviseren u en geven
service op maat.

Ok tober
woonmaand

Bij elke €500,- 
aankoop in de 

maand oktober,
ontvangt u een 

waardecheque 
t.w.v.€50,-

De Wonerij compleet in sfeervol wonen

actie

*

* M.u.v. arbeidsloon.

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



* Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn exclusief bij Auto Palace beschikbaar en niet icm DDC-aanbiedingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief afleverkosten, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS  Doetinchem, Tel. 0314-341600

A U T O  P A L A C E  P R E S E N T E E R T :

SHOW

GRATIS
helium
ballon

GRATIS
Popcorn

GRATIS
Op het 
spring-
kussen

GRATIS
Poffertjes

GRATIS
hapje en 
drankje

GRATIS
Cadeautje
voor de 
kinderen

Vrijdag van 9.00 - 20.00 uur / Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur / Zondag van 10.00 - 17.00 uur

GRATIS
WINTERBANDEN

3 JAAR 
GARANTIE

0% RENTE

OP ALLE NIEUWE OPELS*: 

AUTO PALACE DE AUTO-STUNTER VAN DE ACHTERHOEK

NIEUW!

DOOR DE ENORME HOEVEELHEID AANVRAGEN 

VOOR DE NIEUWE CORSA MOETEN WIJ ONZE 

HELE VOORRAAD OCCASIONS ZO SNEL 

MOGELIJK KWIJT. PROFITEER DAAROM 

NU VAN EEN INRUILWAARDE OPLOPEND 

TOT 3000,- BOVEN KOERSLIJST.

OCCASION DUMP

GOEDKOOPSTE AUTO 
VAN NEDERLAND!

GRATIS
helium
ballonGRATIS

Popcorn

GRATIS
hapje en 
drankje

GRATIS
Cadeautje
voor de 
kinderen

*vraag naar de voorwaarden

OOK VOOR CHEVROLET GAAT U NAAR AUTO PALACEKNALLER!6.795,-

KNALLER!6.795,-
PRIJSDOORBRAAK!

6, 7 & 8 OKTOBER
TIJDENS DE SHOW12 CENT KORTING OP SHELL BRANDSTOF

EXTRA INRUILWAARDE BOVEN KOERSLIJST OPLOPEND TOT:

ZONDAG OPEN

ZONDAG OPEN
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Van rampen horen we bijna
dagelijks. Maar dan gaat het
meestal om gebeurtenissen die
zich in het buitenland voltrekken.
Een grote ramp lijkt eigenlijk iets
on-Nederlands; dat overkomt ons
toch niet? Inderdaad, een tsunami
of een orkaan ligt in Nederland niet
echt voor de hand. Maar er zijn
andere rampen die hier beslist niet
ondenkbaar zijn. Gelukkig kan
iedereen zich daar wel op voor-
bereiden. De gouden tip luidt: 
denk vooruit!

Rampen vallen niet te plannen,
voorbereidingen wel. Dit is het
motto van een campagne die de
overheid onlangs is gestart. U heeft
er wellicht op radio en tv al iets
over gehoord. Het doel is iedereen
bewust te maken van risico’s en
nuttige tips te geven over handelen
in geval van een plotselinge ramp.
Natuurlijk hoeven we niet dagelijks
in angst te leven voor een overstro-
ming of een grote brand. Maar met
een goede voorbereiding is het toch
rustiger slapen. 

Verblijf binnenshuis
Wat is een goede voorbereiding? 
In elk geval één waarbij er rekening
wordt gehouden met een onver-
wacht lang verblijf binnenshuis.
Eten en drinkwater voor minimaal
drie dagen in huis hebben en zor-
gen voor een draagbare radio met
extra batterijen. Daarmee kunt u de
rampenzender volgen voor meer
informatie. Dit is de regionale om-
roep. Het is dus belangrijk dat u van
tevoren weet waar deze zender zit.
Als de stroom langdurig uitvalt, is
het altijd handig om kaarsen of een
goede zaklamp in huis te hebben. 

Grote brand
Als er sprake is van een grote brand
in een woonwijk, een winkelcen-
trum of een fabriek bestaan er
noodplannen. U kunt uzelf voorbe-
reiden door altijd even te kijken
waar de nooduitgang is als u in een
groot gebouw bent. Tijdens een
brand: neem kinderen en gehandi-
capten zo snel mogelijk mee het
gebouw uit. Maak doeken nat om
voor neus en mond te kunnen
houden. En ga nooit terug een
brandend gebouw in.

Overstroming
Geen land ter wereld heeft een
fellere strijd tegen het water
geleverd dan het onze. En toch blijft
het risico van een overstroming
aanwezig. Grote delen van Neder-
land liggen immers onder de
zeespiegel. Ook hiervoor geldt:
denk vooruit. Bedenk bijvoorbeeld
bij wie u terecht kunt als u uw huis
moet verlaten. Als er echt een over-
stroming aankomt, zorg dan dat 
u een noodpakket klaar heeft om
mee te nemen (kleding, medicijnen,
belangrijke papieren etc). De
overheid is goed voorbereid op 
een overstroming; volg hun aan-
wijzingen zo goed mogelijk op.

Gevaarlijke stoffen
Als er op grote schaal gevaarlijke
stoffen als chloor of ammoniak
vrijkomen, waarschuwt de gemeen-
te u met de sirene of geluidswa-
gens. Ga dan naar binnen, sluit ra-
men en deuren en luister naar de
rampenzender. U krijgt dan te ho-
ren wat u moet doen. Haal niet uw
kinderen van school. De schoollei-
ding weet wat ze moet doen in zo’n
geval. Sluit in huis alles af wat voor

ventilatie dient. Bel wel even uw bu-
ren of ze weten wat ze moeten doen. 

Terroristische aanslag
Tot nu toe is Nederland er gevrij-
waard van gebleven, maar de moge-
lijkheid van een terroristische
aanslag valt niet te ontkennen.
Politie en justitie werken nauw sa-
men om een aanlag te voorkomen.
Waarschuw in een verdachte situ-
atie altijd de politie. Er bestaat een
speciale website over terrorisme:
www.nederlandtegenterrorisme.nl.

Uitval van stroom, gas, water of
telefoon
Als dit soort voorzieningen lang-
durig uitvallen, is het noodzakelijk
om voldoende voedsel en drinkwater
in huis te hebben. Meer informatie
over de situatie krijgt u via de
rampenzender op een draagbare
radio. Telefoneren is in een geval 
als dit niet aan te raden; overbelas-
ting van het telefoonnet maakt de
zaak alleen maar erger.

Meer informatie
Als iedereen goed voorbereid is op
rampen, kunnen de gevolgen ervan

beperkt blijven. De campagne over
rampen en risico’s helpt bij die
voorbereiding. Er is bijvoorbeeld 
een speciale website: www.crisis.nl.
Bezoekers van de site komen door
het intoetsen van de eigen postcode
te weten welke risico’s er zijn in hun
eigen omgeving. Ook staat er welke
rampenzender in de regio geldt. U
kunt ook terecht bij uw gemeente
voor meer informatie, afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Frequenties Omroep Gelderland
voor gemeente Bronckhorst

Radio Gelderland 
Gebied Hengelo, Vorden en Zelhem:
kabel via 89,4 FM
Gebied Hummelo en Keppel en
Steenderen: kabel via 103,3 FM
De etherfrequentie van Radio Gel-
derland voor Bronckhorst is: 90,4 FM

TV Gelderland 
Gebied Hengelo, Vorden en Zelhem:
kabel via kanaal 50+ (705,25 MHz)
Gebied Hummelo en Keppel en
Steenderen: kabel via kanaal s16-
(264,00 MHz).

DENK VOORUIT!
Tips voor rampen in Nederland

Morgen gebeurt 
hier een ramp.
Wat doet u vandaag.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

De gemeente heeft een verkeers-
kundig onderzoek gedaan naar de
verkeerssituatie op de Oude
Zutphenseweg in Vorden. Aanleiding
hiervoor was een groot aantal klach-
ten over de combinatie van vooral
fietsers en vrachtverkeer op deze
weg. Veel fietsende kinderen van en
naar de sportvelden en het zwembad
maken gebruik van de Oude
Zutphenseweg. Door verkeerstellin-
gen, snelheidsmetingen en kente-
kenonderzoek is de verkeerssituatie
in beeld gebracht. Er bestaat een
aanzienlijke verkeersrelatie tussen
de Oude Zutphenseweg en het indus-
trie-/bedrijventerrein Werkveld. B en
w hebben voorgesteld deze relatie te
onderbreken door de Kerkhoflaan
tussen de Oude Zutphenseweg en de
Handelsweg fysiek af te sluiten. Op
dit voornemen is dit voorjaar in-
spraak verleend. Een aantal belang-
hebbenden heeft gebruik gemaakt
van de mogelijkheid een zienswijze

in te dienen. Omdat de zienswijzen
overwegend tegen de plannen ge-
richt waren, heeft de gemeente de
plannen niet doorgezet. Maatregelen
hebben immers de meeste waarde
als er draagvlak voor is.

Informatie- en discussieavond in
hotel Bakker
De gemeente wil de plannen op-
nieuw bekijken en de mogelijkheden
om het wegvlak veiliger te maken
met belangstellenden bespreken.
Hiervoor organiseert de gemeente
op 10 oktober a.s. van 20.00 tot 
22.00 uur bij hotel Bakker in Vorden
een informatie-/discussieavond. Het
verkeerskundig onderzoek wordt
toegelicht en er wordt op de
ingebrachte reacties en zienswijzen
gereageerd. Aansluitend vindt, met
u, de discussie over de meest
efficiënte verkeersmaatregelen
plaats. Wij nodigen u van harte uit
hierbij aanwezig te zijn.

Informatie- en discussieavond
verkeersproblematiek Oude Zutphen-
seweg in Vorden op 10 oktober a.s.

Met ingang van 1 januari 2005
opereert de gemeente vanuit twee
locaties in Hengelo (Raadhuis-
straat/gemeentehuis en Bannink-
straat/gemeentekantoor). Zoals
direct bij de (ver)bouw van de huidi-
ge locaties duidelijk was, is een
tijdelijke vrijstelling voor het pand
aan de Banninkstraat verleend voor
vijf jaar. André Baars, de verant-
woordelijk wethouder voor de
nieuwbouw: “De gemeente wil dat
anderen zich aan de regels houden.
Dus moet ze dat zelf ook doen. 

Vandaar dat het uitgangspunt is dat
het gehele gemeentelijke apparaat
in 2010 in een nieuwe huisvesting
zit en in 2009 in de kerstvakantie de
verhuizing op stapel staat. Dit is 
het streven. Of dat gaat lukken is
afhankelijk van verschillende
factoren. Om te beginnen of we
grond kunnen aankopen of er al 
dan niet bezwaren van belang-

hebbenden komen, de verloop van
het bouwproces etc.”

Inmiddels is de gemeente begon-
nen met de voorbereidingen voor
een nieuw gemeentehuis. Vorig jaar
heeft de raad al aangegeven dat dit
in Hengelo moet komen. Centraal
binnen Bronckhorst, net zoals de
huidige locaties. Ook is een voor-
bereidingskrediet beschikbaar
gesteld en een projectorganisatie
opgericht die zich met de nieuw-
bouw bezighoudt. Er is een project-
groep met ambtenaren die voor-
stellen uitwerken en een stuur-
groep, waarvan wethouder Baars
voorzitter is, die besluiten neemt.
Zij hebben nu een eerste planning
gemaakt, waaruit blijkt dat 2010
haalbaar is. De gemeente heeft een
aantal terreinen in beeld gebracht
die geschikt kunnen zijn voor de
nieuwbouw. Vijf locaties bekijkt de
gemeente op dit moment nader.

Nieuwe gemeentehuis Bronckhorst
moet er in 2010 zijn



Op 22 november 2006 vinden in
Nederland de Tweede Kamer-
verkiezingen plaats. Tijdens deze
verkiezingen kunnen alle Neder-
landse kiesgerechtigden hun stem
uitbrengen. Niet alleen alle kiezers
in Nederland, maar ook kiezers met
de Nederlandse nationaliteit die in
het buitenland wonen of er wegens
beroep, of beroep van partner of
ouder, tijdelijk verblijven kunnen
hun stem uitbrengen. Tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen dit jaar

wordt de mogelijkheid geboden om
te stemmen via internet voor Neder-
landse kiezers in het buitenland. Het
doel van stemmen via internet is het
vergroten van het stemgemak voor
deze groep kiezers. Hiervoor moet u
zich wel op tijd registreren.

Registreren
Bent u op de dag van de verkiezin-
gen in het buitenland wegens
beroep of werkzaamheden van 
uzelf of van uw partner of ouder?

Dan dient het registratieformulier
M3 uiterlijk 25 oktober in bezit te 
zijn van uw eigen gemeente in
Nederland. 

Wilt u zeker weten of u inderdaad in
aanmerking kunt komen om vanuit
het buitenland te stemmen? Of wilt u
het registratieformulier down-
loaden? Ga dan naar 
www.kiezenuithetbuitenland.nl. 
Ook vindt u hier meer informatie
over stemmen via internet.

Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2006
Wilt u stemmen vanuit het buitenland, geef u op voor 25 oktober a.s.

De gemeente is er voor ú en om u
(nog) beter van dienst te kunnen
zijn, is besloten de afdelingen
Openbare orde en veiligheid en
Bouwen en milieu per 1 oktober
samen te voegen tot de afdeling:
Veiligheid, vergunningen en hand-
having. De nieuwe afdeling ope-
reert op een breed werkterrein:
bouwvergunningen, milieuvergun-
ningen, afval, handhaving, Algeme-
ne Plaatselijke Verordening/bijzon-
dere wetgeving en brandweer.
Centraal staat de klant: u als bur-
ger, bedrijven, verenigingen etc. 
De dienstverlening van de afdeling
varieert van werkzaamheden voor
een klant die iets wil (bijvoorbeeld
toestemming om te bouwen), toe-
zicht (of één en ander volgens de

verleende bouwvergunning ver-
loopt), handhaving (optreden als dit
niet het geval is) en calamiteitenbe-
strijding (als er iets behoorlijk mis
is gegaan). De werkzaamheden van
beide afdelingen stonden al in nauw
contact met elkaar. Doel van de

samenvoeging is om binnen het
brede werkveld te komen tot een
nog optimalere afstemming van de
werkzaamheden. Jeroen Wesselink
wordt het hoofd van de afdeling. Hij
geeft aan: “In eerste instantie gaat
de afdeling nog opereren vanuit
twee gebouwen: het gemeentehuis
en -kantoor, maar het streven is dat
de afdeling met ingang van het
voorjaar 2007 geheel in het ge-
meentekantoor gevestigd is. Voor
bijvoorbeeld evenementen-,
collecte-, reclame-, kansspel-,
gebruiks- en drank- en horecaver-
gunningen, alsmede brandweer-
zaken blijft u tot die tijd terecht
kunnen in het gemeentehuis en
voor bouw- en milieuvergunningen
in het gemeentekantoor.” 

Afdelingen Bouwen en milieu en Openbare orde 
en veiligheid gaan samen
Om u (nog) beter van dienst te zijn 

B en w hebben de gemeenteraad
voorgesteld om in te stemmen met
het verzoek van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken om bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 
22 november a.s. en de Provinciale
Statenverkiezingen op 7 maart 2007
mee te doen met het experiment
‘Stemmen in een Willekeurig Stem-
lokaal’. Dit experiment houdt in dat
de kiezer zelf binnen zijn eigen

gemeente op de dag van stemming
bepaalt in welke stemlokaal hij zijn
stem uitbrengt. Het is daardoor dus
niet meer nodig dat de kiezer naar
het gemeentehuis komt wanneer hij
in een ander stemlokaal binnen de
gemeente Bronckhorst zijn stem wil
uitbrengen. Zo kan een inwoner van
Vorden die werkt in Zelhem daar in
een stemlokaal zijn stem uitbren-
gen. Onderzoek bij eerdere experi-

menten heeft uitgewezen dat deze
manier van stemmen door de kiezer
positief is ervaren. Ook was er door
deze keuzevrijheid een stijging van
de opkomstcijfers te zien. In Contact
en op de website www.bronck-
horst.nl wordt de kiezer in de
periode tot de verkiezingen uitge-
breid geïnformeerd over Stemmen
in een Willekeurig Stemlokaal.

Gemeente Bronckhorst wil meedoen met experiment
‘Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal’

De gemeente gaat een overeen-
komst met de provincie Gelderland
aan over de aanleg van een rotonde
op de kruising van de Horsterkamp
met de Rondweg/Hengeloseweg
N316 in Vorden. Hiermee wordt een
veilige kruising gerealiseerd waar
fietsers de Hengeloseweg/Rond-
weg veiliger over kunnen steken en
de doorstroming van het verkeer
gewaarborgd is. Doordat op de
kruising de snelheid fors wordt
teruggebracht, wordt de kans op
aanrijding met een ernstige afloop
sterk gereduceerd. Bij de rotonde
komt een transferpunt voor het
openbaar vervoer (buslijn 51). Het
transferpunt bestaat uit busbanen,
abri’s, fietsenstallingen, parkeer-
plaatsen, reisinformatie en verlich-
ting. Verder wordt de verlichting
rondom de kruising vervangen en

wordt de ANWB bewegwijzering
vanaf Ruurlo richting Zutphen
zodanig aangepast dat het door-
gaande verkeer via de Horsterkamp
en de Rondweg wordt verwezen, in
plaats van door het dorp.

Informatieavond op 3 oktober!
Het is de bedoeling in het voorjaar
van 2007 de rotonde aan te leggen.
Zoals wij u vorige week al bericht-
ten, willen de gemeente en de
provincie op de N316 ook onder-
houd verrichten op het wegvak
vanaf de brug over de veengoot tot
en met de rotonde aan Het Hoge.
Over de hier genoemde plannen is 
3 oktober van 19.00 tot 21.00 uur 
bij hotel Bakker in Vorden een
informatieavond voor belangstel-
lenden.

Aanleg rotonde de Horsterkamp –
Rondweg N316 in Vorden

Op 12 okto-
ber a.s.
brengt de
Commissaris
der Koningin
van Gelder-
land, de heer
Clemens
Cornielje,
een werk-
bezoek aan
de gemeente
Bronckhorst.

Na een besloten lunch met het
college, vertrekken b en w samen
met hun gasten per bus naar Halle
voor een uitleg van de dorpsraad
over ontwikkelingen in het dorp, 
De Woage en de mogelijke realisatie
van een kulturhûs. Eenmaal terug in
Hengelo volgt een interactieve
bijeenkomst en een buitengewone
raadsvergadering. 

14.45 – 16.00 uur interactieve
bijeenkomst in de raadszaal
(openbaar)
De Commissaris gaat in gesprek
met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, land- en tuinbouw-
organisaties, ouderen, recreatie-
ondernemers en vervoersbedrijven. 

Gespreksthema:
• Bronckhorst ‘bereikbaar’ nu en 

in de toekomst. Dit onderwerp
betreft verkeer en vervoer,
openbaar vervoer, maar ook de
bereikbaarheid van de gemeente
en de politiek. 

16.15 – 17.15 uur buitengewone
raadsvergadering in de raadzaal
(openbaar)
In de buitengewone raadsvergade-
ring waarin de Commissaris te gast
is, wordt gesproken over de volgen-
de gespreksthema’s:
1.Buitengebied: Hoe kunnen we de

kennis, deskundigheid en ervaring
van de provincie gebruiken voor
het beheer en de ontwikkeling van
de 30.000 hectare buitengebied?
Hoe vangen we de terugloop in de
agrarische sector op een duurza-
me wijze op?

2.Relatie provincie – gemeente –
regio: een gesprek over de veran-
derende bestuurlijke verhoudin-
gen sinds de gemeentelijke
herindeling.

3.Regionaal convenant jeugdbeleid:
de provincie wil dit onderwerp
onder de aandacht brengen van de
raad.

Cornielje bezoekt gemeente
Bronckhorst op 12 oktober a.s.

Extra vergadering commissie
Beleidsontwikkeling 10 oktober
2006
Op 10 oktober a.s. wordt een extra
vergadering van de commissie
Beleidsontwikkeling gehouden.
Deze vergadering staat volledig in
het teken van de behandeling van
het onderwerp ‘Voorgenomen
beleid permanente bewoning
recreatiewoonverblijven’. Het
raadsvoorstel en de notitie
‘Ontwerp-beleidsnota permanente
bewoning recreatieverblijven’ zijn
te raadplegen via onze website �
Gemeente � Raad en commissies. 

De vergadering vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat 20 in
Hengelo. Degenen die gebruik
willen maken van het spreekrecht
worden verzocht zich uiterlijk
donderdag 5 oktober a.s.
telefonisch (0575) 75 05 43 of per
mail griffie@bronckhorst.nl aan te
melden bij de griffie.

Raadsvergadering 28 september
De raadsvergadering startte om
20.00 uur. Nestor Herman Gosse-
link bedankte Hans Groot Roessink,
al 21 jaar bode van de raad van
Hengelo. Hans wordt handhaver op
nieuwe afdeling Veiligheid,

vergunningen en handhaving. De
raad bedankte Hans voor de vele
jaren die hij altijd klaar stond als
vraagbaak voor de raadsleden en
voor de ontelbare kopjes koffie die
Hans ingeschonken heeft voor de
raad en bood hem en zijn vrouw een
attentie aan. 

Ab Boers reikte vervolgens de be-
groting 2007 uit aan de gemeente-
raad en gaf een korte toelichting op
het feit dat de begroting later aan-
geboden is dan de bedoeling was.

Over onder andere de volgende on-
derwerpen is een besluit genomen:
• Financiële kaders aankoop gron-

den (actief grondbeleid)
De raad stelde kaders vast, zodat
b en w tot strategische aankoop
van gronden kan overgaan. Bij het
realiseren van uitbreidingsplan-
nen heeft de gemeente zo een
betere uitgangspositie.

• Vestiging voorkeursrecht
gemeenten
De raad was blij met het initiatief
dat genomen is door b en w om
het voorkeursrecht gemeenten op
een aantal percelen toe te pas-
sen. Hierdoor kan de gemeente
een actief grondbeleid voeren en
de komende jaren voor diverse
doelgroepen woningen bouwen.
De wet biedt voldoende bescher-
ming aan eigenaren van gronden.
Bovendien wordt niemand ge-
dwongen om zijn perceel te
verkopen. 

• Nieuw uitgiftebeleid woning-
bouwkavels Bronckhorst
De raad besloot om dit punt aan
te houden tot de volgende verga-
dering. De stukken die bij het
raadsvoorstel zaten, waren niet
volledig en op sommige punten
onduidelijk. 

• Gemeentelijk verkeers en
vervoers Plan (GVVP)
De raad wil graag dat ook het
mobiliteitsplan wordt mee-
genomen in het GVVP. 
De wethouder zegde toe waar
mogelijk aanvullingen en
suggesties van de raad mee te
nemen. De raad ging daarom
unaniem akkoord met de
bestuursopdracht.

• Planning bouw nieuw gemeente-
huis
De raad ging akkoord met de
voorgestelde planning. Over de
inhoud van de plannen leest u
elders op deze pagina meer.

• Notitie ‘Naar een gemeentelijk
archeologiebeleid’
De raad stemde in met het
voorstel om een archeologische
beleidsadvieskaart te laten
maken, inclusief alle dorps-
kernen en historische stads- en
dorpsgezichten.

• Startnotitie kernenbeleid
Bronckhorst
Samen met de Vereniging Kleine
Kernen is een startnotitie
opgesteld waarin staat hoe de
gemeente om wil gaan met haar
dorpen en buurtschappen,
dorpsbelangenorganisaties en
dorpsplannen. De raad stelde
deze startnotitie vast.

• Convenant jeugdbeleid-jeugd-
zorg
De raad ging akkoord met het
voorstel om het convenant met
bijbehorend uitvoeringsprogram-
ma over de regionale aansluiting
tussen het lokaal preventief
jeugdbeleid van de gemeenten in
de regio Achterhoek en het jeugd-
zorgbeleid van de provincie
Gelderland te tekenen. Doel van

het convenant is dat regioge-
meenten en de provincie samen
afspraken maken om het lokale
jeugdbeleid en het provinciale
jeugdzorgbeleid (beter) op elkaar
te laten aansluiten

• Verordeningen voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2007
De raad ging akkoord met het
door Groen Links voorgestelde
amendement, waardoor artikel 
10 van de verordening iets wordt
aangepast. Dit artikel regelt hulp
in het huishouden, waarbij geke-
ken wordt wat redelijkerwijs van
huisgenoten verwacht mag wor-
den. Verder sluit de regeling
naadloos aan bij alle wettelijke
regelingen.

Wat verder besproken is tijdens 
de vergadering kunt u nalezen 
op de website van de gemeente
www.bronckhorst/gemeente/raad
en commissies.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse plaatsen in de gemeente, plaatsen van negen panelen en drie

kunstwerken voor het TRAP-project, Landschapsbeheer Gelderland
• Halle, ontheffing route gevaarlijke stoffen tbv Bert Lammers, Dorpsstraat 93, van 1 november

2006 t/m19 januari 2007
• Zelhem, Heidenhoekweg 7 naar Pluimersdijk 5, verhuizingsoptocht van museum ‘Erve Tenk’

met paard en wagen en tractoren, 28 oktober 2006 van 10.30 tot 11.30 uur, Oudheidkundige
Vereniging/museum ‘Smedekinck’

• Vorden, marktplein, plaatsen ijsbaan, 11 t/m 30 december 2006, Vordense Ondernemers
Vereniging

• Vorden, ijsbaan marktplein, tijdelijke reclame, 15 t/m 30 december 2006, Vordense
Ondernemers Vereniging

• Vorden, parkeerverbod marktplein, 11 t/m 31 december 2006, afsluiten Dorpsstraat vanaf
rotonde tot aan de Kerkstraat, 15, 22 en 29 december 2006

• Vorden, Dorpsplein, tijdelijke gebruiksvergunning, 15 t/m 31 december 2006, Vordense
Ondernemers Vereniging

• Vorden, marktplein, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet,15 t/m 29 december 2006,
A.J.A. Sueters

• Vorden, marktplein, kerstmarkt, 16 december 2006 van 12.00 tot 19.00 uur, Vordense
Ondernemers Vereniging

• Vorden, Kerkstraat van kerk (achterkant) tot aan bibliotheek en middenvoor de kerk, tijdelijke
verkeersmaatregel op 16 december 2006, Vordense Ondernemers Vereniging

• Vorden, marktplein, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 16 december 2006, 
A.J.A. Sueters

• Vorden, Dorpsstraat, Zutphenseweg, Raadhuisstraat, Burg. Galleestraat, plaatsen van
kerstbomen inclusief verlichting, plaatsen grote boom, plaatsen kerstklok voor de kerk, 
11 t/m 30 december 2006, grote boom t/m 6 januari 2007

Bouwvergunningen 
• Drempt, Molenweg 26, vergroten woning 
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 12, bouwen garage-berging 
• Hengelo Gld., Rondweg 12a, plaatsen dakkapel
• Vorden, Baakseweg 5, verbouw boerderij De Hoogkamp tot zorgboerderij 
• Vorden, Mosselseweg 12, bouwen tuinschuur en renovatie van schuur 
• Vorden, nabij Overweg 2, bouwen 5 woningen
• Zelhem, Eeltinkweg 10a, vernieuwen garage/berging
• Zelhem, Meeneweg 16, gedeeltelijk vergroten woning

Aanvragen

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Waarleskamp 37, voor het bouwen van een erker. Het betreft een vrijstelling van

de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwijkse vloed 1983’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 5 oktober t/m 15 november 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u 
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt 
u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 september 2006:
• Vorden, kruising Rondweg N316/Horsterkamp, voor het realiseren van een rotonde met

transferpunt voor het openbaar vervoer, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’ en
‘Vorden West en Zuid 1992’

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang 
met bouwvergunning)

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 september 2006:
• Hummelo, Keppelseweg 30, tijdelijk plaatsen 2 leslokaalunits voor een periode van maximaal 

3 jaar, verleend met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en met toepassing van artikel 50 lid 6 van de Woningwet

• Steenderen, Nijverheidsweg 6, veranderen aardappelsorteerbedrijf (Aviko)
• Vierakker, IJsselweg 3, bouwen schuur/bergruimte, verleend met toepassing van artikel 50 lid

4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Vorden, Industrieweg 13, bouwen bedrijfshal
• Vorden, Oude Zutphenseweg 1, vervangend bouwen van een woning, verleend met toepassing

van artikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Ruurloseweg 39-51, vergroten recreatiewoning 
• Verzonden op 28 september 2006:
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 2, vergroten ligboxenstal
• Steenderen, H. Addinkstraat ong., bouwen woning met garage/berging, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Hengeloseweg 6, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van 

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 28 september 2006:
• Zelhem, Berkendijk 2a, bouwen schuur

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 27 september 2006:
• Achter Drempt, Zomerweg 19, voor de restauratie van de kerktoren van de  R.K. H. Willibror-

duskerk.

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en 
resp.  5.4.1 APV) 
Verzonden op 3 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Broekweg 5, voor verbranding nabij Broekweg 5

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, de Zelhemse Auto- en Motorclub (ZAMC) houdt haar 28e Jan van Beek rit (ONK Enduro

en Offroadrit) op 4 november 2006. Hiervoor worden de Korenweg, tussen de Velswijkweg en
de Kampweg; de Kampweg vanaf de Korenweg tot aan de tunnel van de N315; een ongenoem-
de zandweg tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg; de Berkendijk tussen de Oude
Ruurloseweg en de Rijnweg; en een ongenoemde zandweg nabij huisnr. 4 aan de Aaltenseweg
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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

Verleende vergunningen

Wijzigingsplan Dambroek 5 in Baak
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Steenderen 2006, Dambroek 5 in Baak’ en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 5 oktober t/m 15 november 2006 tijdens de openingstij-
den 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.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming van het perceel
Dambroek 5 in een woonbestemming en een splitsing van de voormalige agrarische bedrijfs-
woning en de daarmee in verbinding staande agrarische bedrijfsgebouwen in twee zelfstandige
woningen inclusief kantoorruimte voor een aan huis gebonden bedrijf.

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

Inspraak bestemmingsplan Timpweg 6 in Steenderen 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Steenderen buitengebied 2006, Timpweg 6’ ligt van 5 oktober
t/m 15 november 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan legt de planologische basis voor de bouw van 5 woningen op de plaats van een voormalig
agrarisch bedrijf aan de Timpweg 6. 

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

Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• Hengelo Gld., ‘Buitengebied Bronckhorst, Winkelskamp 3’, het plan heeft betrekking op het

vestigen van een jongeren- en/of sportcentrum aan de Winkelskamp 3
• Hengelo Gld., ‘Buitengebied Hengelo 2004, Riefelerdijk 11’, het plan heeft betrekking op het

wijzigen van de agrarische bestemming in de bestemming woondoeleinden met recreatie-
voorzieningen op het perceel Riefelerdijk 11

De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen vervolg

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.

Aangezien deze plannen nu onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het
indienen van een reactie.

B en w van Bronckhorst maken het volgende bekend.

Aanwijzing 
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4, lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend dat de gemeenteraad van Bronckhorst op 28 september 2006 heeft
besloten om de percelen, gelegen in de hierna genoemde plangebieden, aan te wijzen als
gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn als volgt globaal gelegen: 
• Achter-Drempt, het plangebied Molenweg-Zomerweg, globaal omsloten door de Molenweg en

de Zomerweg
• Achter-Drempt, het plangebied Zomerweg, ten westen van de Zomerweg en ten noorden van

de Pastoor Blaisseweg
• Baak, het plangebied Dambroek-Zuid, ten westen van de Zutphen-Emmerikseweg en ten

zuiden van het Dambroek
• Halle, het plangebied Halle Zuid West, ten zuiden van de Haverstraat en ten noorden van de

Pluimersdijk
• Hengelo Gld., het plangebied Hengelo West, ten westen van de Rondweg en ten noorden van de

Elderinkweg
• Hengelo Gld., het plangebied Hengelo Zuid, globaal omsloten door de Zelhemseweg en de

Winkelsweg
• Hummelo, het plangebied Hummelo West, globaal omsloten door de Groeneweg, de Keppelse-

weg en de Hessenweg
• Keijenborg, het plangebied Kerkstraat-St. Janstraat, ten zuiden van de Kerkstraat en ten

westen van de St. Janstraat
• Steenderen, het plangebied Steenderen Zuid-West, ten zuiden van de J.F. Oltmansstraat
• Voor-Drempt, het plangebied Laakweg, globaal omsloten door de Laakweg, de Kerkstraat en

de Gildeweg
• Vorden, het plangebied Groeneweg-Enkweg, globaal omsloten door de Ruurloseweg en de

Enkweg
• Vorden, het plangebied Vorden Noord, globaal omsloten door de Oude Zutphenseweg, de

Zelstweg en de Spoorlijn Zutphen-Vorden
• Zelhem, het plangebied De Pol, ten noorden van de Halseweg en ten westen van de Meeneweg
• Zelhem, het plangebied Halseweg-Pluimersdijk, globaal omsloten door de Pluimersdijk en de

Halseweg
• Zelhem, het plangebied Zuidzijde Pluimersdijk, ten zuiden van de Pluimersdijk
In het raadsbesluit staat welke bestemming als planologische basis voor de aanwijzing aan de
verschillende plangebieden is toegedacht. De aanwijzing heeft als planologische basis de
toelichting op de toegedachte bestemming zoals deze is opgenomen in het raadsbesluit. De
percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kaart en lijst van aangewezen
percelen. Het raadsbesluit van 28 september treedt in werking een dag na publicatie in de
Staatscourant van 29 september, te weten op 30 september 2006, en geldt voor een termijn van
twee jaren.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van de percelen in bovengenoemde gebieden, als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant, wordt onder andere de
aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing verklaard. De aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden
van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen
verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten aanbieden alvorens
verkoop aan anderen mogelijk is.

Ter inzage 
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf  2 oktober 2006 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (balie 6). Buiten openingstijden is het mogelijk om de stukken in te zien als u
hiervoor een telefonische afspraak maakt met de heer D.T.R. Davies, tel. (0575) 75 03 65.

Bezwaar en voorlopige voorziening
In het raadsbesluit tot het aanwijzen van percelen als gronden waarop een voorkeursrecht is
gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing. 
Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in 
de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende
bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de
datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college van de gemeente Bronckhorst
gericht te worden. Adres: Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
5 oktober t/m 15 november 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20-22, een oprichtingsvergunning voor een inrichting voor het

vervaardigen van dakkapellen
• Steenderen, Nijverheidsweg 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een metaalbewerkingsbedrijf

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

Zienswijzen
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 16 november 2006. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel (0575) 75 02 87.

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Hengelo Gld., Kruisbergseweg 1, voor de verandering van de inrichting voor de productie van

vuldraden voor de staalindustrie door het vervangen van een productielijn

Deze verklaring is op 3 oktober 2006 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheid voor bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Wet Milieubeheer

B en w delen mee dat de ontwerpgemeentebegroting met de bijbehorende toelichting voor
het jaar 2007 en de meerjarenraming 2008-2010 met de bijbehorende toelichting aan de
gemeenteraad is aangeboden. Genoemde stukken liggen vanaf heden voor een ieder op het
gemeentekantoor ter inzage en zijn bovendien voor een ieder tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar. 

Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden. Andere tijden op afspraak. Voor
inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën en belastingen,
de heer J. Rinner, tel. (0575) 75 04 30.

Op 17, 24 en 31 oktober publiceren wij op deze pagina’s ook uitgebreid over de begroting en
plannen van de gemeente voor 2007.

Gemeentebegroting ter inzage en verkrijgbaar

B en w hebben op 26 september jl. de nota Ouderenbeleid Bronckhorst 2006 – 2010 in concept
vastgesteld. De nota bevat de visie op het Ouderenbeleid en de beleidsvoornemens voor de
komende vier jaar. Het is een kadernota die op een groot aantal punten nader uitgewerkt wordt.
Aanleiding voor het opstellen van de nota Ouderenbeleid is dat het Ouderenbeleid van de
voormalige vijf gemeenten nogal van elkaar verschilde en geharmoniseerd moest worden tot 
één Ouderenbeleid. Daarnaast is het beleidsveld voor ouderen sterk in ontwikkeling en is er de
komende jaren een forse toename van het aantal ouderen te verwachten. Het nieuwe
Ouderenbeleid heeft een brede, integrale opzet, dat wil zeggen dat de volgende beleidsterreinen
er in meegenomen zijn: welzijn, wonen, zorg en mobiliteit en veiligheid. Het beleid is op interac-
tieve wijze ontwikkeld.

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst, liggen de stukken tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor, van 3 t/m 30 oktober 2006. Een ieder wordt in
deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening over deze nota te geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Steenblik,
afdeling Maatschappelijke ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 94. Een schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan: burgemeester en wethouders van Bronckhorst, afdeling Maatschappelijke ontwik-
keling, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Inspraak op nota Ouderenbeleid Bronckhorst 
2006 - 2010

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 september 2006 de Legesverordening
Bronckhorst vastgesteld.

De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in
het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt in
werking op 4 oktober 2006.

Legesverordening
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Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Nieuwe en gebruikte
kachels

• houtkachels

• gaskachels

• speksteenkachels

• pelletkachels

op afspraak 06 - 17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Officiële opening 
bokbiermarkt 13.30 uur

Talrijke brouwerijen presenteren 
hun Bokbier 2006

Nostalgische optocht met tientallen 
bierkarren en historische voertuigen 

door het centrum van Zutphen

Vertrek 14.00 uur Reesink terrein

Voor meer informatie: 
www.bokbierdagzutphen.nl

Kom naar de 
Nationale Bokbierdag in Zutphen!

Kom naar de 
Nationale Bokbierdag in Zutphen!

nationalenationale

dadaBOKBIERBOKBIERggzutphenzutphen

zondagzondag oktoberoktober88

10
jaar
10
jaar

WEGENS VERHUIZING
UITVERKOOP MET KORTING TOT 60%

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG

Wij verhuizen naar Rijksweg 20, 6996 AC Drempt

N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

Wat verwacht u van een verwarmingsketel? Dat hij het

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

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

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

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

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

12 jaar
garantie op

Nefit
HR-ketels

Nú voor een

aantrekkelijke actieprijs!

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.
tel.: 06-53362300 / 0575-462892
heesterhof@planet.nl / www.deheesterhof.nl

Voor al uw tuinplanten

Ook voor aanleg en onderhoud

Openingstijden: 
wo./vr. 13.00-17.00 uur, zat. de gehele dag of op afspraak

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

bij Helmink

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

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

Voordeel van de rol
en in oktober (woonmaand)

met gratis ondertapijt!
Bonaparte ”Mantova”
Kleur beige, 400 cm breed 

Van 189,- nu per meter voor  OP=OPPRIJS 98.-
Parade ”Allure”

In groen, 400 cm breed,
Van 149,- nu per meter voor OP=OPPRIJS 89.-

Hoogpooltapijt ”Perfection”
Kleur 19, 400 cm breed.

Van 129,- nu per meter  OP=OPPRIJS  79.-

ZachteZachte 
prijsjesprijsjes!!

www.helminkmeubelen.nl

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

LEGGEN
GRATIS!*

7 OKT
ZIPPER
ROCKSTAKE:

SCHOT DEUR 
’T PLEERAAM

14 OKT
TRAINBAND

ROCKSTAKE:
FIREFLY

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16
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LAAT U NU INFORMEREN OVER HET 
PEUGEOT WINTERBANDEN PLAN.

EEN PEUGEOT BRENG JE NAAR PEUGEOT.

Geen glad
verhaal.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.  Hengelo (Gld.)  
Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

MAAK EURO’S VAN UW GULDENS

Een uitmuntende actie

Volgend jaar zijn uw Nederlandse guldenmunten 
geen cent meer waard. Gelukkig kunt u uw oude 
guldens, vijfjes, rijksdaalders, kwartjes, dubbeltjes 
en stuivers vóór 31 december 2006 nog inleveren 
op het postkantoor.

Kijk dus extra goed in uw keukenla en tussen de 
kussens van uw bankstel. Doorzoek de voering 
van uw oude jas en de speelgoedkist van uw 
(klein)kinderen. Heeft u misschien nog ergens 
een gevulde oude sok liggen?

Heeft u guldenmunten gevonden? Ga dan snel naar 

het postkantoor om een inleverpakket op te halen 

met alle informatie. Vervolgens geeft u de gevulde 
muntzak voor guldens af bij de balie van het 
postkantoor en binnen enkele weken ontvangt u de 
tegenwaarde in euro’s op uw bank- of girorekening. 
En dat is vast genoeg voor een paar lekkere ijsjes!

www.eurosvoorguldens.nl

Lever uw oude muntgeld in op het postkantoor vóór 31 december 2006

VERENIGINGSDRUKWERK
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo

• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk

• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

Roomstraat 11a • 6996 DX  Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011

E-mail: hteunissen@versatel.nl

SSCCHHIILLDDEERRSSBBEEDDRRIIJJFF

Henk Teunissen

Effe
 

Chec
ken

!!!
Effe 

Checken!!!

Effe 

Checken!!!

Wintercollectie is binnen!
Veel nieuwe accessoires!
Nieuw: Dames gel-jassen!

OOOO KKKK TTTT OOOO BBBB EEEE RRRR     ––––     JJJJ AAAA SSSS SSSS EEEE NNNN MMMM AAAA AAAA NNNN DDDD

Vele jassen voor de halve prijs!
Vele merken zoals:  Kjelvik, Life-Line, Björnson, enz. enz.

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg

Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

fax (0575) 46 25 48

V.O.F. Plattelandswinkel
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gaat een maatje groter

Nieuwe merken!

o.a. 
Locker, Franca, BPC, 
Bad Girls / Bad Boys, 
Salty Dog, Garcia, 
Vingino, Barbara Farber

Burgemeester Galleestraat 6a – 7251 EB Vorden
tel. (0575) 55 38 87

Nieuwe naam

Nieuwe winkel

Gedeputeerde Staten van Gelderland geven kennis
van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot
aanwijzen en normeren van regionale waterkeringen
in Gelderland.

Bij dit besluit worden de waterkeringen in Gelderland
aangewezen die van regionaal belang zijn en wordt
voor een aantal van deze waterkeringen een
veiligheidsnorm vastgesteld die is uitgedrukt in
overschrijdingsfrequentie per jaar. 
Deze overschrijdingsfrequentie geeft aan dat een
waterkering een bepaalde waterstand, die éénmaal in
de zoveel jaar voorkomt, moet kunnen keren. 
Voor een aantal van de regionale waterkeringen is
nog geen veiligheidsnorm vastgesteld. 
Deze waterkeringen dienen hetzelfde profiel te
houden als op dit moment. In 2009 zal ook voor deze
waterkeringen een veiligheidsnorm worden
vastgesteld.

Het ontwerpbesluit, alsmede het rapport “Normering
regionale waterkeringen” dat de basis heeft gevormd
voor dit besluit, liggen van 9 oktober tot en met 
17 november 2006 op de volgende plaatsen ter
inzage, op de voor de hieronder genoemde instanties
gebruikelijke tijden:
- in de gemeentehuizen van de gemeenten in de

provincie Gelderland; 
- in de kantoren van de waterschappen Veluwe, 

Vallei en Eem, Rijn en IJssel en Rivierenland;
- in de bibliotheek van het Huis der Provincie, 

Markt 11 te Arnhem.

De stukken zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl/bekendmakingen. 

Bij het besluit behoren één overzichtskaart alsmede
drie detailkaarten. 
In de gemeentehuizen liggen alleen de overzichtskaart
en de van toepassing zijnde detailkaart(en) ter inzage.
De complete set kaarten is in te zien in de kantoren
van de waterschappen en in de bibliotheek van het
Huis der Provincie. Desgewenst kan via onderstaand
telefoonnummer een complete set kaarten en het
rapport worden opgevraagd. 

Belanghebbenden kunnen van 9 oktober tot en met
17 november 2006 schriftelijk of mondeling hun
zienswijzen over de ter inzage gelegde stukken naar
voren brengen. 
De schriftelijke zienswijze dient, onder vermelding
van nr. 2005-009401, te worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wie zijn/haar zienswijzen mondeling naar voren 
wil brengen, wordt verzocht dat uiterlijk 
10 november 2006 te melden aan mevrouw 
mr. J. van Emmerik, tel. (026) 359 86 11, bij wie 
men ook nadere informatie kan verkrijgen.

Arnhem, 26 september 2006 - 
nr. 2005-009401

Ontwerpbesluit tot aanwijzen en normeren van
regionale waterkeringen in Gelderland

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

WORKSHOPS OP 
DE WILGHENHOEVE

• Zaterdag 14 oktober workshop
schilderen voor beginners, acryl
op doek. Docente: www.artjolan-
da.com

• Donderdagavond 19 oktober aan-
vang 19.00 uur workshop herf-
stkrans maken o.l.v. Milie
Wolsink van bloemenwinkeltje ’t
Wolsenhuus.

• Zaterdag 4 november workshop
sieraden maken o.l.v. Dianne
Kasteel van Di-Ka’s hobbyzolder.

Gastvrouw: Liesbeth Schot-Hissink
Info/opgave: (0573) 45 21 57
hl.schot@hetnet.nl

De Wilghenhoeve
Tolhutterweg 3, 7261 KS Ruurlo

www.wilghenhoeve.nl

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: Felix Takkenkamp

Telefoon 06-48 794 212

mevr. van veldhuizen-Onstenk

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX  Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij



De zoektocht naar een nieuwe locatie
was snel gevonden. De schoonouders
van Martine, Henk en Marijke Damen
zijn vorig jaar gestopt met hun patat
en viswagens en dus kwam hun
schuur leeg te staan. Een perfecte lo-
catie midden in het dorp naast Dick
Helmink en met voldoende parkeer-
gelegenheid voor de deur. 

Er wordt nu volop verbouwd op de
nieuwe locatie, de kapsalon wordt rui-
mer opgezet, meer ruimte voor de
klanten en de medewerkers. De kap-
salon voldoet aan de laatste Arbo eisen
en is ontworpen door Giovanni Casan-
der, specialist op het gebied van kap-
salon inrichting. Uniek is dat elke
knipplek zijn eigen luchtverversing en
ventilatie heeft. Daarnaast zal de hele

zaak zomers lekker koel zijn door een
nieuwe techniek die koelt vanuit de
vloer. Ook de capaciteit van de schoon-
heidssalon wordt uitgebreid, er ko-
men 2 behandelkamers, een omkleed-
gelegenheid en een luxe ontspan-
ningsdouche. In de zonnestudio komt
het nieuwste type zonnebank te staan.
Ook is er een gemeenschappelijke
ruimte aanwezig waar workshops en
kinderpartijtjes gegeven gaan worden.
In de kapsalon komt een mode acces-
soire hoek met de laatste sieraden en
byoux. 

EEN MOOIE ZAAK ALLEEN 
IS NIET GENOEG
Het team van Martine is uitgebreid
met een tweede schoonheidsspecialis-
te en ook het kappersteam is versterkt.

Onze schoonheidsspecialistes zijn ge-
specialiseerd in [comfort zone] behan-
delingen. Het merk [comfort zone] is
in 2006 uitgeroepen tot beste cosmeti-
ca product van Europa op de Europe-
an Spa Exhibition. [comfort zone]
biedt vele behandelingen en rituals,
denk hierbij aan hot stone massages
of Aromasoul, dit zijn behandelingen
uit de 4 verschillende werelddelen. 

De schoonheidsspecialistes worden op
visagie gebied getraind door Niels
Jansen (Nederlands kampioen Visagie
in 2005). Daarnaast is een van onze
schoonheidsspecialistes gespeciali-
seerd in acne behandelingen. 

Onze kapsters volgen diverse trainin-
gen en cursussen op het gebied van de
laatste mode en knip technieken.
In 2005 werden bij het TOC in Doe-
tinchem, kapperstrainingen en wed-
strijden, met deelname van ruim 120
kappers uit de regio mooie prijzen ge-
wonnen, Anja won de 2e prijs en Mar-
tine de 3e. Ook worden er trainingen
gevolgd bij het KOC in Nieuwegein.

Er wordt nu nog volop verbouwd en
ingericht. Zoals het er nu naar uit ziet
is de opening begin november. Ook zal
er een OPEN HUIS gehouden worden
waarbij iedereen wordt uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen. We
houden u op de hoogte…. Martine
Hair & Beauty (0575) 46 57 15.

Wij gaan verhuizen …
Martine Hair & Beauty gaat naar nieuwe locatie

In november is het al weer 10 jaar (1996) geleden dat Martine Damen-
Hendriksen voor zich zelf is begonnen onder de naam Martine Hair &
Beauty aan de Dreef 11 te Hengelo Gld. Ze begon destijds met een schoon-
heidssalon en kleine (1 stoel) kapsalon aan huis. In 2001 werd er naast de
woning een nieuwe kapsalon gebouwd, en werd het team uitgebreid met
een aantal kapsters. Nu 5 jaar later en in het 10-jarige bestaan van Marti-
ne Hair & Beauty wordt er opnieuw gebouwd. "Door de toenemende druk-
te zijn we simpelweg wederom uit ons jasje gegroeid" geeft eigenaresse
Martine aan. Daarnaast zijn de laatste jaren de mogelijkheden op het ge-
bied van uiterlijke verzorging op het gebied van haar en huid enorm uit-
gebreid. Steeds meer mensen gaan beseffen dat het verzorgen van haar en
huid erg belangrijk is en dat er met de keuze van de juiste kapper en
schoonheidssalon fantastische resultaten behaald kunnen worden.
"Wellness en SPA worden voor de mensen steeds belangrijker, iedereen
besteedt op zijn of haar gebied aan zijn uiterlijke verzorging, op onze
nieuwe locatie kunnen we aan alle wensen voldoen".

Rabobank Achterhoek-Noord
heeft een goed jaar achter de rug
Met die boodschap kwam alge-
meen directeur Rob Boeijenga tij-
dens de jaarvergadering. Het be-
drijfsresultaat groeide met ruim
14%. De fusie tussen de Raboban-
ken Berkelland en Graafschap-
West die in 2005 werd ingezet zal
zijn vruchten afwerpen, zo is de
overtuiging van Boeijenga.

Was de fusie nodig en levert de clus-
tering synergie op? Die vraag stelde
de algemeen directeur zichzelf
hardop voor de drukbezochte jaar-
vergadering in sporthal 't Jebbink in
Vorden. Het antwoord volgde direct.
'Ja, ik ben buitengewoon blij met de
fusie. De intensieve samenwerking
leidt tot meer deskundigheid, oplei-
dingstrajecten worden gezamenlijk
ingezet en er is sprake van een bete-
re vervanging. De krachtenbunde-
ling maakt het mogelijk ook in de
toekomst verder te groeien en dat is
in het belang van onze klanten.' De

algemeen directeur had nog een an-
dere belangrijke mededeling. 'Er
worden beslist geen kantoren geslo-
ten in het werkgebied van Rabobank
Achterhoek-Noord.' 
Als er al twijfels waren, werden die
weggenomen door Boeijenga. Hij be-
nadrukte dat alle zes kantoren van
de bank open blijven. 'Decentralisa-
tie was een strategische beslissing.
Dat gaan we zeker niet veranderen.'
Vanuit de lokale situatie wil de bank
processen blijven aansturen. 'Door
onze worteling in de lokale samen-
leving hebben we een flinke voor-
sprong. Daar profiteren wij, maar
vooral onze klanten van.' 

Rabobank Achterhoek-Noord pre-
senteerde positieve cijfers. In 2005
werd een nettowinst van 5,391.000,-
euro geboekt. Het bedrijfsresultaat
groeide met ruim 14%. Vooral de hy-
potheekmarkt droeg bij aan de
groei.

Uit in totaal 1500 vogels werd zijn
Roodvleugel parkiet kampioen op de
volgende onderdelen: kampioen Over-
jarige kweek, Groepskampioen, kam-
pioen Minder Voorkomende Kleursla-
gen. 

Ook behaalde hij het kleurencertifi-
caat en eindigde hij op de 19e plaats
op de topkwekerslijst. Al met al een
prima ressultaat en een uitdaging
voor volgend jaar.

Vordenaar doet het uitstekend op 
kampioenschap Parkieten Speciaal club

Willem Peters 
Nederlands 
Kampioen
Op het Nederlands kampioen-
schap van de Parkieten Speciaal
Club in Veenendaal wat vorige
week werd gehouden heeft Willem
Peters het prima gedaan.Met zijn
Roodvleugel parkiet behaalde Wil-
lem bij "de Speciaalclub voor lief-
hebbers van Kromsnavels van de
Nederlanse Bond van Vogelliefheb-
bers" diverse prijzen.

UITSLAGEN FLASH
Herenteam
Ook het herenteam heeft zijn eerste
wedstrijden gespeeld. Dit team bestaat
uit de vaste spelers Niels Lijftogt,
Emiel Laarveld en Vincent van Hal.
Het team wordt steeds met een vierde
speler aangevuld uit een groepje van 4
a 5 man. De eerste wedstrijd speelde
Myckel Eulink mee. De tweede Wilko
Heyenk.
Didam - Flash: 5-3
Flash - ZBV (Ziewent): 6-2

Mixed team
Dit team heeft ook zijn tweede wed-
strijd gewonnen. De tegenstanders
hebben het al over een kampioen-
schap voor Flash.
Steenderen  - Flash: 2-6

Jeugdteam
Na de klinkende overwinning van vo-
rige week kwam UBC uit Ulft op be-
zoek. Ons viertal heeft de smaak te
pakken. UBC werd met een nederlaag
naar huis gestuurd. Flash - UBC: 8-0

B a d m i n t o n

Op dinsdag 17 oktober a.s. hebben
we als gast Patsy Mac Gillavry
tijdens de avond "Er is meer……" bij
Pillen 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1
in Lichtenvoorde. 

Patsy is paragnoste en spiritueel thera-
peute en zal  zich op deze avond laten
inspireren om spontaan waarnemin-
gen bij de bezoekers te doen. Ook de
vrijwilligers zijn weer aanwezig om u
kennis te laten maken met richtingen
waar zij zich mee bezig houden: Sjany
de Graaf, APS en Gestalttherapie; Na-
dia Busch, Aura- Reading en Healing;
Alianne Koning, Kristaltherapie en
Magnetiseren; Miriam Menzing,
Shambhala; Mirande Overmaat, Reiki;
Jules Rüthers, Voetreflexologie; Riet
Scheers, Intultieve Tekeningen; He-
leen Parre, Tarot en Numerologie en
Agnes Vos verzorgt de boeken van The
ReadShop. 
Voor meer inlichtingen kan men con-
tact opnemen met Nardie Krabben-
borg of kijkt u op de website: 
www.kairospraktijk.nl

Spontane waarnemingen
tijdens Kairosavond

Tennisvereniging VTP Vorden or-
ganiseert het "35+ dubbel bakker-
tournooi", wat zal worden gehou-
den van 5 t/m 8 oktober a.s.

Zoals de naam al doet vermoeden wor-
den op dit tournooi alleen dubbelpar-
tijen gespeeld in de sterkteklasses 5
t/m 8 voor 35 jaar en ouder. Dat dit
tournooi aanslaat in de regio moge

blijken uit het hoge aantal deelne-
mers. De organisatie heeft inmiddels
110 inschrijvingen ontvangen voor de
heren-, dames- en mixpartijen. Mocht
u een (gratis) kijkje willen nemen op
het tennispark aan de Overweg bent u
natuurlijk van harte welkom. 
Meer informatie over het wedstrijd-
schema kunt u vinden op de website: 
www.vordenstennispark.nl

T e n n i s

DE SNOEKBAARS
Afgelopen zaterdag werden in de
Berkel te Borculo zowel voor de
jeugd als senioren 'korps- wedstrij-
den' gehouden, dat wil zeggen dat
van de vijf deelnemende clubs de
vijf beste hengelaars tegen elkaar
visten. 

De jeugd van De Snoekbaars, bestaan-
de uit Nick ten Have, Yorik Hissink, en
Bas van Nuland behaalde een derde
plaats. Er waren twee afzeggingen. De
senioren behaalden een eerste plaats. 

Dit team bestond uit Anton Golstein,
Jan Groot Jebbink, Wim Vreeman, Ab
Vruggink en Jan Besselink.

V i s s e n

GWVV 1 - RATTI 1
Zondag 1 oktober trad Ratti 1 aan
tegen de nummer twee uit de com-
petitie  GWVV uit Varsselder-Veld-
hunten. Bij voorbaat wist Ratti dat
het vol aan de bak moest om een
goed resultaat te behalen. 

Ratti begon dan ook goed aan de wed-
strijd. GWVV had meer balbezit dan
Ratti, maar over het gehele veld stond
de organisatie van Ratti als een huis
waardoor GWVV nauwelijks kansen
wist te creëren. Ratti legde veel strijd
aan de dag en kwam steeds beter in de
wedstrijd. Voor rust wist geen van bei-
de partijen echter het net te vinden, zo-
dat de thee genuttigd kon worden met
een stand van 0-0. Na rust kwam Ratti
veel scherper uit de kleedkamer dan de
tegenstander. Al  snel werd dat beloond
met een goal voor Ratti. Middenvelder
Jan Groot Jebbink onderschepte slim
een pass van GWVV en gaf een mooie
steekpass op Michiel Gudde. Gudde be-
hield keurig het overzicht en bediende
Robert Ruiterkamp, die de kans overi-

Vo e t b a l

gens goed bekwaam afrondde, op
maat. GWVV leek van slag na deze uit-
stekende treffer van Ratti. Ratti zat aan
de goede kant van de score en legde
met regelmaat uitstekend combinatie-
voetbal op de mat. De tweede treffer
van Ratti hing in de lucht en het was
spits Ruud Mullink die deze goal daad-
werkelijk voor zijn rekening nam. Mul-
link scoorde ook de derde goal voor
Ratti en werd daarmee de man van de
wedstrijd. Uit een vrije trap van Jeroen
Lubbers kopte Ruud Mullink de bal
schitterend achter de GWVV-doelman
in het net, 0-3. Tien minuten voor tijd
deed GWVV nog wel wat terug door uit
een vrije trap de 1-3 te scoren. Het res-
tant van de wedstrijd speelde Ratti pro-
bleemloos en met vertrouwen uit. De
drie punten konden mee naar Kranen-
burg na een uitstekende teamprestatie.



Zo wil de vrouwencommissie binnen
de Kenfap de ondernemerskwaliteiten
bij boerinnen stimuleren. LTO Vrouw
en Bedrijf is zojuist gestart met het
project ‘Ondernemend Netwerken op
het Platteland’. Deze week is het pro-
ject uitgebreid besproken. Ook is Ken-
fap bezig met de opzet van een pro-
jectorganisatie en heeft daarom door
LTO Projecten laten informeren over
hun werkwijze.

De jongeren hebben ervaring uitge-
wisseld en verder kennis gemaakt met
het NAJK.
Verder zijn bedrijven bezocht die een
verschillende plek in de keten hebben.
Een van de bedrijven die werden be-
zocht was het Geitenmelkbedrijf van
de familie Roekevisch in Zelhem. 
Eerst heeft de delegatie in de stallen
gekeken waar de heer Roekevisch uit-
leg gaf over de manier van ‘geiten hou-

den’ in Nederland. Daarna hebben ze
genoten van de DVD presentatie waar-
op het melken van de geiten was te
zien, de voederwinning en de verzor-
ging van de dieren.
De groep werd die dag begeleid door
Marja Hartman, in haar functie van
voorzitter LTO Noord commissie
Vrouw en Bedrijf en Marianne Eringa,
beleidsmedewerker bij LTO Noord.
De leden van Fenfap waren onder de
indruk over de manier waarop de fa-
milie Roekevisch hun bedrijf runnen. 
Voor Kenfap voorzitter, Leonard Kariu-
ki, is het duidelijk: ‘Farming is busi-
ness’. Om de agrarisch sector in Kenia
vooruit te helpen zullen de boeren en
boerinnen in dit land zich onderne-
mer moeten gaan voelen.

Keniaanse Landbouwdelegatie
bezoekt Geitenbedrijf

Dit jaar heeft er een uitwisseling plaatsgevonden tussen LTO Noord, NAJK
en de Fenfap (Kenya National Federation of Agracurtural Producers). Na-
dat in juni dit jaar een delegatie van LTO Noord en NAJK een werkbezoek
aan Kenia heeft gebracht, was het in september de beurt aan een land-
bouwdelegatie uit Kenia om een tegenbezoek aan Nederland te brengen.
Doel van de uitwisseling is om te kijken hoe de landbouw in Kenia beter
ontwikkeld kan worden.

Onlangs werd ‘de Kameleon scoort’,
dat als deel 64 door het leven gaat, op
feestelijke wijze gepresenteerd in het
Abe Lenstrastadion in Heerenveen.

Het boek is in twee verschillende edi-
ties verschenen. De zogenaamde Hee-
renveen-editie werd op speciaal ver-
zoek van de Friese topclub door Diks
geschreven. Heerenveen wilde dat
boek vanwege het afscheid van Rie-
mer van der Velde. Er staat een voor-
woord van de voorzitter in en van
hoofdsponsor Univé, die de 5000
exemplaren schonk aan alle leden van
de junior heroes van Heerenveen. Als
ondertitel staat er ‘Heerenveen op stel-
ten’ in het boek. Daarnaast is de ‘gewo-
ne’ versie in de rest van Nederland en
in België inmiddels verkrijgbaar.

De schrijver zelf mocht het eerste offi-
ciële exemplaar aanbieden aan voor-
zitter Riemer van der Velde, die op 1
oktober na de wedstrijd Heerenveen-
PSV, na 23 jaar afscheid nam als pre-
ses.

KAMELEONDORP
“Heerenveen en de mensen van het
Kameleondorp hebben mij compleet
verrast.” Diks is nog steeds onder de
indruk van de feestelijke gebeurtenis.
“Ik wil zelf altijd graag van te voren
weten wat er zoal op stapel staat, maar
ze hebben alles voor mij geheim ge-
houden. Ik kreeg een persoonlijke uit-
nodiging van Riemer van der Velde,
maar voor de rest wist ik niets. Mana-
ger Jan van Erve, zijn rechterhand Mie-
ke Staal en Jan Stedehouder, directeur
van het Kameleondorp Terherne heb-
ben keihard gewerkt en een prachtig
spektakel georganiseerd. Bovendien
hebben alle mensen van Kluitman,
waaronder ondermeer de uitgever An-
nemarie Dragt en Merel Leene van de
redactie, zich helemaal uit de naad ge-
werkt om de Kameleon op tijd te kun-
nen laten drukken. 

Er werken echte vakmensen in Ak-
maar. De presentatie van de nieuwe
Kameleon was echt uniek. Aangezien
Hielke en Sietse een tweeling zijn en
er in de boeken met Alle en Roel de
Graaf nog een tweeling in het avon-
tuur meespelen, had Heerenveen alle
tweelingen van de junior heroes uitge-
nodigd. De presentatie in de fun plaza
van het stadion was prachtig”, blikt
Diks tevreden terug. “Er kwam plotse-
ling een ouderwetse politieauto bin-
nenrijden en ook de Kameleon werd
naar binnen ‘gevaren’.”

Veel figuranten, die in het Kameleon-
dorp in Terherne de wereld van Hielke
en Sietse tot leven doen komen voer-

den, volgens Diks, een prachtige act
op. “Riemer van der Velde en zijn
vrouw Annie namen in de Kameleon
plaats. Aan het einde van de sketch
kreeg ik het boek in mijn handen ge-
duwd en mocht ik het eerste exem-
plaar aan de, in mijn ogen nu al, le-
gendarische voorzitter van Heeren-
veen aanbieden.”

Diks besefte in Friesland pas dat de Ka-
meleon nog steeds springlevend is. Na
het verschijnen van het eerste deel in
1949 zijn er intussen al meer dan veer-
tien miljoen Kameleon-boeken ver-
kocht. Dat maakt de serie van Hotze
de Roos tot de meest succesvolle, die
ooit in Nederland verschenen is.

LANDELIJKE MEDIA
Ook de landelijke media had veel be-
langstelling voor de nieuwe Kamele-
on, die acht jaar na deel 63 verscheen.
Naast de Vara’s ontbijtshow en repor-
tages van Omroep Friesland, maakten
Het Parool, het AD en de Volkskrant
melding van het feit dat een derde au-
teur na H. de Roos en P. de Roos, die
deel 61 tot en met 63 schreef, de serie
ging voortzetten. Ook regionale bla-
den van De Limburger tot aan de Leeu-
warder courant maakten melding van
de nieuwe Kameleon.

“Al die belangstelling had alles te ma-
ken met de populariteit van de Hee-
renveen-voorzitter. Van der Velde is
een grootheid en wordt aanbeden in
Friesland. Hij heeft van een nood-
lijdende eerste divisieclub in 23 jaar
tijd een echte topclub gemaakt. Zijn
verdiensten voor het Heerenveense
voetbal zijn onbeschrijflijk.”

Diks is momenteel aan het brainstor-
men over een nieuw deel. De directeur
van Kluitman, Piero Stanco, die als
pseudoniem P. de Roos heeft, vroeg
hem tijdens de presentatie of Diks ook
deel 65 wil gaan schrijven. 

“Als ik inspiratie wil opdoen, ben ik al-
tijd welkom in het Kameleondorp in
Terherne. Toen ik laatst vragen had
over de flora en fauna rondom het zo-
genaamde meer van Lenten, regelde
Jan Stedehouder van het Kameleon-
dorp in Terherne twee mensen van
Staatsbosbeheer, die me dan een hele
morgen op hun boot meenemen en
me al varende van alles vertellen over
de natuur. De Friezen willen dolgraag
dat de serie uitgebreid wordt. 

In het Kameleondorp komen jaarlijks
75.000 bezoekers. Er zijn duizenden
Kameleon-fans. Daarom zal de popu-
laire serie over Hielke en Sietse altijd
blijven bestaan.”

Fred Diks wil nu ook scoren met nieuwe Kameleon

Achterhoeker onder indruk van
presentatie in Abe Lenstra-stadion

Naast de succesvolle serie over Koen Kampioen wil de Hengelose kinder-
boekenschrijver Fred Diks nu ook scoren met de Kameleon. Als de voor-
tekenen niet bedriegen zal ook zijn nieuwste Kameleon, uitgegeven door
Kluitman, als zoete broodjes over de toonbank vliegen. Er zijn van zijn
hand al vier Kameleon-boeken in de juniorserie voor kids vanaf zeven jaar
verschenen, maar nu is er ook een ‘echte’ Kameleon van Diks op de markt.

Pentapark, Siebe Kuipers

Uit het gehele land wordt dagelijks al
gebeld bij Vleesboerderij Garritsen
voor kaarten van het Piratenfeest dat
daar op zondag 5 november 2006 zal
worden gehouden.

De meesten zijn fans van Thomas Ber-
ge, een jongeman uit Haaksbergen,
die door muziekdeskundigen gezien
wordt als een tweede Heintje (nu Hein
Simons) die in de 70er jaren van de vo-
rige eeuw ongekende successen had in
heel Europa. 

Thomas Berge, zijn echte naam is
Chiel Ottink, viel al op jonge leeftijd
op in een kerkdienst waar hij een solo
mocht zingen. 

Via zijn zangleraar Rinus Morsink
kreeg hij rollen in diverse musicals en
tijdens een Cd-opname van één van
die musicals werd hij ontdekt door
producenten Johnnie Sap en Jeroen
Dirksen. De proefopnames die werden
gemaakt, waren zeer succesvol.

De eerste single, Thomas Berge is dan
12 jaar, was: ‘Mijn Luchtballon’. 

De Tros maakte 2 jaar later een mu-
ziekspecial over hem, die werd her-
haald op de Wereldomroep. 

De DVD ‘Thomas Berge in Holland’ en
nog meer singles volgden. In het pro-
gramma ‘uitgetapt’ van Willie Ooster-
huis van RTV Oost, kon Gert Timmer-
man bij ‘Als jij er mogen niet meer
bent’ zijn tranen niet meer bedwin-
gen. 

Deze uitzending haalde enorme kijk-
cijfers en zou nog vele malen worden
herhaald. 

Daarna verscheen Thomas in vele tele-
visieprogramma’s zoals SBS6 Show-
nieuws, VPRO’s Villa Achterwerk en
NCRV’s Tutti Familie van Jochem van
Gelder en nog veel meer. 

Tijdens het grote Piratenfestival in Til-
ligte ontmoette Thomas Jan Smit, die
hem voor een volle zaal het eerste
exemplaar van de single ‘Een Glim-
lach’ overhandigde.  

Tijdens de reis in Obertauern werd
‘Thomas Berge in Oostenrijk’ opgeno-
men en na de Costa Brava volgde ‘Tho-
mas Berge in Spanje’. Maar ook werd
een nieuwe Cd gemaakt. 

Daarna nam Thomas een single op
met Johnnie Hoes, ‘Jantjes gitaar’. Ten
slotte volgde eind 2005 een kerstcd. 

Thomas Berge won de Zilveren Harp
2005, als jongste winnaar ooit. In au-
gustus 2006 werd zijn nieuwste single
‘Bellen’ uitgebracht. 

Het piratenfeest in Toldijk zal worden
gehouden in een grote verwarmde
feesttent die zal staan in het weiland
voor Vleesboerderij Garritsen aan de
Wolfsstraat.

DE VOORVERKOOP VAN DE
KAARTEN IS GESTART OP DE
ONDERSTAANDE ADRESSEN:
Café Restaurant Den Bremer, Toldijk;
Café De Seven Steenen, Steenderen;
Café Restaurant Herfkens, Baak; Café
Den Tol, Zelhem; Café Concordia,
Brummen; Sueters Kadoshop, Vorden
en Vleesboerderij Garritsen, Toldijk.

Verdere informatie is te lezen op:
www.humstee.nl

Thomas Berge grote publiekstrekker
op Toldieks Piratenfeest
Op zondagmiddag 5 november a.s. vindt aan de Wolfstraat het eerste
‘Toldiekse Piratenfeest’ plaats. De echte fans van Thomas Berge, Lucas
en Gea, Jeroen Hazes en natuurlijk onze achterhoekers Arne Jansen en
Willem Barth, kunnen dan voor het eerst in Toldijk terecht.
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Ondanks het informele karakter van
het bezoek benadrukte de B & W dele-
gatie dat het gemeentebestuur met

haar ondernemers mee wil denken en
zelfs als ingang naar andere overhe-
den en naar Den Haag fungeert. 

Na een boeiend tafelgesprek over dier-
gezondheid in relatie met diervoeding
volgde een rondleiding door het be-
drijf. 

Een wandeling op het dak van de
ca. 20 meter hoge fabriek van Garvo
bracht B & W naar ongekende hoogte
en bood hen de mogelijkheid om de
gemeente eens vanuit een ander per-
spectief te bekijken.

B & W naar ongekende hoogte bij 
diervoederfabrikant Garvo in Drempt

Om de bedrijven in de gemeente Bronckhorst beter te leren kennen heb-
ben B & W van Bronckhorst deze zomer een aantal bezoeken gepland. De
bedrijfsbezoeken worden gepland in overleg met het Ondernemersplat-
form Bronckhorst en de Bedrijvenkring Bronckhorst. In de nadagen van
de zomer waren B & W te gast bij Garvo bv in Drempt. Garvo is fabrikant
van hoogwaardige voeders voor hobbydieren en levert haar producten
aan dierenspeciaalzaken in voornamelijk Nederland en Duitsland.

Op de foto v.l.n.r.: Dhr. Offenberg (verkoop Garvo), Burgemeester Aalderink, de wethouders Glasbergen en Baars, dhr. Tiecken (bedrijven
contact functionaris) en Dhr. Garretsen (directeur Garvo).

Van de raad wordt een controlerende
en sturende rol verwacht. Om tot een
weloverwogen stellingname te komen
neemt de VVD graag notitie van uw
mening over dit onderwerp. 

Daarom staat dit keer het beleid over
recreatiewoningen in Bronckhorst bo-
venaan de agenda van het komende

openbare beraad met de fractie van de
VVD Bronckhorst. Dit vindt plaats op
maandagavond 9 oktober a.s. in café
Langeler. Voor iedereen (en dus niet al-
leen leden) toegankelijk. 

Natuurlijk wordt op deze avond ook
gediscussieerd over de andere onder-
werpen die op de komende commis-
sie- en raadsagenda staan.

Hoe denkt u erover? Of bent u gewoon
benieuwd naar het hoe en waarom?
Kom maandag 9 oktober a.s. binnen-
lopen en praat mee! U bent vanaf 20.00
uur van harte welkom bij Café Lange-
ler. Voor informatie kunt u terecht bij
het fractiesecretariaat: S.J. Roorda,
sjroorda@xs4all.nl, tel. (0575) 45 17 26.

Laatste kans om de VVD uw
mening te geven over permanente
bewoning van recreatiewoningen!
Tijdens de komende commissiever-
gadering van 10 oktober a.s. staat
de Permanente bewoning van re-
creatiewoningen op de agenda.
Hiervoor is ook een beleidsnotitie
geschreven. Deze stukken zijn
openbaar en kunt u bij de gemeen-
te inzien of downloaden via de
website.

Boh Foi Toch gaat samen met een
groep oud Graafschappers onder lei-
ding van Henk Schroer op 8 oktober
proberen de finale van het Open Ne-
derlands Kampioenschap Boerengolf
te bereiken. In de kwalificatie ronde
die halweg de morgen begint probe-
ren ze met zo weinig mogelijk slagen
de Boerengolfbaan te lopen. Ze onder-
vinden wel concurrentie want inmid-
dels hebben zich een 60tig tal groepen
ingeschreven. Voor het eerst is ook
Duitsland vertegenwoordigd met een
groep van Boerengolfbaan nr 67
Wehling uit Oeding. Arie Ribbers
zorgt voor de verslaggeving op deze
zondag.

Voor dit evenement is de Boerengolf-
baan van Kaasboerderij Weenink an-
ders en groter uitgezet nog steeds met
10 holes maar met een lengte van
ruim 2.5 km. Doordat ook over de
grond van de buren kan worden gesla-
gen is de Boerengolfbaan extra tech-
nisch uitgezet, wordt bijv de Koetun-
nel van de andere kant geslagen en
staat het geheel garant voor wederom
een spannende strijd. Uitmondend in
de finale op zondagmiddag 8 oktober.
De 20 beste groepen uit de kwalifica-
tie strijden om de verschillende prij-
zen. Hoofdprijs is de Gouden klomp
Wisseltrofee en duizend Euro voor de
toernooi winnaar. De beste Nederland-
se groep wordt de Nederlands Kampi-
oen Boerengolf. De beste dames groep
is dan Nederlands Kampioen bij de Da-
mes en wint de Gouden Klomp Op Ho-
ge Hakken met de 250 euro. Om het
Boerengolf bij de jeugd te stimuleren

is er dit jaar voor het eerst Het Neder-
lands Kampioenschap voor de jeugd
onder 21 jaar. Hoofdprijs de Gouden
Miniklomp met 250 euro. 

Het is de derde keer dat het Open Ne-
derlands Kampioenschap wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Boeren-
golf.nl, een enthousiaste club van ne-
gen vrijwilligers uit Lievelde. Boeren-
golf wordt volwassen en het toernooi
verlaat de plek waar Boerengolf voor
de allereerste keer gespeeld is. 

Het 4e NK zal gespeeld worden op een
van de andere 100 Boerengolfbanen
die er inmiddels zijn in Nederland.
Omdat het dit jaar voor het laatst is
biedt de organisatie de mogelijkheid
om nog tot twee dagen voorafgaand
aan het toernooi in te schrijven, er is
geen kwalificatie traject en iedereen
boven 13 jaar kan inschrijven in groe-
pen van 4.

Dit jaar is het extra aantrekkelijk voor
de jeugd omdat het inschrijfgeld de
helft is van de volwassenen. Heb je zin
in een leuk uitje in het weekend? Kom
dan kijken naar dit unieke kampioen-
schap. Gezellig even er tussen uit en
tegelijkertijd een spannende wedstrijd
zien. Volg de prestaties van de boeren-
golfers die strijden om de eer en de
Gouden Klomp. Kom hen aan moedi-
gen of doe gewoon mee. Een fantas-
tisch evenement, dat sportief bezig
zijn en lol hebben met elkaar combi-
neert!. Nieuwsgierig? Kom kijken of
schrijf je in via www.boerengolf.nl  en
laat je verrassen!

Boh Foi Toch en oud-Graafschapspelers doen mee met NK Boerengolf

Is Boh Foi Toch ook goed in boerengolf? Kunnen Graafschapvoetballers na hun voetbal carrière ook nog de
sporen verdienen met Boerengolf? Prangende vragen die beantwoord worden op het Open Nederlands Kam-
pioenschap Boerengolf. Zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2006 bij Kaasboerderij Weenink in Lievelde!

Reiki komt uit Japan en betekent
Universele Levensenergie. Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ont-
staan. 

Door jezelf (of een ander) Reiki te ge-
ven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. 

Door regelmatig te behandelen wordt
je weerstand en vitaliteit vergroot. Rei-
ki ondersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak. 

Bovendien gaat Reiki zeer goed samen
met reguliere medische behandelin-
gen, maar komt nooit in de plaats
daarvan! Reiki is een krachtige, liefde-
volle energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden.

Iedereen kan Reiki leren. Voor een cur-
sus Reiki heb je geen speciale voorken-
nis of vaardigheden nodig. Ook je op-
leidingsniveau speelt geen rol.

Ik ben in opleiding om Reikimaster te
worden. Het is mijn grootste wens om
anderen kennis te mogen laten maken
met Reiki en hopelijk gaan zij net zo
enthousiast met Reiki aan de slag als
ik. 

Ik organiseer 7, 8 en 9 december 2006
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en op
zaterdag van 10-17 uur) een Reiki-1-
cursus bij mij aan huis, die door Lia
van 't Veen, mijn opleidend Reikimas-
ter wordt verzorgd. 

Heb je vragen of wil je gewoon wat
meer informatie over Reiki?

Kom dan naar de informatieavond op
17 oktober a.s. bij mij aan huis. Vanaf
19.45 uur staat er koffie en/of thee klaar
en beantwoord ik graag al je vragen.

Iedereen die zich op deze informatie-
avond aanmeldt voor een Reikibehan-
deling krijgt 10% korting.

Graaf vooraf aanmelden per telefoon
bij Rianne Leijten (Reikimaster-stu-
dent), Smidsstraat 13 te Vorden, tel.
0575-553528 (na 18.00 uur) of stuur
een e-mail naar: info@reiki-vorden.nl

Reikicursus

SOCII
Socii kreeg koploper AZC op bezoek en
trainer Jan Steffens  had zijn team
hierop ingesteld en Martijn Peters ge-
koppeld aan aanvoerder en spelmaker
in het team van de gasten Frank
Buurtmeier. Na 16 min werd het uit
een hoekschop 0-1 een fraaie kopbal
waarbij vergeten werd om mee te

springen. Bij deze stand bleef het Socii
was niets minder men had zeker in de
tweede helft de beste kansen maar het
kleine beetje geluk wat je er soms bij
nodig heb was niet aan gastheren be-
steed. 

In deze wedstrijd was kwa voetbal de
stand op de ranglijst niet te zien en
had Socii het betere van het spel en
een punt verdiend maar dan moet de
bal wel in het net.

Verdere uitslagen
Socii 2 - AZC 4: 2-4
Socii 3 - Gendringen 6: 1-1
De Hoven 4 - Socii 4: 5-2

Programma 8 oktober
Zeddam - Socii
Lochem 4 - Socii 2
VVL 3 - Socii 3
Socii 4 - SCS 1
SHE  5 - Socii 5

Vo e t b a l



VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning

• reguliere bouwvergunning

• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.ATel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

Café-Restaurant

’t Wapen van ’t Medler
Vorden

Zaterdag 14 oktober 
De Vordense Band

FUELL
Aanvang 21.00 uur - Zaal open 20.00 uur

Kaartverkoop aan de zaal à 5 euro

Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
Telefoon 0575-556634

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX,

ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

M E U B E L S T O F F E R I N G

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Doelgericht adverteren?
IIII nnnn ffff oooo rrrr mmmm eeee eeee rrrr     nnnn aaaa aaaa rrrr     dddd eeee     vvvv eeee llll eeee     mmmm oooo gggg eeee llll iiii jjjj kkkk hhhh eeee dddd eeee nnnn !!!!

Weeversdrukkerij

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

Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Varsseveld

Aalten

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

De kleine

adverteerder

blijft belangrijk!

Daarom wordt

een weekblad

’echt’ gelezen.
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Het feest is op de oude locatie uit z'n
jasje gegroeid, omdat het door de ja-
ren heen steeds groter is geworden.
Dit jaar komen de bezoekers met bus-
sen uit de hele provincie Gelderland
en de bezoekers hebben dan op het

feestterrein volop de ruimte. Het feest
wordt wordt muzikaal gezien ver-
zorgd door de top 40 band B-Dazzled
en in het voorprogramma staat de
band Mash uit de gemeente Bronck-
horst. Het feest vind plaats op 4 no-
vember a.s. en de aanvang is om 21:00
uur. Voorverkoop van kaarten via
www.humstee.nl, tevens ook verkoop
bij de ingang van de tent. 
Het "Toldieks Piratenfeest" vindt de
volgende dag plaats. Locatie: Wolf-
straat 5 te Toldijk.

Humstee feest 
dit jaar ook in Toldijk
Het Humstee feest dat al jaren in
Hummelo is gehouden bij de fami-
lie Wullink zal dit jaar plaatsvin-
den in een grote feesttent in de wei-
landen van Vleesboerderij Garrit-
sen in Toldijk.

Kinderen van 5 tot 14 jaar kunnen
zich opgeven om met hun lievelings-
dier (konijn, kip, duif, cavia of ham-
ster) deel te nemen aan een wedstrijd.
Deze wedstrijd bestaat uit de volgende
onderdelen: 2 juryleden komen 1x

een huisbezoek afleggen en gaan de
dieren beoordelen op huisvesting, om-
gang en verzorging en geven hier pun-
ten voor; op zaterdag 4 november wor-
den de dieren in een kooi geplaatst en
nogmaals door 2 juryleden beoor-

deeld op verzorging en conditie. Ook
hiervoor worden punten gegeven. 

Daarna worden de punten van de 2 be-
oordelingen bij elkaar opgeteld en de-
gene met het hoogste aantal punten is
de winnaar in zijn of haar diergroep.
Voor iedere deelnemer is er een prijs. 

U kunt zich opgeven voor 10 oktober
bij D.Kuiper, Ruurloseweg 41, Hengel
gld., tel (0573) 55 29 31

Meld je lievelingsdier aan voor 10 oktober

Kind en Dier tijdens club show PKVorden

De pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden is al weer druk bezig met de
voorbereiding van de jaarlijkse clubshow die gehouden zal worden op 3,
4, en 5 november in Kapel de Wildenborch, Kapelweg 1 te Vorden. Zoals
ook in andere jaren wil de PKV ook dit jaar de jeugd weer betrekken bij
deze show.

De sociale woningvoorziening in de
gemeenten Berkelland, Bronckhorst
en Oost Gelre wordt verzorgd door
wooncorporatie ProWonen. Deze cor-
poratie is enkele jaren geleden ont-
staan door fusie van De Stiepel en
Woonklavier. De belangen van de
huurders van deze corporatie worden
vertegenwoordigd door besturen van
de huurdersverenigingen, verdeeld
over het werkgebied van ProWonen.
Huurdersvereniging HeVo behartigt
de belangen van huurders van bijna
1400 woningen in het gebied van de
voormalige gemeenten Hengelo (Gld.)
en Vorden. Ruim 1100 hiervan zijn lid
van de Huurdersvereniging HeVo.
De relatie die Huurdersvereniging He-
Vo heeft met ProWonen is gebaseerd
op het Besluit Beheer Sociale Huursec-
tor en de Overlegwet. Deze vormen de
basis van de juridische status. In het
werkgebied van ProWonen zijn zes
huurdersverenigingen actief. Zij heb-
ben zich verenigd in een samenwer-
kingsorganisatie, genaamd de Koepel.
Deze organisatie heeft een samenwer-
kingsovereenkomst met ProWonen en
dit vormt de basis van het overleg met

ProWonen in totaliteit en op lokaal ni-
veau (de lokale huurdersverenigin-
gen). Een van de belangrijkste taken
van de Koepel is het voorstellen van
twee leden van de Raad van Toezicht,
het hoogste orgaan van ProWonen. Dit
geschiedt op bindende voordracht.
Voor de HeVo is dit echter niet de
hoofdtaak. Dat is het vertegenwoordi-
gen van de huurders in het werkge-
bied en in de verschillende overlegor-
ganen. Hiertoe kent het bestuur een
aantal sectoren, zodat alle bestuursle-
den zich op een of meer van deze sec-
toren kunnen richten. Een belangrijk
aandachtspunt hierin is de vertegen-
woordiging in de bewonerscommis-
sies welke per project worden inge-
steld. Dit is de meest directe vorm van
samenwerking met enerzijds de huur-
ders en anderzijds ProWonen.

Om op de hoogte te blijven van wat er
zich landelijk op woongebied afspeelt,
is de HeVo lid van de Nederlandse
Woonbond. Regelmatig worden hier-
voor de provinciale vergaderingen be-
zocht en contacten onderhouden met
de consulent van de Woonbond. Ook
het scholingsaanbod van de Woon-
bond is onderdeel van dit lidmaat-
schap. Is er na het lezen van het boven-
staande interesse ontstaan over het
doen en laten van de Huurdersvereni-
ging HeVo en in het bijzonder het be-
stuurslidmaatschap, dan nodigen wij
u uit om te reageren via postbus 122,
7250 AC Vorden of via e-mail secrhe-
vo@planet.nl (zie ook de advertentie
in dit nummer).

'De sociale huursector 
heeft u nodig'
De kop boven dit artikel doet in
eerste instantie wat vreemd aan,
doch niets is minder waar, want
het bestuur van Huurdersvereni-
ging HeVo heeft enkele vacatures
die opgevuld dienen te worden.
Om een indruk te geven wie en wat
HeVo is, is een nadere kennisma-
king nuttig en wellicht noodzake-
lijk.

Thomas Walther lag derde en deed er
te lang over om Lougher te passeren
en eenmaal op de tweede plaats be-
land was Smees al uit het zicht ver-
dwenen. 

Hans won uiteindelijk de wedstrijd
met een race gemiddelde maar liefst
165 kilometer per uur en had een
voorsprong van 20 seconden op Walt-
her.Lougher eiste de derde plaats voor
zich op.

De verschillen uit het maar liefst 38
man grote deelnemersveld waren
enorm. "Een aantal rijders heb ik op
een ronde gezet" aldus Hans,die wel
genoten had van deze internationale
wedstrijd in Frohburg. 

Tonnie Wassink (zie foto) eindigde in
dit grote veld op een geweldige mooie
dertiende plaats. Wassink was uiter-
mate tevreden over de race die hij ge-
reden had.In Frohburg waren veel sup-
porters uit de gemeente Bronckhorst
aanwezig die zeer mooie races gezien
hadden. Tevens werd er ook een Drie
Landen Cup wedstrijd gereden die het
aanzien meer dan waard was.

Dit zijn wedstrijden die alleen in Hen-
gelo (HAMOVE), Oostende Belgie en in
Frohburg werden georganiseerd.

Op 22 oktober zal Hans Smees nog een
race rijden voor het Europees Kampi-
oenschap in Spanje op het circuit van
Cartagena.

Winst voor Hans Smees

Afgelopen weekend werd er in het Duitse Frohburg een internationale
250-cc race gereden. Op zaterdag had Hans Smees zich naar een tweede
tijd getraind achter de bekende Duitser Thomas Walther die ook voorin
meestrijd in het Europees Kampioenschap. Na de start van de race lag
Smees eerste voor de Ier Ian Lougher een specialist op stratencircuits.

Foto Henk Teerink

Mystiek, spiritualiteit en sprookjes
zijn associaties die opkomen bij het
getal 'Zeven'. Zo zijn er: de zeven cha-
kras, de zeven geitjes en de zeven
schoonheden. 'Zomers' staat voor
warmte, zon, licht, exotisch en kracht.
De toevoeging '.Art' en de gepresen-
teerde schilderijen van Eelko van Ier-
sel spreken voor zich. De kunstenaar
heeft thema's als geboorte, schepping,
meditatie, natuur, oosterse culturen
en mediterrane kleuren. 
In de kapel van Bronkhorst worden
zo'n dertig schilderijen getoond. Allen
kleurrijk en zonder herkenbare voor-
stelling, geschilderd vanuit de visie
van 'Zeven Zomers'. Allen geschilderd
zonder kwast, want de kunstenaar
schildert voor het grootste gedeelte
met zijn handen. Er is expressie en dy-
namiek te zien, maar tegelijkertijd
ook verstilling en meditatie. Van Iersel
nodigt de bezoekers graag uit de tijd
te nemen om te kijken. 'Te snel voorbij
de schilderijen rennen is niet voldoen-
de, want de hectiek van het alledaagse
leven mag eerst wegzakken, zodat er
ruimte komt voor onbevangenheid,
intimiteit en schoonheid. Kunst is er
niet enkel om bekeken te worden:
kunst kijkt ons aan. Er ontstaat een
beeldende dialoog tussen toeschou-
wer en schilderij'. 
U bent van harte welkom. Op zondag
8 oktober is er om 13.30 uur een fees-
telijke opening, met een muziekoptre-
den van Trio Brisa Latina Acoustic. De
expositie is van 7 tot en met 13 okto-
ber geopend, van 10.00 tot 18.00 uur.
Voor meer informatie zie: 
www.zevenzomers.nl

Eelko van Iersel
exposeert
'Zeven Zomers. Art' is de naam van
de expositie van beeldend kunste-
naar Eelko van Iersel. Hij maakt
kleurrijke, non-figuratieve schilde-
rijen en deze zijn te zien van 7 tot
en met 13 oktober in de kapel te
Bronkhorst.

Vanaf woensdag 28 september gaat de
politie het verkeer intensief controle-
ren op het naleven van de verkeersre-
gels. 
Daarnaast worden bewoners per brief
op deze maatregel gewezen. 

Tijdens het aanbrengen van het asfalt
worden in overleg met de politie extra
maatregelen getrof-fen. Alle maatrege-
len duren totdat het werk klaar is.

Hinder wegwerkers door
sluipverkeer N330 tussen
Hummelo en Zelhem
De provincie Gelderland werkt op
dit moment aan de N330. De weg-
werkers daar hebben veel last van
sluipverkeer op het fietspad en de
afgesloten rijbaan. De afgelopen
dagen zorgt het sluipverkeer voor
zeer veel over-last, dit heeft geleid
tot zeer onveilige situaties voor de
wegwerkers. Mede hierdoor heeft
de provincie besloten de politie te
vragen om as-sistentie te verlenen.

Negen weken lang geeft Super de Boer
gratis pakketzegels weg. Tegen inleve-
ring van een volle spaarkaart krijgt u
een gratis boodschappenpakket ter
waarde van 40 euro. 

Dit pakket zit boordevol leuke en lek-
kere producten, variërend van pasta
tot chips en van wasmiddel tot soep.

Tot en met 29 oktober 2006 krijgt u bij
besteding van elke 10 euro een gratis
pakketzegel. Bij veertig zegels is de
spaarkaart vol. 
U mag zoveel spaarkaarten inleveren
als u wilt! 

Om het sparen extra snel te laten
gaan, krijgt u bij actieproducten extra
pakketzegels. 

Begin dus snel met sparen voor het
uitgebreide boodschappenpakket!

Zegels sparen bij Super de Boer
Spaar voor een gratis boodschappenpakket
Super de Boer is uitgeroepen tot
Supermarkt van het Jaar… en dat
vieren we! Viert u met ons mee?
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Smederij Oldenhave is een ambachtelijk bedrijf in Vorden 

dat zich gespecialiseerd heeft in het restaureren en vervaardigen

van diverse metaalproducten met opdrachtgevers uit het hele land.

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een enthousiaste

Smid / Metaalbewerker
Wij bieden:

- afwisselend werk

- prettige werksfeer

- goede arbeidsvoorwaarden

- veilige en milieuvriendelijke werkomgeving

Wij vragen:

- creativiteit

- flexibele instelling

- enige ervaring in de metaal eventueel aangevuld met lasdiploma’s

- bereidheid tot volgen las- en smeedcursussen indien aanleg aanwezig

Maken jouw handen wat je ogen zien stuur dan een brief, 

een mail of bel voor een afspraak met Willem of Erik Oldenhave

Smederij Oldenhave

Bedrijvenweg 6, 7251 KX  Vorden

Telefoon 0575-551428

info@smederijoldenhave.nl

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

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

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

doen: Sanitiem biedt u de keus.

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

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S i i k i H l

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MER-

KEN 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

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

N I E U W

VANAF 23 SEPTEMBER
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Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

Elke 2e gast  eet  gratis  meeElke 2e gast  eet  gratis  mee
tegen inlevtegen inlev ering van deze bonering van deze bon

Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

�

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Juridisch advies nodig? 
Kijk op www. juridisk.nl

Juridisk biedt juridisch advisering tegen 
een zeer redelijke vergoeding, voor 

bedrijven en particulieren.
En dit in een stadium dat er nog geen 
kostbare advocatenpraktijk aan te pas 
komt en ook ter voorkoming daarvan.

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

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

  www.coditboomverzorging.nl

DEHEIDESMIDHS
Halle-Heideweg 16

7025 CL  Halle
tel. 0314 63 17 41
www.heidesmid.nl

 KACHELSHOW 7/8 OKTOBER

KETTING-
ZAAGSHOW

zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober (zondag van 12.00 - 17.00 uur)

Grootste kachelshowroom van Oost-Gelderland!
Kijk ook op www.kachel.nl

• houtkachels • gaskachels • electrische kachels • schouwen
Tevens het adres voor:

RVS dubbelwandige afvoerkanalen, RVS flexibele voering voor bestaand kanaal,
Diverse kachelafvoermaterialen, Diverse kachelreparatiematerialen

Voor de kinderen is er een SPRINGKUSSEN

HEIDESMID

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
7 oktober

DJ Martijn Wolsink

BBBB aaaa cccc kkkk     tttt oooo     tttt hhhh eeee
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Open dagen bij 70-jarige Heide Smid

Ook op zaterdag 7 en zondag 8 okto-
ber bent u weer welkom. U kunt
gezellig het hele weekend rondneu-
zen in de verrassend grote winkel en
bijvoorbeeld een kijkje nemen in de -

recent vernieuwde- kachelshow-
room, waar houtkachels, gaskachels,
elektrische kachels en schouwen
bewonderd kunnen worden en u
kunt profiteren van diverse najaar-
saanbiedingen. De Heide Smid aan
de Halle-Heideweg 16 is op zaterdag
7 oktober geopend van 8.30 tot 16.00
uur en op zondag 8 oktober van
12.00 tot 17.00 uur. 
De kachelshowroom van De Heide
Smid mag u gerust de grootste van
Oost-Gelderland noemen. Toch is het
niet zo dat tijdens de open dagen uit-
sluitend kachels getoond worden. De
bezoeker kan ook rekenen op een
demonstratie van tuinmachines,
waaronder een (gehorige) ketting-
zaagshow. Daarnaast kunt u tuin- en
parkmachines bezichtigen en een

(wat verlate) blik werpen op de tuin-
meubelcollectie. Nieuw in het afge-
lopen voorjaars- en zomerseizoen
waren de tuinmeubelen van Borek.
Met het kunststof vlechtwerk dat
zorgt voor een eigentijds design en
een ijzersterke kwaliteit zijn de meu-
belen ook erg geschikt voor wat
extra zitcomfort in de serre. En dus
tóch nog interessant in het najaar.
Daarom alleen al mag de afdeling
tuinmeubelen niet overgeslagen
worden.
Nadere informatie kunt u krijgen
via de website www.kachel.nl en
www.heidesmid.nl of via tel. 0314-
631741.

De tocht begint om 10.00 uur in de
Hervormde Kerk te Steenderen met een
kopje koffie. De historicus Gerke Hoekstra
vertelt over de heilige Remigius van wie de
kerk de naam draagt. Wilbert Berendsen
demonstreert het prachtige Mitterreither-
orgel en geeft een klein concert.
Vervolgens wordt om 11.15 uur de R.K.
Willibrorduskerk in Vierakker (vlak bij
Wichmond) aangedaan. In deze kerk zit
bijzonder veel symboliek verstopt in de
schilderingen en de betegeling van de
vloer. Er staat een wonderschoon, fijnbe-
snaard Elberinkorgel, waar Wilbert
Berendsen passende muziek op ten gehore
zal brengen.
Daarna is er wat tijd ingeruimd voor een
op eigen gelegenheid te genieten lunch.
Om 13.30 uur gaat de tocht verder naar de
Dorpskerk te Vorden (gewijd aan Antonius)
met een prachtig Lohmanorgel uit 1834.
De laatste halte is om 15.00 uur de
Lambertikerk te Zelhem, met het naoor-
logse Van Leeuwenorgel, waar Wilbert
Berendsen met een klinkend concert de
tocht om ongeveer 16.00 uur zal besluiten.
Deelname is gratis. Er is de mogelijkheid
tot een vrije gift om de onkosten te druk-
ken. Er is een uitgebreid tekstboek met
informatie over de hei-ligen en de orgels
verkrijgbaar voor € 1,--.
Meer informatie kunt u vinden op de web-
site  www.lambertikerk.nl/orgeltocht of
tel. 0314-623408. 

De Heide Smid viert feest. Het bedrijf dat in 1936 begon in een kleine
schuur en inmiddels uitgegroeid is tot een warenhuis met diverse spe-
cialismen wordt in oktober 70 jaar oud. Drie generaties Wisselink heb-
ben het bedrijf gemaakt tot wat het nu is: enerzijds een praktische en
gemoedelijke vakzaak voor mensen uit de omgeving en anderzijds één
van de grootste kachelspecialisten van Nederland. Geen wonder dat er
op de open dagen mensen uit alle windstreken op de specialist uit Halle
Heide afkomen.

Rondom de ‘Smoks Hanne Rit,  een rit voor oude en/of bijzondere voer-
tuigen (auto’s, motoren en bromfietsen) wordt zondag 8 oktober een
gezellige dag georganiseerd in het centrum van Zelhem. De bijzondere
voertuigen zullen opgesteld staan en er zijn volop activitei-ten.

Op 8 oktober wordt er voor de negende keer een grote hobbybeurs
gehouden in de zalen van café restaurant ‘Het Witte Paard’ in Zelhem.
Ruim 60 hobbyisten uit Twente en de Achterhoek zullen u graag hun
hobby demonstreren en natuurlijk de productie van hun hobby ver-
kopen.

Onder de titel ‘Vrome bakstenen en vrolijke orgelpijpen’ verzorgt Vorming en Toerusting van de raad van ker-
ken Zelhem en omgeving op zaterdag 7 oktober een bijzondere tocht langs vier kerken in de gemeente
Bronckhorst. 

Gezellige dag in centrum Zelhem

ANBO 50 plus Zelhem
Op dinsdag 10 oktober wordt de
maandelijkse ANBO-middag gehou-
den in zalencentrum 't Witte Paard
te Zelhem. Het programma zal deze
middag zal in het teken staan van de
Osteoporose (botontkalking), een
onderwerp dat van belang is voor ie-
dereen die ouder wordt.
Het bestuur hoopt er weer vele
leden en nieuwe leden te mogen
ontmoeten. Als u geen vervoer hebt,
kunt u contact opnemen met dhr. J.
Reinders, tel. 0314-624486.

U bent welkom vanaf 13.30 uur.
RRiijjbbeewwiijjss  KKeeuurriinngg  7700++
Er zijn ook weer keuringen gepland
voor automobilisten 70+. Op de
zaterdagen 4 november en 2 decem-
ber zullen de eerstvolgende keurin-
gen plaatsvinden op Zorgcentrum
de Zonnekamp te Zelhem. U kunt
zich (voor Zelhem en omgeving)
opgeven bij mevr. Janny de Kruijk,
tel. 0314-622971 (Alleen tussen 18.00
en 20.00 uur). 
Voor Hengelo en omgeving kunt u
contact opnemen met Dhr. H.
Speulman, tel. 0575-463131.

Hobbybeurs in ’t Witte Paard

De ‘Smoks Hanne Rit’ is een rit door
het prachtige Achterhoekse land-
schap, waarbij een groot aantal
gehandicapten gevraagd wordt om
(een deel van) de rit mee te maken.
Ongeveer 125 voertuigen zullen aan
deze rit deelnemen. Het eindpunt
van de rit is in het centrum van
Zelhem, waar de voertuigen vervol-
gens worden opgesteld om te kun-
nen worden bewonderd door de vele
liefhebbers van deze voertuigen.

Ook zullen er oldtimers te koop zijn
en zal een autospuiter laten zien
wat zijn vak inhoudt.
Verder zullen diverse winkels in
Zelhem die zondagmiddag geopend
zijn, is er een podium met muziek
uit de jaren ’60, worden er oliebol-
len gebakken, zijn er springkussens,
etc.
De activiteiten duren van 12.00 tot
17.00 uur en de entree is vrij.

Zo zijn er groendecoratie, kaarsen,
sieraden, kaarten, speksteen, pop-
penkleertjes, zijde, poppen, pente-
keningen, grolsche wanten, warmte
zakken, vogelhuisjes, decoratie voor
binnen en buiten en vele anderen.
Er zijn ook nieuwe hobbyisten op de
hobbybeurs. Dhr. Maalderink uit
Harfsen maakt stoeltjes, tafeltjes
van conserven blikken. Mevr. Bulten
uit Doetinchem maakt mozaïeken,
mevr. Groot Zevert uit Groenlo
maakt grolsche wanten en dhr. en
mevr. Trekop uit Lochem laten u

groendecoraties zien.
Kom langs op zondag 8 oktober voor
cadeautjes, hobby ideeën, een work-
shop, hobbymaterialen of gewoon
voor de gezelligheid. 
De beurs is geopend voor publiek
van 10.00 uur tot 17.00 uur de entree
bedraagt € 1,50.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis
toegang. 
Voor nadere informatie kunt u de
website 
www.hobbybeurs.com bezoeken.

Vrome bakstenen en vrolijke orgelpijpen
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NatuurfotoFestival 
Galerie Bibliotheek

Het 20-jarig bestaan van de
Vereniging van Natuurfotografen te
Apeldoorn is aanleiding tot een fee-
stelijke fototentoonstelling, die op
meerdere plaatsen in Gelder-
land te zien zal zijn en in
Zelhem de première beleeft.
Respect voor natuur en milieu
is uitgangspunt voor het foto-
werk van de leden, die samen
de grootste vereniging van
natuurfotografen in Neder-
land vormen. 

Van 7 oktober tot 11 november
kunt u het werk van Ad van
Roosendaal, Bas Weetink, Ben
Verboom, Frank Terstappen,
Herman van der Hart, Jan
Huttinga, Jeroen Scheffers,
Menno Graaf, Michiel Schaap,
Paul Raps, Peter Koren, Rini

Schuurkamp, Ronno Tramper, Tom
van Hell en Yvette van Bommel bekij-
ken tijdens de openingstijden van de
bibliotheek.
De tentoonstelling wordt geopend
op zaterdag 7 oktober om 17.00 uur
door de voorzitter van de Ver. van
Natuurfotografen Apeldoorn, Jeroen
Scheffers.

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op technisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472933    Fax: 0313-472005

Lid van
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten soepel 

aan bij de specifieke wensen van de 

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons een 

grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen de 

mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

DE ERKENDE
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

Sinds maandag 2 okto-
ber is de nieuwe websi-
te van Waterschap Rijn
en IJssel online. Het is
een frisse, eigentijdse
site geworden waarbij
de informatiebehoefte
van de burger voorop
staat. In toenemende
mate zal de website de
spil van de communi-
catie naar de burger
worden.

Toepassingen 
oneindig

De site heeft een heel
nieuw gezicht gekre-
gen, al zijn de ver-
trouwde kleuren ook
op de nieuwe site pro-
minent aanwezig. De
indeling is waar nodig
aangepast, zodat de
burger de voor hem
meest interessante
informatie zo snel
mogelijk kan vinden.
Zo heeft regionale pro-
jectinformatie een pro-
minente plek gekre-
gen. Dit is informatie
die voor de burger inte-
ressant is. Een website
is echter nooit klaar.
Zo zal het digitaal
loket in de nabije toe-
komst nog flink wor-
den uitgebreid. Ook
Geoweb wordt binnen-
kort op de site
geplaatst. Met deze
applicatie kan de bur-
ger z’n eigen woonom-
geving op kaartmateri-
aal bekijken en direct
zien welke projecten
van het waterschap
waar worden of zijn
uitgevoerd. 

Samenwerking 
waterschapshuis

In samenwerking met
het waterschapshuis
heeft Waterschap Rijn
en IJssel voor een
nieuw CMS-systeem
gekozen. Een aantal
waterschappen werkt
nu met hetzelfde
systeem. Dit levert niet
alleen een kostenvoor-
deel op, ook de experti-
se kan met elkaar
gedeeld worden. Als

het ene waterschap
met een goede toepas-
sing voor de burger
komt, kan het andere
waterschap hiervan
gebruik maken.

Website als spil van de
communicatie

De website vormt een
belangrijke spil in de
communicatie. Via de
site blijft de burger op
de hoogte  van alle
actuele zaken, beleids-
stukken, maar kan ook
bezwaar maken. De
doelstelling is om in de
toekomst veel van de
dienstverlening via de
website te laten ver-
lopen. 

Burgers kunnen met
vragen natuurlijk ook
altijd telefonisch bij
het waterschap te-
recht (tel. 0314-369336)
en het persoonlijk con-
tact met de burger
blijft een belangrijk
communicatiemiddel. 

Waterschap stelt 
informatie-behoefte 

burger voorop
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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

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

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

Zondag 22 oktober

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur
Kraam € 20,00 (4mx1,20m)

,,REAN’’
Tel. 06 5148 1527

TTTT IIII JJJJ DDDD IIII GGGG     BBBB OOOO EEEE KKKK EEEE NNNN     !!!! !!!! !!!!

Kom je om in de spullen? Loopt
je huishouden niet zoals je dat
zelf wilt? Is je thuis-administra-
tie een papierberg? En wil je
daar samen iets aan doen?
Bel of mail mij dan vrijblijvend!

„met frisse blik”
professional organizing

0575-553553 of 06.498.490.39
info@metfrisseblik.nl
www.metfrisseblik.nl

... metsmaak ingericht!
Bruggink. Alles in één hand. Een keuken kies je met

zorg, je wilt er immers jaren plezier van hebben. Wij begrijpen dit als

geen ander. In onze showroom vindt u een ruime variatie in stijlen

en prijsklassen. Onze adviseurs maken graag een perfect passend

ontwerp naar uw wensen. Onze monteurs zorgen voor het vakkundig

plaatsen en...natuurlijk werken wij zonder aanbetaling!

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

Salon Handsome

Soldatenhuis 48
7261 VJ Ruurlo

Tel.: 06-24 405 107

• Acrylnagels
• Gelnagels
• 3D- en andere Nail art
• Manicure

www.salon-handsome.nl

 

De beste kwaliteit tegels, tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
7 oktober

DJ Martijn Wolsink

BBBB aaaa cccc kkkk     tttt oooo     tttt hhhh eeee
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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

CHIQUITA
BANANEN

KILO NU 99 ct

OKTOBER-AANBIEDING:

GROLSCH PILSNER
krat 24 flesjes NU 7.49

BOERENKOOL 

2 zakken à 300 gram

1+1 GRATIS

NU 1.19

ROOKWORST
pak 250 gram à 1.09

NU

2+1 GRATIS
BAKE-OFF:

PAIN BRODEN
bijv.: PAIN MEDITERRANE

PER STUK
van 1.89 voor 1.39

VARKENSHAAS
GROOTVERPAKKING

kilo
van 14.48
voor 11.98

BOLCHRYSANT
IN HENGSELMAND

PER STUK
van 6.95 voor 3.95

OKTOBER WIJN MAAND!

o.a. SWARTLAND
CAB. SAUVIGNON

fles 0.75 liter
van 4.49 voor 3.69
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HALLE vr.pr. q 390.000,- k.k

Hofstraat 6 - Aan de rand van het dorp gelegen, een VRIJSTAANDE
WONING met aangebouwde bijkeuken en garage.
Bouwjaar 1988/1989, bijkeuken 1997. Perceelsoppervlakte 427 m2.
Inhoud 340 m3. Er is een kantoorruimte op de begane grond en deze
is voorzien van aansluitingen voor badkamer.

HENGELO GLD vr.pr. q 229.000,- k.k

Korenbloemstraat 5 - Op goede locatie gelegen, een goed
onderhouden, aan de achterzijde uitgebouwde HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met vrijstaande garage, berging en besloten tuin.
Perceelsoppervlakte 244 m2. Inhoud ± 352 m3. Vrij uitzicht aan
voorzijde over speeltuin.

HENGELO GLD vr.pr. q 174.500,- k.k

Maanstraat 21 - In rustige straat gelegen, een goed onderhouden
middenwoning met stenen berging en tuin op het zuiden.
Perceelsoppervlakte 136 m?. Inhoud 325 m?. Bouwjaar 1967.
Het geheel is uitgevoerd in lichte kleuren. Nabij uitvalswegen en
het buitengebied.

STEENDEREN vr.pr. q 449.000,- k.k

De Eiken 2 - ZEER ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS (± 1000 m3)
met aangebouwde garage. Bouwjaar 1999. Perceelsoppervlakte
486 m2. Totale inhoud ± 1000 m3. Het geheel wordt omgeven door
een fraaie tuin met vijverpartij, tuinhuis en buitenhaard. Woning voor
liefhebbers van ruimte!

VORDEN vr.pr. q 369.000,- k.k

Wiersserbroekweg 1a - Uitzonderlijk fraai gelegen HALFVRIJSTAANDE
WONING  met schuren en weiland. Inhoud woongedeelte ± 400 m3.
Perceelsopp. 4885 m2. Oorspronkelijk bouwjaar ± 1920. Grotendeels
verbouwd / gerenoveerd in ± 2001. Object heeft thans een agrarische
bestemming. Woning is tezamen met nr. 1 planologisch één woning.

ZELHEM vr.pr. q 349.000,- k.k

Brinkweg 16 - Nabij het centrum gelegen, goed onderhouden,
sfeervol VRIJSTAAND WOONHUIS met garage, carport, tuinhuis en
besloten tuin. Bouwjaar 1920. Inhoud ± 450 m3. Perceelsoppervlakte
660 m2. De tuin is fraai aangelegd met gazon, struiken en vijverpartij.

Functiewijziging in 

het buitengebied?

Luimes&Lebbink

Makelaars maakt 

er werk van!
HENGELO GLD vr.pr. q 675.000,- k.k

Zelhemseweg 26-28 - Aan de rand van het dorp gelegen kantoor/
woongebouw met goede werkplaats en een perceel industrieterrein.
Inhoud kantoor/woongebouw ± 1375 m3. Afm. werkplaats 7.5 m2 x
14.5 m2. Perceelsopp. huisperceel 1875 m2. Oppervlakte perceel
industrieterrein 1305 m2. Totale oppervlakte 3180 m2. Het kantoor/
woongebouw is thans in gebruik als 3 separate wooneenheden.
Bestemming Handel en Nijverheid met max. 2 dienstwoningen.

ZELHEM vr.pr. q 268.000,- k.k

Jan van Eyckstraat 1a - In zeer gewilde woonwijk gelegen,
nabij centrum, een degelijk gebouwd, goed onderhouden HELFT
VAN EEN DUBBEL HERENHUIS met vrijstaande stenen garage en
tuin. Bouwjaar circa 1983/1984. Perceelsoppervlakte 273 m2.
Inhoud ± 375 m3. Vrije achtertuin met vijverpartij op het westen.
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ZELHEM vr.pr. q 442.500,- k.k

De Garde 1 - In de rustige woonwijk Het Soerlant gelegen, een
in 1995 onder architectuur gebouwde VRIJSTAANDE WONING met
aangebouwde garage. Bouwjaar 1995. Perceelsoppervlakte 563 m2.
Inhoud ± 500 m3. Het geheel geeft een verzorgde indruk.
Fraai aangelegde tuin met diverse terrassen en vijverpartij.

ZELHEM vr.pr. q 234.000,- k.k

Prinses Irenestraat 7 - Op royale kavel, nabij centrum gelegen
een UITGEBOUWD HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS met garage en
zeer diepe achtertuin. Bouwjaar ± 1964. Perceelsoppervlakte 379 m2.
Inhoud ± 320 m3. Tuin is gelegen op het zuidwesten. Stenen garage
(spouw) met zolder (afmeting ± 3,5 m x 8,5 m).

ZELHEM vr.pr. q 324.500,- k.k

Prinses Irenestraat 8 - Nabij het centrum gelegen, goed onderhouden
VRIJSTAANDE WONING met garage en tuin. Bouwjaar 1964, uitbouw
1991, garage 1992. Perceelsoppervlakte 423 m2. Inhoud ca. 460 m3,
garage 47 m3. De woonkamer is voorzien van een massieve eikenhouten
vloer. De keuken is voorzien van vloerverwarming en plavuizen.

ZELHEM vr.pr. q 359.000,- k.k

Papaverstraat 51 - Op een mooie locatie gelegen, nabij het
centrum, een goed onderhouden ROYAAL UITGEBOUWD VRIJSTAAND
WOONHUIS (6 slaapk.) met aangebouwde garage en tuin. Bouwjaar
± 1974 / aanbouw 1978/1979. Inhoud ± 500 m3 (exclusief garage).
Perceelsoppervlakte 493 m2. Tuin op zuidwesten. CV-ketel 2006.

ZELHEM vr.pr. q 184.000,- k.k

Zonnebloemstraat 7 - Een in 1998 geheel gerenoveerde c.q.
gemoderniseerde ROYALE MIDDENWONING met houten berging, tuin
en achterom. Bouwjaar circa 1968. Inhoud circa 380 m3. Perceels-
oppervlakte 148 m2. Het geheel geeft een verzorgde indruk. Deze
woning moet u van binnen gezien hebben!

Luimes&Lebbink

Makelaars.

Het makelaarskantoor 

van Bronckhorst met

toegang tot Funda.nl

VOOR AL UW AANKOPEN, 
VERKOPEN EN TAXATIES STAAN

WIJ GRAAG VOOR U KLAAR.

V.l.n.r.: Chantal Langermans-Wiegerinck (makelaar),
Susan Wolsink (officemanager), Erna Lankhof-Veenink (makelaar) 

en Bert Lebbink (directeur/makelaar)

ZELHEM vr.pr. q 259.000,- k.k

Troelstrastraat 6 - Vrijstaand woonhuis met slaap- en badkamer
op de begane grond. In een rustige woonwijk gelegen, een goed
onderhouden uitgebouwde woning met garage/berging en tuin.
Inhoud ca. 365 m3. Perceelsoppervlakte 488 m2. De woning is voorzien
van gedeeltelijk dubbel glas en spouwisolatie.

ZELHEM vr.pr. q 574.500,- k.k

Halseweg 38 - In het buitengebied gelegen royale WOONBOERDERIJ
met twee schuren, weiland en cultuurgrond. Bouwjaar 1928. Inhoud
1.990 m3. Perceelsoppervlakte 27.500 m2. Voorhuis voorzien van
rolluiken. Schuur afmeting 25 x 11 m. Paardenstal 10 x 4,60 m.

    



www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

40/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 oktober 2006

Al 
Capone’s
Pizza
Quattro stagioni, buono sano, 
vegetariana of salmone delight
Per stuk 530-555 gram
ELDERS 6.99

4.99

Heineken
Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl
ELDERS 9.45

7.75

* Alcohol verkopen wij alleen aan 
personen van 16 jaar en ouder.

Campina
Vlaflip 
of dubbel-
vlaflip
Diverse smaken
Pak 1 liter 
ELDERS 1.79

1.39

Vis Marine
Gerookte 
Noorse zalm
Pakje 100 gram
ELDERS 3.00

1.99

2halen
1betalen

Tierra 
Buena
Merlot, cabernet 
sauvignon, chardonnay, rosé of malbec
2 flessen à 75 cl. naar keuze
ELDERS 9.56  Nu 4.78

Bak 2 kilo 1.99
2 kilo

Witte druiven Italia

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes
Kilo
ELDERS 11.98

7.98
kilo

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

Sterwijnen �

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

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

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

www.plussupermarkt.nl

Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

U raakt nooit

uitgekeken

met Varilux®

Zeefdruk cadeau! bij Varilux® brillenglazen

Varilux glazen geven u op elke kijkafstand de best mogelijke correctie. Dat is één
belangrijke reden waarom u nooit raakt uitgekeken met deze bijzondere multifocale
glazen die zijn te herkennen aan de lasergravering. Met geen enkel ander multifocaal
glas kunt u zó natuurlijk zien. Voorzien van de unieke Crizal Alizé coating zijn uw Varilux
glazen ook nog eens vet-, vuil- en waterafstotend. Bovendien krijgt u van ons, zolang
de voorraad strekt, tot en met uiterlijk 11 november 2006 bij aankoop van een bril
met de originele Varilux glazen een waardevolle, genummerde en gesigneerde zeef-
druk cadeau van een gerenommeerd kunstenaar. De oplage van de (32 verschillende!)
zeefdrukken is gelimiteerd: dus hoe sneller u uw bril kiest, hoe groter uw keuze.

Zutphenseweg 7

7251 DG Vorden

Tel. (0575) 55 15 05

S
te

m

pel van stip
th

e
id

vraagt enkele

bezorgers (m/v)

Voor het gebied

VORDEN
Ideaal voor vutters, huisvrouwen,

W.A.O.-ers, enz.

Per bezorgdag enkele uurtjes werk.

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
(0575) 51 37 19


