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Gun jezelf een
dagje in de
herfstvakantie)
Vorden - Verwen jezelf met een
dagje uit in Vorden (met of zon-
der vriendinnen). Galerie De Bur-
gerij (met koffie- en theeschenke-
rij) en tekenpraktijk Het Kleine
Veld laten u een leuke dag bele-
ven.

In de ochtend gaan we tekenen en
schilderen in Het Kleine Veld. Rian
Drok helpt u alle zorgen te vergeten
en een prachtig kunstwerk te maken.
's Middags gaat u met een natuurgids
wandelen in de prachtige omgeving
van Vorden. Tenslotte sluit u de dag
afin Galerie de Burgerij met een High
Tea met homemade gebak.

Data: donderdag 20 en 27 oktober.
Opgave via www.deburgerij-vorden.nl
of www.tekenpraktijkhetkleineveld.
nl r»f Vm Pion TV-rOr-

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10
Fax: (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
udQnnp

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer

POLITIE (0900) 88 44

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Hans Aartsen bedankt iedereen

Vorden. Het werk aan de kerk is
gedaan. De rommel is weer op-
geruimd en de kerk is weer aan-
gekleed. De kerk gaat op zondag
23 oktober weer als kerk functi-
oneren, 's morgens met een ere-
dienst (10.00 uur, deze begint in
de Gereformeerde kerk en ein-
digt in de Dorpskerk) en 's mid-
dags (14.30 uur) met een feeste-
lijk concert. Hierbij bent u van
harte welkom. Voor de aanvang
van de kerkdienst in de Gerefor-
meerde kerk is er al gelegenheid
om elkaar vanaf 9.30 uur onder
het genot van koffie en 'iets lek-
kers ' te ontmoeten.

Na een kort samenzijn is het de be-
doeling om zich tegen 10.45 uur te
verplaatsen naar de Hervormde kerk,
waar de voorzitter van de kerkenraad
Henk Vriend de voordeur zal herope-
nen. Tegenovergesteld aan de dienst
van 27 februari bij de tijdelijke slui-
ting, toen liturgische attributen wer-
den uitgedragen, zullen deze nu weer
worden binnengedragen.
Maar wellicht hebt u behoefte om
eens rustig de herinrichting van de
kerk, waar velen van u zo royaal aan
hebben bijgedragen te bekijken. Dat
kan op zaterdag 29 oktober. Dan is
de kerk open van 10.00 -16.00 uur
voor een ieder die wil kijken, vragen
wil stellen of zomaar eens rustig wil
zitten in een hernieuwd interieur
van de oude Dorpskerk. Ook bent u

woensdag 26 oktober welkom tussen
14.00 uur en 17.00 uur. Deze middag
is met name bedoeld voor jonge ou-
ders met schoolgaande kinderen.

Zoals bekend zijn de meeste banken
vervangen door stoelen, zijn 6 ronde
banken na een grondige opknapbeurt
herplaatst. De Hackfortbanken in het
Lindese End zijn opnieuw gelakt en
er is vloerverwarming aangebracht.
De laatste maand zijn tegels op de
nieuwe betonvloer gelegd en is de
consistorie opgeknapt. Stoelen zijn
geplaatst voor de zondagsdiensten
en in de opslag staan 200 bijzetstoe-
len. Ook is er een toiletruimte gere-
aliseerd en in de achterhoek is een
kleine ruimte vrijgemaakt voor koffie
en thee uitgifte. Verder het schilder-
werk, niet vergeten zo mooi. Ook is
er een stiltehoek gecreëerd.

Tijdens een informele bijeenkomst
op dinsdag 4 oktober zijn de werk-
zaamheden officieel afgesloten. Alle
betrokkenen bij de herinrichting
hebben met eigen ogen het resultaat
van de herinrichting onder het genot
van een kopje koffie en een drankje
kunnen bekijken. Hans Aartsen,
voorzitter college Kerkrentmeesters
bedankte hen allen voor hun inzet
en vakbekwaamheid.
Namens de commissie geldwerving
bood Janny Bosch een cheque aan
met daarop het resultaat van de ge
houden acties. In totaal is er een be-

drag van Euro 128.014,06 binnen ge-
komen met onder ander de huis -aan
-huisactie, giften van het bedrijfsle-
ven en een aantal goede doelen. Ter
gelegenheid van het open huis is er
een schilderijen expositie over de
Schepping van de heer G. van Dijk
uit Lochem. De zeven schilderijen
zijn wat volgorde betreft aan Genesis
l gerelateerd..

Dagschotels
ma: Hutspot met hachée C f 2,5O

di: Boerenkool € 12,5O

wo: Visproevenj <€ 2 9, 5 O
9 gerechtjes in 3 gangen

do: Wildproevenj, v.a. 1 5 oktober

vrij: Vleesproeverij, € 29, 5O
9 gerechtjes in 3 gangen

Tapperij en Eeterjj De Smoks
Markt 2 1 -23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314)620055

Contractverlening Michel
Feukkink en v.v. Vorden
Vorden - Het voetbalseizoen
2011-2012 is nog lang niet hal-
verwege, maar nu al is duide-
lijk, dat er een klik is tussen
enerzijds, trainer Michel Feuk-
kink uit Zutphen, en ander-
zijds de spelersgroep van Vor-
den l en het bestuur.

Alle partijen zijn tevreden over de
visie van Feukkink, de chemie tus-
sen trainer en elftal en de resulta-
ten van de selectie in het lopende
seizoen. Reden voldoende om het
bestaande contract, lopend tot
mei 2012, aan te passen en te ver-
lengen tot mei 2014.

Collecte
Dierenbescherming
In de week van 4 oktober is er
voor de Dierenbescherming in
het dorp Vorden een bedrag van
€ 868,50 opgehaald.

Dit bedrag wordt in deze regio be-
steed. Hartelijk dank aan alle gevers
en collectanten.

VAN DE KOLK
wonen en slapen

UW AUPIN6 EN TEMPUR
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK
Nieuwstad 8 Lochem-Tel:. 0573 -251761

Banen(ContacU*-

opbrengst actie

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
In Gereformeerde en Hervormde kerk i.v.m. heropening Her-
vormde kerk
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 23 oktober 10.00 uur. Mevr. Momberg-Leusink, Hen-
gelo.

RJC kerk Vorden:
Zondag 23 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, F. Hogenelst en
Dopen, Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 22 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst,
Volkszang.
Zondag 23 oktober geen viering.

Tandarts:
22-23 oktober G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 -12.00 uur.

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. Al, A2, BI, B2, Hartbewaking (CCU), Fl, NO, NI, N2:
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag:
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU):
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (BO): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 02 50. Bijvoorbeeld 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 storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6,
Ziitphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriet Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

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: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.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
ledere 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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St COEH
Ie en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat
te Hengelo Gld.

Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel.(0575)551688
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten:
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men als
particulier c.q. bedrijf ingeschreven
in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel, dan voldoet men
niet aan deze criteria en wordt
de tekst als gewone advertentie
geplaatst, tegen de normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor
80 karakters; elk karakter meer
€ 0,04. Brieven onder nummer,
hierover worden geen inlichtingen
verstrekt aan derden, € 4,17 (incl.
btw) extra. Dubieuze of anonieme
opgaven worden niet geplaatst.
Betaling: contant anders worden
administratiekosten berekend a
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via
onze website www.contact.nl
Berekening kan geschieden via de
op de site geplaatste bereken-
methode.

•Aangeb. Woonruimte
voor 1a 2 pers. Indeling:
Woonkamer, Slaapkamer,
Keuken, Douche, toilet en
bergruimte. Prijs € 455,- All
In per mnd. tel. 0575-461733

•Gevraagd: één of enkele
hectares (biologisch te ge-
bruiken) grasland voor het
begrazen met jongvee en
hooiwinning. Aanvang in
overleg. A. Wijnstra 0575
559280.

•Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,

•THAILAND-Winter vakan-
tie bij Vordenaren-www.ban-
dokmaai.com.

•Zo. 23 oktober van 10.00
-17.00 uur vindt de laatste
open dag van dit jaar plaats
op de Wiersse. Er worden
planten verkocht en lichte
maaltijden geserveerd.
Kinderen tot 9 jaar gratis,
honden niet toegestaan.
Entree: € 6,50 p.p. Groepen
kunnen ook op andere tij-
den afspreken: tel. 0573 -
451409. Voor meer informa-
tie www.dewiersse.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

HOOI en STRO

Veevoederhandel

H. Vlogman
0575-552959

Gratis
geboortekaartjes

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

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

Vlaai van de week

Appel-speciaalvlaai
6-8 personen € O j95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor c 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbiedingen

Mueslibollen 6voor € 2,50
Speculaasstaaf € 2,50
Aanbiedingen geldig van di 11 oktober t/m za 22 oktober.

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Te koop: KIPPEN AAN DE 1EG
Goossens,tel.(0575)463743.

Alleen op afspraak.

Reinier & Leonie's
Groenten, Fruit & Traiteur

Nieuwe oogst
mandarijnen vol sap 15 stuks 2.99

Gieser Wilderman
stoofperen 2,5 kilo 1.99

Kaki/Persimmon fruit 8 voor 2.99

Bij aankoop van alle gesneden stampot
groenten, GRATIS geschrapte aardappelen

Zeer goedgevulde huisgemaakte wraps
met een grote bak rauwkost GRATIS maaltijd

voor 2 pers. samen € 9.95

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 oktober.
Burg. Galleestraat3, Vorden. Tel. 0575-550850

/Usfn-oeJc 85a, Zutphen. Tel. 0575-5427/1

f GRAND

de ROTONDE
Dagmenu's 19 t/m 25 oktober
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu's bij u thuis laten
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 19 oktober Knoflook roomsoep/Karbonade de
Rotonde met champignonsaus, aardappelen en groente

Donderdag 20 oktober Zuurkoolovenschotel met gehakt,
ananas, verse worst en zuurgarnituur/ Tiramisu met slag-
room

Vrijdag 21 oktober Groentesoep/Zalmfitet met mosterd-
saus, rijst en warme groente.
Zaterdag 22 oktober (alleen afhalen/bezorgen) Kipspies
met pindasaus, Frieten en rauwkostsalade /Us met slag-
room
Maandag 24 oktber Runderbouillon met flensjes/ Spies de
rotonde met kruidenboter, aardappelen en rauwkostsalade

Dinsdag 25 oktober Wiener Schnitzel met aardappelen en
groente/ijs met slagroom

Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

HHHHRBHMBS



In de vroege ochtend van donderdag 13 oktober
2011 is mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Johannes Antonius (Hans)
Boesveld

overleden. Hij is slechts 58 jaar geworden

Keijenborg:
Steenderen:

Baak:

D. Boesveld - Hoekman
l na Bijvank - Boesveld
Jan Bijvank
Pim
Joep en Lisanne
Erna Smit - Boesveld
Erwin Smit
Max
Nena

Past. Bouwhuisstraat 3
7223 LJ Baak

Hans ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Piet Heinstraat 31 te Zutphen.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op donderdag 20 oktober om 11.30 uur in de
aula van 'De Omarming' Voorsterallee 95, 7203
DN Zutphen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de condoleancekamer van het crematorium.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot afscheid nemen van 11.10 tot 11.20 uur.

Indien u geen kaart heeft ontvangen,
mag u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
Zoveel warme woorden,
Zoveel belangstelling en zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven tijdens
zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze bijzondere vader en trotse opa.

Jan Jansen

Dinie Jansen-Eggink

Jan en Jolande
Jolanda en Wim

Anouk
Gwen

Miranda en Arnold
Luuk
Daan

Hengelo (gld), oktober 2011

Cursus Keltisch (knopend)
tekenen

Begint 25 oktober.
Je kunt er nog bij!

5 lessen om te proberen.

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl
tel. Rian Drok 0575-542937

uiterfcamp
07 AxJ*

. .. '.. .. ' ._-.: ..-- .. : . . . . - • " : • ' "'.''' •/-*.•: ' - - ' . -

UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriet Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

ALOE VERA
Alles over de krachten van

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Nat hè!
Kloofmachine

nodig?
0575-559223
www.party-service-achterhoek.nl

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot
17 december

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 - Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Autorijschool
RUESINK

Les vanaf 16,5 jaar!!
2todrive

Start dit jaar en krijg
de eerste rijles gratis!

Tel. 0575-551554 / Mob.:06-27250429

www.autorijschoolruesink.nl
Lochem • Ruurlo • Vorden e.o.

HOLLANDSCH ROZIJNEN HERFST
GROF

NU VOOR

2.25

BOLLEN

2.25

VLAAI
KLEIN Q 95

€ÖB

NU 6 VOOR

De enig
ZWi

volgens

VAN ASSELT
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 18 t/m zaterdag 22 oktober

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575) 55 1384
Runneboom 2a - Warnsveld

Tel.(0575)571528

Showroom Uitverkoop !
RIGOUREUZE^KORTINGEN H

Meubel Design l

maakt plaats voor

de nieuwe collectie.

Alles moet dus weg!!

KOOPZONDAGEN: 23 okt. en 6 nov.{van 1.1 l /

Bezoek NU onze winkel in VORDEN en laat u verrassen door het
grote aanbod.... De koffie staat klaar!

Tot ziens in "De gezelligste meubelzaak van Nederland"

Wï* trwt*r»o*p zegt, zegt rookworst Wij »gg«n; !*kk#r vwl
rook worst' Want ctezt w*t k krijgt u één littr *rwttn»o*p tn etn
rookworst voor maar € 5,50. Kom du* sn*l lang* «n vergwt Ntt
•en *t«mpe) op uw spaarluwrt t» l»t«n artttn, Hwft u dr i* sttmptls
<ton krijgt u vier ov*rh««rlijk* $l*vlnken gratlv

KEURSLAGERKOOPJE

1 liter erwtensoep en 1
rookworst

samen voor

SPECIAL

Gehaktrondo 25
100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Boterhamworst + gebraden
varkensrol

2 x 100 gram

MAALTIJDIDEE

Lasagna

500 gram
498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Priklapjes 50
4 stuks

DJ. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel.: 0575-551321

Marion Polman
uitvaart begeleiding

/ (d <j!»heel verborgde uitvaart

u kunt mij b«ll«n
voor «tn pe rsoon l i j k»
uitvaart

gem.Zutpiv
gern.Locnem e.o.

w w w . m a
15 916 250

o n p o l m a n . n l

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen

Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein "De Mars"
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Enkweg 15a (zijweg Ruurioseweg) - Vorden - Tel. 0575 - 551030 - www.meubeldesignvorden.nl

Naar aanleiding van de vele positieve
reactie's die we hebben ontvangen voor de

Lindese Revue
"Woar geet ut hen"

stellen wij u in de gelegenheid om een
dubbel dvd aan te schaffen van deze revue.

Voor € 15.- kunt u deze bestellen via
mailadre s: l inde sefees t@ planet.nl

of per telefoon: 0575556633



Veilingcommissie neemt afscheid E3 Vorden in sas
Havo-cebouw met Schwalbe voetbaltas

Geurt Harmsen sluit voor de laatste keer de deur van het HAVO gebouw

Vorden - Vrijdag recent was het zover, het Havogebouw aan de Bur-
gemeester Galleestraat was geheel leeg en werd schoon opgeleverd.
Geurt Harmsen sloot voor het laatst de deur van het voor deze com-
missie zo belangrijke gebouw. Gedurende ruim zes jaren heeft de Vei-
lingcommissie dankbaar gebruik kunnen maken van dit gebouw. Elke
zaterdagmorgen was het er een drukte van jewelste.

Het Havogebouw moet plaats maken
voor woningbouw. Waar de verkoop
van goederen in de toekomst gaat
plaatsvinden is nog onduidelijk. Het
bestuur heeft een aantal opties in
overweging; een ding is zeker, een

nieuwe locatie zal altijd in het dorp
Vorden komen. De kringloopwinkel
is niet alleen een plek om voordelig
aan spullen te komen; veel mensen
kwamen ook voor de gezelligheid.
Vooruitlopend op een nieuwe locatie

kunnen goederen in ontvangst geno-
men worden; deze worden tijdelijk in
een schuur in Linde opgeslagen. Mel-
ding van goederen kan dan ook ge-
woon op het vaste telefoonnummer
(06- 44629049) van de Veilingcom-
missie plaatsvinden.

Deze zullen op afspraak, in principe
op vrijdagmorgen, afgehaald worden.
Zodra er meer bekend is over een
nieuwe locatie zal hier bekendheid
aan worden gegeven.

Vorden - Vrijdag j.l. gingen de groepen l en 2 van de basisschool Het
Hoge uit Vorden op het landgoed het Hackfort de verjaardag vieren
van Erik de Eekhoorn.

Spelenderwijs hebben de kinderen de
sporen van dieren geleerd en de bos-
vruchten, die als lekkere hapjes op
de verjaardag van Erik de Eekhoorn
konden dienen.
Op de foto's is te zien, dat de tafel

voor het feest wordt klaargemaakt
terwijl ze de boomzwammen als
bordjes gebruiken. Met deze jongste
groepen is het jaarproject van de ba-
sisschool het Hoge afgesloten, waarin
in de afgelopen maanden zo'n 200

leerlingen kennis hebben gemaakt
met de natuur op een landgoed.
E.e.a. gebeurde in het kader van een
landelijk project, Van Luchtkasteel
tot Dassenburght genaamd, waarin
eigenaren van Landgoederen( in dit
geval Natuurmoumenten),IVN en
de basisscholen samenwerken voor
meer kennis over de natuur ion het
basisonderwijs.

Vorden - Naast hoofdsponsor
Europlanit, is Schwalbe Neder-
land, importeur van de bekende
Schwalbe fietsbanden, bereid
gevonden om de nieuwe tassen-
sponsor van de E3 van de voetbal-
vereniging Vorden te worden.

Dit na de in drukwekkende start van
het nieuwe seizoen! Behalve de tas
ontvingen de blij verraste jongens
ook nog een Schwalbe-cap en bidon.
Op de foto van links naar rechts: Max
Bruinsma, Lucas Weevers, Teije Smit,
Sil Lichtenberg, Robin Oonk, Dirk van
Ditshuizen, Roy te Velthuis, Tommy
Overmulder en lan de Greef.

Filmavonden Vorden
Vorden - De herfst breekt aan en de
avonden worden donkerder. Per-
fect voor een gezellige filmavond.

Daarom organiseert Bibliotheek Vor-
den 3 filmavonden op de volgende
data:donderdag 20 oktober, donder-
dag 17 november en donderdag 15
december. Aanvang 20.00 uur. De
bezoekers krijgen koffie/thee aange-

boden. Indien men de naam van de
3 Engelstalige films wilt weten, dan
kan men bellen met bibliotheek Vor-
den. De bibliotheek mag de titels van
de film namelijk niet schriftelijk pu-
bliceren. Voor meer informatie kan
men bellen (0575-551500) tijdens de
kantooruren van de bibliotheek of
een mailtje sturen: d.reinders@bibli-
otheekwestachterhoek.nl

Basisschool 'De Vordering'
overspoelt met superhelden

Vorden - Spiderman, Mega Mindy, Zorro, K3 op donderdagavond
13 oktober jl. kwamen ouders, opa's, oma's en andere belangstel-
lenden bij basisschool 'De Vordering' ogen en oren tekort. Naast de
vele superhelden die er rondliepen, was er ook het nodige te zien in
school.

Ouders hadden de hal en gangen ver-
sierd, de leerlingen voorzagen hun
eigen klaslokaal van helden en versie-
ringen die pasten bij het thema van
de Kinderboekenweek. Ook hoorde
men hoe het afliep met 'de verdwij-
ning' van een meester. Hij werd aan
het begin van de Kinderboekenweek,
terwijl alle kinderen toekeken, opge-
zogen met een stofzuiger door een
aliënü De verdwijning van de mees-
ter was het begin van een verhaal,

dat de kinderen in groepsverband,
elke groep een aaneensluitend stuk-
je, afmaakten. Samen werd het een
groots en spannend verhaal met ge-
lukkig een goede afloop: de meester
is terug!

Foto's van deze avond kunt u bekij-
ken op de site: www.devordering.nl
Naast deze foto's treft u ook foto's
aan van andere activiteiten en aller-
hande informatie over de school.



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

Zondag 30 oktober in buurtschap Linde (Vorden)

Blubber Run voor KWF Kankerbestrijding

kopje onder tijdens vorig jaar gehouden Blubber Run

Vorden - Wanneer ze terugdenken aan de Blubber Run 2010, dan be-
ginnen Cindy Zweverink en Ilona Bourgondien- Lenselink te gniffelen.
Die Run werd namelijk gekenmerkt door regen, zware en natte mais-
velden en weilanden en veel water in de sloten. Dat betekende voor
de deelnemers natte pakken bij het 'slootje- springen ' ( in het water
in plaats van over de sloot) en bovenal die zondag blubber, heel veel
blubber. In feite het ultieme toneel voor een Blubber Run !

Cindy en Ilona vormen samen met
Liesbeth Geubels- Bakker, Marcel
Bourgondien en Arjan Mombarg, de
Stichting Blubber Run. Vanaf het be-
gin, vier jaar geleden, met als doel
geld in te zamelen voor de KWF Kan-
kerbestrijding. Omdat kanker één
van de meest voorkomende ziektes is
en dat juist door onderzoek de kans
groot wordt om de strijd tegen kanker
te winnen. En onderzoek doen bete-
kent dat er veel geld voor nodig is. De
vorig jaar gehouden Blubber Run le-
verde 5800 euro op. Dit bedrag werd
middels een cheque overhandigd aan
Jan Puthaar van het KWF die bij de
in ontvangst name de hoop uitsprak
dat de Blubber Run tot' in lengte van
jaren' in Vorden gehouden zal wor-
den. Aan het huidige bestuur van de
Stichting zal het niet liggen !
Cindy Zweverink:' Bovendien valt de-
ze Blubber Run onder de ANBI ( Alge
mene Nut Beoogde Instelling ), d.w.z.
dat mensen die een gift willen doen,
dit bedrag van de belasting kunnen
aftrekken', zo legt ze uit. De organi-
satie is momenteel druk bezig met
het uitdelen van flyers en folders. Op
dit moment hebben zich al ruim hon-
derd deelnemers aangemeld, terwijl
de scholen in Vorden ( vorig jaar de-
den er veel scholieren mee ) pas zijn
benaderd. Via Twitter/ Facebook e.d.
wordt de Blubber Run ook veelvuldig
onder de aandacht gebracht. Onder
de aanmeldingen thans ook al deel-
nemers uit Duitsland.
Ilona:' We merken wel dat veel men-
sen meedoen omdat ze weten dat het
hier gaat om het goede doel: KWF
Kankerbestrijding. Groepen vrienden,
groepen families, verenigingen e.d.
Ook familieleden en vrienden van
de leden van het Stichtingsbestuur,
zullen zich dezer dagen, net als vorig
jaar, ongetwijfeld weer in grote getale
aanmelden. Vorig jaar 400 deelne-
mers, dit jaar gaat de organisatie voor
500 lopers. Ilona: ' De Blubber Run is
voor mij geslaagd, wanneer iedereen
zondag 30 oktober na afloop met een
lach naar huis gaat. En wij blij dat
we weer wat voor het KWF hebben
kunnen doen', zo zegt ze. Men kan
zich voor- inschrijven via www.blub-
berrun.nl . De kosten bedragen dan

40 euro (team), 12 euro (jeugdteam),
individueel 5 euro jeugd en 8 euro
volwassenen. Bij inschrijving voor
aanvang zeven euro voor de jeugd en
10 euro voor volwassenen.
Iedereen kan aan de Blubber Run
meedoen. Van beginner tot gevorder-
de loper. De deelnemers kunnen kie-
zen uit drie afstanden: 4, 6 of 12 kilo-
meter. De route voor deze crossloop is
vrijwel identiek als vorig jaar. Marcel
Bougondien heeft zich daar intensief
mee bezig gehouden,. Zo komen de
deelnemers op plekken waar anders
zelfs nooit gewandeld of gelopen mag
worden. Arjan Mombarg is daarover
toestemming met de verschillende
grondeigenaren overeen gekomen.
De Blubber Run zal starten met een

daverend carbidschot. Om 10.45 uur
is er voor de start- en finishlijn voor
de deelnemers ( op muziek ) een war-
ming- up. De start is dit jaar anders.
Om precies 11.00 uur gaan alle lopers
(4, 6 en 12 km ) tegelijk van start.

De organisatie heeft daarvoor bewust
gekozen. Nu hoeven deelnemers en
publiek niet zo lang te wachten alvo-
rens de prijsuitreiking zal plaats vin-
den. Starten om 11.00 uur betekent
dat de laatste deelnemers aan de 12
kilometer nog voor 12.30 uur bin-
nen zullen zijn. Ter illustratie: vorig
jaar won Bertil Krukkert uit Nijver-
dal de 12 km in 51 minuten en 44
seconden. Sietse Brouwer uit Voorst
won in 34.57 de 6 kilometer en Niels
Kappert uit Vorden in 22.36 de 4 ki-
lometer. Op het terrein nabij de Lin-
dese molen zijn voldoende douches,
toiletten, kleedcabines voor de lopers
aanwezig. De gehele dag zijn circa 50
vrijwilligers van de Stichting Blubber
Run in touw om alles in goede banen
te leiden.

Wat is: A. Pradden

B. Wetteren, wettan

C. Verrabbezakken

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Gratis boek, lezing, prijzen voor bibliotheekleden

Nederland leest
Regio - Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt iedereen
uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Dit
jaar is dat Het leven is vurrukkulluk (1961) van Remco Campert. Het
leven is vurrukkulluk is het onweerstaanbare, bijna achteloos en tege-
lijk sierlijk opgeschreven verhaal over twee vrienden, Mees en Boelie,
die beiden verliefd zijn op het zestienjarige meisje Panda.

Van vrijdag 21 oktober tot en met
vrijdag 18 november 2011 deelt Bi-
bliotheek West-Achterhoek dit boek
gratis uit aan alle volwassen leden.
Bibliotheekleden kunnen in dezelfde
periode ook meedoen aan een kras-
actie met aantrekkelijke prijzen. Alle
bibliotheekleden die het boek komen
ophalen, ontvangen een speciale
kras kaart (in de vorm van een boe-
kenlegger) waarmee mooie prijzen te
winnen zijn, zoals een e-reader, culi-
naire workshops, dagjes weg en goed-
gevulde 'biebboxen'. Op voordeelme-
tjebiebpas.nl staat of de gekraste code
in de prijzen valt. Ga snel naar de bi-
bliotheek en haal het gratis boek met
de kraskaart, want op is op.

VOORDEEL MET JE BIEBPAS
Op voordeelmetjebiebpas.nl vind je
volop inspiratie voor voordelige dag-
jes uit. Met de bibliotheekpas kun je
met korting naar theaters, dierenpar-
ken, musea, pretparken, filmhuizen,
rondleidingen, lezingen, sportactivi-
teiten en festivals in Brabant en Gel-
derland. Zo kun je in Gelderland bij-

voorbeeld met korting naar Het Land
van Jan Klaassen,
Kijk voor meer ideeën en informatie
op voordeelmetjebiebpas.nl

ROSITA STEENBEEK
Op 3 november toert Rosita Steen-
beek door de Achterhoek met de Syn-
tus-trein. Ze brengt van 16.50-17.30
uur een bezoek aan bibliotheek Doe-
tinchem ('t Brewinc IJsselkade 13). De
lezing is gratis toegankelijk en wordt
mede mogelijk gemaakt door boek-
handel Boek en Buro.
Rosita Steenbeek debuteerde in 1994
met het boek De laatste vrouw, een
boek dat Rome en Siciliëals decor
heeft. Italië blijft haar inspireren,
veel van haar later verschenen werk
speelt zich in Italië af. Rosita Steen-
beek schreef in 2010 de lofrede op
het boek 'de grote zaal', het boek dat
tijdens Nederland Leest in 2010 cen-
traal stond.

De lezing is op donderdag 3 novem-
ber van 16.50 tot 17.30 uur in Doe
tinchem.

Voor iedereen die zorgt voor een ander

Dag van de Mantelzorg
Regio - Op 10 november vindt voor
de 14e keer de landelijke 'Dag van
de Mantelzorg' plaats. Een dag
waarop aandacht gevraagd wordt
voor mensen die voor een ander
zorgen; de mantelzorgers.

Speciale aandacht is er dit jaar voor
de jonge mantelzorgers. 'Opgroeien
met zorg' luidt namelijk het thema
van de Dag van de Mantelzorg. Uit
onderzoek is gebleken dat één op de
vier jongeren opgroeit met iemand
die langdurig ziek is of een beperking
heeft. Dat kan één van de ouders zijn,
maar het kan ook om een broertje of
zusje gaan. Voor mantelzorgers van
alle leeftijden in Oost-Gelderland, or-
ganiseert het Steunpunt Mantelzorg
van VIT Oost-Gelderland onderstaan-
de activiteiten.

BELEEF MEE!
Op 11 november wordt voor jonge
mantelzorgers van 8-18 jaar uit
Oost-Gelderland een avond vol be-
leving gehouden, van 17.00 - 21.30
uur. Naast een voetbalworkshop,
gegeven door profvoetballers van de
Graafschap, kunnen ze deelnemen
aan meerdere workshops, waaronder
koken, schilderen, hairstyling, knut-
selen, judo, zang, nagelstyling etc.
én .... kunnen ze genieten van een

spetterend optreden van ex X-Factor
kandidaat Valentina Markaj. Locatie
is het Metzo College, Maria Montes-
soristraat 5 in Doetinchem. VIT orga-
niseert dit in samenwerking met GG-
Net, IJsselkring en het Metzo College.
Uitgebreide informatie hierover is te
vinden op www.vitoostgelderland.nl
ofwww.jmzer.nl

THEATERVOORSTELLING 'OVER
DE KOPZORG'
Op 10 november kunnen mantelzor-
gers uit Oost-Gelderland genieten van
de theatervoorstelling 'Over de Kop-
zorg'. Een voorstelling voor én over
mantelzorgers waar heerlijk om gela-
chen kan worden, waar je even voelt
datje er echt uit bent. De voorstelling
biedt vooral (h)erkenning en waarde-
ring voor het mantelzorgen. De voor-
stelling vindt plaats van 19.30 - 22.00
uur in De Radstake, Twenteroute 8 in
Heelweg, Varsseveld.
Deze avond is mogelijk dankzij fi-
nanciële bijdragen van Lions Groen-
lo-Slingelanden, Kruiswerk Sensire
en van een aantal Oost-Gelderse ge-
meenten.

Voor beide activiteiten geldt dat op-
gave nodig is. Dit kan bij VIT tel.
0573-438400 of via
info@vitoost-gelderland.nl

herrezen uit het water brrrr...

OP DE B ANKEN VOOR MEER

€ 5 per vierkante meter. Bel nu gratis O8OO-1314

www.natuurmonumenten. n!



Periode 7 november t/m 3 december

Sint Nicolaas Krasactie
Voor inwoners van Vorden en omstreken
Geheugenspreekuur
Vorden

Marcel Leferink

Vorden - De 'Eindejaarsactie' die de VOV acht jaar lang heeft georga-
niseerd wordt vervangen door de 'Sint Nicolaas Krasactie 'waarbij de
klant in de periode 7 november t/m 3 december bij aankoop van 10
euro een kraskaart ontvangt. Men heeft prijs bij drie dezelfde afbeel-
dingen. Drie maal 'Sint' geeft recht op een waardebon van 100 euro
(10 prijzen). Driemaal 'Piet' betekent 50 euro (20 prijzen), driemaal
'Paard' is 10 euro (50 prijzen). Driemaal 'Zak' geeft recht op 2,50 euro
(200 prijzen).

Krast de klant drie dezelfde afbeel-
dingen aan, dan kan men deze inle-
veren en hiervoor ontvangt men een
waardebon. De waardebon kan weer
besteed worden bij de deelnemende
bedrijven. De 'Sint Nicolaas Krasactie'
wordt vier weken lang gecommuni-
ceerd in weekblad Contact en wordt
ook vermeld in de Sinterklaaskrant.
Marcel Leferink, voorzitter VOV, is
zeer enthousiast over deze actie en
zegt: 'Prima idee dat de VOV met iets
nieuws komt. ' Ik ben ervan over-
tuigd dat de actie bij de inwoners
zal aanslaan'. De coördinatie is bin-
nen de VOV in handen van Carmen
Rondeel, Monique Norde en Wilbert
Grotenhuys.

Kindervriend Sinterklaas die op zater-
dag 12 november Vorden zal bezoe-
ken, zal de komende weken samen
met zijn Pieten de naar hem ver-
noemde Sint Nicolaas Krasactie on-
dersteunen, zo heeft hij inmiddels al
per e-mail vanuit Spanje kenbaar ge-
maakt! Wanneer de Goedheiligman
t.z.t. weer naar het land van de sinaas-
appels terugkeert, worden de ogen in
Vorden alweer op de Kerstmarkt ge-
richt. Die vindt plaats op zaterdag 17
december. Zoals te doen gebruikelijk
een Kerstmarkt omlijst door muziek,
dans en zang. Marcel Leferink: 'We
gaan dit jaar al een klein beetje op

de Duitse toer. Iedereen weet dat de
Kerstmarkten bij onze oosterburen
een speciale uitstraling hebben en
dat hopen wij met onze Kerstmarkt
ook te bereiken.

Er komen op de Kerstmarkt, behalve
de gebruikelijke stands, dit jaar voor
het eerst ook tien houten blokhut-
ten van waaruit de ondernemers hun
producten kunnen verkopen. Het
streven is om volgend jaar uitsluitend
dit soort blokhutten te presenteren.
De hutten kunnen s morgens worden
opgebouwd en direct na afloop van de
Kerstmarkt weer worden afgebroken',
zo zegt hij. Overigens wil de gedreven
VOV voorzitter over 2,5 jaar met zijn
werkzaamheden bij de VOV stoppen.
'Tegen die tijd is ook het Masterplan
Vorden Centrum uitgevoerd. Ik ben
dan 67 en is het mooi geweest. Tijd
om plaats te maken voor een andere
jongere voorzitter met wellicht weer
nieuwe ideeën. Gezien het complex
aan werkzaamheden waarmee een
VOV voorzitter is belast, verdient het
aanbeveling om volgend jaar reeds
een opvolger in te werken', zo zegt
Marcel Leferink.

Toen hij destijds in Vorden als voor-
zitter aantrad telde de VOV 67 leden.
Thans telt de vereniging 124 leden
(bijna het dubbele!). De VOV kent

drie takken: Detail/Horeca/HIBD. Dit
laatste staat voor Handel, Industrie,
Bouw- en Dienstverlening. Marcel
Leferink: 'Er zijn qua uitbreiding le-
dental nog wat uitbreidingsmogelijk-
heden in Wichmond en Vierakker.
Daar wordt binnenkort verder aan-
gewerkt. Ik denk dat we met (straks)
een ledenbestand van circa 130 aan
ons maximum zitten en daar ben ik
best trots op', zo zegt hij. Wat betreft
het Centrumplan is Marcel Leferink
verheugd dat de voorstellen van de
VOV om in het centrum van het
dorp een 'blauwe zone' in te stellen,
gehoor vindt bij de gemeente en dat
de raad er mee in zal stemmen.

Marcel Leferink: 'Met deze maatregel
worden langparkeerders uit het dorp
geweerd, waardoor er parkeerplaatsen
blijven voor kort- parkerende klanten
van de ondernemers in het centrum.
Overigens kunnen de bedrijven in het
centrum gewoon 'laden en lossen', zo
zegt hij. De 'blauwe zone' geldt van
maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en
18.00 uur. Maximale parkeerduur 2
uur. De begrenzing van de zone is als
volgt: Zutphenseweg vanaf huisnum-
mer 34, overgaand in de Dorpsstraat
tot aan de rotonde Horsterkamp.
Smidsstraat vanaf huisnummer 3
tot aan de Zutphenseweg. Raadhuis-
straat vanaf kruising met Het Hoge
tot aan de Dorpsstraat.

Burgemeester Galleestraat vanaf de
kruising met Het Jebbink tot aan de
Dorpsstraat. De parkeerplaats tussen
Kerkstraat en Dorpsstraat valt buiten
de zone. Voor de langparkeerders
komt er een voorziening aan de Bleek
(85 parkeerplaatsen).

Vorden - Op dinsdag 24 oktober
2011 wordt van 10.00 - 11.00 uur
een geheugenspreekuur gehou-
den in Zorgcentrum de Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden. Dit ge-
heugenspreekuur is bedoeld voor
mensen van 55 jaar en ouder in
Vorden en omstreken, die vragen
hebben over hun geheugen of
over andere klachten zoals pie-
keren, concentratieproblemen of
somberheid.

Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. ledere bezoeker krijgt
een persoonlijk gesprek. Voor een
folder, meer informatie of een over-
zicht van alle (regionale) geheugen-
spreekuren kunt u contact opnemen
met mevrouw M. Bannink, telefoon:
(0575) 58 24 50.
Op het geheugenspreekuur kan men
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een
persoonlijk gesprek beantwoordt een
deskundige uw vragen. De vragen
kunnen gaan over uzelf maar ook
bijvoorbeeld over uw partner of één
van uw ouders. Indien van toepas-
sing kan een korte geheugentest af-
genomen worden. Het gesprek wordt
afgerond met een vrijblijvend advies.
Elke bezoeker krijgt een boekje met
geheugentips.

WAAROM HET
GEHEUGENSPREEKUUR?
Iedereen vergeet wel eens een naam
of waar de sleutels zijn gebleven.

Jongeren maken zich daarover geen
zorgen, maar ouderen denken bij
zo'n gebeurtenis al snel aan demen-
tie. De vraag of er sprake is van ge-
wone vergeetachtigheid, ouderdoms-
vergeetachtigheid of dementie komt
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan
of een toename van de (lichamelijke)
klachten. Veel ouderen met zorgen
over hun geheugen stappen niet of
te laat naar de huisarts of een andere
hulpverlener. Men vindt het moeilijk
om het onderwerp aan te snijden of
meent dat er aan geheugenklachten
weinig te doen is. Dat laatste is echter
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan
veel verschillende oorzaken hebben
zoals somberheid, een lichamelijk
probleem of overbelasting doordat
men zorgt voor een ander. Door niet
over geheugenklachten te praten kan
men zich onnodig ongerust maken of
te lang rondlopen met een probleem
dat mogelijk verholpen zou kunnen
worden. Op het geheugenspreekuur
heeft men de tijd en de deskundig-
heid om een eerste inschatting te
maken wat de oorzaak van de ge-
heugenklachten zou kunnen zijn en
of verdere hulp nodig is. Heeft u dus
geheugenklachten (of aanverwante
problemen zoals angst, gepieker, con-
centratieproblemen of somberheid)
óf heeft u in de naaste omgeving ie-
mand met dergelijke problemen én
wilt u er meer over weten: bezoek het
geheugenspreekuur!

Demonstratie gebruiksvriendelijke computer met aanraakscherm

Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 27 okto-
ber vindt er in het Servicehuis
een demonstratiedag van compu-
ters plaats. Het zijn niet zomaar
computers, maar zogenoemde
SimTouch computers.

Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen
die geïnteresseerd is in de voordelen
van een computer, maar opziet tegen
installatie, onderhoud en het risico
van virussen. De thuiszorgwinkels la-
ten op 27 oktober zien dat dankzij de
vooraf geïnstalleerde programma's
en een service abonnement het ge-
bruik van de SimTouch volledig zor-
genvrij is.

EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er
nu gekozen wordt voor een demon-
stratie van de SimTouch heeft alles
te maken met de voordelen van dit
systeem. De SimTouch is een eenvou-
dig te bedienen computer die werkt
met een (full HD) aanraakscherm.
Vooral voor mensen die nog nooit
met een computer hebben gewerkt
is het intuïtief om het beeldscherm
aan te raken. SimPC heeft gezorgd
voor eenvoudige bediening middels

grote knoppen. Het is vrijwel onmo-
gelijk om iets verkeerd te doen want
alles wijst zichzelf. De SimTouch is
helemaal aangepast op de onervareiv
computeraar. Zo is er een functie die
e-mails kan voorlezen en is het heel
eenvoudig om een videobericht te
versturen naar bijvoorbeeld de (klein)
kinderen. Op deze manier helpt de
SimTouch om mensen uit een digi-
taal isolement te halen.

Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te
kijken naar onderhoud, beveiliging
of het maken van kopieën. Hij heeft
gewoon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide
assortiment comfortartikelen van de
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 27 ok-
tober'binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 om
kennis te maken met de SimTouch.
Aanmelden is niet nodig. Geïnteres-
seerden kunnen de mogelijkheden
van deze gemakkelijke computer
bekijken of zelf achter de SimTouch
plaatsnemen om te ervaren hoe een-
voudig het is. Er zijn experts aanwe-
zig die alle vragen kunnen beant-
woorden.

Burgemeester Aalderink
komt naar Vorden
voor de ouderen
Vorden - De volgende middagbij-
eenkomst is een gezamenlijke
bijeenkomst van ANBO en PCOB
en is bedoeld voor alle ouderen
uit Vorden. Deze bijeenkomst
zal plaatsvinden op donderdag
27 oktober as. te 14.00 uur in
het Stampertje (Dorpscentrum),
Raadhuisstraat 6 te Vorden (tel.
0575-552722).

Dan zal voor ons spreken burge-
meester Henk Aalderink van de
gemeente Bronckhorst over: "De
toekomst van de gemeente Bronck-
horst en de plek van de oudere in-
woner daarin". Ook zal de krimp
van de bevolking in deze regio aan
de orde komen. Er bestaat ruime ge-
legenheid tot het stellen van vragen.
Het belooft een interessante bijeen-
komst te worden. Komt allen!

Zaterdag 29 oktober

'Nacht van de Nacht'
Vorden - Zaterdag 29 oktober vindt in Vorden de
vierde editie plaats van de 'Nacht van de Nacht'. De
bedoeling van dit evenement is om kinderen kennis
te laten maken met de duisternis. Hoe mooi het is
om duisternis te ervaren. (Vorig jaar namen er circa
450 kinderen deel).

Het 'duisternis-festijn', begint die avond om 19.00 uur op
het grasveld bij de Hervormde kerk. Eerst zal Johan Mol-
lenhof in het kader van de 'Nacht van de Nacht' een ver-
haal vertellen en zal hij onder meer aangeven hoe je ook
van de duisternis kunt genieten.
Aansluitend is er een lampionoptocht. (Lampions kunnen
vanaf 24 oktober gratis bij de Bruna aan de Raadhuistraat
20 worden afgehaald). De wandeling, onder deskundige
leiding, neemt ongeveer een uur in beslag. Onderweg zijn

in de duisternis de paden wel gemarkeerd! Weer terug
op het grasveld bij de kerk, zal Willem Regtop van Na-
tuurmonumenten vertellen over de dieren in de duister-
nis, waarvan voorbeelden zijn te zien in het 'namaak-bos'.
Medewerkers van Sterrenwacht Phoenix vertellen over de
sterrenhemel, terwijl de Vordense Kinderband voor gezel-
lige muziek zorgt. De jeugd kan die avond ook broodjes
bakken, bovendien krijgen de kinderen gratis iets lekkers
en drinken aangeboden.

De 'Nacht van de Nacht' is tegen 21.30 uur ten einde. Nor-
maal liggen de kinderen dan al op één oor. Die zaterdag-
avond niet, dus dolle pret! Trouwens voorgaande jaren
bleken ook de ouders enthousiast. De organisatie is in
handen van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV),
Natuurmonumenten en de gemeente Bronckhorst.
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Vorden - Op l november start de proef Begeleid Rijden, ofwel 2toDrive,
waar Autorijschool Ruesink aan meedoet. Jongeren die op of na l no-
vember 201116,5 jaar worden, kunnen meedoen. Je kan dan eventueel
voor je 18e jaar je rijbewijs halen en tot die leeftijd, onder begeleiding
van een begeleider, de weg op. Het heeft even op zich laten wachten,
maar nu gaat het dus definitief door op l november.

Er zitten nog wel een aantal spelre-
gels aan deze maatregel.
De proef is in het leven geroepen door
het Ministerie van Infrastructuur en

Milieu, met als doel, jongeren onder
begeleiding meer rijervaring te laten
opdoen, waardoor de veiligheid in het
verkeer verbeterd wordt. De proef

duurt 6 jaar en zal daarna worden ge-
ëvalueerd. Men kan zich vanaf 16 jaar
aanmelden voor het theorie examen
bij het CBR, de exameneisen zullen
hetzelfde blijven. Rijles nemen mag
dan vanaf 16,5 jaar, praktijkexamen
doen mag vanaf 17 jaar. Als je slaagt
voor het examen, krijg je een gewoon
rijbewijs, maar tot je 18e mag je al-
leen rijden met een begeleider Let
wel, iedereen van 16,5 jaar mag dan

Eerste vrouwenavond eetcafé De
Slof zeer sfeervol

Een zeer gezellige avond met stijlvolk dameskleding, diverse glazen wijn, smaakvolle amuses en live-muziek in De Slof
(Foto: Achterhoekfoto.nl)

Vorden - De High Wining Modeshow met modewinkel LBC bij eetcafé
De Slof in Vorden was erg succesvol. Het werd een bijzonder gezellige
avond met stijlvolle dameskleding, diverse glazen wijn, smaakvolle
amuses en live-muziek van Wülie Roberts.

De gasten werden verwelkomd met
een glaasje prosecco, daarna volgden
nog glaasjes met diverse soorten wit-
te en rode wijn en rosé. Elk glas wijn
werd geserveerd van een passende
amuse door de nieuwe kok van De
Slof. De modellen showden tussen de
wijnrondes door de nieuwe kleding
van LBC. Bezoeker Marijke kwam er
voor uit Steenderen: "Het voelt alsof
ik vanavond aan alle kanten verwend

wordt, een heerlijk relaxte avond en
dat voor tien euro. Mooie betaalbare
kleding tonen ze en fijn ook dat die
modellen alle formaten hebben en
niet alleen maar superstrak zijn."
Heidi Gosselink en Hannie Gootink
van modezaak LBC in Vorden waren
bijzonder te spreken over de avond.
"Het liep allemaal gesmeerd, netjes
verzorgd ook allemaal. Het was niet
stampvol maar ik vind de opkomst

voor zo'n eerste keer al indrukwek-
kend hoor. Nu kunnen we juist goed
laten zien wat onze nieuwe winkel te
bieden heeft."

MEER VROUWENAVONDEN
Roelien Hilbolling van De Slof wil
vaker van dit soort speciale vrouwen-
avond gaan houden. "In ieder geval
met LBC, want dit was zeker een ge-
slaagde avond met een goede sfeer. In
de toekomst zijn er nog veel meer op-
ties mogelijk om dergelijke avonden
een mooie invulling te geven. Ideeën
zijn welkom."

wel rijles nemen, alleen diegene die
op of na l november 2011 17 jaar
worden, mogen ook daadwerkelijk
praktijkexamen doen voordat je 18
jaar bent! Dus ben je al 17 jaar voor
l november, dan mag je wel lessen,
alleen pas examen doen vanaf je 18
jaar.
Als je geslaagd bent moet je een rij-
bewijs en een begeleiderspas aanvra-
gen. Je mag maximaal 5 begeleiders
hebben en die moeten van tevoren
worden opgegeven en vermeld staan
op die pas. De sanctie voor het niet
naleven van de regels, bijv zonder
begeleider rijden of buitensporig
gedrag vertonen zal eenvoudig zijn.
Rijbewijs kwijt en opnieuw beginnen
met de hele procedure als je 18 bent!
Nieuwe theorie en praktijkexamens
afleggen.

Als rijden onder begeleiding van een
begeleider/coach een positief effect
heeft op de verkeersveiligheid kan

het systeem een definitieve wettelijke
status krijgen.
De keuze voor jongeren die nét 17
jaar zijn geworden, ipv alle 17-jari-
gen, vergroot de verkeersveiligheid.
De 17-jarigen die slagen voor het
praktijkexamen kunnen op deze ma-
nier zo lang mogelijk met een bege-
leider rijden, voordat zij zelfstandig
gaan autorijden. Deze begeleider zal
er natuurlijk op toezien, dat er geen
buitensporig gedrag zal worden ver-
toond. Zo kan het CBR ook de stroom
van nieuwe leerlingen die examen
gaan doen beter in de hand houden.

Als actie heeft Autorijschool Ruesink,
dat nieuwe leerlingen (ongeacht leef-
tijd) die zich in 2011 aanmelden, de
eerste les gratis zullen krijgen, mits
die plaatsvindt in 2011. Voor meer
informatie, voor cursist of begeleider
in spe, kijk op onze site!! www.auto-
rijschoolruesink.nl of neem contact
met ons op.

Ratti
Ratti dames. Ratti l - AZC 1.
De dames uit Zutphen werden af-
gelopen zondag ontvangen op de
Kranenburg. Het weer was mooi
er was volop gezelligheid langs
de lijn, dus een mooi affiche voor
een lekkere pot voetbal. Na twin-
tig minuten spelen stuurde Kim
Heuvelink met een dieptepass
Marieke Tuinman weg. Zij was de
laatste vrouw te snel af en kwam
oog in oog te staan met de keep-
ster. Succesvol schoot zij binnen.

1-0. Nog geen tien minuten later
werd hetzelfde kunstje vertoont.
Kim Heuvelink kwam met een goede
voorzet waarna Marieke Tuinman de
2-0 op haar naam schreef. De keep-
ster van AZC had de bal niet klemvast
waardoor Marieke de bal binnen kon
schieten. AZC bleef niet bij de pakken
neerzetten maar wist de kansen in de
eerste helft niet om te zetten in doel-
punten. De rust werd bereikt met een
2-0 voorsprong. .
Na de rust kwam AZC beter uit de
startblokken. Binnen een tijdsbestek
van een kwartier wisten ze de achter-
stand weg te poetsen. 2-2. Ratti liet
zich teveel terugzakken en maakte
het zichzelf moeilijk. AZC groeide
naarmate de wedstrijd vorderde en
kreeg hoop door de doelpunten. Met
nog twintig minuten op de klok wist
Kim Heuvelink vanaf het middenveld
door te breken en tekende voor de
3-2. Alle inspanningen om weer op
voorsprong te komen werden meteen
daarna weer om zeep geholpen door
AZC. 3-3. Ratti kreeg in het laatste

kwartier legio mogelijkheden om de
trekker over te halen, maar door di-
verse malen buitenspel en het slechte
uitspelen van kansen hield AZC uit-
zicht op een punt. Deze droom werd
aan flarden geschoten nadat Kim
Heuvelink na een actie de bal hoog in
de touwen wist te jagen. 4-3. AZC was
dichtbij, maar Ratti hield de punten
thuis. Aanstaande zondag geen wed-
strijd, de zondag daarop uit tegen
Warnsveldse Boys.

15 okt 09:30 Ratti FlG Sint Joris F1G
1-12 81984
15 okt 11:30 Ratti E1G Be Quick Z. E3
3-0 78809
15 okt 09:30 Ratti D1GD Pax D3 8-0
60911
15 okt 14:30 Ratti B1GD Veluwezoom
BID 3-4 107108
16 okt 10:30 Ratti DA2 (zon) Diepen-
heim DA2 (zon) 1-7 59657
16 okt 13:00 Ratti DA1 (zon) AZC DA1
(zon) 4-3 58841
16 okt 10:00 Ratti 4 (zon) Keijenburg.
Boys 6 (zon) 2-3 42267
15 okt 14:30 Almen 3 (zat) Ratti 2 (zat)
2-6 92251
15 okt 14:30 Warnsveldse Boys C5
Ratti C1G 3-6 118234
15 okt 08:45 DVC '26 E12M Ratti-E2G
7-473415
16 okt 10:00 Reunie 5 (zon) Ratti 2
(zon) 8-1 49982
16 okt 09:30 Zelhem 6 (zon) Ratti 3
(zon) uitgst. 51370

Op 22-23 oktober is er geen program-
ma.

Vierakker-Wichmond

Terugblik feestweek 2011
Vierakker/Wichmond - Stich-
ting Oranje Comité Vierakker-
Wichmond zal vrijdagavond 4
november terugblikken op de
feestweek. Er zal een videofilm
worden getoond.

De meeste aandacht zal men beste-
den aan de Dolle Dinsdag Zangfestijn

en de optocht.Vooral voor de deelne-
mers die zelf mee hebben gedaan, is
dit een mooie gelegenheid om zich
zelf in aktie terug te zien. Verder zal
er nog een film te zien zijn van de op-
tocht 15 jaar geleden. Ook zullen er
weer een aantal juryleden aanwezig
zijn waar men eventueel vragen aan
kan stellen.

KB. O. IJsselsenioren

Ontspannen met de Dree
Vrouwleu
Toldijk - Donderdagmiddag 6 ok-
tober hield K.B.O. IJsselsenioren
een ontspanningsmiddag in Zaal
Den Bremer in Toldijk. Deze werd
verzorgd door de 'Dree vrouwleu
uut 'n Achterhoek', met stukjes,
verhalen en gedichten in het di-
alect.

Er was veel herkenbaar wat betreft
de werkelijkheid. Het bestuur mag
terugzien op een zeer gezellige en
geslaagde middag. De voorzitster be-
dankte de dames voor hun optreden
en de leden voor hun komst en een
wel thuis.
De volgende activiteit is de Kerstmid-
dag op zaterdag 17 december in Zaal
Herfkens te Baak.



Wederom goede wedstrijddag
SV Quintus

Eet Quintus Dl team in actie tegen Grol Dl.

Hengelo - Zondag 9 oktober verlengde handbalvereniging SV Quintus
het succes van het startweekend. Van de vijf gespeelde wedstrijden
konden maar liefst vier keer winstpunten worden bijgeschreven.

Zondag stonden drie thuiswedstrij-
den op het programma. In Hengelo
Gld. speelde het Quintus Dl team
tegen Grol Dl een winnende wed-

strijd, 3-1. Het gemengd C jeugdteam
Quintus C2 ontmoette Grol C2. Uit-
slag 8-4. De heren Quintus Al streden
tegen Erix Al en wonnen ruim met

22-12. Er werden twee uitwedstrijden
gespeeld. Swift BI ontmoette in Arn-
hem het Quintus BI team. De thuis-
club won met 19-6. De dames hand-
balwedstrijd in Twello, Voorwaarts 4
tegen Quintus l werd in het voordeel
van het Hengelose team beslist, 11-
15.

Superhelden op Varssels Volksfeest
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Varssel - Op vrijdag 7 oktober werd CBS Varssel verblijd met een
bezoek van "hun" superhelden. De kinderen hadden zich prachtig
uitgedost voor het Varssels volksfeest.

Ridders, Mega Mindy's, Voetballers
en vele andere superhelden waren
ondanks het slechte weer aanwezig.
Om 11.45 uur zijn de superhelden

vertrokken naar de tent bij de Var-
sselse molen waar ze getrakteerd
werden op een feestelijk maal. Na de
lunch waren er spelletjes, een draai-

molen en als afsluiting een prachtige
voorstelling. Na deze mooie dag zijn
de "helden" op geheel eigen wijze
naar hun "schuilplaats" terug ge-
gaan. Voor meer foto's en reacties
verwijzen we u graag naar onze web-
site www.cbsvarssel.nl

Vorden - Zondagmiddag 23 oktober wordt er om
14.30 uur een feestelijk heropeningconcert gehou-
den worden. Het Harmonieorkest Sursum Corda
onder leiding van diligent Jacob Jansen zal met
Locus iste van Anton Bruckner het spits afbijten.

Al enkele weken wordt er door het Projectkoor geoefend
op het Halleluja uit de Messiah van Handel en zij zullen
als tweede optreden. Ook Mirjam Berendsen als vaste or-
ganist van de Dorpskerk verleent haar medewerking en

wil graag Piece d'Orgue van Bach laten horen. Verder
werken mee Wilbert Berendsen op piano, Geert Jan Dij-
kerman op marimba, het Vordens Koperensemble met
onder andere The Rose van Amanda Mc Broom en het
Sursum Corda Klarinetkwartet,

Het Projectkoor zal afsluiten met Tolitte Hostias van
Saent Saens en het zingen van Psalm 100. De toegang
is gratis. De heringerichte kerk is vanaf 14.00 uur open
zodat u vooraf rustig even rond kunt kijken.

Joyce Hellendoorn start
met 'Mooncirclesongs'
Wichmond - Onder de titel 'Moon-
cirlesongs' start Joyce Hellen-
doorn, auteur van het boek 'De
Stem van de Godin: leven volgens
de maancyclus', op woensdag 12
oktober a.s. in Wichmond met
het geven van volle maanvierin-
gen.

'Mooncirlesongs' is bedoeld voor
vrouwen die willen werken met de
energie van de volle maan, met hun
stem en met hun innerlijke archety-
pische godinnen. Elke maan is ver-
bonden met één van de godinnen
die Joyce Hellendoorn in haar boek
beschrijft. Tijdens de maanvieringen
zal er gewerkt worden met klank, ce-
remonie en gezamenlijk zingen van-
uit improvisatie, waaruit het lied van
die maan spontaan zal ontstaan.

De maanvieringen vinden plaats in de
praktijkruimte van Joyce Hellendoorn
aan de Beeklaan 4 te Wichmond. Het
huis is te herkennen aan het grote
hart op de zijmuur. De praktijkruim-
te ligt schuin achter het huis en is via
de carport te bereiken. "Van hier uit
zullen we of bij het vuur buiten wer-
ken of naar een mooie plek in de na-
tuur lopen, afhankelijk van het weer
en het thema", aldus Joyce.

Joyce Hellendoorn volgde de healing
en readingopleiding bij het C1CO te
Utrecht. Daar begon ze in 2002 met
de Wyrd Sisters met het geven van
volle maanvieringen voor vrouwen.
Vanuit deze volle maanvieringen
ontstonden achtereenvolgens een on-
line maancoaching, een jaartraining
voor vrouwen en het boek 'De Stem
van de Godin'. In december 2009
verhuisde ze voor haar nieuwe liefde
en zijn kinderen vanuit het midden
van het land naar Wichmond. Sinds
december 2010 is ze gecertificeerd
Soul Voice® Practitioner. In 'Mooncir-
clesongs' combineert ze haar passie
voor en ervaring met het leven vol-
gens de maancyclus met soundhea-
ling. Vanuit haar praktijk Voice Me-
dicine geeft ze daarnaast individuele
Soul Voice®sessies en workshops op
het gebied van stem en healing.

De eerste 'Mooncirclesongs' stond
gepland op woensdag 12 oktober en
krijgt een vervolg op 10 november
en 10 december 2011 en in 2012 op
8 januari, 7 februari, 7 maart, 6 april,
5 mei, 4 juni, 3 juli, 29 september,
29 oktober, 28 november. Deelname
kost € 13 per avond. Meer informatie
vind je op de website van Joyce Hel-
lendoorn: www.voicemedicine.nl

Vip's tijdens gratis
museumdag in Gelderland
Voor een extra VIP-gevoel zullen
tijdens de Gratis Museumdag sta-
tenleden van de provincie Gelder-
land de bezoekers zelf rondleiden
door een museum, een verhaal
voorlezen of meedoen aan een
speurtocht. In 12 musea zullen
de statenleden acte-de-présence
geven.

De Gratis Museumdag in Gelderland
is een initiatief van de Gelderse Pro-
vinciale Staten. Deze dag wordt nu
alweer voor de 6e keer georganiseerd.
Op zaterdag 22 oktober 2011 zijn 71
musea in Gelderland gratis geopend.
Het thema van dit jaar is 'Voel je
VIP!' Elk jaar tonen veel Statenleden
hun betrokkenheid bij de dag door
een museum te bezoeken..

GRATIS MUSEUMDAG
AMBASSADEURS
Een nieuw fenomeen zijn dit jaar de
Gratis Museumdag Ambassadeurs. Dit
zijn (meer of minder bekende) Neder-
landers die in Gelderland wonen en die
de Gratis Museumdag een warm hart
toedragen. Onder andere Jan Terlouw
en Nanda Roep zijn ambassadeurs. Zij
hebben een officieel speldje gehad en
promoten de dag waar ze kunnen.

VIP-ACTIVITEITEN
Veel musea organiseren op de Gra-
tis Museumdag 'VIP-activiteiten'. In
het Heiligenbeeldenmuseum in Vor-
den kunnen kinderen een miniatuur
maken van de eerste letter van hun
naam. In Museumpark Oriëntalis
kunnen kinderen zich verkleden als
Arabische prins of prinses.

De Aaltense Musea laten kinderen op
zoek gaan naar de VIP in hun familie
in het verleden. Bij aankomst bij Mu-
seum Oud Nijkerk mogen de gasten
over de rode loper en komen zij op
de foto. In kasteel Rosendael worden
bezoekers als echte VIP's vorstelijk
ontvangen door de baron of barones.

Kinderen en hun familie kunnen in
heel Gelderland op zaterdag 22 ok-
tober 2011 weer gratis naar het mu-
seum. De 71 musea nodigen iedereen
van harte uit! Welke 71 musea dit
zijn is te vinden op de website www.
gratismuseumdag.nl

De musea organiseren leuke kinder-
en gezinsactiviteiten tijdens deze zes-
de Gratis Museumdag in Gelderland.
De dag is een initiatief van de provin-
cie Gelderland.

Informatieavond nieuwe
clubhuis HC'03 goed bezocht
Drempt - Op maandag 26 sep-
tember werd in het dorpshuis in
Drempt informatie gegeven over
het nieuw te bouwen clubhuis
van voetvalvereniging HC'03. De
avond werd door ruim 60 inwo-
ners uit Drempt, Hummelo en
Keppel en diverse verenigingsle-
den bijgewoond.

Voorzitter Jeroen Huis in 't Veld
opende de avond waarna projectlei-
der Wilko Pelgrom - adviseur bureau
LINKT - de aanwezigen uitgebreid
informeerde over de plannen. Hij be-
nadrukte daarbij dat HC'03 midden
in de samenleving wil staan door de
accommodatie en de faciliteiten in te
richten voor de hele lokale gemeen-
schap. Het huidige clubhuis is aan ver-
vanging toe en het nieuwe clubhuis
krijgt om die reden een multifunc-
tionele uitstraling waarbij meerdere
lokale verenigingen en stichtingen

gebruik kunnen maken van de facili-
teiten. De club werkt daarbij nadruk-
kelijk samen met het dorpshuis om
elkaar te ondersteunen. Projectleider
Pelgrom gaf aan dat de plannen wor-
den ondersteund door de gemeente
Bronckhorst. De leden van HC'03 die-
nen binnenkort eerst nog akkoord te
geven voor de plannen via een alge-
mene ledenvergadering.

Na de uitleg over de plannen en het
besluitvormingsproces kwam er een
levendige discussie op gang aan de
hand van stellingen. De aanwezigen
stelden kritische vragen over de exac-
te invulling van het clubhuis maar
gaven bovenal aan blij te zijn met de
keuze voor een multifunctionele ac-
commodatie voor het behoud van de
leefbaarheid in hun dorp.

Voor meer informatie zie de website
www.hc-03.nl
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HutasnelseruicE

• Onderhoud
•APK
• Banden en
Velgen

• Uitlaten

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

WINTER-
BANDEN

TEGEN
SCHERPE

APK €19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO'S

Autosnelservïce Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

BERENDSEN
AANHANGWAGENS

OMHEININGEN

Verkoop van diverse
merken aanhangwagens.

Ifor Williams, Anssems en
Hapert.

Paardentrailers
Aanhangwagens
Vee- en kleinveetrailers
Speciaalbouw
Onderdelen
Reparatie alle merken trailers
Ook reparatie en keuring van
caravans

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Houten omheiningen
Paardenbakken
Doorsteekschuttingen
Weide afrasteringen
Doorgangen
Verlichtingen
Gaasomheiningen

Dealer van Weijer paardentrailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt | T: 0313-47 63 111 M: 06-53842907

.berendsenaanhangwagens.nl

Opruiming kobbyartikelett
Zaterdag 22 oktober a.s.

vatt 9.30 -12.00uw
13.00-15.00 uur

bij Dekoratief Marian,
Ringweg 30a

7156 $H Beltrtun
Tel.:0544-464164

HETKLAVIER
PIANO'S
VLEUGELS

STEMMEN- REPAREREN- REVISIE

VERKOOP- VERHUUR- ACCESSOIRES

PIANOLESSEN-CONCERTEN
EXPOSITIES

OPENINGSTIJWKN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.OO TOT 21.OO UUR

ZATERDAG VAN 9.OO TOT 15.OO UUR
OF OP AFSPRAAK (O6-51O98865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KWVORDEN

Si HET WERKVELD

Hans Dietman
Goud-en zilversmid

Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

van speciale sieraden in opdracht o.a.:
- Trouw- en relatieringen

- Herinneringssieraden

Reparatie- en restauratie werkzaamheden

Zetten van edelstenen

Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Inkoop oud goud

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7O21 CM Zei hem

Telefoon 0314 - 623584

11
Zelhem
HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening,

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42 7227 NJ Toldijk tel. 0575 - 452047

the original

LENGT
VOLUME IN 1
MINUUT MET
DE FLIP-IN
HAIREXTENSI
• in diverse kleuren en modellen
• 100% human hair
• géén schade aan je eigen haar
• binnen 1 minuut zelf in te zetten
• onzichtbaar "

• « • B E A U T Y S A L O N

27 OKTOBER FLIP IN
VRIJE INLOOP

VAN 19 UUR TOT 21 UUR

GRATIS
MAKE UP

WORKSHOPS.
VRAAG NAAR
DE DATUMS!

v.„. MICHIELSSTRAAT 2B. 7255 HENGELO GLO. T: 0575 465, ,-
EMAIL; INFO@MARTINEHA1RENBEAUTY.NL WWW.MARTINEHAIRENBEAI

S A t a N S C H Q D N H E I D S S A L Q N Z Q N N E S T U D i a B Y O U X - V I S A G I E

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

Investeer in de toekomst, word
donateurl Voor schonere

energie, mobiliteit en voedsel.
Ontvang nu tijdelijk de

prachtige DVD-hox 'Human
Planet'.

tflLJEll natuurenmilieu.nl

HELMINK WONEN IN VORDEN IS

IGEOPEN

DIVERSE
SHOV/ROOM
^MODELLEN

ZONDAG 23 OKTOBER MEUBELSHOW VAN 12 TOT 17 UUR

Op dit moment worden onze toonzalen weer op en
top gerestyled om plaats te maken voor de nieuwe
collecties. Daarom hebben we een aantal showroom-
modellen drastisch afgeprijsd. Kom zondag woon-
inspiratie opdoen en profiteren van najaarskortingen.

HELMINK,
wonen I vorden

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden
Telefoon 0575 55 15 14 Email: info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl Twitter: @helminkwonen

Helmink maakt het mooier bij u thuis



'Hengelo combineert Mode en Wonen'

Modeshows trekken veel publiek

Hengelo - In de gerestaureerde Remigiuskerk in Hengelo werden op
zondag 9 oktober modeshows gehouden. Beide keren was de kerk vol.
Het publiek kreeg een flitsende show voorgeschoteld.

Tien Hengelose ondernemers werk-
ten mee aan de modeshow. Zij pre-
senteerden zich onder de slogan 'Hen-
gelo combineert Mode en Wonen'. De
eerste show was om 13.30 uur en om
15.30 uur was de herhaling. Namens

de deelnemende ondernemers werd
het publiek welkom geheten door
Manneke Langeler. Ladyspeaker Erna
Veenink gaf toelichting op de kle-
ding, schoeisel, de kapsels, accessoi-
res en andere wetenswaardigheden

van de modellen die over de catwalk
liepen. Met prachtig gekleurd licht en
geluid werd er een inspirerende mo-
deshow neergezet. De deelnemende
winkeliers presenteerden zich met
de laatste nieuwe mode in de herfst/
winterkleuren en haarstyling. De mo-
dellen presenteerden zich met flair
op de catwalk en lieten het applaus
van het enthousiaste publiek profes-

sioneel over zich heen komen. Met
de finale, waar alle modellen tege-
lijk op de catwalk verschenen, werd
de modeshow afgesloten. Ook in de
meubelbranche zijn de tinten uit de
mode terug te vinden in de nieuwe
collectie interieurs toffen. In een col-
lage bij de ingang van de kerk, was
goed te zien hoe mode en wonen el-
kaar vinden. De modeshows waren

een feest voor jong en oud. De onder-
nemers die meededen aan 'Hengelo
combineert Mode en Wonen' wa-
ren: Focus Fashion, Hema, Schröder
mode, Langeler mode,, Roozegaarde
sport en mode, De Dunsborg ruiter-
sport, Schoenmode Hermans, Kapsa-
lon Wuestenenk, Kapsalon de Barbier
en Meubel- en tapijtenhuis de Span-
nevogel.

Open kerk - Uitnodiging
Vorden - Het werk aan de kerk is
gedaan. De rommel is weer opge-
ruimd en de kerk is weer aange-
kleed. De kerk gaat op zondag 23
oktober weer als kerk functione-
ren, 's morgens met een eredienst
(10.00 uur, deze begint in de Gere-
formeerde kerk en eindigt in de
Dorpskerk) en 's middags (14.30
uur) met een feestelijk concert.
Hierbij bent u van harte welkom^

Maar wellicht hebt u behoefte om
eens rustig de herinrichting van de
kerk, waar velen van u zo royaal aan
hebben bijgedragen te bekijken. Dat
kan op zaterdag 29 oktober. Dan is de
kerk open van 10.00 - 16.00 uur voor
een ieder die wil kijken, vragen wil
stellen of zomaar eens rustig wil zit-
ten in een hernieuwd interieur van de
oude Dorpskerk. Ook bent u woens-
dag 26 oktober welkom tussen 14.00
uur en 17.00 uur. Deze middag is met
name bedoeld voor jonge ouders met
schoolgaande kinderen.
Zoals bekend zijn de meeste banken
vervangen door stoelen, zijn 6 ronde
banken na een grondige opknapbeurt
herplaatst. De Hackfortbanken in het
Lindese End zijn opnieuw gelakt en
er is vloerverwarming aangebracht.
De laatste maand zijn tegels op de
nieuwe betonvloer gelegd en is de
consistorie opgeknapt. Stoelen zijn

Hans Aartsen (r) bedankt iedereen.

geplaatst voor de zondagsdiensten
en in de opslag staan 200 bijzetstoe-
len. Ook is er een toiletruimte gere-
aliseerd en in de achterhoek is een

kleine ruimte vrijgemaakt voor koffie
en thee uitgifte. Verder het schilder-
werk, niet vergeten zo mooi. Ook is er
een stiltehoek gecreëerd. Tijdens een

informele bijeenkomst op dinsdag 4
oktober zijn de werkzaamheden offi-
cieel afgesloten. Alle betrokkenen bij
de herinrichting hebben met eigen

ogen het resultaat van de herinrich-
ting onder het genot van een kopje
koffie en een drankje kunnen bekij-
ken. Hans Aartsen, voorzitter college
Kerkrentmeesters bedankte hen allen
voor hun inzet en vakbekwaamheid.
Namens de commissie geldwerving
bood Janny Bosch een cheque aan met
daarop het resultaat van de gehouden
acties. In totaal is er een bedrag van
Euro 128.014,06 binnen gekomen
met onder ander de huis-aan-huisac-
tie, giften van het bedrijfsleven en een
aantal goede doelen. Ter gelegenheid
van het open huis is er een schilderij-
en expositie over de Schepping van de
heer G. van Dijk uit Lochem. De zeven
schilderijen zijn wat volgorde betreft
aan Genesis l gerelateerd.

Opbrengst actie.
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Tegenvallende uitwedstrijden SV
Quintus

Sociï

Heren B-Jeugd Quintus BI in de aanval tegen Minerva BI.

Hengelo - Op zondag 16 oktober speelden alle teams van SV Quin-
tus een uitwedstrijd. Ondanks de spannende en sportieve wedstrijden
kwam slechts het gemengd C-jeugdteam met winstpunten naar huis.

De eerste uitwedstrijd werd gespeeld
in Sporthal de Pol in Gaanderen. De
Quintus Heren B l-Jeugd ontmoetten
daar Minerva BI. De thuisclub streek
de winst op: 8-3. Om 12.00 uur startte
de D-Jeugd wedstrijd Reflex Dl tegen
Quintus Dl in de Van Pallandthal
in Varsseveld, eindstand 3-1. Direct
daarna kwamen Gemengd C-Jeugd-
teams Reflex Cl en Quintus C2 in de-
ze Van Pallandthal in actie. Quintus

ging met de winst naar huis: 2-9.
In Sporthal de Marke in Hattem start-
ten de Heren Senioren om 13.00 uur
hun duel. Tyfoon l kreeg Quintus l
op bezoek. Het Hengelose team zag
na een ruststand van 7-11 en een
mindere tweede helft de winst aan
zich voorbijgaan, 18-15.
Laat in de middag ontmoetten de He-
ren A-Jeugd Apollo '70 Al het Quin-
tus Al team in het Koningin Beatrix-

centrum in Wehl. De wedstrijd werd
in het voordeel voor Apollo beslist:
24-13.

H A N D B A L
Hengelo - Uitslagen SV Quintus 16
oktober.Minerva
Bl-Quintus BI: 8-3;
Reflex Dl-Quintus Dl: 3-1;
Reflex Cl-Quintus C2: 2-9;
Tyfoon 1-Quintus 1: 18-15;
Apollo Al-Quintus Al: 24-13.

Start wintermuziekseizoen 'de Tol'

Wittebrink - Woensdag 26 oktober begint het winter muziekseizoen
bij café 'de Tol' in de Wittebrink volgens het bekende patroon. ledere
laatste woensdag van de maand speelt er een band en in de tussenlig-
gende periode is er een optreden op de zondagmiddag. De toegang is,
zoals altijd gratis. De band die op woensdagavond speelt begint het
optreden om 21.00 uur en om uiterlijk 0.15 uur moet de laatste toon
geldonken hebben.

Het seizoen wordt geopend door de
Desperate Blues Band uit Zelhem
en omgeving. Met de terugkeer van
zangeres Corinne Geurts is de band
een jaar geleden aan een 'Revival'

begonnen. Bluesballads en steviger
Blueswerk wisselen elkaar af in een
sfeervol optreden.
De basis van de band bestaat al vele
jaren. Gitarist Jan Knoef en bassist

Henk Buunk spelen al sinds 1982
samen, terwijl toetsenist/gitarist en
inondharmonicaspeler Ted Welling
ook al weer zo'n 12 jaar deel uit-
maakt van de band. Drumster Roos
Kamphuis zit sinds een aantal maan-
den weer achter het drumstel, waar-
mee de band compleet is.

Op het repertoire staan naast een
aantal bekende ook onbekende, maar
niet minder mooie bluesnummers.

Sociï had zondag de uitwedstrijd
bij Epse op het programma staan.
Bij een 0-0 stand werd deze wed-
strijd gestaakt vanwege een bles-
sure bij de scheidsrechter. De
KNVB zal een nieuwe datum vast-
stellen voor deze wedstrijd.

Uitslagen zondag 16 oktober
Epse l - Sociï 1; gestaakt

Angerlo Vooruit 3 - Sociï 2; 3-3
Sociï 3 - Anadolu '90 2; 12-0
Sociï 4 - Erica '76 6; 1-0
Warnsveldse Boys 5 - Sociï 5; 8-1

Programma zondag 23 oktober
Warnsveldse Boys l - Sociï l (beker)
Keijenburgse Boys 3 - Sociï 2
Sociï 3, 4 en 5 (geen programma)

Martine Hair + Beautysalon presenteert: FLIP IN HAIR

Krullen, steü of er tussenin
Hengelo - Wilt U dikker, voller
of langer haar? Of u nu krullend
haar hebt, steil, of een beetje slag,
met Flip-in Hair kunt u ieder
kapsel verlengen of meer volume
geven.

Flip in hair is dé revolutie in hair ex-
tensions die absoluut géén schade ver-
oorzaakt aan uw eigen haar. Dit is de
snelste en meest eenvoudige manier
om tijdelijk uw look te veranderen.
Flip-in Hair is verkrijgbaar in steil,
slag en krul. Er is voor u een ruime
keus om het juiste haartype en de ge-
wenste lengte te kiezen. Flip-in Hair
is gemaakt van 100% human hair en
is gegarandeerd van hoge kwaliteit.
Daarom kunt u het stylen zoals u dat
normaal ook zou doen. Flip-in Hair is
verkrijgbaar in Stijl (45 kleuren) -Slag
(14 kleuren) -Krul (20 kleuren) Flip in
hair is zo gebruiksvriendelijk dat het

makkelijk thuis aan te brengen is.
Doordat de hairextension op een drie-
tal standaard lengtes te verkrijgen is,
is het aan te raden om voor het eerste
gebruik Flip in hair in onze kapsalon
te laten knippen zodat het aansluit
bij uw kapsel. Daarna is het op ieder
moment klaar voor gebruiken.

WILT U HET ERVAREN OF
MEER WETEN?
Op donderdagavond 27 oktober orga-
niseert Martine Hair + Beautysalon
een speciale Flip-in Hair avond. U
kunt dan kennis maken met de Flip-
in Hair, u kunt zien hoe het werkt, of
nog beter zelf ervaren!

MELD U NU AAN!
Martine Hair + Beautysalon Sint Mi-
chielsstraat 2B 7255 AP Hengelo Gld
0575-465715 www.martinehairen-
beauty.nl

Abraham ZeppGerritsen

Houtsculptuur voor de 50 jarige kunstenaar Frans Gerritsen.

Drempt - Maandag 17 oktober
vierde Frans Gerritsen, van Ate-
lier ZeppGerritsen aan de Rijks-
weg, zijn 50ste verjaardag.

De familie verraste de kunstenaar
met kunst: een prachtig houtsnij-

werk. Het door de familie, onder
leiding van zijn zussen gemaakte
houtsculptuur beeld Frans Gerritsen
zelf uit. Het onderschrift luidt: 'Frans
onze "Kunstenaar" is 50 jaar.'. Een
prachtig ingetogen, welgemeende
verjaardagsgroet.
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André Baars burgemeester
van Ermelo

Nu nog locoburgemeester van Bronckhorst, straks burgemeester van Ermelo: André
Baars.

Bronckhorst - Wethouder en eerste locoburgemeester van de gemeen-
te Bronckhorst, André Baars (50) is voorgedragen tot burgemeester
van de gemeente Ermelo. Tijdens de commissievergadering in het ge-
meentehuis in Bronckhorst maakte hij dit nieuws bekend. "Het is een
hele mooie verrassing dat je uiteindelijk eerste wordt," lacht hij, 30
sollicitanten achter zich latend.

In de gemeente Bronckhorst was An-
dré Baars naast wethouder ook eer-
ste locoburgemeester. Een stap naar
burgemeester ligt dan in de mogelijk-
heden. In juni van dit jaar reageerde
hij daarom op de vacature voor bur-
gemeester in Ermelo.
"Met veel plezier ben ik wethou-
der geweest in deze gemeente en
daarvoor 7 jaar wethouder in de ge-
meente Steenderen. Ik kijk met een
trots gevoel terug wat samen met
de inwoners, organisaties, bedrijven,
ambtenaren, mede collegeleden en
raadsleden gerealiseerd is. Ik denk
dan in het bijzonder aan het nieuwe
gemeentehuis. Een project wat je als
bestuurder zelden mag doen maar
dat geluk heb ik mogen hebben."

André Baars gaat vanwege zijn be-
noeming in Ermelo de Olburgse wo-
ning verlaten. "Dat is de bedoeling.
Binnen een jaar na benoeming moet
je dan over zijn." Hij hoopt al eerder
te verhuizen. "Ik ga een mooi plekje
uitzoeken."

Zijn portefeuille is nog niet bekend,
dat wordt in het college verdeeld. Het
zal wel in grote lijnen gelijk zijn aan
de huidige portefeuille van de bur-
gemeester. "Dat zijn voornamelijk
de wettelijke portefeuilles. Hij heeft
daarbij personele organisatie en hand-
having, dat zijn de belangrijkste."

Door zijn woonvisie voor de Achter-
hoek, waarin hij vernieuwend optrad
op de verwachte krimp in het gebied,
behaalde hij in 2010 de 5e plek van
beste bestuurder van Nederland. Toch
wordt geen gebruik gemaakt van de-
ze kennis. "Nee, dat zijn over het al-
gemeen politieke portefeuilles en een

burgemeester bekleed geen politieke
portefeuilles. In Ermelo liggen deze
allemaal bij de wethouders."

De gemeente Ermelo is iets kleiner
dan de gemeente Bronckhorst. De
belangen als burgemeester zijn niet
anders. "Ermelo heeft andere pro-
blematieken. Het is een gemeente
waar bijvoorbeeld heel veel defensie-
instellingen zijn en defensie staat
in Nederland aardig onder druk. Er-
melo is ook een gemeente met heel
veel zorginstellingen, dat kent ook
zijn problematieken," vertelt Baars.
"Daarnaast is het natuurlijk wel een
prachtige toeristische gemeente. De
bevolking verdubbeld in de zomer-
maanden."

Donderdag 13 oktober kreeg André
Baars het bericht over zijn voordracht
als burgemeester van Ermelo. "Ik ben
natuurlijk enorm blij dat de raad van
Ermelo mij het vertrouwen geeft om
burgemeester te mogen zijn van deze
gemeente," schreef hij in de blog van
zijn eigen website.

De minister van Binnenlandse za-
ken en Koninkrijksrelaties moet nog
beslissen over de benoeming na de
aanbeveling van de gemeenteraad
van Ermelo. Tijdens de commissie-
vergadering in het gemeentehuis op
donderdagavond 14 oktober maakte
hij, na het telefoontje uit Ermelo, het
nieuws bekend dat de voordracht een
feit is. De planning is om vanaf 16 de-
cember als burgemeester in Ermelo
aan de slag te gaan. André Baars volgt
burgemeester Wiert Omta op die
op 28 oktober aanstaande afscheid
neemt.

Vacatures voor burgemeester zijn
er om te kiezen, maar André Baars
koos heel bewust voor Ermelo. "Om-
dat ik een gemeente in een bepaalde
omvang zoek, tussen de 25.000 en
35.000 inwoners, omvang Bronck-
horst. Een gemeente met een groot
landelijk gebied, dat vond ik belang-
rijk en waar het qua politiek nog een
goede sfeer hangt. Ermelo is een cor-
recte gemeente."

Olburgen reageerde enthousiast. Wel
zullen ze op zoek moeten naar een
nieuwe beer-tender voor de kermis.
Hij lacht. "Ik blijf wel de kermis be-
zoeken maar ik denk niet dat ik nog
achter de bar ga staan. Ik heb van alle
buren felicitaties mogen ontvangen
in de vorm van kaarten en handdruk-
ken. Ze gunnen het me allemaal."

Stichting Welzijn Ouderen&Veilig Verkeer Nederland

Bronckhorster
Rijvaardigheidsritten

Wim Klein Kranenburg neemt de ogentest af bij een van de deelnemers.

Toldijk - Vanuit Zaal Den Bremer
organiseerde de Stichting Wel-
zijn Ouderen en Veilig Verkeer
Nederland, van beide de afdeling
Bronckhorst, op dinsdag 11 okto-
ber de jaarlijkse rijvaardigheids-
ritten. Zo'n 20 deelnemers na-
men deel aan deze theoretische
en praktische ochtend.

De deelnemers kwamen vanuit de
hele gemeente Bronckhorst naar
Toldijk om hun rijprestaties te laten
beoordelen door rijinstructeurs. Deze
zeven instructeurs gingen met de
kandidaten in hun auto mee om in
de richting Zutphen of Doetinchem

te gaan voor een rit van een halfuur.
Daarna kregen zij in de nabespreking
te horen hoe zij hadden gereden, met
daarbij eventuele verbeterpunten als
advies of een welgemeend compli-
ment: 'Nog jaren zo blijven rijden!"
Achter in de grote zaal werden ver-
schillende testen gedaan, zoals de
gehoortest door een medewerker van
Beter Horen. De reactietest werd af-
genomen door de heer Geert Jansen
en de ogentest door de heer Wim
Klein Kranenbarg. Zo nodig zal deze
de kandidaten doorverwijzen naar de
opticien of de oogarts.
"Het gaat tenslotte om een indicatie,"
aldus voorzitter Henk Cleijpool van

Veilig Verkeer Nederland afdeling
Bronckhorst. Hij organiseert, samen
met penningmeester Evert Steentjes
jaarlijks deze rijvaardigheidsritten.

Tijdens de theorieles door rijinstruc-
teur Frank Massop in de kleine zaal
werden de nieuwste verkeersregels
en verkeerstekens besproken, maar
ook werd ingegaan op de voeren ver-
lichting en de snelheid van de ver-
schillende verkeersdeelnemers zoals
bromfietsen, scootmobielen of 45-ki-
lometer autootjes.
Een van de kandidaten zegt na het
bijwonen van de theorieles: "Heel
nuttig!"

B R I D G E N
TOLDIJK
Uitslag van de vijfde avond van de eer-
ste competitieronde van Bridgeclub
Bronkhorst, gespeeld op 13 oktober
2011 in Toldijk.Lijn A: 1. Guy Mendes
de Leon & Miguel Mendes de Leon
60,67 %; 2. Annelies Schröder & Jan
Rondeel 57,99 %; 3. Inge Pellenberg
& Reint Pellenberg 55,90 %. Lijn B: 1.
Mien Vorselman & Gerrit Vorselman
62,15 %; 2. Silvia Schreiber & Els van
der Jagt 60,07%; 3. Tiny Kleinreesink
& Wim Schipper.
Lijn C: 1. Riet Niesink & Riekie Nieu-
wenhuis 60,83 %, 2. Wil ten Holder &
Leni Lamers 59,58 %; 3. Jan Veenhuis
& Dick Wijers 59,17 %.
In lijn A zijn het hoogst geëindigd:

Inge & Rein Pellenberg (1), Annelies
Schröder & Jan Rondeel (2), An Wor-
tel & Nel Hendriks (3). In lijn B zijn ge-
promoveerd: Fien & Henk Biezeman
(1), Silvia Schreiber & Els van der Jagt
(2). In lijn C zijn gepromoveerd: Karen
Notten & Joop te Veldhuis (1), Ge Sr
Ton Riensema (2). Gedegradeerd van
lijn A naar lijn B: Gerda van Onna &
Harrie Pelgrom, Gerda Schuurman &
Gerda Tankink, Theo Damen & Theo
Schut. Van lijn B naar Lijn C: Carla
Hoogkamp & Gerard Lohschelder,
Marietje Geurts & Greet Jansen.

Op donderdag 20 oktober de eerste
avond van de tweede competitieron-
de.

40 MILJOEN
MENSENOP
DE VLUCHT
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Na de herfstvakantie en vóór de kerstdrukte

Vijf lessen knopend
tekenen
Vorden - In de Keltische (Ierse,
Engelse en Schotse) volkskunst
vinden we een enorme rijkdom
aan vlechtband motieven. Tegen-
woordig spreken deze motieven
de mensen van nu ook weer aan.

Keltisch tekenen is knopend tekenen,
d.w.z. het samentrekken van lijnen is
het bundelen van energie. De knoop
tekenen is de 'knoop' oplossen. Kel-
tisch tekenen heeft daarom ook een
therapeutische waarde. Op papier

kun je al oefenen voor je dagelijkse
kwaliteiten, maar het is ook gewoon
leuk om te doen. Je leert bestaande
knopen te tekenen, maar je leert ook
zelf knopen ontwerpen. Vijf lessen
kun je proberen of het wat voor je is.

Het materiaal waarmee we werken is
meestal kleurpotlood. Start dinsdag
25 oktober 2011. Heb je hiervoor in-
teresse, neem dan contact op. www.
tekenpraktijkhetkleineveld.nl Tel.
0575-542937.

IN LANDEN ALS CONGO,
SRI LANKA, KENIA,
DARFUR IN SOEDAN
EN COLOMBIA ZIJN
MILJOENEN MENSEN
OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG
NOG OP GIRO 999
of doneer online op
www.vluchteling.nl

VLUCHTELING

D E N H A A G
Directe hulp bij acute nood



NU extra veel voordeel:

1OYOWUHT0O

geen wegenbelasting
geen BPM
€ l .000,= korting

standaard o.a.
TomTom navigatie heel Europa

• Stuurbekrachtiging
• 5-deurs
• Airbag aan bestuurders- en passagierszijde rijklaar van € 9.

NU voor €

£§Rj)$ ©©©O HoüRŝ XS meeruitrusting t.o.v. Access
• Airconditioning
• Radio CD-speler met MP3 aansluiting
• 1 speakers en dakantenne rijklaar van € 1 0

NU voor €

350,-

050,-

meeruitrusting t.o.v. Cool
• Centrale vergrendeling met afstandbediening
• Elektrisch bedienbare ramen voor rijklaar van € l 0.

NU voor € 9,

nu met lichtmetalen velgen,
incl. montage en toerenteller geen € 1

maar voor €

380,-

Speciale AYGO aanbiedingen.

Wij hebben speciaal voor u 20 Aygo's ingekocht in de
kleuren rood, blauw, wit, zwart, grijs en zilver en tegen
wel heel bijzondere condities:

ser scherpe rijklaar prijzen
•uil is mogelijk
3tis winterbanden

Flfty Ftfty dtal:

een Aygo vanaf

€3.645.-

En betaal de andere helft
pas over 2 jaar rentevrij

Let opl Geld lenen kost geld ft

www.nijendijk.nl 0575-572020
Brinkhorst 7, 7207 BG Zutphen

:) TOYOTA

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en
tevens plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

Feestje
organiseren?
Wij helpen u

graag!

Verhuur van Party
/ feesttenten,
tentinrichting,
DJ, Karaoke en

geluidsapparatuur
0575 - 559223

www.party-service-achterhoek.nl

• Kunstgebit

• Implantaten

Geen eigen bijdrage

Op verzoek thuis aanmeten

Praktijk voor tandprothese en implantologie
0575-545953. Paardenwal 3, Zutphen

Eerlijk en
betrouwbare

schilder heeft nog
tijd voor binnen-
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575)522919. ,

Stel dat uw gezin
door armoede uit
elkaar zou vallen.

Ga naarde website
en help één van de
70 gezinnen in nood.

www.helpeengezin.nu

Z E N D I N G OVER G R E N Z E N

Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook m de wijze

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Aaiten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

Hv
GrafimediaWeeversNieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl



gemeente Bronckhorst

Begroting 2012

Gemeenteraad vergadert op 26 oktober
en 10 november over begroting 2012
Het jaar nadert z'n einde. Het is dus
weer tijd voor de gemeentelijke be-
groting. Net zoals vorig jaar zijn in de
begroting voornamelijk lopende plan-

nen die al uitgevoerd worden opge-
nomen, inclusief hun kostenplaatje.
Wat doet de gemeente op het gebied
van sport en wat kost dat, hoeveel

steken we in onderwijs,
welk bedrag is gereser-
veerd voor onderhoud
aan wegen en openbaar
groen etc. De begroting
is opgesteld door het
college van ben w.
Daarmee is deze nog
niet definitief. De ge-
meenteraad moet de
begroting vaststellen
en kan nog wijzigingen
aanbrengen.

Op 10 november a.s.
behandelt de gemeen-
teraad de begroting
2012 en de meerjaren-
begroting die een door-

kijk geeft naar 201 5. De openbare
vergadering begint om 17.00 uur en
is in de raadzaal van het gemeente-
huis. Zoals voor iedere raadsverga-
dering geldt, bent u ook bij de verga-
dering van 10 november van harte
welkom. U kunt de vergadering ook
vanuit huis live via onze website
volgen.

Éfaüf

Speciale commissievergadering voor
inwoners
Geef uw mening over de begroting op 26 oktober!

Voorafgaand aan de raadsvergade-
ring van 10 november is er op 26 ok-
tober a.s. om 20.00 uur een speciale,
openbare vergadering van de raads-
commissie Beleidsontwikkeling over
de begroting 2012. Als inwoner kunt
u dan zelf inspreken over de begro-
ting en daarmee raadsleden laten
weten hoe u over de plannen van b en
w denkt! Heeft u vragen of opmerkin-
gen? Maak ze! De spreektijd is max. 5
minuten. U kunt zich hiervoor uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergade-
ring aanmelden bij de Griffie onder
opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2012 is in te zien tijdens
de openingstijden van de gemeente
bij onze publieksbalie. Ook kunt u de-
ze raadplegen op www.bronckhorst.
nl-> Bestuur en organisatie > Beleid

en rapporten of de QR-code scannen.
Verder ligt de begroting ter inzage in
de bibliotheken in Vorden, Hengelo
(Gld)enZelhem.

Op deze pagina's vindt u informatie
over de begrotingsplannen van b en
w. In het Contact van 1 november ko-
men de algemene beschouwingen
van de politieke partijen op de plan-
nen van het college. Op 10 november
is de besluitvormende raadsverga-
dering over de begroting en in het
Contact van 15 november staat een
verslag van de
vergadering.
Zo krijgt u een
compleet
overzicht van
de begrotings-
behandeling
van uw ge-
meente.

B en w presenteren sluitende begroting voor 2012, maar
voor komende jaren zijn nog flinke bezuinigingen nodig
Belastingen komend jaar op zelfde niveau
De begroting van de gemeente bedraagt in 2012
circa 63 miljoen euro. Na het optellen en aftrek-
ken van alle cijfers hebben b en w voor volgend
jaar een sluitende begroting weten te presente-
ren, met een overschot van ca. 440.000 euro. Wet-
houder André Baars, die verantwoordelijk is voor
de gemeentelijke begroting: "Ook dit jaar maakten
we net zoals vorig jaar weer een begroting zonder
nieuw beleid en nieuwe plannen, omdat we nog
steeds voor grote veranderingen staan. De eerste 2 miljoen euro aan bezuini-
gingsmaatregelen zijn verwerkt in deze begroting. We bezuinigen op posten
die jaarlijks terugkeren. Naast deze 2 miljoen moeten we echter nog meer be-
zuinigen. We hebben immers te maken met ingrijpende demografische ontwik-
kelingen, waardoor onze bevolking en z'n behoeften flink gaan veranderen.
Daarnaast krijgen we de komende tijd minder gelden van het rijk, maar wel
meer taken op ons bordje. Hoe we hierop inspelen wordt pas echt duidelijk in
2012 met de verdere uitwerking van het traject naar een toekomstbestendig
Bronckhorst. Net zoals vorig jaar is dit daarom een soort tussenbegroting. Met
de opdracht om een deel van de zes miljoen euro (de eerdergenoemde twee
miljoen) waar we op rekenen dat we dat in totaal moeten besparen, erin opge-
nomen. Van de voor 2012 voorgestelde bezuinigingsvoorstellen zullen inwo-
ners niet veel merken. We hebben vooral aan de kant van onze bedrijfsvoering
gekort. Het overschot van ruim vier ton zetten we nog niet in omdat het slechts
een eenmalige meevaller is en we verwachten hiermee nog komende tegen-
vallers op te moeten vangen."

hulp omdat zij dat zelf niet meer kun-
nen. Het geld dat we hiervoor van het
rijk krijgen, vullen we aan met 300.000
euro uit eigen middelen. Ondanks deze
extra bijdrage komen we in onze ge-
meente ruim 1 miljoen euro tekort om
alle kosten te kunnen betalen. De op-
dracht van de gemeenteraad is om in
2011 en 2012 te zorgen dat we de zorg
zo inrichten dat we met het geld van
het rijk en de 300.000 euro vanuit de
gemeente de kosten kunnen dekken.
Wij denken dat dat kan door bijvoor-
beeld nog beter te kijken wat mensen
met hun naaste omgeving en bijvoor-
beeld vrijwilligersorganisaties toch
nog zelf kunnen regelen. In 2011 is al
vijf ton bespaard en in de begroting is
opgenomen dat we de andere helft in
2012 willen halen.

340.000 euro vacatureruimte en op-
leidingsbudget in. Verder betekent
het gaan rekenen van kostendekken-
de leges voor bestemmingsplanwijzi-
gingen 285.000 euro extra inkom-
sten. Over onze visie hoe we Bronck-
horst toekomstbestendig willen ma-
ken, beslist de raad binnenkort. Hier
zitten nog meer richtingen in hoe we
een begroting met minder uitgaven
willen bewerkstelligen. Zoals het pri-

vatiseren van de zwembaden en
dorpshuizen en een andere systema-
tiek voor het verlenen van subsidies.
Met het Hessenbad in Hummelo zijn
we al in een vergevorderd stadium.
Maar pas in 201 3 maken we definitie-
ve keuzes voor de vier miljoen euro
die nog nodig zijn om de beoogde zes
miljoen euro (het verwachte begro-
tingstekort) te halen. We zijn al wel op
de goede weg."

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te
vergelijken met ieder huishoudboek-
je: er zijn inkomsten en uitgaven. De
inkomsten van een gezin kunnen bij-
voorbeeld bestaan uit salaris, kinder-
bijslag en teruggaaf van de belasting.
Daar tegenover staan uitgaven als
wonen, gas, water, licht, eten, sport
en kleding. De gemeente kent ook een
aantal inkomstengroepen en daar-
naast heel veel zaken waar zij geld
aan uitgeeft, zoals zorg, uitkeringen,
sportaccommodaties, afvalinzame-
ling en centrumplannen. Als je min-
der gaat verdienen of je baan kwijt-
raakt, als je ziek wordt of de kinderen
steeds meer kosten, dan kun je min-
der besteden aan kleding, hobby's of
een andere auto. Ook het huishoud-
boekje van de gemeente moet klop-
pen: de inkomsten en uitgaven moe-

ten in balans zijn. De algemene uitke-
ring van het rijk is de grootste inkom-
stenbron van de gemeente. Zoals u
waarschijnlijk weet, loopt deze laat-"
ste tijd steeds terug door rijksbezui-
nigingen. Verder zijn er inkomsten uit
gemeentelijke belastingen, leges (zo-
als voor bouw) en grondexploitaties.
De gemeente kreeg op deze terreinen
de afgelopen jaren minder geld bin-
nen door onder meer de economische
situatie, maar ook het besluit om
minder woningen te gaan bouwen
omdat we minder inwoners verwach-
ten in de toekomst.

Richtingen
Baars: "Voor onze gemeente is de uit-
voering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning een grote kostenpost.
Veel inwoners doen een beroep op
voorzieningen zoals huishoudelijke

Wat gaat u betalen in 2012?
De wethouder van financiën: "Voor de
meeste mensen verandert er met deze
begroting, als hun woonsituatie niet ge-
wijzigd is, wat de kosten van de OZB be-
treft, komend jaar niet veel. De OZB-
kosten voor woningen en niet-woningen
gaan gemiddeld met 1,5% omhoog. Dit
is de landelijke algemene prijsindexatie. De tarieven voor riool gaan iets om-
hoog, maar de tarieven voor afval gaan weer naar beneden, doordat we bete-
re prijsafspraken met de afvalinzamelaars hebben kunnen maken. Eén van
de redenen hiervoor is dat u steeds beter afval scheidt! De OZB voor bedrijven
gaat iets omhoog. Maar dan zitten we nog maar op 60% van het gemiddelde
bedrag dat andere gemeenten in Gelderland innen. In december krijgt u via
deze gemeentepagina's meer informatie over de belastingtarieven voor 2012."

Ook hebben we vorig jaar in de begro-
ting al een aantal structurele kosten
stopgezet omdat deze nog niet waren
ingezet zoals de toplaagrenovatie aan
sportvelden, of anders werden inge-
vuld zoals de verkoop van de kerkto-
rens aan de stichting Oude Gelderse
Kerken. Dat werkt dit jaar vanzelf-
sprekend ook weer door. Andere kos-
tenreducties halen we door 93.000
euro minder beschikbaar te stellen
aan de gemeenschappelijke regelin-
gen zoals de GGD en de Regio Achter-
hoek, de vernieuwing van contracten
(zoals verzekeringen voor gebouwen,
o.a. schoolgebouwen) levert 91.000
euro kostenreductie op en de ge-
meentelijke organisatie levert voor

Cijferoverzicht
Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2012:
Programma's
• Besturen
• Wonen en werken
• Ontspannen
• Leren
• Zorgen

Beheren
• Middelen

Totaal/overschot

Lasten
10.928.594

5.187.181
5.936.606
4.296.864

20.057.881
13.435.443

3.215.214

63.057.783

Baten
632.627

2.859.336
932.645

84.318
9.287.509
8.339.146

40.922.202

63.057.783

Saldo
10.295.967

2.327.845
5.003.961
4.212.546

10.770.372
5.096.297

-37.706.988

Kerngegevens gemeente Bronckhorst in 2012
• Aantal inwoners 37.480 • Oppervlakte gemeente
• Lengte wegen 873 km • Aantal ha openbaar groen
• Aantal woningen 16.046

28.642 ha
80 ha
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem bronckhorst
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

(telefonisch tot 17.00 uur).
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen
wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken.
Wij kunnen u hierbij beter van dienst

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie, Dualisering,
Publiekszaken (dienstverlening),

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
Financien en belastingen, Afval en milieu,

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie

plattelandsontwikkeling, Recreatie en

toerisme

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),

Wegen en groen, Verkeer en vervoer,

Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisatie,

Volksgezondheid, Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750384.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
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.

André Baars (50), wethouder van
Bronckhorst, is afgelopen donder-
dag door de gemeenteraad van Er-
melo voorgedragen als nieuwe bur-
gemeester. Ermelo is een landelijke
en toeristische gemeente van
26.000 inwoners op de Veluwe en
heeft veel overeenkomsten met
Bronckhorst. De vertrouwenscom-
missie van de Ermelose raad geeft
aan André Baars voorgedragen te
hebben omdat hij een daadkrachtig,
toegankelijk en gedreven bestuur-
der is, die de rol van verbinder en
ambassadeur voor Ermelo goed zal
kunnen vervullen.

Burgemeester Henk Aalderink: "Ik
ben trots op zijn voordracht. André
Baars is een uitstekende wethouder

Natuurwerkdag in Zelhem/Halle
Helpt u op 5 november mee de handen
uit de mouwen te steken voor de natuur?
Op zaterdag 5 november a.s. is het
weer landelijke Natuurwerkdag. Op
meer dan 350 locaties in Nederland
kan iedereen helpen bij het onder-
houd van natuur en landschap. Vorig
jaar hebben ruim 12.000 deelnemers
de handen uit de mouwen gestoken.
Ook dit jaar vinden uiteenlopende ac-
tiviteiten plaats die al vroeg in de och-
tend beginnen. Afhankelijk van de lo-
catie verschillen de activiteiten van
poelen schoonmaken tot bomen knot-
ten, fruitbomen snoeien, grienden af-
zetten. Op www.natuurwerkdag.nl
staan alle locaties en werkzaamhe-
den beschreven. Ook in onze ge-
meente is een Natuurwerkdaglocatie.
We gaan aan de slag op het Boele-
keerlspad in Zelhem/Halle.

Jong en oud zijn van harte welkom
om te helpen 'hun Bronckhorster
landschap' mooier te maken.
• iedereen is welkom, ook als u maar

een halve dag wilt meewerken
• in de pauzes wordt voor koffie/

thee, soep en/of broodjes gezorgd

Meedoen:
De werkdag begint om 09.00 uur en
eindigt om +/- 1 5.00 uur. Wilt u hel-
pen? We verwelkomen u heel graag!
De Stadsedijk in Halle ter hoogte van
huisnummer 4 (Besseldersbos) is de
plek waar we verzamelen. Voor een
routebeschrijving zie www.boele-
keerlspad.nl. We raden de deelne-
mers aan stevige schoenen en werk-
kleding aan te trekken. En afhankelijk
van het weer: laarzen en regenkle-
ding.

Aanmelden
Voor meer informatie, een overzicht

van alle activiteiten in de buurt en
aanmelden kunt u terecht op www.
natuurwerkdag.nl of mailen naar in-
fo@bronckhorst.nl. Per locatie is er
een beperkte deelname mogelijk, dus
geef u snel op! Ook jongeren die nog
een plek zoeken voor hun maat-
schappelijke stage zijn welkom!

De Natuurwerkdag wordt georgani-
seerd door Landschapsbeheer Ne-
derland in samenwerking met Na-
tuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en Scouting Nederland en wordt on-
dersteund door IVN vereniging voor
natuur- en milieueducatie, Neder-
landse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN), ANWB en KNNV vereniging
voorveldbiologie. De Natuurwerkdag
wordt mede gefinancierd door de
Nationale Postcode Loterij.

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 26 oktober a.s. om 09.00 uur in het
gemeentehuis, zaal Haas. De vergadering is openbaar. De agenda voor deze
vergadering vindt u op www.bronckhorst.nl.

en ik ben ervan overtuigd dat hij ook
een hele goede burgemeester wordt,
waar Ermelo trots op zal zijn. Een
prachtige uitdaging!"

André Baars is in Bronckhorst sinds
de herindeling in 2005 namens het
CDA wethouder en beheert de porte-
feuille: volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening, financiën en belastin-
gen, milieu en afval, en facilitaire za-
ken. Hij verdiende zijn sporen onder
andere rnet de woonvisie voor de
Achterhoek van 2010, waarin geanti-
cipeerd wordt op de verwachte
krimp in het gebied. Door zijn ver-

nieuwende aanpak van de krimp-
problematiek in de Achterhoek, werd
hij in 2010 Gelders bestuurder van
het jaar. Voorheen was hij ook tot
2005 parttime wethouder in
Steenderen.

Vervolg
De aanbeveling van de gemeente-
raad van Ermelo gaat naar de minis-
ter van Binnenlandse zaken en Ko-
ninkrijksrelaties, die uiteindelijk over
de benoeming beslist. De verwach-
ting is dat de André Baars medio
december begint in zijn nieuwe
functie.

www.jonginbronckhorst.nl

Voor alle informatie die je wilt weten als je jong bent in Bronckhorst zie
www.jonginbronckhorst.nl!

Hulp bij het huishouden
opnieuw geïndiceerd
Inwoners die op dit moment gebruik
maken van de voorziening 'hulp bij
het huishouden' krijgen het komende
half jaar een indicatieadviseur van
het NCOD (een adviesorganisatie voor
o.a. de overheid, die door de gemeen-
te is ingeschakeld) op bezoek om de
indicatie opnieuw te beoordelen.

Op 26 mei jl. stelde de gemeenteraad
de nieuwe Verordening voorzienin-
gen maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Bronckhorst 2011
vast. In deze verordening staat dat
de gemeente verantwoordelijk is
voor het leveren van de voorziening
'hulp bij het huishouden' als uw per-
soonlijke mogelijkheden en algeme-
ne voorzieningen onvoldoende op-
lossing bieden. Hierbij komt ook uw
inkomen- en vermogenspositie aan
de orde en de mogelijkheid om de
kosten van de voorziening voor uw
eigen rekening te nemen.

Huisbezoek
Als u op dit moment gebruik maakt
van de voorziening 'hulp bij het huis-
houden', wordt u vanaf 12 oktober
herbeoordeeld door de indicatieadvi-
seur. De adviseur kondigt vooraf te-
lefonisch het huisbezoek aan. Tij-
dens het bezoek bekijkt hij met u of
de indicatie die destijds is vastge-
steld wordt voortgezet of dat deze
wordt gewijzigd. De eerste mensen
die voor herindicatie in aanmerking
komen, hebben hierover inmiddels
een brief van ons ontvangen.

Nieuwe indicatie
Zo snel mogelijk na het huisbezoek
ontvangt u de nieuwe indicatie. Af-
hankelijk van de mogelijke verande-
ringen in de indicatie gaat deze per
direct in of pas na acht weken. Dat
wil zeggen dat als meer zorg nodig
blijkt, dit dan ook direct wordt gere-
geld. Echter als de herindicatie aan-
geeft, dat u minder zorg nodig heeft,
dan geldt een overgangstermijn van
acht weken voordat de nieuwe indi-
catie ingaat. Voor de herindicaties
leggen we meer dan 1.400 huisbe-
zoeken af. Daarom duurt het tenmin-
ste een half jaar voordat alle huisbe-
zoeken, en daarmee de herindica-
ties, afgerond zijn.



Nieuwsbrief
voor ouders en
opvoeders
De nieuwsbrief van het Centrum
voor Jeugd en Gezin Bronckhorst
(CJG) van de maand oktober is zo-
juist uitgekomen met daarin onder
andere: museumbezoek met je
kind, spelen met je baby, een ge-
zond gebit, weerbaarheid en zelf-
vertrouwen bij je kind, actuele cur-
sussen voor je peuter en wat te
doen bij brandwonden
Op www.cjgbronckhorst.nl vindt u
alles wat u maar wilt weten over
het opvoeden en opgroeien van
kinderen. Elke maand komt er een
nieuwsbrief uit met nieuws, infor-
matie én cursussen over kleine en
grote kinderen: van zwangerschap
tot jong volwassene.

Mis hem niet en meld u aan voor
de CJG nieuwsbrief via: www.
cjgbronckhorst.nl of mail naar
info@bronckhorst.nl o.v.v.
nieuwsbrief.

Jongeren die zorgen, ofwel jonge man-
telzorgers, hebben ook recht op steun
Er zijn verschillende mogelijkheden!
Jonge mantelzorgers (JMZers) zijn
kinderen of jongeren die opgroeien
met iemand die langdurig ziek is of
een beperking heeft. Dat kan één van
de ouders zijn, maar het kan ook om
een broertje of zus gaan. Deze fami-
lieleden kunnen te maken hebben
met een chronische ziekte, lichame-
lijke beperkingen of psychische en/of
verslavingsproblemen. Uit onderzoek
blijkt dat één op de vier jongeren tus-
sen de 8 en 21 jaar opgroeit in een
gezin met gezondheidsproblematiek.
Kenmerkend is dat deze kinderen of
jongeren taken en verantwoordelijk-
heden op zich nemen, die volgens on-
ze huidige maatstaven niet passen bij
hun leeftijd en ontwikkeling. Daar-
mee lopen de jonge mantelzorgers
het risico op overbelasting, een ver-
stoorde pubertijd, vervroegde school-
uitval, lichamelijke en/of psychische
problemen.

Hulp voor jonge mantelzorgers
Om problemen bij deze kinderen en
jongeren te voorkomen, is het tijdig
herkennen en erkennen van deze
problematiek, én het ondersteunen
van deze jongeren van groot belang.
In onze gemeente zetten GGNet Pre-
ventie, VIT Oost-Gelderland en MEE
Oost-Gelderland zich op verschillen-

de manieren in voor JMZers:

GGNet Preventie
GGNet Preventie biedt informatie en
ondersteuning aan familieleden (van
jong tot oud) van mensen met psychi-
sche problemen:
• individuele ondersteuninggesprek-

ken
• groepen voor:

kinderen van ouders met
psychische problemen (KOPP)

- broers en zussen van kinderen
met Autisme en/of ADHD
(Brussen)

• websites:
- www.kopstoring.nl,

www.brusjes.nlen
www.broerofzus.nl

Voor meer informatie en/of aanmel-
ding: GGNet Preventie, Regio Oost-
Gelderland en De Liemers, tel. (0575)
582450 of e-mail: preventie@ggnet.
nl

VIT Oost-Gelderland
Vit Oost-Gelderland ondersteunt
jonge mantelzorgers door:
• individuele begeleiding door de

mantelzorgconsulent
• contact met lotgenoten tijdens

ontspanningsactiviteiten

• respijtdagen in de vorm van een
weekend.

Kijk voor meer informatie op www.
jmzer.nl of bel (0573) 43 84 00. Voor
contact met andere JMZers kijk op
www.jmzer.hyves.nl

MEE Oost-Gelderland
MEE Oost-Gelderland biedt informa-
tie, advies en ondersteuning aan
mensen die met een beperking te
maken hebben en aan mensen uit
hun omgeving. Jonge mantelzorgers
kunnen meedoen aan:
• de broer-en zussengroep: een

groep voor broers en zussen (8-12
jaar, 13-17 jaar) van kinderen met
een beperking

• een leuke dag voor JMZers die MEE
ieder jaar in september organiseert
i.s.m. Elsinghorst

Meer informatie: MEE Oost-Gelder-
land, tel. (0314) 34 42 24 of e-mail: in-
fo@mee-og.nl

Dit najaar staan de volgende activi-
teiten gepland:
• op 25 oktober start GGNet Preven-

tie een KOPPgroep (10-12 jaar) in
Doetinchem

• op 3 november start GGNet Preven-
tie een brussengroep (10-12) in
Groenlo

• op 7 november start GGNet Preven-
tie een KOPPgroep (7-9 jaar) in
Doetinchem

• op 11 november organiseren GG-
Net Preventie, VIT Oost-Gelderland
en IJsselkring een gezellige avond
met workshops voor jonge mantel-
zorgers in Doetinchem (i.s.m. Mez-
zo college)

• op 23 november start GGNet een
KOPPgroep (16-25 jaar) in Doetin-
chem

Startdata zijn onder voorbehoud. In
2012 worden opnieuw activiteiten ge-
organiseerd voor JMZers.

Uit de raad
Raadsvergaderingen
26 en 27 oktober 2011
Op 26 en 27 oktober a.s. zijn raads-
en commissievergaderingen.
Hieronder vindt u de agenda's.
De vergaderingen vinden plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis
en zijn openbaar. U bent dus van harte
welkom om ze bij te wonen.

Ontheffing ruimtelijke verorde-
ning Gelderland 'Buitengebied
Doetinchemseweg 787
Schovenweg in Zelhem
Trouwbeleid gemeente
Bronckhorst
De raad wordt gevraagd de locatie-
mogelijkheden om te trouwen te
verruimen. Als de raad instemt,

Beleidsplan brandweer
Achterhoek West 2011-2015
B en w vragen de raad het beleids-
plan 2011-2015 voorde Brand-
weer Achterhoek West, waarvan
de brandweer Bronckhorst onder-
deel uitmaakt, vast te stellen.
Hierin staat de koers van onze
brandweer voor de komende jaren.
Speerpunten zijn o.a. een goed
beleid voor de brandweervrijwilli-
gers, op tijd zijn na meldingen, de
risico's in het gebied goed in beeld
hebben en inwoners informeren
over wat ze zelf kunnen doen aan
hun brandveiligheid

Op 26 oktober van 20.00 tot 21.00
uur vergadert de commissie
Beleidsontwikkeling. Op de agenda
staan de volgende punten:
• Programmabegroting 2012-2015

De informatie hierover vindt u
elders op deze gemeentepagina's

• Tweede tussenrapportage 2011
De tussenrapportage geeft een
overzicht van hoe de gemeente
van de vierde tot en met de achtste
maand van dit jaar heeft gepres-
teerd. In hoeverre zijn doelen die
de raad in de gemeentelijke pro-
grammabegroting 2011-2014
heeft aangegeven, behaald.
B en w vragen de raad met de
tussenrapportage in te stemmen

• Actieve informatievoorziening
aan de raad over stand van zaken
aanpak budgetoverschrijdingen
en veranderde werkwijze Wmo

Op 26 oktober vanaf 21.15 uur ver-
gadert de voltallige gemeenteraad
verder en staan o.a. de volgende
onderwerpen gepland:
• Bestemmingsplan 'Buitengebied

2010, Enkweg 2 in Zelhem'

kunnen paren in Bronckhorst
straks in een huis trouwen of op
een plek in de openlucht die ze bij-
zonder vinden. Hiermee wordt het
nog aantrekkelijker om te trouwen
in onze gemeente. De gemeente
biedt zelf vijf trouwlocaties aan

• Brandveiligheidsverordening 2011
• Uitwerking Achterhoek 2020

Samen met ondernemers en orga-
nisaties hebben de Achterhoekse
gemeenten een visie opgesteld
waar de Achterhoek zich de
komende jaren op richt. In dit
voorstel wordt de raad gevraagd
in te stemmen met de algemene
uitgangspunten van de visie en
opdracht te verlenen om deze
nader uit te werken

• Deregulering Algemene
Plaatselijke Verordening
B en w vragen de raad een aantal
gemeentelijke regels te veranderen,
waardoor bepaalde vergunningen/
meldingen vervallen of het aanvra-
gen een stuk gemakkelijker wordt.
Aangepast worden onder andere
de vergunning voor het kappen van
bomen, venten/collecteren en per-
manente reclame en de meldingen
voor tijdelijke verkeersmaatrege-
len bij kleinschalige evenementen

Volg de vergaderingen live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u
raads- en commissievergaderingen
live volgen. Neem eens een kijkje.
U hoeft hiervoor dus niet meer per
se naar het gemeentehuis.

Toekomstbestendig Bronckhorst
Op 27 oktober om 20.00 uur verga-
dert de raad over toekomstbesten-
dig Bronckhorst. B en w vragen de
raad hun visie op een veranderend
Bronckhorst vast te stellen en hen
opdracht te geven om de uitgangs-
punten verder uit te werken naar
concrete voorstellen. Redenen
voor het opstellen van de visie zijn
de demografische ontwikkelingen
waar we voor staan (minder inwo-
ners, meer ouderen en minder
jongeren) en noodzakelijke bezui-
nigingen doordat we o.a. minder
gelden van het rijk ontvangen.
Voor hun visie hebben b en w eerst
in algemene termen gekeken waar
ze zich op willen richten. Dat blijft
een groot aantal uitgangspunten
uit de Toekomstvisie 2030 (zie
www.bronckhorst.nl), die we in
2008/9 samen met u als inwoner,
verenigingen en organisaties
maakten. Daarnaast zetten ze in
op kwaliteit, verscheidenheid (er
kunnen verschillen tussen kernen/
gebieden zijn),duurzaamheid en
het versterken van (ver)bindingen.
Verder willen b en w meer ruimte
voor eigen verantwoordelijkheid
van de inwoners. Enkele voorstel-
len zult u misschien best ingrij-
pend vinden. Het college heeft ze
echter weloverwogen gemaakt,
na de uitkomsten van de diverse
bijeenkomsten met inwoners in
het voorjaar, de enquête in de zo-
mer, de gemeentelijke financiën en
de verwachtte bevolkingsverande-
ringen gedegen op een rij te heb-
ben gezet. B en w merkten dat in-
woners behoorlijk verschillend
tegen zaken aan kunnen kijken,
dat maakt het maken van keuzes
soms moeilijk. Maar ze hebben de
keuzes gemaakt vanuit de overtui-
ging dat ze op deze manier goede
en passende voorzieningen kunnen
blijven bieden. Het college heeft
uitgangspunten opgesteld voor de
thema's Zorg en welzijn, Economie,
Kindvoorzieningen, Accommoda-
ties, Ruimte en Dienstverlening.
De commissievergadering over
dit onderwerp is op 19 oktober.
Vorige week informeerden wij u
op deze gemeentepagina's daarom
al uitvoerig over dit onderwerp.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda's staan, kijk
op www.bronckhorst.nl »Bestuur
en organisatie -> Openbare vergade-
ringen ** Gemeenteraad.

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

óp de agenda staan
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in
een raadscommissie zijn behan-
deld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over:
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

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

c. benoemingen, keuzen, voordrachten
of aanbevelingen van personen

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

e. onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling tot
raadsvergaderingen kunt u wel hier
inspreken over onderwerpen die op
de agenda staan, met uitzondering
van presentaties en actieve informatie-
voorziening.

Als u tijdens de vergaderingen het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergaderingen,
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronck-
horst.nl. De maximale spreektijd is
vijf minuten.



The Drive Xperience
Een veelzijdige en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders!

VU ij hebben

•Drive

Heb je tussen de 3 maanden en 2
jaar je rijbewijs?

Meld je dan nu aan voor deelname
aan een gratis praktijkdag!

Op 22 en 23 oktober a.s. organiseert
de gemeente alweer voor het vierde
jaar The Drive Xperience. Dit is een
spannende en leerzame praktijkdag
voor jonge autorijders van 18 t/m 24
jaar, die tussen de drie maanden en
twee jaar geleden hun rijbewijs heb-
ben gehaald. Op deze praktijkdag
doen de jongeren achter het stuur
van een auto mee aan diverse oefe-
ningen. Het is een praktische, leerza-
me én ook leuke praktijkdag. Deelna-
me is helemaal gratis! De dag wordt
georganiseerd in samenwerking met
het Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland (ROVG). Hiervoor
worden ook dit jaar weer gratis auto's
beschikbaar gesteld door garage
Teerink uit Zelhem, dus het bezit van

een eigen auto is niet nodig. De prak-
tijkdag is bij Erfgoedmuseum
Smedekinck aan de Pluimersdijk 5
in Zelhem. In een gevarieerd dag-
programma kunnen jonge autorijders
laten zien hoe goed ze zijn als be-
stuurder. De dag bestaat uit drie
modules:

• Praktijkrit rijden (Road
Xperience)
Tijdens een praktijkrit door de om-
geving ervaar je hoe goed je bent
als autorijder en welke verbeter-
punten er nog zijn te behalen. Je
rijdt met twee andere jongeren een
2,5 uur durende rit door de omge-
ving en ze wisselen elkaar af aan
het stuur. Je beoordeelt je eigen en
eikaars rijstijl. Tevens geef je el-
kaar verbeterpunten aan. Dit alles
onder begeleiding van een coach
die ook zijn oordeel geeft. Span-
nend!

Noodstops op mobiele baan
(Track Xperience)
Op een mobiele rem/slipbaan maak
je een noodstop, waarbij je zélf
achter het stuur zit en dus voelt hoe
het is om op glad wegdek onver-
wacht een noodstop te maken. Je
zult merken hoe lang de remweg
op een glad wegdek is en je voelt de
werking van het ABS remsysteem.
Weereen-ervaring rijker!

Module alcohol en drugs
(Xperience Xchange)
Er is ook een groepsdiscussie en
ervaringsuitwisseling met alle
deelnemers over de werking van
alcohol en drugs in relatie tot auto-
rijden en hoe je daarmee kunt om-
gaan. Samen met een verkeer- en
alcoholdeskundige ga je met de
groep een open discussie aan. Alles
bij elkaar dus een veelzijdig dag-
programma met autorijden, rem-

proeven, noodstops maken, discus-
siëren, ervaringen uitwisselen én
elkaar beoordelen!

Vooraf en achteraf verkeerstest via
internet
Na aanmelding via internet krijg je
een eigen inlogcode om via internet
op de site van CitoDrive alvast een
test te doen om te zien wat voor soort
autorijder je bent. Na de praktijkdag
kun je met de eigen inlogcode nóg
een leuke en leerzame toets doen via
internet. Een extra reden dus om je
nu meteen aan te melden!

Aanmelden via de website
Meld je aan voor de praktijkdag op
www.thedrivexperience.nl of op
www.jongeautorijders.nl. Hier
staat ook meer informatie over
deze praktijkdagen. Na aanmelding
krijg je informatie per e-mail toe-
gestuurd.

www.thedrivexperience.nl EVSa

Snel aanmelden!
De dag start om 08.45 uur en duurt
tot uiterlijk 1 6.00 uur en is inclusief
een lunch. Na afloop ontvang je een
certificaat. Er kunnen per dag 40 jon-
ge autorijders meedoen. Snel aan-
melden dus! Bij veel interesse wordt
er een derde dag georganiseerd.

Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Verleende vergunningen

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, sporthal 't Jebbink, 3, 4 en 5 januari 2012, circusvoorstellingen, Ambiance evenementen

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Ontvangen op 5 oktober 2011:
• Hummelo, Rijksweg 113, verbouw woning
Ontvangen op 7 oktober 2011:
• Halle, Aaltenseweg 21 A, aanleggen uitrit
• Keijenborg, Olde Kaste 3, bouw berging
Ontvangen op 10 oktober 2011:
• Drempt, Zomerweg 28, gedeeltelijk herbouwen horecagelegenheid
• Zelhem, Doetinchemseweg 71, aanleggen uitrit
Ontvangen op 11 oktober 2011:
• Drempt, Zomerweg 42, kappen boom
• Toldijk, Lamstraat 19, kappen 14 berken en 2 iepen
Ontvangen op 12 oktober 2011:
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode en/of gevaarlijk staande bomen buiten

de bebouwde kom. De betreffende bomen zijn gemerkt met oranje/rode verf. Een overzicht van
de te vellen en her te planten bomen kunt u tijdens onze kantooruren bij de publieksbalie van het
gemeentehuis op papier inzien of bekijken via www.bronckhorst.nl -> Actueel -» Actuele informa-
tie -> Gemeentepagina's

• Toldijk, Hoogstraat 13, kappen 2 acacia's en 2 berken
• Zelhem, Hoegenstraat 1 A, verbouw woning
Ontvangen op 13 oktober 2011:
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, bouw jongveestal

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 10 oktober 2011:
• Drempt, Zomerweg 53, wijzigen agrarisch bedrijf

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende
vergunningen op deze gemeentepagina's. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Ontwerpvergunningen
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, intrekken omgevingsvergunning, activiteit het houden van

vleesvarkens
• Zelhem, Boeninksteeg 2A, tijdelijk plaatsen woonunit

De stukken liggen van 20 oktober t/m 30 november 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 oktober 2011:
• Hummelo en omgeving, slipjacht, 7 januari 2012 van 11.00 tot 16.30 uur, Soestdijksejachtvereniging
Afgegeven op 13 oktober 2011:
• Vorden, rondom kasteel Vorden, cyclocrosswedstrijden, 28 december 2011 van 10.30 tot 16.00 uur,

rtv Vierakker-Wichmond

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 7 oktober2011:
• Zelhem, Keijenborgseweg 28A, slopen recreatiewoning
Verzonden op 12 oktober 2011:
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 30, verbouw woning en slopen en bouwen schuur, komt asbest-

houdend afval vrij
• Vorden, Het Jebbink 3, kappen beuk
• Zelhem, Hummeloseweg 75-79, opbouw op het dak
Verzonden op 13 oktober 2011:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 77A, bouwen kantoorgebouw aan bestaand bedrijfspand
• Hengelo (Gld), Molenenk 4, tijdelijk plaatsen (5 jaar) van wand voor gefaseerde uitvoering productiehal
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 2, verbouw woning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 26, slopen bijgebouw (schuur) komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Boomgaard 30, bouw carport
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, slopen en bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Oosterwijkweg 5, veranderen woning

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 10 oktober 2011:
• Drempt, Kerkstraat 31 A, een gehandicaptenparkeerplaats aan E.J.B.M. Tiemes

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de off roadrit op 27 november 2011 is van 07.00 tot 18.00 uur de Velder-

mansweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een
stopverbod op een gedeelte van de Sarinkdijk, tussen de Hazenhutweg en de Varsselseweg

• Vorden, tijdens de cyclocrosswedstrijden op 28 december 2011 is van 08.00 tot 17.00 uur
de Schuttestraat, tussen de Vordensebosweg en de Ruurloseweg, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten 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).
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.

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen)
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten.
U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek
om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of
bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of
slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij
de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende
(omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer
(0575)750250.

Omgevingsvel gunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 12 oktober 2011:
• Vorden, Het Schapenmeer 19, tijdelijk bewonen recreatiewoning
Verzonden op 13 oktober 2011:
• Drempt, Veldweg 24U, verlenging tijdelijke bewoning woonunit



Openbare bekendmakingen - vervolg

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd. De stukken liggen
van 20 oktober t/m 30 november 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt
zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de

ontwerpvergunningen
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen de ontwerpvergunningen.

Een vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende
kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg
2-4 Toldijk'(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg
2-4' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het agrarisch bouwperceel
tot een oppervlakte van 2,3 ha. in verband met de uitbreiding van een melkveehouderij met een
ligboxenstal.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Kleine kernen 2' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Kleine kernen 2' voor te bereiden.
Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel vigerende bestemmingsplannen
in de kernen Halle, Keijenborg, Kranenburg, Veldhoek, Velswijk en Wichmond. In één bestemmingsplan
wordt voor deze kernen de bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast
aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

Aangezien het voor de twee bovengenoemde plannen enkel een mededeling betreft, bestaat er nu
geen mogelijkheid tot het indienen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen
procedures, komen stukken ter inzage te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website
en is er gelegenheid tot het indienen van reacties.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Wientjesvoort-Zuid'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Wientjesvoort-Zuid' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 20 oktober t/m 30 november 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft
betrekking op het landgoeddeel ten zuiden van de Ruurloseweg, tussen Vorden en Kranenburg en
omvat:
• herinrichting zone rond de beek voor water(-berging), natuur- en landschapsherstel
• opheffing (camping)standplaatsen ten westen en zuidwesten van de Ruurloseweg en situering

van 30 recreatiewoningen
• renovatie bestaand woonhuis en herbouw vervallen schuur

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.1876.BP00971 -ON01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00971-/NLIMRO.1876.BP00971-ON01

• via www.bronckhorst.nl -* Infobalie -* Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het Ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2011; Reigersvoortseweg 12
Toldijk'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2011; Reigersvoortseweg 12 Toldijk' is op 22 september 2011
onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming
in een woonfunctie op het perceel Reigersvoortseweg 12 in Toldijk. Het wijzigingsplan ligt tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het
gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl -»Infobalie -» Ruimtelijke plannen.

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

Wet Milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 20 oktober t/m 30 november 2011 tijdens de
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, voor het veranderen van een veehouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet
onder de vergunningplicht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1 /8.A Wm en af d. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 20 oktober t/m 30 november 2011 tijdens de
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Baaksekampweg 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het veranderen van een melkrundvee- en biggenhouderij

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

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons
worden ingediend vóór 1 december 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

FIETSEN • BROMFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN

m
ACCESSOIRES
HENGELO G LD.

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN

• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN

• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN

• NIEUWE EN GEBRUIKTE ELECTRISCHE FIETSEN

NU: diverse 2011 modellen van

• GAZELLE • BATAYUS • KOGA-MIYATA
• GIANT • SPARTA gf
tegen scherpe prijzen!!

PER 1 SEPTEMBER

DONDERDAC

KIJK • PROBEER
• PROFITEER HENGELO

••••••••••••••••••r UMMMHHMMMMiqBMOT '• «HMH

om MC

OPtHIHGSMNBIEDIHG
Set aluminium wintervelgen

v.a. €315,-all-in

VETMAN
AUTOBANDEN fllllll**««**»Mum

Banden Velgen Onderhoud A.P.K.
Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.) 7e/. (0575) 46 27 79 Fax (0575) 46 05 55

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Gezocht: standhouders
voor Kerstmarkt

Coen Evers op 27-11-2011.
Vorig jaar 2500-3000

bezoekers!
www.coenevers.nl

Bert van Genderen koopt en
haalt uw boeken en betaalt

a contant. Tel. (0543)451311.

Laat ook uw speciale krant

onze zorg zijn. Vormgeving,

redactie, opmaak,

verspreiding: wij denken

graag met u mee!

Weevers H*
Grafimedia

www.weevers.nl
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Op al onze
voorraad

vloertegels
ontvangt u:

Batterij 12 Groenlo
Tel. 0544-476170
www.bettingressing.nl

«.«HPflMJUIUIII* ««W-* '•̂ •«LWU*» -̂

BETTING RESSING U vindt altijd de juiste tegel
T E G E L S & N A T U U R S T E E N

'uitgezonderd lopende acties / orders / projecten en zonder tussenkomst derden.

k wal i t

SONY
KDL22EX310. Met 1366 x 786 pixels, BRAVIA
Sync, hoog contrast, natuurlijke kleuren, Edge
LED panel en gecertificeerd voor Digitenne,
Ziggo en UPC. • 2x HDMI en lx USB

TOSHIBA
C670D-10W. Met o.a. AMD E-series E240 processor, 2 GB intern
geheugen, 320 GB harde schijf en Windows 7 Home Premium.
• Ingebouwde webcam

ZANUSSI
ZWH6169AP. Met 7 kg vulgewicht, éénknopsbediening, aqua-
stop en startuitstel van 3-6-9 uur. • Energieklasse A++

Installatie- en
montageservice
van Expert.

Een nieuwe wasmachine of droger

gekocht? Laat onze experts deze bij u thuis

bezorgen, wanneer het u uitkomt. Als het

nodig is zelfs binnen 24 uur en ook op

zaterdag. Uw nieuwe apparaat wordt meteen op zijn

plaats gezet, aangesloten en we vertrekken pas als alles

werkt! Bovendien nemen wij uw oude apparaat en de

verpakkingsmaterialen mee terug om deze verantwoord

te laten recyclen.

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 22 oktober 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage

expert
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Bronckhorster senioren
Hengelo - Bronckhorster senioren beleven samen met theatergroep
Nocturne de landelijke Dag van de Senioren op 21 oktober bij Ons
Huis in Hengelo

Eén oktober is uitgeroepen tot de
jaarlijkse nationale dag van de Senio-
ren. Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst viert deze dag op vrijdag
21 oktober voor alle senioren in de
gemeente Bronckhorst. Deze keer
hebben wij theatergroep Nocturne
uitgenodigd om voor ons te spelen
het stuk: 'Let's Amore'.
Het stuk wordt voornamelijk gespeeld
door senioren. Het verhaal gaat over
een groep senioren die op safari gaan
in Afrika, ze zijn op jacht naar geluk
in de liefde. Ze nemen eigen verwach-
tingen en levensverhalen mee in hun
bagage. Kortom: het verhaal van u en
van mij. U bent van harte welkom op
21 oktober in Ons Huis, Beukenlaan
l te Hengelo. Het programma begint
oml4.30 uur. De zaal is open vanaf
14.00 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden. De entree en 2 consump-
ties worden u aangeboden. Wethou-
der J. Steffens zal de middag openen.
Na de voorstelling is er gelegenheid
om na te praten.
We vinden het prettig als u zich
wilt aanmelden bij één van de vol-
gende personen. Ineke Bijsterbosch

06-10687320, Loes van de Laan 0314-
380232, PaulTiggeloven 0314-622074,
Louise van Uden 0575-555405 of Ans
Vermeulen 0575-465281. Hebt u be-
hoefte aan bemiddeling in vervoer
dan kunt dit met deze personen over-
leggen.
Veel ouderen/senioren behoren tot de
'stille' generatie. Ze groeiden op in de
tijd dat overheid en kerk vertelden
hoe het hoorde en sociale controle ie-
dereen in het gareel hield. Eind jaren
zestig zorgde de 'protestgeneratie'
voor een ommekeer. Ze eiste meer
ruimte om te leven zonder dwang
van boven af. Hervormingen volgden.
De samenleving werd gaandeweg
opener en mondiger en de 'stille' ou-
deren groeiden hierin mee. Hoezeer
ze ook hechten aan de zegeningen
van de vrije samenleving, toch zien
velen ook de keerzijden ervan, zoals
het toenemend individualisme.
Ouderen leven gemiddeld langer en
stellen eisen aan de kwaliteit van
hun 'bonusjaren'. Maar bestaat de
'gemiddelde oudere' eigenlijk wel?
De groep is immers even divers als de
rest van de samenleving. We kennen

vooral de eeuwig jonge opa's uit de
reclame, ravottend in de duinen met
hun kleinkinderen. 'Jong, dynamisch
en sexy' lijkt ook voor ouderen de
norm te worden. De realiteit van afta-
keling en afhankelijkheid blijft vaak
buiten beeld. Niet iedereen herkent
zich in de superfitte en rijke senior
die mondig zijn belangen verdedigt
en flexibel meegaat met de nieuwste
trends. Verschillend als ze zijn, staan
ouderen toch voor dezelfde wezenlij-
ke vragen: hoe ga ik mijn afnemende
energie besteden in de tijd die ik nog
heb? Wat gun ik mezelf en wat doe ik
voor de samenleving? Hoe voorkom
ik dat ik ziek, eenzaam en afhanke-
lijk word en niet langer zelfstandig
kan blijven wonen? Welke kansen
bieden internet en de nieuwe media
mij persoonlijk en hoe kan ik die cre-
atief gebruiken?
Nocturne wil via haar voorstellingen
in gesprek komen met ouderen over
wat hen bezighoudt en ze hoopt een
bijdrage te kunnen leveren aan een
evenwichtiger beeldvorming over ou-
deren in de samenleving.
De medewerkers van Stichting Sa-
menwerken Welzijn Bronckhorst
hopen velen te mogen verwelkomen
bij deze theatervoorstelling die onge-
twijfeld veel gesprekstof geeft.

Gerrit Lenselink 45 jaar bij HCI

liirr
ZtUENUtfi

0515-468181

Hengelo - Op 10 oktober was het 45 jaar geleden dat Gerrit Lenselink
in dienst trad bij HCI in Hengelo Gld.

Gerrit, ook wel "De Kloas" genoemd,
wilde dit heugelijke feit stilletjes aan
zich voorbij laten gaan en had een

dagje vrij genomen. Zijn collega's van
het magazijn lieten het er niet bij zit-
ten, lichtten Gerrit in alle vroegte van

zijn bed en namen hem in een vracht-
wagen van BouwCenter HCI mee
naar het bedrijf. Daar wachtten de
directie en collega's hem op en werd
er samen ontbeten. Natuurlijk moest
Gerrit ook nog even op de foto.

Weevers Grafimedia en
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
gaan samenwerking aan

•

Op de foto staan Maarten ten Voorde (Hoofd Communicatie SKB Winterswijk) en Bianca
Eggink (Grafimedia adviseur bij Weevers Grafimedia)

Vanaf heden zal Weevers Grafimedia het SKBeeld, de krant van het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te Winterswijk gaan uitge-
ven. Weevers Grafimedia zal gedurende drie jaar, twee maal per jaar
een uitgave verzorgen. Beide partijen zijn erg content met deze samen-
werking.

SKBeeld
SKBeeld is een huis-aan-huis krant
en wordt verspreid in de gemeenten
Winterswijk, Aalten, Berkelland,
Bronckhorst en Oost Gelre. Het laat-
ste nieuws en ontwikkelingen binnen
het ziekenhuis worden hierin opge-
nomen. De krant wordt twee maal
per jaar uitgegeven en wel in het
voor- en najaar. Weevers Grafimedia
zal de acquisitie van advertenties en
het drukken van het SKBeeld op zich
gaan nemen.

Over Weevers Grafimedia
Weevers Grafimedia is een grafisch
(familie)bedrijf dat zich onder andere
bezig houdt met het uitgeven van
zeven huis-aan-huis kranten. Daar-
naast is Weevers ook gedreven op
het grafische vlak in de breedste zin
van het woord. Het bedrijf beschikt
over zowel een digitale- als een offset

drukkerij, een Sign afdeling, ontwerp
studio en een speciale tak gericht op
het ontwikkelen en onderhouden
van websites. Voor meer informatie
neem dan gerust een kijkje op de
website www.weevers.nl

Over het SKB
Het SKB is een algemeen ziekenhuis
dat onlangs helemaal is gemoder-
niseerd. Het beschikt over 24 speci-
alismen, 314 bedden en bijna 1100
medewerkers. Naast de vestiging in
Winterswijk zijn er in Groenlo, Lich-
tenvoorde en Eibergen buitenpolikli-
nieken. Veel medewerkers worden
door het SKB zelf opgeleid waardoor
er direct voldoende ervaring opge-
daan kan worden in de praktijk.

Uiteraard werken stagiaires altijd on-
der leiding en verantwoordelijkheid
van professionele medewerkers.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Hengelo

Informatieavond Positief opvoeden!

Hengelo - Netty Hengeveld uit
Eibergen is zondag 23 oktober
voorganger in de kerkdienst van
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

De aanvang van de dienst is om
10.30 uur in de kleine kerk aan de
Banninkstraat.

Hengelo - Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Daarom
organiseert de bibliotheek Hengelo in samenwer-
king met CJG Bronckhorst een bijeenkomst 'Positief
opvoeden!' voor ouders van kinderen tot 12 jaar.

Vraagt je je weieens af: waarom je altijd eerst boos moet
worden voordat je kind luistert; kan jou kind verschrikkelijk
zeuren en weetje niet hoe je dit kan stoppen of draait samen
spelen bijna altijd op ruzie uit? Met 'Positief opvoeden!' kun
je antwoorden op deze vragen krijgen. Voor wie: Bijeenkomst
voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Wanneer:Dinsdag l
november 2011. Tijd: 20.00 -22.00 uur. Waar: Bibliotheek
Hengelo Sterreweg 10 in Hengelo. Tel.: 0575^163920.

MEE-consulente Margrieta Bode en Brenda Huberts van
Sensire AMW begeleiden de avond. Hun verhaal wordt on-
dersteund door filmmateriaal. Als afsluiting van de avond
gaan de aanwezige ouders met elkaar in gesprek aan de
hand van stellingen. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor
het uitwisselen van ervaringen. De bijeenkomst begint om
20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er ontvangst met koffie en
thee. De toegang is gratis.
Meer informatie: aanmelden voor deze avond kan op de
website: www.bibliotheekwestachterhoek.nl of via de
bibliotheek in Hengelo, tel. 0575-463920.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: MEE
Oost-Gelderland, tel.: 0314-344224 ofinfo@mee-og.nl

Ben jij de STER die we zoeken? www.match4u.nl/rodeioper
Twitter mee #rodeloperm4u
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Winst voor Bas Klein Haneveld

Oost Gelderland Rit ondanks mooi weer toch zwaar

Bos Klein Haneveld jeugddig talent

Vorden - De 48e editie van de Oost Gelderland Rit, enduro meetel-
lend voor het Nederlands kampioenschap, zit er weer op. Op de KNMV
kampioensrit na, is deze endurorit de grootste van Nederland. Voor
de Vordense motorclub VAMC De Graafschaprijders prachtig om te
organiseren, maar zowel vooraf, tijdens als na de wedstrijd, een gigan-
tische klus waaraan zo'n 150 vrijwilligers medewerking verleenden.
Zonder hen en zonder de toestemming van de verschillende grond-
eigenaren kan een dergelijk rit niet georganiseerd worden. Johannes
van Kempen is als één van de bestuursleden (en tevens vrijwilliger)
nauw bij de organisatie betrokken.

Erwin Plekkenpol: balen om derde plaatst

Daarover zegt hij: ' We hoorden het
na afloop van diverse rijders: ' De
Oost Gelderland Rit was, ondanks de
regen eerder deze week, een geslaagd
evenement. Toch was het een zware
rit, de bouwlanden en de stukken
over de maislanden waren dikwijls
nog zeer nat en daardoor glad. Op
sommige plekken was de mais nog
niet van het land en moesten wij
op het laatst nog wat improviseren,
maar dat verliep prima', zo zegt hij.
De rit ging bij de kantine van de voet-
balvereniging Ratti van start. Daarna
kregen de rijders een parcours voor-
geschoteld met een lengte van 65 ki-
lometer via de buurtschappen Linde,
Delden, Medler en de Wildenborch.
De nationalen reden deze route drie
keer en de deelnemers in de klasse
Inters vier keer.
In het parcours waren per ronde drie
klassementsproeven opgenomen. Een
crossproef aan de Schuttestraat, één
in het buurtschap Delden en één aan
de Mosselseweg. Ook waren er aan de
Sluiterdijk en Eikenlaan tijdscontro-
les, waar de deelnemers indien nodig
onderhoud aan de motor mochten
verrichten. Ook kon daar getankt
worden. Sinds een aantal jaren is er
voor de rijder van de organiserende
vereniging De Graafschaprijders, die
tijdens de Oost Gelderland Rit de snel-
ste tijd neerzet, een wisselbeker te
verdienen. Deze beker de ' Gerrit Arf-

man trofee', zou dit keer naar Amel
Advocaat gaan (snelste man). Aange-
zien de beker in totaal voor vijf jaar
beschikbaar werd gesteld, besloot
Advokaat de beker aan De Graaf-
schaprijders te schenken en krijgt de
trofee een mooi plaatsje in de prijzen-
kast van de club. (In de afgelopen vijf
jaar werd de wisselbeker 2x gewon-
nen door Amel Advokaat, twee maal
door Mark Wassink en één keer door
Erwin Plekkenpol).
Voor Bas Klein Haneveld was het za-
terdag feest. Dichtbij huis de Oost Gel-
derland Rit rijden en dan de rit in de
klasse N l winnend afsluiten, mooier
kan het niet. Bas: ' Ik had vooraf al
wel een goed gevoel over de rit. Een
mooie route en dan hoop hoop je na-
tuurlijk ook te winnen. Het verliep al-
lemaal uitstekend, van de acht cross-
proeven was ik zeven keer de snelste.
Ik viel één keer van de motor, toen
verkeek ik mij op de gladheid', zo
zegt Bas Klein Haneveld die zondag-
morgen al weer vroeg bij zijn club De
Graafschaprijders in touw was om
samen met de andere vrijwilligers de
paden weer in de oude staat terug te
brengen. Met nog enkele enduro' s
voor het Nederlands kampioenschap
te gaan heeft Bas Klein Haneveld nog
steeds uitzicht op een podiumplaats.
Tot dusver is hij tijdens twee endu-
ro's op 'nul ' geëindigd. In de eerste
rit (Enter) kon hij niet meedoen. ('Ik

Hans Vogels, Bjorn Schreijer en Mark Wassink

had toen nog geen rijbewijs) en in
Havelte moeste hij vanwege een vast-
gelopen motor, de strijd voortijdig
staken. Momenteel staat Bas in het
tussenklassement op de vierde plaats
met slechts 15 punten achterstand op
koploper Joey Bak. Voor Erwin Plek-
kenpol, de leider in het tussenklas-
sement (klasse E 2), verliep de Oost
Gelderland Rit anders dan gedacht.
Met vijf overwinningen op zak (tot
dusver alle enduro ' s gewonnen) wil-
de Erwin ook graag op eigen terrein
excelleren. Erwin: 'Het liep zaterdag

al vanaf het begin niet lekker. Waar-
schijnlijk was ik te gretig waardoor
ik enkele technische fouten maakte.
Komt natuurlijk omdat ik graag in
vorden wilde winnen. In de laatste
twee ronden ging het goed en lag ik
qua tijd maar heel iets op de concur-
rentie achter. Ik was toen sneller dan
Robin Nijkamp en Erald Lammertink.
Helaas tijdens de laatste proef tuimel-
de ik van de motor en was de kans op
de zege verkeken', aldus een balende
Erwin Plekkenpol.

De uitslagen van de Oost Gelderland
Rit: Klasse E 1: l Amel Advocaat, 2
Lucas Dolfïng, 3 Marco Teunissen.
Klasse E 2: l Erald Lammertink, 2
Robin Nijkamp, 3 Erwin Plekkenpol.
Klasse E 3: l Hans Vogels, 2 Mark
Wassink, 3 Bjorn Schreijer. Klasse EV
40 : l Erik Davids, 2 Rob Verstegen,
3 Allan Davinds. Klasse N I : l Bas
klein Haneveld, 2 Joey Bak, 3 Rendo
Boers ma. Het eerste clubteam van
De Graafschaprijders eindigde op de
tweede plaats. De Graafschaprijders 2
werd vierde.

Lions Peaceposter
wedstrijd
Steenderen - Internationaal zijn de Lions bezig met de Peaceposter
wedstrijd voor de schooljeugd van 11 tot en met 13 jaar. Het thema
voor dit jaar luidt: KINDEREN WETEN WAT VREDE IS. De eerste school
die meedoet in de gemeente Bronckhorst is OBS De Steenuil in Steen-
deren.

Op dinsdag 11 oktober heeft de jury
onder voorzitterschap van Sandra
Jurriëns, de prijswinnaar bekend ge-
maakt. De eerste prijs werd gewon-
nen door Selke Meijer. Gijs Bongers
verdiende een tweede prijs en de
derde prijs ging naar Jochem Geurts.
Nadat ook de winnaars van de andere
twee deelnemende scholen binnen de
gemeente bekend zijn, worden de be-
kroonde tekeningen beoordeeld en
wordt een Bronckhorst-winnaar in-
gezonden voor de districtprijs.
lions Bronckhorst is enkele jaren ge-
leden opgericht. De nog jonge club
telt momenteel ongeveer 25 leden,
mannen en vrouwen, uit de diverse

dorpen en kernen van de gelijkna-
mige gemeente Bronckhorst. Naast
de bijeenkomsten voor onderling
contact, al of niet met sprekers, staan
de activiteiten voor geldwerving voor
goede doelen centraal. Deze goede
doelen worden jaarlijks vastgesteld
en kunnen 'veraf en dichtbij' zijn. De
leden van Lions Bronckhorst komen
iedere twee weken woensdagsavonds
bijeen. Het motto van de club is: 'Lef
en Creativiteit'.

Prijswinnaars van OBS De Steenuil, v.l.n.r.
Gijs Bongers, Jochem Geurts en. Selke Meijer
met juryvoorzitter Sandra Jurriëns.
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Lionsclub organiseert tweede koffieconcert

Duo LIBARBE treedt op
Klootschietvereraging 't Trefpunt organiseert:

C ham p i on s Tour wedstrijden

Duo LJCARBE: sopraan Lisette Emmink (l.) en harpiste Carla Bos.

Op zondag 30 oktober organiseert de LC Bronckhorst opnieuw een
koffieconcert in de Kapel te Bronkhorst. Om 11.00 uur treedt op het
duo LIBARBE. Dit duo bestaat uit de harpiste Carla Bos en de sopraan
Lisette Emmink.

Beiden hebben gestudeerd aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en Lisette slaagde er cum laude.
Zij studeerde verder bij onder andere
Elly Ameling en Elisabeth Söder-
ström. Zij heeft vele concertreizen
gemaakt naar Zuid-Afrika, Canada en
de USA. Haar repertoire omvat liede-
ren, oratoria, opera, operette en mu-
sical. Carla studeerde af bij Edward
Witsenburg en Ernestine Stoop. Zij
is harpiste bij het Remix Ensemble in
Porto, Portugal. Daarnaast werkzaam
als freelancer bij het Schönberg En-
semble en het Residentie Orkest. Zij
heeft tournees gemaakt door onder

meer Amerika, Duitsland, Frankrijk,
België, Portugal en Rusland.
Het licht klassieke programma dat
Duo Ucarbe uitvoert, bestaat uit mu-
ziek van onder andere Puccini, Mo-
zart, Britten en Bizet. Zelf zullen zij
hier iets over vertellen.

De opbrengst van het concert gaat
naar een paar Goede Doelen, zoals
St. Noodhulp in Zelhem en naar een
Vroedvrouwenkliniek in Sawla, Gha-
na.
De Lionsclub Bronckhorst is een ser-
viceclub die zich inzet voor de samen-
leving. Zij organiseert onder andere

twee keer per jaar een zondagochtend
concert en steunt daarmee een aantal
Goede Doelen. Lions zijn leden van de
serviceorganisatie Lions Clubs Inter-
national, een wereldwijde organisatie
van lionsclubs waarin mensen vanuit
vriendschap, zonder politieke, gods-
dienstige of beroepsmatige binding,
op vrijwillige basis verschillende ini-
tiatieven nemen voor een betere sa-
menleving.

Het Lions Koffieconcert wordt zondag
30 oktober gehouden in de Kapel van
Bronkhorst. Kaarten kosten 15 euro
en zijn te bestellen bij Paulien Assink,
telefoon (06) 18088112 of Walter Stel-
laart, telefoon (06) 81494656. De kapel
is open om 10.30 uur, aanvang con-
cert 11.00 uur. Einde ca. 12.15 uur,
na afloop koffie of thee met cake.

Gevoelige teksten in TOM
Vorden - Rita zingt ... is de titel
van het programma dat zondag-
middag 16 oktober door Rita Bos-
hart in TOM gebracht werd. Rita
nam het publiek mee door 35 jaar
theater.

Een zeer goed doordacht programma
met prachtige teksten en melodieën
van eigen hand, aangevuld met tek-
sten van grote tekstschrijvers als
Paul van Vliet en Ivo de Wijs. Een
paar hoogtepunten uit het program-
ma waren zeker Huwelijkse staat
en Veenbrand. Maar speciaal in het
Duitstalige lied Du laat Rita zich voor
wat haar stem betreft van haar beste
kant zien. Muzikaal, humoristisch,
gevoelig en kwetsbaar, dat zijn de
trefwoorden voor het programma
Rita zingt...

Vrijdagavond 4 november is singer/
songwriter/pianiste Jacqueline van
der Zee om 20.00 uur in TOM. Re-
serveren kan via www.theateronder-
demolen.nl of bellen 0575- 555783.
Ook kan men gewoon omtrent 19.30
uur naar Theater Onder de Molen ko-
men.

Indien geen vervoer of men wil liever
niet alleen dan kan men tot woens-
dag 2 november 12.00 uur bellen met
06 57079558. U wordt dan opgehaald
en thuisgebracht.

Rita Boshart

Baak - Klootschietvereniging 't
Trefpunt organiseert in samen-
werking met de Nederlandse
Klootschiet Bonden op zaterdag
22 oktober en 5 november selec-
tie wedstrijden. Beide zaterdagen
zal de Beukenlaan in Baak wor-
den afgesloten voor het verkeer
van 's morgens 08.00 tot 's mid-
dags 16.00 uur.

De wedstrijden worden georgani-
seerd om de beste klootschieters van
Nederland te kunnen afvaardigen
naar de Europese Kampioenschappen
klootschieten die worden gehouden
in het Hemelvaartweekend van 2012
in Italië. De Champions Tour is half
september van start gegaan met voor-

rondes. De beste 10 sporters uit zowel
Heren, Dames, Jongens en Meisjes
zijn overgegaan naar het hoofdtoer-
nooi. Samen met de selectiespelers in
deze klassen gaan zij strijden om de
te verdelen plaatsen voor het EK.
Er wordt een parcours van l km af-
gelegd in zo min mogelijk schoten
met een stalen kloot van ruim 800
gr. De wedstrijden zijn verdeeld over
4 zaterdagen en per dag worden er
door de schutter 2 rondes gespeeld.
Op 22 oktober en 5 november vind
de wedstrijd plaats aan de Beuken-
laan in Baak. Op 19 november en 3
december zijn de speeldata bij KV Het
Woudhuis in Apeldoorn.
Informatie is verkrijgbaar bij Hanne-
ke Aalbers, telefoon (0575) 441316.

Let's Amore: op jacht naar geluk in de liefde ,

Landelijke Dag van de Senioren

Theatergroep Nocturne speelt het stuk: 'Let's Amore'.

Hengelo - Bronckhorster senioren beleven samen met theatergroep
Nocturne de landelijke Dag van de Senioren op 21 oktober bij Ons
Huis in Hengelo. Eén oktober is uitgeroepen tot de jaarlijkse Natio-
nale Dag van de Senioren. Stichting Samenwerken Welzijn Bronck-
horst viert deze dag op vrijdag 21 oktober voor alle senioren in de
gemeente Bronckhorst. Deze keer hebben zij theatergroep Nocturne
uitgenodigd om voor de gasten te spelen. Zij voeren het stuk: 'Let's
Amore' op.

Het stuk wordt voornamelijk ge-
speeld door senioren en gaat over een
groep senioren die op safari gaan in
Afrika, ze zijn op jacht naar geluk in
de liefde. Ze nemen eigen verwach-
tingen en levensverhalen mee in
hun bagage. Kortom: "Het verhaal
van u en van mij." Senioren zijn van
harte welkom op 21 oktober in Ons
Huis, Beukenlaan l te Hengelo. Het
programma begint om 14.30 uur.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Er
zijn geen kosten aan verbonden. De
entree en twee consumpties worden
aangeboden. Wethouder Josephine
Steffens zal de middag openen. Na de
voorstelling is er gelegenheid om na
te praten.
Veel ouderen/senioren behoren tot de
'stille' generatie. Ze groeiden op in de
tijd dat overheid en kerk vertelden
hoe het hoorde en sociale controle ie-
dereen in het gareel hield. Eind jaren
zestig zorgde de 'protestgeneratie'
voor een ommekeer. Ze eiste meer
ruimte om te leven zonder dwang
van boven af. Hervormingen volgden.
De samenleving werd gaandeweg
opener en mondiger en de 'stille' ou-
deren groeiden hierin mee. Hoezeer
ze ook hechten aan de zegeningen
van de vrije samenleving, toch zien
velen ook de keerzijden ervan, zoals
het toenemend individualisme.
Ouderen leven gemiddeld langer en
stellen eisen aan de kwaliteit van hun
'bonusjaren'. Maar bestaat de 'gemid-
delde oudere' eigenlijk wel? De groep
is immers even divers als de rest van
de samenleving. Bekend zijn vooral
de eeuwig jonge opa's uit de recla-
me, ravottend in de duinen met hun

kleinkinderen. 'Jong, dynamisch en
sexy' lijkt ook voor ouderen de norm
te worden. De realiteit van aftakeling
en afhankelijkheid blijft vaak buiten
beeld. Niet iedereen herkent zich in
de superfitte en rijke senior die mon-
dig zijn belangen verdedigt en flexi-
bel meegaat met de nieuwste trends.
Verschillend als ze zijn, staan oude-
ren toch voor dezelfde wezenlijke
vragen: "Hoe ga ik mijn afnemende
energie besteden in de tijd die ik nog
heb?", "Wat gun ik mezelf en wat
doe ik voor de samenleving?", "Hoe
voorkom ik dat ik ziek, eenzaam
en afhankelijk word en niet langer
zelfstandig kan blijven wonen?" en
"Welke kansen bieden internet en de
nieuwe media mij persoonlijk en hoe
kan ik die creatief gebruiken?"
Nocturne wil via haar voorstellingen
in gesprek komen met ouderen over
wat hen bezighoudt en ze hoopt een
bijdrage te kunnen leveren aan een
evenwichtiger beeldvorming over ou-
deren in de samenleving.
De organisatie vindt het prettig als
men zich voor deze voorstelling wil
aanmelden bij één van de volgende
personen: Ineke Bijsterbosch (06)
10687320, Loes van de Laan (0314)
380232, Paul Tiggeloven (0314)
622074, Louise van Uden (0575)
555405 of Ans Vermeulen (0575)
465281. Wie behoefte heeft aan be-
middeling in vervoer kan dit met
deze personen overleggen. De mede-
werkers van Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst hopen velen te
mogen verwelkomen bij deze thea-
tervoorstelling die ongetwijfeld veel
gesprekstof geeft.

Crossseizoen RTV van start
Wichmond - De renners van
RTV Vierakker-Wichmond
hebben afgelopen zondag een
wedstrijd binnen de GOW-
competitie gereden. Dit was de
eerste wedstrijd in een lange
reeks van veldritten in de Gel-
derland en Overijssel.

De aftrap vond plaats in het Over-
ijsselse Hengelo. Erik Bouwmees-
ter werd bij de Masters 50+ 3e

en Rudi Peters werd in dezelfde
categorie 4e. Bert Kromkamp en
Frans de Wit maakten de top-tien
compleet. Bij de Masters 40+ reed
Peter Makkink naar een 10e plek.
Erik de Greef werd hier lle.

Thijs van Amerongen reed zondag
in Plzen een wedstrijd om de We-
reldbeker. Hij werd hier 16e op
bijna twee minuten van winnaar
Sven Nys.
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Zaterdag 22 oktober

Open dag Rietman Autobanden

De familie Rietman, Jan, Rik en Mien, voor de nieuwe bedrijfshal.

Hengelo - Rietman Autobanden aan de Slotsteeg in Hengelo bestaat
twintig jaar. Zaterdag 22 oktober is er vanaf 10.30 tot 18.00 uur Open
dag. Tevens wordt op die dag 's morgens de nieuwe bedrijfshal ge-
opend. Iedereen is van harte welkom.

Op de Open dag kunt u, onder het ge-
not van een hapje en drankje, het be-
drijf bekijken en kennis maken wat
Rietman Autobanden te bieden heeft.
U kunt bij het bedrijf terecht voor
een groot assortiment banden zowel
voor winter- als zomerbanden en in
verschillende prijsklassen en mer-
ken. Niet alleen voor personenauto's,
maar ook onder andere voor bestel-
wagens, campers en caravans. Riet-
man Autobanden is dealer van het
merk Gislaved (Zweeds) en Maxxis.
De tijd is er weer voor om u goed te
laten adviseren over winterbanden.
Om problemen te voorkomen is het
verstandig om op tijd een afspraak te
maken zodat u verzekerd bent van
winterbanden. Opslag van banden
is mogelijk. Ook voor onderhoud en
reparatie van uw auto bent u bij het

Hengelose autobedrijf aan het goede
adres. U kunt er ook terecht voor APK-
keuring van alle merken auto's die in
eigen beheer wordt uitgevoerd.

Rietman Autobanden bestaat twin-
tig jaar en heeft in al die jaren een
goede naam opgebouwd. Het bedrijf
in het buitengebied van Hengelo is
vooral bekend geworden door het
leveren van een groot assortiment
autobanden. Maar het bedrijf is ook
een vertrouwd adres voor onderhoud
en reparatie van alle merken auto's.
Scherpe prijzen zonder verlies van
kwaliteit en service zijn begrippen
die het bedrijf altijd hoog in het vaan-
del heeft staan.

Twintig jaar geleden is Jan Rietman
met zijn wouw Mien begonnen met

het bedrijf Rietman Autobanden.
Daarvoor had Jan ruim twintig jaar
ervaring als onderhoudsmonteur op-
gedaan bij een garagebedrijf. Sinds
kort is zoon Rik (28) volledig gaan
werken in het bedrijf van zijn ouders.
Als automonteur deed hij ervaring
op bij diverse garagebedrijven. Jan,
Mien en Rik hebben vertrouwen in
de toekomst. Met het bouwen van de
nieuwe bedrijfshal kunnen ze weer
jaren vooruit. Het nieuwe gedeelte is
aan de bestaande garage gebouwd. In
totaal biedt het nu vier werkplekken.
De werkplaats is zo ingericht dat ook
grote bestelauto's er in kunnen. De
nieuwe bedrijfshal ziet er mooi uit
en is functioneel ingericht. Zaterdag
22 oktober kunt u het allemaal bekij-
ken. U bent van harte uitgenodigd op
de Open dag.

Rietman Autobanden is gevestigd
aan de Slotsteeg 18 in Hengelo Gld.
Tel. 0575-462779. Fax: 0575-460555.
Email: info@rietmanautobanden.nl
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Linde - Tijdens de revue "Woar geet ut hen" die in september tijdens
het Volksfeest Linde is opgevoerd, waren vier ballonvaarten te win-
nen.

De gelukkige prijswinnaars waren:
Bianca Dijkman, Mariska Hissink,
Bert Koning en Jan Vreeman. Zondag
16 oktober was het dan zover: op de-
ze mooie zonnige dag gingen de vier

prijswinnaars de lucht in. Rond 16.00
uur vertrokken ze bij Jan Oudenamp-
sen (Excellent Ballooning) in Exel om
na een vaart van bijna twee uur in
Zenderen (bij Borne) te landen. De

ballonvaart werd mogelijk gemaakt
door Welkoop Vorden, Excellent Bal-
looning en Volksfeest Linde.
Tijdens de Lindese revue zijn er
dvd opnames gemaakt. Een dub-
bel-dvd is voor € 15 te bestellen via
lindesefeest@planet.nl of per tele-
foon: 0575-556633 (zie ook adverten-
tie elders in Contact).

Kampioenschap vieren op de Kappenbulten

Jarno de Boer en Joost
Meenink

Joost Meenink en Jarno de Boer, kampioenen motorcrossen.

Zaterdag l oktober werd de laatste van in totaal drie clubcrossen ver-
reden op het circuit de Kappenbulten te Halle. Het was prachtig weer
en de organisatie van de motorclub Halle (HALMAC) had het circuit
goed geprepareerd. De Steenderense crossers Jarno de Boer en Joost
Meenink behaalden beide het kampioenschap.

De wedstrijden zijn verdeeld in 4
klasses: MX1, MX2, quads en zijspan-
nen. In de klasse MX1 mocht Jarno de
Boer op een 250cc tweetakt machine
de titel verdedigen en Joost Meenink
reed op een 250cc viertakt machine
in de MX2 klasse. Jarno had na de eer-
ste manche de titel al binnen. In de
MX2 klasse werd het nog spannend
en werd het in de tweede manche tot
de laatste meter uitgevochten in het
voordeel van Joost. Beide vieren hun
titel en bedanken hun sponsoren.

Namens Jarno dank aan: Van den
Brink ICT, Bulten Techniek, Pasman
Motoren & Aggregaten, Weulen Kra-

nenbarg Tuin en Erf, Webbalance De-
sign en Hosting, Mv design, JVL MX
PARTS en Totaalbouw Zelhem.

Namens Joost, Teammeenink.nl: Au-
tobedrijf Melgers, Roordink Vastgoed
Beheer, A. Heitkönig Transportbe-
drijf, ARCI hypotheken en verzeke-
ringen, Menting Bouw, Van Hussel
Logistiek Gaanderen, Skippy Klussen-
bedrijf. Van Laar suspension, Rowi
Engineering, Autobedrijf Niesink,
Fred Brouwer Tuin en Parkmachines,
Rotee stukadoorsbedrijf, Aalderink
Schilderwerken, JVL Zelhem, Jos Rek-
lame, Keizer Motorenrevisie, Eurol
Lubricants.

Inspirerende kunst in
Galerie Aquadraat
Vorden - Vorige week zondag
opende Galerie A-quadraat in
Vorden haar deuren voor de
expositie van lij a Walraven en
Dieuwke Raats. Ilja Walraven met
zijn figuratieve werk waar fan-
tasiebeesten een grote plaats in-
nemen. Dieuwke Raats laat haar
fraaie, op ambachtelijke wijze
gemaakte sieraden zien. Sieraden
voor zowel dames als heren.

Ilja geeft zijn grote en kleine schilde-
rijen extra kracht door het gedurfde
gebruik van het penseel, het meela-
ten spelen van de kleur van het doek
en het heldere kleurgebruik. Ook de
herhaling van het thema speelt bij
zijn werk een grote rol. Bijvoorbeeld
de grote walvis, geschilderd en op
papier vastgezet op een linnen on-
dergrond, neemt een ruime plaats in
in de galerie. Maar je ziet de walvis
ook terug op doekje van erg kleine
afmetingen. Schilderijen met titels
als als Evidecebeest en Beentjes kun-
nen nietje aandacht ontsnappen.. De
combinatie van het schilderij met ge-
dichten in diezelfde sfeer geven het

inspirerende werk van Ilja Walraven
extra kleur. Tenslotte zijn zijn vogels
in de tuin en zijn zaagdier elementen
die de veelzijdigheid en creativiteit
van deze kunstenaar duiden.
Tijdens de opening werd duidelijk dat
Dieuwke Raats een bekende verschij-
ning is in de galerie. Enkele jaren ge-
leden liet zij een mooie collectie zien
en opnieuw verrast zij nu de bezoe-
kers met rfiiar draagbare, elegante en
nieuwe ontwerpen. Het is te zien dat
zij vormen zoekt die de belijning van
het lichaam accentueren. Haar col-
liers met hangers in witgoud, goud of
zilver, soms met mooi gezette edelste-
nen of diamantjes verassen opnieuw.
Ter gelegenheid van deze expositie
heeft zij ook enkele' mooie herenrin-
gen ontworpen.

Zondag 6 november geeft Dieuwke
tussen 15.00 en 16.00 uur een pre-
sentatie over haar werk in een daarbij
passende sfeer. Op zondag 20 novem-
ber a.s. is Ilja Walraven in de galerie
om de bezoekers te vertellen over zijn
werk.
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Avondje ontspannen lachen

Cabaretgroep 'Hoe? Zo!' in De Herberg
Vorden - Ooit begonnen ze als cabaretgroepje bij Jong Gelre en sleep-
ten ze menige prijs in de wacht. Thans, 20 jaar later, zijn ze er nog
steeds: Karin en Yvonne Makkink, Henriet Fokkink (bedenker van de
naam 'Hoe ? Zo!') en de broers André en Erik Knoef. Ter gelegenheid
van dit jubileum kwam de groep zaterdagavond in de sfeervolle zaal
van De Herberg met een nieuw programma. Alles op z'n Achterhoeks,
in het dialect, zang doorspekt met onvervalste humor.

Een optreden van 'Hoe? Zo!' is voor
het publiek in feite een avondje 'op vi-
site gaan' , dat begint met koffie niet
cake. Voor het begin staan de leden
van de cabaretgroep nog lekker ont-
spannen te keuvelen met vrienden en
bekenden, beklimmen dan zo vanuit
de zaal het podium, Erik Knoef pakt
zijn gitaar en het gezelschap begint
te zingen : 'Wie wet da'w nog joaren
wieter kunt', aldus de tekst van het
openingslied. En dat zal zeker gebeu-
ren want de 'sleet 's zit er bij 'Hoe ?
Zo !' nog lang niet in, zo bleek uit het
verdere verloop van het programma.
Deze avond was er overigens wel
een afscheid. Gerrit Regelink, ook
een man van het eerste uur, maakt
inmiddels geen deel meer uit van de
groep.' Gerrit heeft geen tijd meer,
wel zingt hij tegenwoordig tussen
Zijn koeien', zo vertelde Erik Ifooef.
Sommige mensen krijgen bij een af-
scheid een gouden handdruk of een
reisje aangeboden. Gerrit niet, hij
kreeg van zijn voormalige collega'
s een collage van '20 jaar Hoe? Zo!'
en bloemen aangeboden. Bovendien
werd hij toegezongen 'Dag Gerrit,
20 mooie jaren en noe geet het doek
dicht'. Met tot slot dikke kussen van
Karin, Yvonne en Henriet. 'Dan kan
ik niet achterblieven', zo sprak André
Knoef en gaf hij de verbouwereerde
Gerrit ook een zoen, vol op de mond.
De zaal lag in een deuk.

En dat laatste gebeurde aan de lopen-
de band. Schitterende sketches van
de beide broers. Beiden, in de rol van
'de adel' vertelden hun belevenissen
op het hockeyveld, de golfbaan, de

'gezakte ' aandelen en niet te verge-
ten de kwaaltjes op de oude dag. Ook
kwamen de viagrapillen ter sprake.
Het bezoek van Billy Joe uit Amerika
aan zijn broer Bertus in de Achter-
hoek. ' Wij zitten in Amerika in de
olie', zo sprak Billy Joe. 'Wiele ok, a'w
moar volle brulften hebt', zo sprak
Bertus. Henriet Fokkink vroeg zich af
hoe het Noach zou vergaan wanneer
hij anno 2011 opdracht zou krijgen
een ark te bouwen. Het antwoord laat
zich raden:' Gezien de regelgeving in
ons land, niet te doen'. Hilarisch de
fietser op het toneel, klaar om mee
te doen aan de Achtkastelentocht. 'Ik
fiets altied onder hoogspanning want
ik werk bie de Nuon", zo vertelde de
coureur.

Erik Knoef heeft al eens een boekje,
getiteld 'Korte riemkes ' uitgegeven.
Tegenwoordig houdt hij het bij 'korte
versjes'. Eén met als titel 'Allergie':
'Ik weet niet hoe het met de student
is gegaan, hij had al uitslag voor het
examen'! De zaal kwam niet bij toen
de familie Klein Nibbelink met het
vliegtuig naar 'Gersonissos' wilde
afreizen. Jengelende blagen en een-
tje meegegeven als bagage ! Prachtig
het lied:' Het is kolt, als- ie niet meer
van mekare holt'. Het lied ' Gehucht'
over het buurtschap Medler, de roots
van de broers Knoef. Een werkelijk
schitterend item : 'De geschiedenis-
les door Frankrijk met in de hoofdrol
Janny van Ark ofwel Jeanne d' Are.
Ook mijnheer Guillotine ontbrak niet
en sprak bij aanvang van de les: 'Zie-
zo de kop is er mooi af. En dan tot
slot de wijze les van 'Hoe? Zo!' zelf

Werkbezoek commissaris van de koningin

Bronckhorst krijgt compli-
menten van Cornielje

Cornielje (rechts) in gesprek met enkele burgers uit Bronckhorst.

Hengelo - "Ik kijk met veel bewon-
dering naar deze jonge gemeente
die nog maar zes jaar oud is. Van
deze gemeente gaat veel kracht
uit. Ik spreek ook mijn waarde-
ring uit hoe de burgers betrok-
ken worden bij het beleid". Dat
zei de commissaris van de konin-
gin, Clemens Cornielje die onder-
dag 13 oktober een werkbezoek
bracht aan de gemeente Bronck-

Cornielje had nog meer complimen-
ten voor de gemeente. Hij noemde
Bronckhorst koploper op diverse ter-
reinen. "Ik zie Bronckhorst daarom
ook als voorbeeld voor andere ge-
meenten in de provincie Gelderland.
Zorg dat u koploper blijft", gaf hij
Bronckhorst als opdracht mee op het

eind van de dag. 's Middags maakte
Cornielje met het college van Bronck-
horst een rondrit door de kernen Tol-
dijk, Baak, Steenderen, Olburgen en
Bronkhorst. Cornielje werd geïnfor-
meerd over de ontwikkeling van het
platteland, woningbouw, zorg en de
voorzieningen. De informatie werd
onder meer gegeven door afgevaar-
digden van Dorpsbelangenorganisa-
ties.
Aansluitend was er in de raadszaal
voor de inwoners gelegenheid om
vragen te stellen aan de commissa-
ris. Met name afgevaardigden van
belangengroepen maakten hiervan
gebruik.
Tot slot was er een buitengewone
raadsvergadering waarin de gemeen-
teraad over diverse onderwerpen in
discussie ging met Cornielje.

in het lied : ' Altied moar klagen hef
gin zin'. En dat vond ook het publiek;
het had deze avond niets te klagen.

Het beloonde de cabaretgroep met
een staande ovatie. Zaterdag 22 en
zaterdag 29 oktober zal de voorstel-

ling opnieuw bij De Herberg te zien
zijn. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar
(telefoon 0575- 552243).

Gerrit Regelink werd bedankt

Opbrengst voor stichting Litania en rolstoelflets

Litania's Charity Shop geopend

V.l.n.r. Litania, wethouder Josephine Steffens en de ouders Petra en Arie Blom na de opening.

Hengelo - Aan de Spalstraat in Hengelo is zaterdag 15 oktober de win-
kel Litania's Charity
Shop geopend. De officiële opening werd gedaan door wethouder Jo-
sephine Steffens en Litania, de gehandicapte dochter van Petra en Arie
Blom uit Hengelo. Samen trokken ze een lint weg van de winkeldeur.

Litania's Charity Shop is een winkel
waar gebruikte artikelen te koop zijn
en waarvan de opbrengst gaat naar
de stichting Litania. Deze stichting,
financiert vanuit donaties, acties en
giften, de aanschaf van aangepast
materiaal voor kinderen met een
handicap. De ouders van Litania wil-
len graag voor hun zevenjarige zeer
zwaar gehandicapte dochter, een rol-
stoelfiets. De prijs van de fiets is zes-
duizend euro.
De ouders Petra en Arie Blom orga-
niseerden diverse keren een rommel-
markt op het pleintje naast Bakkerij
Hekkelman. Maar ook andere acties
werden er gehouden. Daarmee had-
den ze al een leuk bedrag bij elkaar
verzameld, maar nog lang niet vol-
doende om de fiets te kopen. Peter
en Arie Blom richtten samen met
anderen de stichting Litania op. De

rommelmarkten waren een succes en
de familie Blom kreeg veel hulp en
steun van andere mensen. Zij zouden
graag door willen gaan met de rom-
melmarkten en gingen kijken naar
de mogelijkheden. Petra kwam in
contact met Anton Winters, eigenaar
van de elektronicawinkel in Hengelo.
Door omstandigheden was deze win-
kel al enige tijd niet meer geopend.
Petra en Anton Winters kwamen tot
een overeenkomst. Elke zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur is Litania's Cha-
rity Shop geopend. Tevens is er ver-
koop van divers witgoed en elektro-
nica met kortingen.
Namens de familie Blom werden de
vele belangstellenden welkom gehe-
ten door Aleida Blanken. Zij ging on-
der meer in op welke wijze de ouders
van Litania bezig zijn geweest met ac-
tiviteiten om gelden bijeen te krijgen

voor de aanschaf van een rolstoel-
fiets. Veel waardering was er voor
de oprichting van de stichting waai-
de ouders zich actief voor in hebben
gezet. Ook Anton Winters, eigenaar
van de winkel, die volledig achter het
initiatief staat, werd bedankt voor de
medewerking. Wethouder Josephine
Steffens vond de opzet van de Charity
Shop een mooi initiatief. "Als ouders
wil je het maximale uit je kind halen.
Bijzonder is ook dat deze winkel niet
alleen voor je eigen kind is, maar dat
het ook opengesteld wordt voor de
stichting".
Na de officiële openingshandeling
konden de vele belangstellenden de
Charity Shop bezichtigen. De opening
werd opgevrolijkt door het dweil-
orkest van Concordia. In de winkel
zijn allerlei artikelen te koop voor
een klein bedrag. Van glaswerk tot
speelgoed en van kleding tot potjes
en kopjes. Alle spulletjes staan over-
zichtelijk opgesteld. Litania's Charity
Shop aan de Spalstraat in Hengelo is
iedere zaterdag geopend van 10.00
tot 16.00 uur.
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Nieuwe rubriek voor raadsfracties Bronckhorst

'Contact met de Politiek'

De zes fractievoorzitters in de politieke huiskamer van het gemeentehuis. Zittend: Max Noorhoek, Groen Links (links) en Dirk jan Hunte-
laar, CDA. Staand v.l.n.r. Bert Brandenburg, WD, Evert Blaauw, GBB, Johanna Prick, D66 en Antoon Peppelman, PvdA.

Hengelo - In weekblad Contact verschijnt vanaf volgende week maan-
delijks een pagina onder de rubriek 'Contact met de Politiek'. In deze
rubriek zullen de raadsfracties van de gemeente Bronckhorst de in-
woners informeren over onderwerpen die leven bij de fracties en de
inwoners.

De politieke pagina 'Contact niet de
Politiek' is een initiatief van de zes
raadsfracties: WD, CDA, PvdA, Groen
Links, D66 en Gemeente Belangen
Bronckhorst. Het idee voor een eigen
pagina is ontstaan om inwoners meer
duidelijkheid te geven over de werk-
wijze van de fracties, het contact met
de burgers te versterken en informa-
tie te geven hoe de fracties politiek
denken over bepaalde onderwerpen,
ledere fractie kiest maandelijks haar
eigen onderwerpen.
Er is bewust gekozen voor een aparte
pagina en niet voor de vertrouwde
Gemeentepagina die in het midden
van weekblad Contact zit. De insteek
van de initiatiefnemers is geweest te
kiezen voor een algemene politieke
neutrale gemeentepagina. De fracties
zullen specifiek op actuele onderwer-
pen hun mening geven. Ze kiezen zelf
onderwerpen uit die ze publiceren.
De onderwerpen kunnen per fractie
verschillend zijn.
Het kunnen actuele onderwerpen
zijn, maar actueel hoeft niet te zijn
wat volgende week speelt of een
week geleden heeft plaatsgevonden.
Het gaat erom wat de fracties en de
burgers bezig houdt. De inwoners
van Bronckhorst krijgen te lezen hoe
de fracties daarover denken.
De raadsfracties hopen dat de inwo-
ners de maandelijkse pagina volgen.
Dat mensen ook gaan zien dat het
niet allemaal hetzelfde is wat de poli-
tiek denkt, maar dat er vaak heel ver-
schillende benaderingen en accenten

zijn die in de gemeenteraad leiden tot
een besluit.
In de rubriek 'Contact met de Poli-
tiek' gaat het naast het verstrekken
van informatie ook over bepaalde
standpunten die de fracties innemen.
Samen wordt de pagina gemaakt.
De fracties hopen met de nieuwe
rubriek dat hun eigen standpunten
overkomen, maar vooral dat mensen
gaan zien dat politiek levendig is. Er
gebeurt meer dan soms alleen maar
een 'saai' besluit nemen.

Alle fractievoorzitters geven als eer-
sten een reactie op de politieke pa-
gina 'Contact met de Politiek'. Dirk
Jan Huntelaar, CDA; Max Noordhoek,
Groen Links; Antoon Peppelman,
PvdA; Evert Blaauw, Gemeente Belan-
gen Bronckllorst; Bert Brandenbarg,
WD en Johanna Prick, D66.

CDA
Het CDA verwacht van de politieke
pagina veel meer contact met de bur-
gers. Fractievoorzitter Dirk Jan Hun-
telaar: "Maar ook meer informatie
naar de burgers. Verder verwacht ik
ook meer levendige discussie in de
raad en met burgers over onderwer-
pen die ons allemaal aan het hart
gaan". Het CDA vindt de politieke
pagina een goed initiatief. Huntelaar:
"Als raad zijn we vaak opgesloten bin-
nen de muren van het gemeentehuis.
Wij moeten meer naar de burgers toe
om ze te informeren over onze stand-
punten. Met dit initiatief worden de

burgers er pok meer bij betrokken.
Onderwerpen worden aangedragen
door de zes raadsfracties. Aan welke
onderwerpen denkt het CDA? "Als
ik naar het jaarplan kijk, wat we al-
lemaal te behandelen krijgen, denk
ik met name over de vaste punten.
Dan denk ik aan de begroting en de
perspectiefnota. Daarover zullen we
zeker wat schrijven. Maar er komen
natuurlijk ook bij iedere raadsver-
gadering specifieke punten die voor
iedere politieke partij heel erg be-
langrijk zullen zijn. Daar gaan we
ons ook speciaal op richten. En ver-
der altijd actuele onderwerpen die op
de raadsagenda staan en waar we een
besluit over moeten nemen of dat al
gedaan hebben".

GROEN LINKS
Groen Links verwacht van de poli-
tieke pagina "dat het zal bijdragen
aan inzicht van de bevolking wat er
in politiek Bronckhorst leeft", zegt
fractievoorzitter Max Noordhoek.
"Maar ook wat er leeft bij de andere
fracties". Groen Links vindt de poli-
tieke pagina een goed initiatief. "Het
is moeilijk voor de fracties datgene
wat je allemaal doet en wat je denkt,
en met name over de inhoud, om die
goed voor het voetlicht te krijgen om
daar een medium voor te vinden. Na-
tuurlijk doe je dat in commissie- en
raadsvergaderingen. Maar één op één
naar de bevolking toe met een be-
paald onderwerp en hoe wij daar over
denken, dat is soms heel lastig. Met
de politieke pagina zal dit veel beter
gaan, denken wij".
Groen Links weet in grote lijnen al
over welke onderwerpen ze gaan
schrijven. Noordhoek: "We denken
altijd aan groene en sociale onder-

werpen en over openbaarheid van be-
stuur. Dat zijn onze drie thema's. We
beginnen met een groen onderwerp.
Het ligt voor de hand dat we de vol-
gende maand ook iets over de finan-
ciële kant zeggen van de begroting.
Maar verder hebben we nog geen
verdeling gemaakt van onderwerpen
voor de komende maanden".

PVDA
Wat verwacht de PvdA van de politie-
ke pagina? Fractievoorzitter Antoon
Peppelman: "Ik hoop in ieder geval
dat we de burger nog meer kunnen
interesseren in wat er in hun ge-
meente gebeurt". Ook vindt de PvdA
de politieke pagina een goed initia-
tief. Peppelman: "Politiek heeft vaak
een imago van: het gebeurt ergens
en we hebben er geen invloed op. En
met name de gemeentepolitiek is iets
dat gebeurt bij iedereen heel dicht bij
huis. Daar zou eigenlijk iedereen be-
langstelling voor moeten hebben. Op
deze manier kun je daar meer vorm
aan geven en zoeken we de mensen
bewuster op".
De PvdA denkt niet direct aan speci-
fieke onderwerpen. "Voor ons blijft
altijd belangrijk het minimabeleid.
Opkomen voor mensen die het moei-
lijk hebben. Vooral dus mensen
wijzen op mogelijkheden als kwijt-
schelding en hulpverlening vanuit
de gemeente. Dat is voor ons altijd
heel belangrijk. Misschien kunnen
we dat op deze manier nog eens ex-
tra onder de aandacht van mensen
brengen. Natuurlijk zijn er ook heel
veel andere en actuele onderwerpen.
Alle bezuinigingen komen op ons af.
De Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning heeft grote gevolgen voor onze
inwoners. Daarnaast zal er ook in de
subsidiesfeer waarschijnlijk heel veel
gaan gebeuren. Daar willen we in ie-
der geval de burgers goed bij betrek-
ken. Ook dat is een onderwerp die
onze aandacht krijgt".

WD
Wat verwacht de WD van de poli-
tieke pagina? Fractievoorzitter Bert
Brandenbarg: "Wij denken dat de
WD en ook elke partij op deze wijze
beter voor het voetlicht komt. Uiter-
aard is dat voor ons, maar ook voor
elke politieke partij van belang dat je
naar voren kunt brengen wat je be-
weegt. Het is een initiatief van alle
fracties om dit te doen. Ik ben ver-
heugd dat we hieraan een bijdrage
kunnen leveren. Ik hoop dat het in
de toekomst ook gaat aan spreken bij
de bevolking, want daar doen we het
voor". De WD vindt het een goed ini-
tiatief. Brandenbarg: "Op deze wijze
komt het beter naar voren wat de
standpunten van alle partijen zijn
en het standpunt van ons als WD
is, wanneer er onderwerpen aan de
orde zijn. Er zullen ook wel eens on-
derwerpen zijn die je zelf extra wilt
belichten. Daar heb je dan de moge-
lijkheid voor in de politieke pagina
om dat naar voren te brengen". En-
kele concrete onderwerpen heeft
de WD al voor de politieke pagina.
"Binnenkort krijg je natuurlijk het
Toekomstig Bestendig Bronckhorst
die op de rol staat en dat is misschien
wel een van de belangrijkste punten.
Want dan praat je over de toekomst
van Bronckhorst. Daar hebben wij

ons eigen gezicht duidelijk in. Verder
denken we ook aan andere onderwer-
pen. Ook krijgen we de privatisering
van het Hessenbad. Maar het is een
onderwerp die ook weer past in het
Toekomstig Bestendig Bronckhorst.
Je krijgt verder het bestemmingsplan A
voor de rondweg rond Hummelo. Dat
zijn enkele onderwerpen die binnen-
kort wel gaan dienen".

GBB
"Wat wij van de pagina verwachten
is, dat wij als Gemeente Belangen
Bronckhorst (GBB) heel herkenbaar
onze mening kunnen geven over on- ^
derwerpen die wij van belang achten
en waar wij ook van denken dat de in-
woners van Bronckhorst die belang-
rijk vinden", zegt Evert Blaauw. GBB
vindt het een goed initiatief. Blaauw:
"Dat heeft met name te maken dat
het college van b en w altijd heel uit-
gebreid overal in het nieuws komt
met betrekking tot.... Maar met deze
pagina kunnen de politieke partijen,
de partijen zelf aan hun burgers ken-
baar maken wat belangrijk is en waar
ze voor knokken en wat er eventueel
gerealiseerd gaat worden. Nu kan het
veel beter in beeld gebracht worden".
GBB zal onderwerpen in brengen die *
voor de bevolking heel herkenbaar
zijn. Blaauw geeft een voorbeeld.
"Recentelijk waren er krakers in Zel-
hem. Daar heeft GBB zich hard voor
gemaakt. Ook als ik kijk in Hengelo
waar bewoners in de Asterstraat pro-
blemen hebben met bomen. Verder
denk ik, wat raakt straks de burgers
in het kader van de bezuinigingen.
Waar moet je je hard voor maken om
te kijken waar de burgers het meeste
baat bij hebben".

D66
D66 hoopt met de pagina dat de par- -*
tij nog meer zichtbaarder wordt voor
de burger. Fractievoorzitter Johanna
Prick: "De burger krijgt nu wel het
verslag te zien van de raadsvergade-
ring, maar dat is toch vrij officieel.
Wij hopen in zo'n extra pagina nog
meer van onze achtergronden en +
visie te kunnen laten ,.zien aan de
mensen". D66 vindt het een goed ini-
tiatief. Prick: "Wij vinden het belang-
rijk omdat wij eigenlijk ontzettend
veel voor de gemeenteraad doen. We
hebben best veel werk. We vinden
dat dit best wat meer over de bühne
mag komen. Als we allemaal afzon-
derlijk ons stukje indienen, dat kan
natuurlijk. We voelen ons toch ook
wel solidair met elkaar, want we zijn
allemaal bezig voor één zaak: de ge
meentê Bronckhorst. En waarom zou
je het niet samen doen. Dan geeft dat
ook wat druk erachter dat je het op
een bepaalde tijd klaar hebt". Aan
welke onderwerpen denkt D66? "De
bezuinigingen komen straks aan bod.
Daar zullen we iets over zeggen. Ver- "*
der ook hoe D66 de toekomst ziet.
D66 zegt altijd dat wij het anders wil-
len. Nou, daar willen we natuurlijk
ook iets over kwijt. Maar ook hoe
we de toekomst zien met een klei-
nere bevolking en de vergrijzing in
de Achterhoek. Er zijn ook andere
onderwerpen te noemen, maar het
grootste deel komt in Toekomstig
Bestendig Bronckhorst aan de orde.
Daarin zal over menig onderwerp ge-
sproken moeten worden". *

T-bone & the Misteaks bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 26 oktober 2011 zal T-bone n'the Misteaks
tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org,
dat vanuit café 'de Mallemolen' in Zelhem wordt uitgezonden.

De band is begonnen in 2006 als
vijf-koppige formatie, maar daar-
van zijn op dit moment alleen Jarno
van Duinkerken, LUC Boerboom en
Chiel Holland overgebleven. De band
speelt voornamelijk hardrock met in-
vloeden uit de jaren '70 en '80. Het
afgelopen jaar is de band erg actief
geweest. Zo wonnen ze definale van
het A12-Rockfestival en werd er veel
opgetreden. Zo speelt de band op het
Maisfeest in Groessen als openingsact
voor Kaliber.

U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in 'de Mallemo-
len' bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live
in het programma willen ko-
men spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar
Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50,
7020 AB, Zelhem.
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Weergaloos gezellig Varssels Volksfeest

Varssel - Hevige buien, een strakke wind, en gelukkig ook de nodige
zonneschijn kenmerkten het feestweekend, 7 en 8 oktober, van het
school- en volksfeest Varssel. Deze herfstachtige weersverschijnse-
len hielden de mensen zeker niet thuis. Vele bezoekers genoten van
de weergaloos gezellige en ongedwongen sfeer waarin de kinder- en
volksspelen, de toneelavond en de feestavond plaatsvonden. Johan
Slotboom, jawel de boomlange zoon van de plaatselijke fietsenmaker,
had op zaterdagmiddag zijn vizier nog op scherp staan. Hij loste bij
het vogelschieten het beslissende schot en liet zich kronen tot Koning
Johan de Grote en koos jonkvrouwe Astrid Bosch uit als gemalin.

Het startsein werd op vrijdagmorgen
gegeven door de kinderen uit Vars-
sel, die al weken van tevoren naar het
feest hadden uitgekeken. Verkleed
en geschminkt als hun superhelden,
dat tevens het thema was van de Kin-
derboekenweek 2011, gingen zij te
voet en vrolijk zingend van school
naar het feestterrein. Allerlei perso-
nages kwamen voorbij, zoals ridders,
prinsessen, Megamindy's, buurman
en buurman, Supermario, Indiana
Jones, piraten, soldaten, topmodellen,
popzangers, clowns, een politieagent,
een buikdanseres en de voetbalster-
ren Messi en Sneijder.
Na een korte presentatie van alle hel-
den in de feesttent reikte een deskun-
dige jury de prijzen (boeken) uit aan
een viertal helden: Indy Zonnenberg
(elfje Tinkerbell), Tim Barink (BA van
het A-team), Thijmen Heinemans
(cowboy) en Britt Slotboom (held op
sokken).
Na de middagmaaltijd begonnen de
kinderspelen. Het weer viel nog mee,
zodat een deel van de spelen buiten
de tent kon plaatsvinden. Ook de
draaimolen, het springkussen en de
hobbelfietsen, skelters en steppen
waren geliefd bij de kinderen. De
feesttent was fraai versierd met drie
grote borden, die door de kinderen
zijn beschilderd.
Aan het eind van de middag trad the-
atergroep Smoesjes op met de voor-
stelling Plaza Pattata. Het stuk, dat
ging over twee zusjes in het kinder-
restaurant van hun vader die echter
niet kan koken, viel goed in de smaak
bij de kinderen. Zij namen daar actief
aan deel.
Voor alle kinderen, ook die elders of
nog niet naar school gaan, waren er
die middag lekkernijen en cadeaus.

Op vrijdagavond werd door voorzit-
ter Henk Luesink een oorkonde uit-
gereikt aan Henk Barink voor zijn
25-jarig lidmaatschap van de volks-
feestcommissie. Zijn vrouw Annie
werd daarbij betrokken en kreeg een
bos bloemen. Henk is al jaren een
vertrouwde kracht voor, tijdens en
na het feest. Hij is ook de vaste bal-
lenvanger bij het doeltrappen. Wie
aan Henk Barink denkt, denkt ook
altijd aan de rode zakdoek met vier
knopen die hij tijdens de dansavond
op het hoofd zette als hij een paar
borrels had gedronken.
Toen in 1992 het Varssels Volksto-
neel begon was Henk souffleur en

zijn vrouw Annie speler. De souf-
fieursrol heeft Henk na een paar jaar
aan de wilgen gehangen, maar Annie
is daarna nog vaak actief geweest als
speler, souffleur en regisseur.
Dit jaar stond de 20ste voorstelling
van het Varssels Volkstoneel op het
programma. Enkele mannelijke
spelers hebben vanwege andere ver-
plichtingen moeten afzeggen. Omdat
er op dat moment in Varssel geen di-
recte vervangers konden worden ge-
vonden, is hulp van buiten gezocht.
Aangezien souffleur/regisseur Han-
nie Bulten tevens toneel speelt in de
Velswijk, heeft zij Eduard van den
Tooren en Eddie Wesselink van die
groep weten te strikken.

Het klikte meteen goed tussen de
twee nieuwkomers en de toneelgroep
Varssel tijdens de voorbereidingen in
de oefenruimte van toneelmeester
Gerrit Lenselink. Deze ruimte wordt
overigens ook regelmatig gebruikt
door de toneelgroep Velswijk.

Het blijspel dat werd opgevoerd, is
genaamd "Broer zoekt vrouw". Het
origineel is geschreven in plat Drents.
Enkele Varsselse toneelspelers zijn
druk geweest met het vertalen van
de vele typische Drentse woorden en
uitdrukkingen. Een week voor de op-
voering kwam penningmeester en to-
neelspeler Frank Hobelman erachter
dat er ook een Nederlandse versie op
de markt was. Vijf dagen voor de op-
voering moest een speelster vanwege
ernstige rugklachten afhaken. Lisa
Arink is er toen bijgekomen. Zij heeft
de rol van Marieke Ligterink overge-

nomen, die vervolgens de rol van de
(zieke) tegenspeelster moest instude-
ren. Het is Lisa en Marieke wonder-
wel gelukt om in korte tijd de nieuwe
rollen goed eigen te maken, waarvoor
zij veel waardering verdienen. Ook de
rest van de toneelgroep oogstte lof en
een overweldigend applaus voor het
goede toneelspel, met een glansrol
voor Eddie Wesselink die de rol van
de onnozele broer Mans speelde. Hij
moest ondanks zijn zeer verlegen
aard de huwelijkskandidaten voor
zijn broer Meindert op de proef stel-
len. Dit leverde vele hilarische tafere-
len opleverde. De uitspraken "Ik bun
mien broer, en eh.. ie denkt zeker
dat ik miljonair bun" en "Ik vin ow
een stuk" gebruikte Mans bij iedere
vrouw die op zijn pad kwam. Ook
al was het wijkzuster "lezerdroad",
buurvrouw Riki of tante Dika.
Gedurende het toneelstuk kwam de
regen soms met bakken uit de hemel,
maar dankzij een goede geluidsinstal-
latie en het gebruik van hoofdmicro-
foons was alles goed te verstaan.
Na het toneel konden de voetjes
van de vloer op muziek van Keep in
Touch.

Op zaterdagmiddag opende burge-
meester Henk Aalderink van Bronck-
horst de volksspelen.
De burgemeester benadrukte het be-
lang van het voortbestaan van het
volksfeest en het verenigingsleven in
de buurtschap Varssel. Hij beschouwt
dit als het cement van de samenle-
ving. Het is belangrijk dat mensen
elkaar opzoeken en ondersteunen.
De burgemeester uitte tenslotte zijn
waardering voor de enthousiaste be-
stuurs- en commissieleden die het
volksfeest telkens weer organiseren
en hebben georganiseerd.
Dit jaar zijn drie nieuwe bestuurs-
leden aangetreden die hun taken
uitstekend hebben opgepakt. Een
grotere nieuwswaarde heeft het feit

dat er nu voor het eerst in de 107-ja-
rige historie ook drie vrouwen in de
volksfeestcommissie zitten. Dit wil
zeker niet zeggen dat voorheen alles
door mannen werd bepaald; de vrou-
wen hebben aldoor geparticipeerd in
woord en in daad bij allerlei activitei-
ten.
Het Volksfeest Varssel timmert al ja-
ren aan de weg en staat steeds open
voor relevante vernieuwingen, waar-
bij wel de basis van het volksfeest in
stand blijft. Dit jaar is met succes in-
gezet op het vergroten van het aantal
sponsoren. Een fraai sponsorenbord
prijkte in de feesttent. Er is nog ruim-
te overgelaten voor andere bedrijven
die het Varssels Volksfeest een warm
hart toedragen.

De deelname aan de verschillende
volksspelen was goed. Aan het vogel-
gooien deden 39 dames mee. Evenals
voorgaande jaren was dit onderdeel
weer het gevaarlijkst. De houten
knuppels, waarmee werd gegooid,
vlogen soms alle kanten op. Met name
de twee mannelijke juryleden moes-
ten het ontgelden; zij moesten een
paar keer heel behendig de knuppel

ontwijken. Een deelneemster gooide
zo hard tegen de paal dat de knuppel
in tweeën brak. Tijdens de startver-
gadering is aan de drie nieuwe vrou-
welijke commissieleden gevraagd of
zij misschien bij het vogelgooien wil-
den gaan staan. Zij sloegen dit af; zij
weten natuurlijk als beste hoe vrou-
wen kunnen gooien. De vogel moest
uiteindelijk worden verloot, waaruit
Gretha Groot Roessink als knuppel-
koningin tevoorschijn kwam.
Het jeugdvogelschieten werd gewon-
nen door Sam Lawson. Vol trots liep
zij rond met de resten van de, van
piepschuim gemaakte, vogel.
In de tent kon men de waarde van
de boodschappenmand raden. Vera
Jolink schatte het als beste in en won
die mand met inhoud. De opbrengst
van het raadspel (€ 135,-) is overhan-
digd aan Wilma Verkijk van de jeugd-
club Varssel.

Aan het vogelschieten voor volwas-
senen deden 92 schutters mee. Dit
jaar is uit veiligheidsoverwegingen
gestopt met het gebruik van de oude
kogelvanger, die gemonteerd was op
een bouwlift. Nu is een nieuwe kogel-
bak opgehangen aan een verrij ker,
die ter beschikking is gesteld door

loonbedrijf Bosch.
Na 293 schoten haalde Johan Slot-
boom de vogelromp naar beneden en
werd daarmee koning. Uit zijn vrien-
din n enschaar koos hij Astrid Bosch
als koningin, 's Avonds werd het ko-
ningspaar gehuldigd, waarna de po-
lonaise werd ingezet. Hierna speelde
de band Trigger in een volle tent door
tot diep in de nacht.
De organisatie dankt de vele vrijwil-
ligers, sponsoren en deelnemers har-
telijk voor de bijdrage aan een fantas-
tisch school en volksfeest 2011.

UITSLAGEN VOLKSSPELEN
VARSSEL OP 8 OKTOBER 2011:

Vogelschieten:
romp: Johan Slotboom
kop: Henk Luesink sr.
rechtervleugel: Joke Bergsma
linkervleugel: Dinie Hebbink
staart: Ronald van Lee

Vogelgooien (dames):
romp: Gretha Groot Roessink
kop: Wilma Verkijk
rechtervleugel: Astrid Bosch
linkervleugel: Marieke Ligterink
staart: Iris Jolink

Jeugdvogelschieten:
romp: Sam Lawson
kop: Tamara van Lee
rechtervleugel: Jordy den Toom
linkervleugel: Koen Rondeel
staart: Ivo Teunissen

Schijfschieten:
1. Hendrik de Hoog
2. Henri Bultman
3. Martin Bergsma

Fladderschieten
1. André Firing
2. Remco Lenselink
3. Stephan Hermsen

Doeltrappen (heren):
1. Ronald Dijkman
2. Rico Imhoff
3. Erwin Jochemsen

Doeltrappen (dames):
1. Esther Luesink
2. Janet Oldenhave
3. Tamara van Lee

Kegelen (heren):
1. Gerbert Diepenbroek
2. Erik Lassen
3. Hans Groot Roessink

Kegelen (dames):
1. Jannie Bultman
2. Annie Dijkman
3. Miranda Dijkman

Bolero (heren):
1. Gerard Bosch
2. Hendrik de Hoog
3. Bert Klein Winkel

Bolero (dames):
1. Marieke Veenink
2. Hannie Bulten
3. Dorien Bosch

Kop van Jut:
1. Herbeit Barink
2. Appie Roenhorst
3. Koen Rondeel



Pleurotus ostreatus

Geen manchet. Steel is hol. Eetbaar
en smakelijk, maar kan tijdelijk de
urine rood kleuren. Vrij algemeen in
dennebossen op niet te zure grond.
Groeit van juli tot oktober.

STEKELZWAM
Hydnum repandum

Hoed vuilgrijs tot bruinzwart, later
verblekend. Schelpvormig. Lila plaat-
jes aflopend langs de steel. Algemeen
aan stammen van loofbomen, zelden
op naaldhout. Jong eetbaar. Groeit in
het Najaar.

Russuia emetica

Hoed roomkleurig tot dooiergeel,
gewelfd, met aan de onderzijde geel-
achterige stekels (geen plaatjes). Te
vinden in een loofbos, zelden onder
naaldhout, vaak in heksenkringen on-
der beuken. Eetbaar. Niet algemeen.
Groeit van oktober tot november.

Paddestoel met bros vlees en witte
plaatjes die ritselen wanneer erover-
heen gestreken wordt. Ring of man-
chet ontbreekt. Rozerode hoed. Ver-
oorzaakt braken. Andere soorten uit
het geslacht Russuia hebben rode,
gele of zwarte hoeden. Algemeen in
loof- en naaldbossen. Groeitijd is van
juli tot oktober.

Hypholoma

r l UPS

Gemakkelijk herkenbaar. Paddestoel
van het geslacht Amanita met schar-
lakenrode hoed, wit gevlekt. Vlek-
ken onstaan.door uiteen gescheurd
wit vlies, dat hoed en steel om gaf in
jeugdige toestand. Witteplaatjes. Zeer
giftig. Zeer algemeen, vooral op zure
grond onder of bij een berk en den.
Groeit in oktober.

Agaricus campestris

Algemene padestoel, gewoonlijk in
bundels opboomstronken. Geelach-
tige hoed, enigszins kegelvormig in
het midden, dat roestbruin van kleur
is. Plaatjes en sporen purperbruin. Op
loof- en naaldhoutstronken. Hoofd-
zakelijk in september-oktober, overi-
gens het gehele jaar door.

ÖRAMJËCROENE

Lactaruis deliciosus

Bekende paddestoel, als voedsel. Wit
tot bruinachtige hoed, eerst half bol-
vormig, later uitgespreid, droog, bij
ouderdom licht geschubd. Steel vrij
kort en stevig, met ring maar zonder
volva. Plaatjes eerst wit, dan roze en
later puberbruin kleurend. Vrijalge-
meen op al of niet begraasd schraal
grasland, op dijken en in duinen.
Groeit in de nazomer en in de herfst.

Cantharellus dbarius

Behoort tot het geslacht melkzwam-
men, dat druppels van een melkach-
tige vloeistof afscheidt. Hoed met
ringen in oranje- en steenrode tinten.

Trechtervormige hoed, dooiergeel,
met gelobde rand. Geen plaatjes aan
de onderzijde, maar plooivormige,
vertakte aderen. Zeer algemeen in
loof- en naaldbossen, vaak in groepen
en kringen. Eetbaar. Groeit van juin
tot november

Boletus edulis

Korte en dikke boleet, voorzien van
poriën, met aan de onderzijde van
de hoed een sponzig netwerk, vol
met nauwe buisjes. Hoed eerst wit,
later lever- of donkerbruin kleurend,
6-25 cm breed, glad of gekreukeld,
in vochtige toestand iets kleverig,
enigszins afhangede rand. Bruinach-
tige steel met lichte, verticale lijntjes.
Zeer algemeen in loof- en naaldbos-
sen, langs wegen, in parken. Eetbaar.
Groeit vaak al in de zomer.
Klik hier voor nog een aantal bole-
ten.

Fhallus impudicus

Onmiskenbaar door vorm en reuk.
Vruchtlichamen eerst zacht, wit, ei-
vormig ('heksen- of duivelsei'), bevat
de volledige steel, die binnen een
paar uur te voorschijn komt en lan-
ger wordt en een hoed draagt die
bedekt is met een donkergroene, slij-
merige nog waarneembaar is. Lokt
vliegen aan die zich voeden met het
slijm, zo de sporen aan de poten mee-
nemend. 1-25 cm hoog. Algemeen op
humusrijke bodem. Groeit van mei
tot november.

Armellaria mellea

Parasiet, tast bomen vooral naaldbo-
men aan en laat ze doodgaan. De aan-
wezige zwam maakt dikke, zwarte
strengen myceliumdraden, die onder
de schors zitten, of onder de grond de
wortels van naburige bomen binnen-
dringen. De aantasting wordt zicht
baar als de vruchtlichamen in groep-
jes op de schors verschijnen. Hoed is
olijfgeel tot roodbruin, met behaard
of geschubd oppervlak, vooral in het
midden, en een dunne, golvende, ge-
streepte rand. Plaatjes aflopend langs
de steel, eerst witachtig, later donker-
bruin. Grote kring. Kan in het donker
lichtgevend zijn. Zeer algemeen op of
om dood of levend naai- en loofhout.
Groeit in het najaar.

LUST VAN CIFTICi
Hieronder staat een lijst van giftige en niet eetbare paddenstoelen. Dat laatste wil zeg-
gen dat deze niet dodelijk zijn bij consumptie maar wel bijvoorbeeld braakneigingen
kunnen opwekken of koortsaanvallen teweegbrengen. Een vergiftiging is het ziek
worden en/of pijn krijgen als gevolg van het eten, drinken, inademen, op de huid of in
de ogen krijgen van (te veel van) een schadeüjke stof.
RAADPLEEG BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN EEN ARTS.

Aardappelbovist Sderoderma verrucosum
Deze knolvormige paddenstoel wordt aangetroffen op hellingen, boomschors enz. Het
'kopje' is donkergeel of helder bruin, met korrelige vlekjes; als de paddenstoel ouder
is, is het kopje bedekt met een laagje stof (sporen).

Berkezwam Coriohis muscaria
Deze zwam is houtachtig en wordt het hele jaar door gevonden op dood hout.

Carbolchampignon

Dennenbundelzwam

Gewone krulzoom Paxillus involutiis
Deze paddenstoel groeit op heidevelden en in bossen, vooral bij berken. In 1980 werd
ontdekt dat een antigeen in de paddenstoel een autoimmuun reactie veroorzaakt
waardoor het immuunsysteem de eigen rode bloedcellen aanvalt met als gevolg een
hemolyse met dodelijke afloop.

Groene knolamaniet Amanita phalloides
Een uiterst giftige paddenstoel, één van de giftigste ter wereld. Hij heeft een geelgroene
hoed, met soms een beetje bruin of wit, met donkere streepjes die vanuit het midden
lopen. Deze hoed heeft witte plaatjes aan de onderzijde. De steel is wit met groenach-
tige strepen en heeft een witte, gestreepte ring. De knol zit soms onder de grond.

Grote stinkzwam PhaUus impudicus
Deze zwam wordt gevonden in bossen en heeft een hoed in de vorm van een dobbel-
steen, bedekt met een groenachtig slijm, dat zich in kleine holtes bevindt. Als vliegen
dit slijm opeten wordt de hoed wit. De witte voet zit vol met gaatjes. De knol is zicht-
baar. De Latijnse naam Phallus duidt erop dat het vruchtlichaam de vorm heeft van
een mannelijk geslachtsorgaan.

Gordijnzwammen

Grote kale inktzwam Coprinopsis atramentaria
Deze zwam komt over het algemeen voor in groepen op stronken van loofbomen of op
wortels. Men kan ze vinden in weiden, op ruderale gronden en op open terrein^

Kaalkopjes Psüocybe semilanceata
Deze paddenstoel staat ook bekend als 'Liberty Cap' en 'psilo'. De paddenstoel wordt
toegepast als drug vanwege zijn psychoactieve eigenschappen, waardoor LSD-achtige
effecten kunnen optreden.

Koraalzwam Ramaria (Clavaria) formosa
Deze zwam is bitter en laxerend en wordt aangetroffen onder struiken. De dikke steel
is wit en heeft vertakte uiteinden. Het vruchtlichaam is champagnekleurig.

Panterzwam Amanita panterina
Deze zwam veroorzaakt moeilijkheden in het bos in de herfst. De donkerbruine of
grijze hoed heeft kleine witte vlekjes; een streep langs de rand van de hoed, als de
paddenstoel nog jong is. Hij heeft een witte voet en een witte ring om de steel. De knol
is bolvormig met een platte bovenkant met daarbovenop kleine plooitjes die op latere
leeftijd kunnen verdwijnen.

Parasolzwammen

Panteramaniet Amanita pantherina
Het giftige ibotenischzuur van de paddenstoel wordt bij het drogen omgezet in het
minder giftige muscimol. De giftige dosis wordt bereikt bij inname van meer dan 100
gram verse paddenstoelen.

Satijnzwam Entoloma sinuatum
Het gif werkt zeer snel, de giftige satijnzwam veroorzaakt een onaangename gastroin-
testinale vergiftiging, door consumptie van grote hoeveelheden zou deze soort een
aantal dodelijke slachtoffers gemaakt hebben.

Satansboleet Boletus satanas
Deze lijkt in de verte op eekhoorntjesbrood. Hij heeft vaalgeel vruchtvlees, wat een
beetje blauw wordt, als je hem beschadigt; ruikt vies. Hij wordt gevonden in loofbos-
sen. De hoed is dik en blauwgrijs, tot groenig en groot (tot een diameter van 30 cm).
De onderkant van de hoed is geel, later rood. De steel is dik en kort als hij nog jong is;
hij wordt langer en rood, met rode plaatjes.

BRON; http:llnlmkipedia.org

VHegenzwam Amanita muscaria
Deze zwam is giftig. Hij wordt aangetroffen aan het eind van het heifstseizoen onder
berken en naaldbomen. De hoed is helderrood met witte stipjes, die er door de regen af
kunnen gaan; kan wel een doorsnede bereiken van 20 cm. Onder de hoed zitten witte
plaatjes. De steel en de voet zijn wit en eerstgenoemde bezit steeds een witte ring. On-
deraan is de steel bolvormig, met karakteristieke plooitjes die net schubben lijken.

Voorjaarsamaniet Amanita vmta
Ook wel vroege knolamaniet geheten. Een zeer giftige soort paddenstoel. De hoed met
de plaatjes en de steel zijn steeds wit. De steel heeft ook een witte ring. De knol zit
soms onder de grond.

Voorjaarskluifzwam

Witte trechterzwammen

Zwavelkopje Hyphokma fasciculare
Deze zwam wordt gevonden van het voorjaar tot de winter in groepjes aan de voet van
bomen en op oude (dode) boomschors in loofbossen. De hoedjes zijn geel en de plaatjes
eronder groenachtig. De paddenstoeltjes hebben allen steeds een dun, geel steekje.
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Buitenplaats De Wiersse in de achterhoek
De Herfstopenstelling - de laatste van het jaar 2011

Vorden - De schoonheid van de 16 ha grote tuinen en het 31 ha land-
schapspark bereikt in de herfst haar voltooiing.

Op zondag 23 oktober is de laatste
open dag van het jaar 2011. Het na-
jaar is het seizoen van zaadpluizen,
kweeperen en mispels, van hemel-
sleutels en herfstasters in de borders
en van de heldergele herfstkleur van
de 30 meter hoge tulpenboom naast

de binnengracht. Moerascipressen en
manshoge koningsvarens verkleuren
naar geel en oranjebruin in de 'Wilde
tuin' en in de formele buxusparterre
bloeien de laatste rozen. Tijdens de
wandeling langs molenbeek en vis-
vijvers, door boomgaard en loofgang,

langs klaterende fonteinen en zwij-
gende beelden, ervaart men het park
en de tuinen zoals ze door de eeu-
wen heen zijn gegroeid en nog altijd
met respect voor hun geschiedenis
worden onderhouden en voortgezet.
De rondleidingen zonder afspraak
beginnen weer in april 2012: iedere
donderdag van de week en iedere Ie
zaterdag van de maand.

Herfstkleurenwandeltocht
Veldhoek - Wandelsportvereni-
ging de Ploeg organiseert op za-
terdag 22 en zondag 23 oktober
weer de traditionele Herfstkleu-
renwandeltocht. De start is vanaf
sportcomplex De Veldhoek, Var-
sselseweg 55, gelegen tussen Zel-
hem en Ruurlo.

Er zijn mooie routes uitgezet. De
wandelaars kunnen genieten van

verschillende landschappen in herfst-
tooi. Er zijn afstanden van 5, 10, 15,
20 en 30 kilometer. Elke afstand heeft
halverwege een plek om te rusten.
Deelnemers voor 20 en 30 kilometer
kunnen starten tussen 09.00 en 10.00
uur.
De start voor de overige afstanden is
tussen 10.00 en 14.00 uur. Voor meer
informatie: tel. 0314-641531 en 0575-
463013 of www.wsvdeploeg.tk

Hét meierevenement voor jong en oud

Achterhoek Wielerspektakel
op unieke locatie
Varsseveld - Kanjers voor Kanjers, de Robert Gesink Fanclub, WTC De
Slinge en De Radstake hebben de handen ineen geslagen en organise-
ren op zondag 27 november 2011 de eerste editie van het Achterhoek
Wielerspektakel.

De Achterhoek barst van het wieier-
talent. Robert Gesink, Jelle van Gor-
kum, Loes Gunnewijk, Joyce Seesink,
Anneke Beerten, Joost Wichman en
Tristan Hoffman, allen geboren en
getogen in de Achterhoek en succes-
vol binnen de wielersport. Kom op 27

r november naar het Achterhoek Wie-
lerspektakel om de wielersport en de
Achterhoekse topsporters van dicht-
bij te bewonderen!
Tijdens het Achterhoek Wielerspek-
takel ontmoeten verschillende onder-
delen van de wielersport elkaar bij De
Radstake in Varsseveld: Kanjers voor
Kanjers Veldtoertocht; Finale Kan-
jers voor Kanjers Jeugd MTB Clinics;
Fanclubdag Robert Gesink; Biketrial
demonstraties en Veldrijdwedstrijd

* Gezamenlijke Oostelijke Wielerver-
enigingen (GOW).

KANJERS VOOR KANJERS
VELDTOERTOCHT
Speciaal voor deze dag zet WTC De
Slinge een unieke toertocht uit van 35
en 50 kilometer voor alle kanjers die
meerijden. Starten kan tussen 9.15

* en 11.00 uur. Spectaculaire pauze-
plaats voor de tocht van 50 kilometer
is stadion De Vijverberg, thuisbasis
van De Graafschap. De opbrengst van
de toertocht komt geheel ten goede
aan Kanjers voor Kanjers.

*" NEDERLANDSE WIELERTOP
RIJDT TOCHT VOOR HET
GOEDE DOEL
Vele prominente (oud)profrenners,
waaronder Karsten Kroon, Steven
Kruijswijk, Grischa Niermann, Paul

«r Martens, Maarten Tjallingii, Joost
Postuma, Torn Stamsnijder, Frans

Maassen, Theo de Rooy en Kanjers
voor Kanjers ambassadeurs Jeroen
Blijlevens en Tristan Hoffman, rijden
de tocht vanuit Varsseveld voor het
goede doel: het welzijn van het kind.
Ook Kanjers voor Kanjers ambassa-
deur Robert Gesink is, ondanks zijn
blessure, aanwezig tijdens hét wieier-
evenement van de Achterhoek.

FINALE KANJERS VOOR
KANJERS MTB CLINICS
In samenwerking met verschillende
wielerverenigingen en toerclubs uit
de regio organiseert Kanjers voor
Kanjers in het najaar een reeks van
vijf Jeugd Mountainbike Clinics voor
jongeren tussen de 6 en 16 jaar. De
finale van de reeks van MTB Clinics is
onderdeel van het Achterhoek Wie-
lerspektakel. Elke deelnemer die mi-
nimaal drie clinics meefietst, krijgt
op de finaledag een leuke herinne-
ring mee naar huis! Wij starten om
9.15 uur en zijn rond 11.30 uur terug
bij De Radstake.

FANCLUBDAG ROBERT GESINK
Vanaf 14.30 uur vindt in de grote
zaal van De Radstake de Fanclubdag
van Robert Gesink plaats. Na een in-
tensieve, sportieve ochtend voor de
jeugdige en volwassen fietsers, staat
's middags de Fanclubdag van Robert
Gesink op het programma. De Robert
Gesink Fanclub biedt de bezoekers
aan het Achterhoek Wielerspektakel
en de fans van Robert Gesink een bij-
zondere middag.

BIKETRIAL: SPECTACULAIRE
STUNTS OP DE FIETS
Nummer 3 Biketrial op de wereld-

ranglijst, Riek Koekoek uit Hooge-
veen, kan niet ontbreken bij het Ach-
terhoek Wielerspektakel. Hij zal van
11.00 tot 15.00 uur in verschillende
sessies een spectaculaire Biketrial de-
monstratie verzorgen in de moderne
disco van De Radstake.

GOW VELDRIJDEN
De amateurs van de Gezamenlijke
Oostelijke Wielrenverenigingen
(GOW) reizen zondag
27 november ook af naar Varsseveld.
De amateur veldrijders rijden tijdens
het Achterhoek Wielerspektakel na-
melijk een GOW wedstrijd. Start en
finish van de wedstrijd vindt plaats
rondom De Radstake.

Kaarten Veldtoertocht en Fanclubdag
Robert Gesink nu in de voorverkoop.
Het bezoeken van het Achterhoek
Wielerspektakel is gratis, met uitzon-
dering voor deelname aan de Kanjers
voor Kanjers Veldtoertocht en de Ro-
bert Gesink Fanclubdag. Timoco ver-
zorgt de voorverkoop voor het Ach-
terhoek Wielerspektakel en schenkt
per verkochte ticket de volledige fee
van l euro aan Kanjers voor Kanjers.
Bestel via www.achterhoekwieler-

. spektakel.nl kaarten en profiteer van
de voorverkoop korting!

HÉT WIELEREVENEMENT VOOR
HET HELE GEZIN
Naast de bovenstaande onderdelen,
komt ook de achtergrond van de
wielersport aan bod. Gedurende de
dag vinden er verschillende lezingen
plaats op het gebied van wielersport.
Live-muziek maakt het Wielerspekta-
kel compleet. Kortom, een dag wie-
lersport voor het hele gezin die je niet
mag missen. Kom op 27 november
naar De Radstake in Varsseveld!
Meer weten? Kijk op
www.achterhoekwielerspektakel.nl

afd. Dialect

Wat is: A. Pradden: Dwarsliggen, tegenstribbelen;
"hee dut niks leever as pradden".

B. Wetteren, wattan:
(Dieren) vloeibaar voer geven, een kalf vetmesten;
"Wi'j mot nog een paar kalveren wettan veur de broedlachte".

C. Verrabbezakken: (Door ruw gebruik) vernielen;
"Ziene ni'je fietse hef e ok verrabbezakt, 't is no 'n old rabbat
ewoddene".

Gespreksavond met leden
en geïnteresseerden
PvdA Bronckhorst
Vorden - Sociaal democratische
waarden in Bronckhorst. Op 25
oktober gaan fractie, bestuur
en leden in gesprek met Muus
Groot, Statenlid PvdA Provincie
Gelderland. Alle anderen die mee
willen praten zijn ook van harte
uitgenodigd.

PvdA Bronckhorst ziet bezorgd toe
hoe het Bronchorsten college be-
staande uit WD en CDA worstelen
met de bezuinigingen die op de ge-
meente Bronckhorst afkomen. Er
worden nauwelijks keuzes gemaakt.
Het afgelopen jaar konden inwoners
en maatschappelijke organisaties
meepraten over de toekomst van on-
ze gemeente. Maar ondertussen loopt
de rekening op. Effecten van eventu-
ele bezuinigingen zullen dan ook pas

over jaren zichtbaar zijn. Is er nog
wel sprake van goed daadkrachtig
bestuur? De koers van WD en CDA
is bovenal een rechtse. Marktpartijen
zullen de publieke voorzieningen
al dan niet open houden. Het PvdA
verhaal gaat over emancipatie en so-
lidariteit en sociale rechtvaardigheid.
Worden straks rechtvaardige keuzes
gemaakt? Blijft de gemeente nog wel
investeren in voorzieningen die niet
door ondernemers of particulier ini-
tiatief op te pakken zijn? Hoe blijven
alle kinderen sporten? De vraag die
we onszelfstellen is: hoe kan de PvdA
goed en daadkrachtig opkomen voor
de inwoners en de voorzieningen die
het nodig hebben? U bent welkom op
dinsdag 25 oktober om 20.00 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.
Zie ook www.bronckhorst.pvda.nl

Betekent vergrijzing ook
ontgroening?!
Hengelo - De Asterstraat in Hen-
gelo is een groene straat met Es-
doorns. Goed onderhouden en
zo'n 50 jaar geleden geplant door
de toenmalige gemeente Henge-
lo.

In het kader van de bezuinigingen
heeft het gemeentebestuur het groen
onder de loep genomen. Op zich is
daar niets op tegen, als het efficiënter
kan dan is dat gunstig voor de inwo-
ners. Maar wat hier staat te gebeuren
kan volgens GBB niet door de beugel.
De bomen staan op de scheiding van
trottoir en tuin, ze zijn geplant in de
tijd dat gemeente en woningstichting
één waren.
Het college stelt bij monde van zijn
wethouder dat de bomen niet het ei-
gendom zijn van de gemeente, maar
van de woningstichting. De gemeente
wil het onderhoud niet meer op haar
kosten voortzetten. De huurders krij-

gen de keuze: de bomen zelf onder-
houden of laten kappen op kosten
van de gemeente.
De gemeente heeft recent een persbe-
richt doen uitgaan, onder welke voor-
waarden een kapvergunning in het
algemeen wordt verleend. Zo wordt
expliciet aangegeven dat markante
boomsoorten (waaronder de esdoorn),
zeker niet zonder vergunning mogen
worden gekapt. Dorpsbelang Hengelo
is nagegaan, wat het onderhoud van
deze bomen kost (gemiddeld € 203,75
per jaar).

Juridisch rest de vraag wie eigenaar is
van deze markante bomen en of het
onderhoud bij de gemeente thuis-
hoort. Deze vraag stelt de GBB, waar-
bij zij een mogelijke aanvraag tot een
kapvergunning tegen zullen gaan.
Want een mooie en gezonde boom
die beeldbepalend is voor de straat
laten zij maar niet zo kappen.

Match 4 U organiseert castingdagen met klanten als
juryleden

Juryleden voor casting-
dagen bekend
Lochem - Met de toezegging
van Reiiovare als 3de en laat-
ste jurylid is de jury compleet
voor de castingdagen. Naast
Renovare gaan Wila en Hebo
aan de jurytafel zitten met
Match 4U. De castingdagen op
17 en 18 november zijn open-
baar. Naast klanten van Match
4U en andere bedrijven uit de
omgeving is iedereen welkom
als publiek.

De 3 juryleden zijn klanten van
Match 4U en zullen helpen de

kandidaten op de juiste manier
te beoordelen. Naast geschiktheid
worden kandidaten beoordeeld
op presentatie, communicatieve
vaardigheden, persoonlijkheid en
originaliteit.
De castingdagen zijn op 17 en 18
november in Lochem. Speciaal
daarvoor legt Match 4U meer dan
een maand lang de Rode Loper
uit en daagt kandidaten uit de
regio massaal uit zich op te ge-
ven. Meedoen? Geef je direct op
als kandidaat en schrijf je in op
www.match4u.nl
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Een selectie uit ons ruime
aanbod occasions

VOOR
MEER AANBOI

WWW.HERVVER'

HERWERS
Renault Espace
2.0 Turbo Dynamique
Gris Eclipse, jun-06, 155.418

€12.950
Renault Koleos
2.5 Dynamique Pack
Noir Nacre, dec-08, 70.197

€18.950
Renault Megane
1.6 Expression 5D
Gris Platine, jun-10, 30.003

€14.900
Kia Cee'd 1.4 Isg X-tra
Sporty Wagon
Piston Grey, aug-09, 32.816

€13.950
Nissan Tino 1.8 Visia
Brilliant Black, okt-06,
31.142

€10.950
Nissan Micra 1.2 Mix 5D
Silver, nov-09,
17.823

€8.900
Nissan Aygo 1.0 12V + 3D
Rood Metallic, apr-06, 82.348

€4.900
Kia Sportage 2.0 CWT
Adventure 4WD
Satijn Silver, jan-06, 124.019

€ 9.850
Nissan X-Trail
2.5 Sport 4WD
Green, sep-04, 141.164

€10.950

•

Citroen Picasso
1.6 VTi Prestige 7-persoons
Icare Paars, jun-09, 48.779

€17.900
Suzuki Grand Vitara
MetalTop1.6Freestyle3D
Bluish Black Pearl, mrt-05,

6440 €9.950
Volvo S40 2.0 Europa
Sports Exclusive Navi
Terra Grey, nov-03, 110.312

€ 7.950
Nissan Qashqai
1.6 Tekna 2WD
Fired Iron, jul-07, 64.395

€15.950
Nissan Primera 1.8
Business Edition Navi 5D
Ice Blue, mei-05, 113.072

€ 8.950
Peugeot 308
1.6 Vti XS 5D Silver
mei-08, 41.357

€13.950
Daihatsu Cuore 1.0 12V
DVVTTokyo Airco
Champagne, aug-06, 39.673

€ 4.250
Honda CRV
2.0i ES 4WD
Satin Silver sep-03, 104.239

€ 9.450
Nissan Micra
1.2 Tekna Clima 3D
Silver, mrt-08, 19.440

€ 7.900

Bij Herwers worden alle gebruikte auto's vooraf streng
gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

KRUISBERGSEWEG 8 HENGELO GLO • TEL. (0575) 46 22 44
WWW.HERWERS.NL

Start voor l november met een dlpia
vermindering zonder Jojo effect en bepaal zelf je

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0575465001

WINKELSKAMP 5.7255 PZ. HENGELO GLO
L 0575 465001. INFO@AEROFIÏÏ.NL WWW.AERUTITT.NL

Ben jij de STER
die wij zoeken?

OFFICE

MANAGER

MMMMMI

T.
mBerkelbode

partner R END VA R ;
koïijnen

ALLE AUTO ONDERHOUD
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

^̂ ^̂ ^̂ *̂"""̂ WBJÉ|«WBî ^̂ *̂1

3 7251JT Vorden 0575-555204 info@classicenko.n

Tijdens de vakantie niets

missen van het nieuws?

Op www.contact.nl is

iedere uitgave afzonderlijk

in te zien. Zo is 'thuis' wel

erg dichtbij. Fijne vakantie!

Graf imedia

www. weevers nl

GARAGEBEDRIJF
TEERINKB.v.

Boeninksteeg 14, Doetinchem
Telefoon 0314-324453

Voor u ruim 60 occasions op voorraad!

Bezoek onze NIEUWE website!
www.garageteerink.nl

en doe mee aan de actie!

facebook.com/garageteerink

* * ttgarageteerink

scan de QR-code met uw smartphone

www.garageteerink.nl
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RUIM 3000 M2

WOONRUIMTE •Onstenk

ffran Ct"£i.£
^,_J ̂  • \ f
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Openingstijden: (ook Ak-Zie)

vrijdag 10.00 - 21.00 uur

zaterdag 09.30 -17.00 uur

Nog eens l O /O KOT t IRC) Op onze
toch al scherp geprijsde meubelen!

Ook voor accessoires, verlichting, sierkussens en karpetten bent u

bij ons aan het goede adres.

Onstenk Meubelen • Molenenk 20, Hengelo Gld.

www.onstenkmeubelen.nl

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!

Bovendien 10% korting
op alle meubelen

Winkelskamp 2, Hengelo Gld. • www.ak-ziemeubelhal.nl

CAFÉ OE TOL

Start Winter muziekseizoen

Woensdag 26 oktober Live muziek
Optreden Desperate Blues Band

1 3 november: Bokbiermiddag
met Livemuziek.

Keuenoorgseweg l ,

, www.cafedetol.nl

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

Levering van: • Ophoogzand
• Tui naarde
• Mengkorrelmix 0-6
• Gebroken puin
• Grind
• (Sier)-klinkers
• Bestratingsmateriaal

Tevens voor al uw landschapswerken kunnen
wij u van dienst zijn: • Poelen graven

• Hout versnipperen
• Laanbomen snoeien
• Maaiwerkzaamheden

"Medo geeft de landbouw een karakter!'

.. tUf fi^-méér wuret kebbwi!
Ruurloseweg 2, Hengelo Cld.
Tel. (0575)46 1484

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www. spannevogel.nl

meubelen

Handelsonderneming

Willie Wacnink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21
Mobiel: 06-50676024

Beekstraat l.Toldijk
(bij Leferink Tractoren)

Freesasfalt te koop

Toepasbaar voor:

Toegangsweg, eventueel voorzien van een slijtlaag;

Erfverharding;

Parkeerterrein;

Opslagterreinverharding.

Voorzien van AP04 onderzoek.

Tel: 0575-55 66 91
Mail: freesasfalt@dostal.nl

INFRATECHWEK

DOSTAL
VORDEN

0575 - 556691

AMERICANA-BLUEPRASSIE Honger in de
Hoorn van Afrika!

PRIMEUR! Live muziek bij

de ROTONDE
Zaterdag 22 oktober 2011
Kerkstraat 3, Vorden • Aanvang: 21.00 uur • Toegang gratis

fM O O N Y A R D/. N'lL
, - '

Maak je

wereld een

stukje groter!

Ango (Algemene Nederlandse Gehan-

dicapten Organisatie) komt op voor de

rechten van mensen met een handicap.

Kom op voor je belangen.
Word ook lid van Ango!

Noteer alvast in jullie agenda:
2 november, 3 december en 23 december:

The Pianohouse
met "all in arrangment drank"

Meer info volgt volgende week, net zoals onze winteragenda

Graag tot ziens, Wendie, Thomas en het Rotonde team

Meer informatie:
www.ango.nl of
Postbus 850,
3800 AW Amersfoort

• Bernina
• Brother

• Bernina lockmachines

Voor

naaimachines

en kleinvak

QOAGOQJEn
• Pfaff ^^
• Anker

Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

'Wie sponsort
mijn hart?'

Jump, het jeugdfonds
van de Nederlandse
Hartstichting, zet zich in
voor de hartgezondheid
van kinderen en jongeren.

Giro 5514
t.n.v.Jump in Den Haag
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl

/l
"^ ** •

Meer weten?
Kijk snel op
ciwf.nl of bel
024-3555552

COMPASStON/%
in worid farming

Wij zijn Weevers, het bedrijf dat alle disciplines van de grafimedia verbindt. Uw wens vertalen w

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit

De verbinding is onze kracht

Weevers
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Belcorner Lichtenvoorde-Aalten is op zoek naar

Fulltime (32-40 uur) verkopers (m/v)
voor versterking van ons team.

Wn zoeken/vraaen:
Ervaring in de verkoop.
Mensen tussen de 20-30 jaar
Representatief uiterlijk
Werk en denkniveau MBO+

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een leuke plek in ons jonge team
Een prettige werksfeer

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur dan jouw sollicitatie voorzien van CV naar
Lichtenvoorde@belcorner.nl of per post naar
onderstaand adres.

Belcorner Lichtenvoorde
T.a.v. Personeelszaken
Rentenierstraat 2c
7131 DL Lichtenvoorde

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

PERSONEELSDIENSTEN

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij
per direct op zoek naar een:

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Fulltime - vacaturenummer; VI0832465

Werkzaamheden:
Het vervoeren, plaatsen, installeren, inspecteren, repareren en
monteren van toestellen en materialen, het lezen van technische
tekeningen en werkinstructies, het ter plekke uitvoeren van
laswerkzaamheden en het indien nodig laden en lossen van
vrachtwagens met materialen en gereedschappen.

Functie-eisen:
- MTS-niveau door opleiding of ervaring verkregen;
- Basis-VCA diploma vereist;
- Beheersing van één of meerdere lastechnieken;
- Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften;
- Technisch inzicht;
- Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken;
- Probleemoplosser (constructief en technisch);
- Geen hoogtevrees;
- Rijbewijs BE en/of CE.

uitzenden • detachering • payroll • werving & selectie • executive search

D 0575 55 55 18
Stuur uw reactie naar: werk(«;eppd.nl

www.europlanit.nl

Weevers Graf/media is gevestigd in Vorden, Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten

en Zelhem. Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in eigendom van de

familie Weevers.

De organisatie bestaat uit een hoofdvestiging in Vorden en 5 nevenvestigingen en is

totaalleverancier van concept & ontwerp, internetdiensten, sign, offset- en digitaal

drukwerk en uitgever van de plaatselijke weekbladen Contact, Elna en Groenlose

Gids.

Wie Wil bij Weevers Werken?
Voor onze nieuwssite www.contact.nl zijn wij op zoek naar een full time

Webreporter m/v
De Webreporter die wij zoeken zorgt voor actueel nieuws op onze website in het

verspreidingsgebied van onze 7 weekbladen en beheerst Nederlands in woord en ge-

schrift. Je bent verantwoordelijk voor de content op www.contact.nl en op onze social

media kanalen betreffende de weekbladen. Je wilt als eerste het nieuws met foto's en

video publiceren en bezoekt ook graag evenementen en bijeenkomsten. Ervaring in

soortgelijke functies is een pré.

De persoon die binnen ons profiel past, houdt van openheid en voelt zich thuis in een

dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijke en commerciële instelling

en verantwoording durft te nemen.

Wekt deze advertentie uw interesse?

Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Internet: www.weevers.nl Weevers Grafimedia

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken otfsetdrukken sign afterpress

Werk vind je
in de regio!

Contact Bronckhorst Midden

Contact Bronckhorst Noord

Contact Bronckhorst Zuid

Contact Ruurlo

Contact Warnsveld

Elna

Groenlose Gids

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

EUROPLANIT
o c p c n / y p p / < : n / f / VPERSONEELSDIENSTEN

MEDEWERKER SUPPORT & SERVICE M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenummer; VIO 855493

Werkzaamheden
Voor een technisch bedrijf in Lichtenvoorde zijn we op zoek
naar een medewerker support & service. Je neemt telefoontjes
aan en zet deze in diverse vreemde talen door naar de betref-
fende verantwoordelijke. Je registreert dit in een CRM systeem.
Je controleert rapporten en beantwoord telefoonlijnen van
diverse medewerkers. Het betreft een fulltime functie.

Functie-eisen
- Relevante afgeronde opleiding op MBO niveau;
- Goede beheersing Nederlandse, Duitse en Engelse taal in

woord en geschrift;
- Je bent sterk service gericht;
- Prettige telefoonstem;
- Planmatig en structureel kunnen werken.

MONTEUR LANDBOUWMACHINES M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenummer; VMK854767

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Ruurlo zoeken wij een
zelfstandige monteur. In deze functie ben je verantwoordelijk
voor onderhoud van o.a. landbouw- en grondverzetmachines.
Ben je sleutelvaardig, elektrotechnisch goed onderlegd en heb
je kennis van hydrauliek dan past deze veelzijdige baan bij jou!

Functie-eisen
- Mechanisch en elektrotechnisch onderlegt;
- Kennis van hydrauliek;
- Zelfstandig kunnen werken.

LOGISTIEK MEDEWERKER M/V
Omgeving Ooetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VI0856108

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij
een ervaren logistiek medewerker. In deze functie ben je verant-
woordelijk voor alle dagelijkse werkzaamheden in het magazijn
zoals: orderpicken, laden en lossen en de goederenontvangst.

Functie-eisen
- Ervaring als magazijnmedewerker;
- Heftruckcertificaat is een pré;
- Werken in dagdienst, eventueel in 2 ploegendienst.

CONSTRUCTIEBANKWERKERS & LASSERS M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VCP856229

Werkzaamheden
Voor een technisch bedrijf in de omgeving van Zutphen zoeken
wij constructiebankwerkers & lassers. Je maakt constructies en
apparaten volgens specificatie en tekening en draagt zorg voor
de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie-eisen
- MBO werk- en denkniveau;
- Flexibele en klantgerichte instelling;
- Zelfstandig kunnen werken;
- Goede beheersing van TIG niveau 3/4 en MIG/MAG laspro-

cessen.

ELEKTROMONTEUR M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenummer; VCP855770

Werkzaamheden
Op de afdeling Assemblage worden de verschillende machine-
onderdelen samengebouwd tot een compleet eindproduct.
Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bedraden
en monteren van schakelaars, schakelkasten besturingen en
complexe machines. Je hebt kennis en affiniteit met geautoma-
tiseerde systemen in de machinebouw. Tevens ben je in staat
eenvoudige mechanische werkzaamheden te verrichten.

Functie-eisen
- MBO werk- en denkniveau op elektrotechnisch gebied;
- Ervaring de machinebouw;

.- Een teamplayer die ook in staat is zelfstandig te werken;
- Bereidheid zichzelf te ontwikkelen;
- Enthousiast en flexibel.

uitzenden • detachering • papil • werving & selectie • execntive search

fÖ 0575 55 55 18
Stuur uw reactie naar: werk<u;eppd.nl

www.europlanit.nl



r klas
producten,
2e hands
prijzen.

Start Europe
• Kaart van Europa (42 landen)
• Inclusief vaste flltslocatles
• IQ Routes0* - de snelste route op elk

moment van de dag
• Ontvang Kaartcorrectles van de TomTom

community vla Map.Share™ en garantie
op de meest recente kaart

ledere week 2 A-merkproducten In de
aanbieding. En vanaf vrijdag 8.00 uur een
extra A-merk-weekendaanbieding.

Benieuwd naar de
weekendaanbieding?
Kijk dan donderdag alvast op
ah.nl/garagesaje

Alle Douwe Egberts
stuks

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag 08.00 -21.00 uur

Vrijdag 08.00 -21.00 uur
Zaterdag 08.00-18.00 uur

Grolsch Krat
Pilsener. 24 x 33d

1^099

AH Hoofdkussen
60x70 cm
• T» MM MM»

taftOtrfKK
• Vrfto» 100» »o»>t*l«r

HOOFDKUSSEN
SET VAN 2

4-SEIZOENEN
DEKBED

HENGELO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

AlleOptimel
M» ramhlnUii miüW
f&tv conitoénatitt drink IranAoov
pad l M*r • «b <w*ft
pMIMer
tlMl Optima

•..

tf\e OP** ••"~ü>

via O? BS* Oü-fe" O»

ABe Bockbieren

25%
KORTING

Voor de 3e keer
op rij Wijnsupermarkt
van het jaaK Proost!
K P

2+1
GRATIS

AÜS?

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten j
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl J

Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 42
van 17 t/m 22 oktober

2011

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag

Donderdag en vrijdag

Zaterdag

08.00 - 20.00 uur

08.00-21.00 uur

08.00 -18.00 uur



ordens
Mannenkoor

JUBILEUMCONCERT Vordens Mannenkoor
onder leiding van Frank Kiiikkink

ZATERDAG 29 OKTOBER 2011
20.00 UUT in de Christus Koningkerk te Vorden

met medewerking van onder andere:

Gery Groot Zwaaftink (verhalenverteller)
Martje van Damme (pianiste)

Irma ten Brinke (sopraan)
Kinderpopkoor Venhorst (o.l.v. Maartje Epema)

Ludo Eijkelkamp (bariton)
Bregje van Damme (fluitiste)

Entree: € 12,50 (Toegangskaarten verkrijgbaar bij BRUNA in Vorden)

ordens
Mannenkoor

Vordens Mannenkoor
Een organisatie, die werkt als harmonieus
klinkend symfonieorkest

Jubileumcommissie.

Zoals bij elke vereniging moet ook bij een mannenkoor
van alles gebeuren om er voor te zorgen dat de hele or-
ganisatie rond het koor zodanig wordt geregeld, dat de
koorleden met niet aflatend plezier kunnen zingen. Op de
eerste plaats tijdens de repetities, maar natuurlijk ook als
het koor naar buiten treedt tijdens concerten, feestelijke
gelegenheden, vieringen en allerlei evenementen.

Gelukkig is er bij het Vordens Mannenkoor een grote groep man-
nen die op vrijwillige basis heel wat werk verzet in het belang
van het koor.
Allereerst zijn dat de 7 zangers, die het bestuur vormen. Zij in-
vesteren gedurende een aantal jaren "enige" extra tijd voor het
koor. Bij hen ligt de taak om alle activiteiten van het koor zo
efficiënt mogelijk te coördineren. Op dit moment zijn dat (zie
foto van links naar rechts): Gerrit Burkink, Han Radstake, Jan
Memelink (penningmeester), Theo Frencken (voorzitter), Willem
Drok (secretaris), Henk Bloemendaal en Derk Nijenhuis.
Een belangrijke werkgroep van het koor onder leiding van de
dirigent is de muziekcommissie. Zij zoeken de muziek uit, die
door het koor gezongen wordt en zorgen voor een regelmatige
vernieuwing van het repertoire. Op de foto staan de huidige le-
den van deze commissie, te weten Jan van Heugten, Ludo Eijkel-
kamp, Han Wesselink, Frank Knikkink en Derk Nijenhuis.

Het bestuur.

Voor het koor is het van belang dat ook de financiën goed op
orde zijn, zodat er voldoende geld is voor de organisatiekosten
en dat er van tijd tot tijd mooie optredens verzorgd kunnen wor-
den. Naast de contributie van de leden, donateurgelden en de
opbrengsten van de concerten, zijn de inkomsten die worden
verkregen uit het inzamelen van oud papier voor het koor on-
misbaar. De coördinatie van die klus Ligt bij een speciale "oud
papier commissie", die de ondersteunende instanties (gemeente
en vervoerbedrijf) zoveel mogeüjk werk uit handen neemt. Meer
dan 20 jaar geleden is op eigen initiatief van het koor begon-
nen met het ophalen van oud papier in Vorden om de kas van
de vereniging wat extra te vullen. En nu zijn er nog steeds zo'n
40 koorleden, die gemiddeld tussen 15 en 20 uur per jaar actief
meewerken bij die oud- papierinzameling. En wat te denken van
de vrouw, die er al ontelbare jaren voor zorgt, dat het koor er in
de kostuums altijd keurig uit ziet, als er opgetreden wordt. Anny
Schepers doet dat met liefde en vakmanschap.

Natuurlijk zijn er nog meer en vaker activiteiten, waarbij wat
extra van de koorleden of zelfs van hun partners wordt gevraagd.
Dat is nooit een probleem, want de betrokkenheid van iedereen
is zeer groot. Toen bijvoorbeeld bij de voorbereidingen voor het
jubileumconcert duidelijk werd dat een nieuw podium, eventu-
eel met decor, wenseüjk was, waren er meteen zes mannen, die

zich daarmee met hun professionele deskundigheid bezig gingen
houden. En hoe dat er dan allemaal uit ziet kunt u bewonderen
tijdens het jubileumconcert en alle concerten daarna.

Een groepje van 6 mannen (de jubileumcommissie) heeft leiding
gegeven aan alle extra evenementen rond dit 75 jarig jubileum.
Nu al kan terug gekeken worden op mooie optredens, waaron-
der de deelname aan concerten van het jubilerende "Jubal" uit
Wichmond en het jubileumconcert van het gemengd koor uit
Hengelo. Verder was er in het voorjaar een schitterend Hackfort-
matinee en verzorgde het koor de zang bij de Paasdienst in Steen-
deren. Nu is deze commissie bezig met de laatste voorbereidin-
gen van het concert op zaterdag 29 oktober én .... als afsluiting
van dit bijzondere jaar met een zeer verrassend concert met heel
speciale gasten in kerstsfeer op zondagavond 18 december. En
dan zit de klus van deze groep er voorlopig op. Het zijn (zie foto)
Derk Nijenhuis, Han Radstake, Gerrit Burkink, Jan ten Barge,
Theo Frencken en Peter Nijenhuis.

Al met al kan gezegd worden, dat het Vordens Mannenkoor be-
staat uit een groep mensen, die er met elkaar alles aan doen om
er voor te zorgen dat het in hun vereniging nu, maar ook voor
in de verre toekomst, bijzonder aangenaam blijft om er bij te
horen.

Muziekcommissie. Podiumcommissie.



Handelskade 2
7202 CD Zutphen
Telefoon: 0575 - 516 513

JVlakkelijk
assen

Onder het motto:

Mooi Makkelijk Wassen
biedt Autobedrijf Melgers

met de wasstraat extra service
en zorg voor uw auto.

GlasGarage
specialist in autoruiten

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 1 9 74

TOP l TOYS
SVCTCRS

mode voor het hele gezin

www.tuunte-fashion.nl

Geldig t/m 9 oktober

ENKWEG 28 VORDEN f 0575 • 552627

Uw totaalinstallateur:
Airco

gas-water-riool
dakbedekking

sanitair
elektra

verwarming

Kijk voor advies en onze werkzaamheden
op de website:

www.bosman-vorden.nl

Mediq Apotheek Vorden

Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 8.30-17.30 uur

Voor meer informatie over onze diensten
kunt u terecht op de website

www.mediq-apotheek.nl

Uw apotheek me» IQ

Mediq Apotheek Vorden Zutphenseweg 127251 DK Vorden
tel: 0575 - 55 14 71 email: vorden@mediq-apotheek.nl

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

UW WONING OF BEDRIJFSPAND

NOG VOOR DE WINTER GESCHILDERD?

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Auto- Rijwiel en Taxibedrijf

lein Brinke
Auto: Verkoop nieuw en gebruikt, reparatie en

onderhoud. APK- keuringsstation.
Rijwielen: Verkoop, reparatie, onderhoud en verhuur.
Taxi: Ook voor ziekenfondsen.
Benzine: Avia Xpress tankstation (24 u / p. dag)

Zutphenseweg 85, Vorden. Tel. (0575) 55 12 56
www.kleinbrinke.nl info@kleinbrinke.nl

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

Kieftendorp 11 - 72S5 MG Hengelo Gld. tel: OS75-467278

Uw barbecue-
specialist

KEURSLAGERIJ

D. VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 0575-551321

Eetcafé, caferinq
kar, fafiarf
El Lindeseweg 23
i 7251 NJ Vorden

\\a 0575556421
\\

u www.proathuusvorden.nl

@ info@proathuusvorden.nl

'T PROAl M U Uo

Ouderwetse dezeffidheitf!

Yl HAARING HENGELO (G)
Ji • ^J

Loon- en grondverzetbedrijf

Beunksteeg 2
7255 MB Hengelo Gld.

info@haaringhengelo.nl
www.haaringhengelo.nl

Tel. 0575-467361
Fax 0575-467720

Thuis lekker genieten
in een comfortabele
relaxfauteuil van
Helmink Wonen.

Wat kan het leven
toch mooi zijn!

HELM NK
wonen i vorden

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden
Telefoon 0575 55 15 14 Email: infoQ9.'helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl Twitter; (&'he!minkwonen

Helmink maakt het mooier bij u thuis



Voorwoord 75 jarig bestaan
Vordens Mannenkoor

Bariton Ludo Eijkelkamp het 'paradepaardje'
van Vordens Mannenkoor

Al 75 jaar wordt er al uit volle borst gezongen door het Vordens Man-
nenkoor! Mannen tussen de 30 en 80 jaar oud maken deel uit van het
koor en met zijn optredens brengt het koor in menig zaal en kerk
sfeer van vrolijkheid of passende stemmigheid. Van klassiek werk tot
volksliederen: het Vordens Mannenkoor kan putten uit een groot en
gevarieerd liederenrepertoire uit alle delen van de wereld. Elk jaar
verzorgt het koor tijdens de kerstperiode veel concerten in Vorden en
omgeving. Ook de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei wordt ieder
jaar op gepaste manier muzikaal omlijst door het koor. Daarnaast
heeft het Vorden Mannenkoor diverse CD's op naam staan.

Niet alleen in onze gemeente is het
koor een begrip, ook internationaal
treedt het koor op of werkt mee aan
uitwisselingen. Als dat geen prachtig
'exportproduct' van Bronckhorst is!

Ook is de inzet van vele vrijwilligers
van belang voor het goed functione-
ren van het koor en de deelname aan
de diverse genoemde activiteiten. Uw
vrijwilligers zijn ondermeer actief bij
de inzameling van oud papier om de
benodigde fondsen te verwerven. De-
ze activiteit zal in de toekomst verval-
len. We zullen samen met u naar al-
ternatieven zoeken om hieraan toch
weer invulling te kunnen geven.

In dit jubileumjaar heeft de vereni-
ging al geweldige optredens achter
de rug, zoals de medewerking aan

het jubileumconcert van muziekver-
eniging Jubal uit Wichmond, een
koffieconcert op kasteel Hackfort, de
opening van het internationale Wim
Kuiper jeugdtoernooi en medewer-
king aan het jubileumconcert van
Hengelo's gemengd koor. En als af-
sluiting van het jaar staan een prach-
tig jubileumconcert op 29 oktober en
het kerstconcert eind december op
het programma. Voorbeelden van uw
bijdrage aan het sociaal maatschappe-
lijke leven in Vorden en omgeving.

Beste koorleden, rest mij nog u pro-
ficiat te wensen met het 75-jarig ju-
bileum. We hopen nog lang van uw
mooie optredens te genieten.

Paul Seesing
Wethouder Kunst en cultuur

Vordens Mannenkoor
Kom erbij!

Zingen is gezellig, zingen is ontspannend. Je kunt zelfs zeggen: zin-
gende mannen zijn gelukkige mannen. "Zingen is ook helemaal in".
We zouden ons dan ook zomaar kunnen voorstellen dat u mee wilt
zingen. En dat kan natuurlijk. Wij staan altijd open voor belangstel-
lende mannen.

O, u kunt niet zingen? Dat blijkt
meestal reuze mee te vallen. Ook is
het niet vereist om muziek te kun-
nen lezen. Binnen een halfjaar doet
u gewoon mee. Desgewenst is er de
mogelijkheid om een cursus stemvor-
ming of een paar lessen in het mu-
ziek lezen te volgen. Ieder jaar treden
we wel een keer of tien op, zowel in
Vorden als daarbuiten. Vaak nodigen
we voor deze optredens gastmuzikan-
ten uit. Regelmatig hebben we gezel-
lige bijeenkomsten en uitstapjes. Elke
maandagavond repeteren wij van

20.00 tot 22.00 uur in het Dorpscen-
trum in Vorden. U kunt vrijblijvend
een paar keer meedoen, om te zien of
de sfeer en het repertoire u bevallen.
Wanneer u lid wordt, krijgt u een
map met muziek en een kostuum
voor de optredens. U heeft dus naast
de contributie van € 24,50 per kwar-
taal nauwelijks kosten. Meer infor-
matie vindt u op de website www.
vordensmannenkoor.nl. U kunt ook
de secretaris Willem Drok mailen via
info@vordensmannenkoor.nl of bel-
len op 0575-542937.

Of je nu voetbalt, hockey speelt of
volleybalt, één ding is zeker, wil
je plezier beleven aan sport, dan
zul je ook moeten trainen. Voor
zangers zoals Ludo Eijkelkamp
is het niet anders, de bariton (
veelvuldig solist bij het Vordens
Mannenkoor ) , traint zijn stem
continu. Ludo: ' Eigenlijk ben ik
daar dagelijks mee bezig. Je kunt
de stem namelijk op 'tig ' ma-
nieren gebruiken. Bijvoorbeeld
nooit van 'achter uit de mond
zingen '. Altijd proberen om je
zelf in de hand te houden. Lukt
dat , dan heb je daar tijdens het
zingen profijt van. Bovendien als
je iets extra' s doet, dus blijven re-
peteren, haal je er ook meer uit.

Straks hebben we het jubileumcon-
cert, als solist bereid ik mij daar heel
goed op voor. Naarmate de dag van
een uitvoering nadert, merk ik dat
ook. Dan ontstaat er een soort gezon-
de spanning. Mijn vrouw Jet weet dat
als geen ander, ze laat mij dan zoveel
mogelijk mijn gang gaan. Douchen,
scheren, de muziekstukken op de
juiste volgorde leggen. Eigenlijk over-
bodig, want die liggen natuurlijk al
lang goed en dat soort dingen. Echter
wanneer het concert begint, valt alles
van mij af en sta ik er. En wanneer
je dan merkt dat er contact is met
het publiek, kan het eigenlijk al niet
meer stuk', zo zegt Ludo Eijkelkamp.
Tijdens een concert, waarin hij en-
kele solopartijen zingt, laat hij soms
bewust een paar nummers aan zich
voorbij gaan.' Met name wanneer het
muziekstukken zijn, waarin het koor
best wel zonder mij kan, spaar ik mijn
stem'. Ludo noemt het een voorrecht,
dat hij nog altijd over een goede stem
beschikt, waarbij een goede gezond-
heid een belangrijke rol speelt. Ludo:
' Ik heb het gelukkig nog bijna nooit
af laten weten ( 'even afkloppen ') .
Wel een keer vlak voor de repetities
van een concert longontsteking ge
had, maar net voor de uitvoering was
ik weer beter. Ook had ik ooit een
slijmbeursontsteking . S' avonds ge-
woon het been op de stoel, kussen er
onder en zingen. Het ging prima', zo
herinnert Ludo zich.
Praten met Ludo Eijkelkamp over
muziek, zang en koren, is een lust
voor het oor, want Ludo voegt enkele
keren als 'noot' aan zijn woorden, een
strofe zang toe. Om op die manier uit
te leggen wat hij bedoelt! Als het aan
hem ligt wil de 67 jarige bariton wel
tot zijn honderdste zingen. 'Zingen
kun je heel lang volhouden, natuur-
Lijk komt er op gegeven moment de
sleet in en dat de stem minder wordt.
Dan is er nog geen man overboord,
maar wel oppassen dat het niet' aan-
doenlijk ' wordt', zo zegt hij met een
daverende lach. Voorzitter Theo Ere
ncken noemt hem steevast het' para-
depaardje' van het Vordens Mannen-
koor. Ludo:' Dat ze mij op die manier
wat 'borstelen ' is natuurlijk prettig

om te horen. Trouwens wanneer wij
als koor complimenten krijgen , doet
je dat toch ook wel wat. Geeft best
een trots gevoel', zo zegt hij.
Intussen is hij al meer dan vijftig jaar
lid van het Vordens Mannenkoor.
De repetities ( jaarlijks toch wel mi-
nimaal 40 ) zijn voor hem nog altijd
muzikale feesten. Liederen als De
Twaalf Rovers, Nobody Knows , Drei
Koningen e.d. heeft hij wel honder-
den keren gezongen en beleeft hij nog
altijd heel veel plezier, net als aan het
zingen van geestelijke liederen ( Ora-
torium ) 'Genieten is prachtig, maar
wel oppassen dat je niet teveel van je
eigen gaat genieten, want dan raak je
uit de concentratie', zo zegt hij met
een glimlach. Ludo Eijkelkamp komt
uit een groot gezin met veel broers en
zussen. Vader en moeder waren hele
maal 'bezeten ' van zang, dus zongen
de kinderen ook altijd uit volle borst
mee. Ludo:' Ik overdrijf niet, er werd
bij ons thuis de hele dag gezongen. Ik
werd op mijn zevende al lid van het
jongenskoor op de Kranenburg.

Vervolgens werd ik lid van het kerk-
koor Cantemus Domino ( ' Zingen
voor de Heer') . Een paar oudere
broers waren lid van het Vordens
Mannenkoor, dus voor mij ook een
logische stap, op mijn zestiende naar
het Vordens Mannenkoor. Toen mijn
vader en moeder 40 jaar getrouwd wa-
ren zou het kerkkoor komen zingen,
maar dat kon op het laatste moment
niet doorgaan. Vader zei toen, dan
moeten mijn jongens de mis maar

zingen. Het was een driestemmige
mis en het klonk prima. Wij hadden
op dat moment geen dirigent, wij wa-
ren elkaar' s dirigent', zo zegt Ludo.
Het gevolg van dit optreden was wel
dat de broers Eijkelkamp (Johan, An-
toon, Leo, Bernard, Paul en Ludo ) re
gelmatig met zijn zessen optraden.
Mijn ouders waren zo trots als een
pauw. Pa bezocht alle optredens, wel-
ke belangrijke gebeurtenissen er ook
voor hem waren en wij moesten die
dag of avond zingen, dan zei hij altijd:
' Jammer ik ben er niet, ik moet naar
mijn jongens', aldus Ludo. Teun Wis-
sink ( zwager van de broers ) was als
pianist/ organist de muzikale begelei-
der van 'de zingende broers Eijkel-
kamp '. Toen Teun overleed, vonden
de broers het na 35 jaren samen zin-
gen welletjes en hielden zij er mee
op. In 1980 werd het Achterhoeks
Vocaal Kwartet opgericht waarvan
Ludo Eijkelkamp ook deel uitmaakte.
Veelal besloten optredens. Toen de
zangers na dertig jaar ook de organi-
satie rondom een optreden zelf moes-
ten regelen (piano huren e.d.) zijn ze
, eind vorig jaar, gestopt. Dus voor Lu-
do nog meer tijd om bij zijn geliefde
Vordens Mannenkoor, solopartijen
te zingen. Ludo en Jet hebben twee
dochters Marloes en Maaike en vier
'mooie ' kleinkinderen. Ludo, desge-
vraagd, ' nee mijn dochters zingen
niet. Die zeggen altijd 'laat pa maar
lekker zijn gang gaan'. Ze vinden het
wel leuk dat ik zing. Samen met mijn
vrouw Jet zijn het tevens mijn beste
fans', zo zegt Ludo breed lachend.

Ludo Eijkelkamp
(bariton)
Eenieder die Ludo Eijkelkamp kent, weet dat hij
onlosmakelijk verbonden is met het Vordens Man-
nenkoor. In een interview, dat elders in deze jubi-
leunikraiit staat, kunt u meer over hem lezen.

Natuurlijk heeft ook Ludo een belangrijke rol tijdens het
jubileumconcert in oktober. Voor hem is het eigenlijk
een dubbel jubileum.

Behalve dat het koor 75 jaar bestaat, is aan het begin
van dit jaar intern gevierd, dat hij al 50 jaar lid is van dit
koor. En in al die jaren gaf hij met zijn solo-optredens
iets extra's aan het Vordens Mannenkoor.

Zijn grote muzikale zangtalent komt tijdens het concert
naar voren, allereerst als solozanger samen met het koor,
maar ook als solist, waarbij vooral zijn nog niet aflatende
klankkleur uitstekend tot zijn recht komt en tenslotte
bij het zingen van een prachtig duet.
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Vordens Mannenkoor
door de jaren heen

Martje van Darmne

Vorden was ooit beroemd door de fietsen die bij de Empo rijwielen-
fabriek werden geproduceerd. Een bedrijf dat in zijn gloriedagen aan
een paar honderd mensen werk bood. Toen in 1936 de fabriek werd
geopend, kwamen een 50 tal mannen bij elkaar om enkele liederen
te zingen. Dat viel zo in de smaak dat kort daarna het ' Empo- koor'
werd opgericht. De repetities werden na ' gedane arbeid ' in de fabriek
gehouden. Later kreeg het koor de naam 'Kunst na Arbeid '. Dat het
koor in de smaak viel werd al gauw duidelijk, toen ook mannen van
'buiten- de Empo fabriek ' lid wilden worden. Een reden om de naam
te veranderen in het 'Vordens Mannenkoor'. In de oorlogsjaren stond
het zingen bij het koor begrijpelijk op een laag pitje.

Voorzitter in overleg met dirigent.

De Tweede Wereldoorlog was nauwe-
lijks achter de rug of het koor maakte
een nieuwe start. Dat gebeurde door
20 mannen die onder de stimuleren-
de leiding van Derk Wolters (dirigent
vanaf 1945 tot 1968 ) al snel furore
maakte. Het zilveren jubileum was
een feest voor heel Vorden. Toen werd
namelijk de operette 'Heidi, dochter
van Cauber Elsje ' opgevoerd. Jaren
later werd daar nog met veel enthou-
siasme binnen de Vordense gemeen-
schap over gesproken. In 1954 nam
A. Bielderman het voorzitterschap
van het koor over van J.C. Rengelink.
Door het plotselinge overlijden van
Derk Wolters, heeft Teun Wissink
het Vordens Mannenkoor ook nog
een korte periode geleid.
Na de periode Derk Wolters kreeg
Bert Nijhof in 1968 de leiding over
het koor( tot 2000 ). Vanaf dat mo-
ment is er keihard gewerkt om het

ledental flink uit te breiden en met
succes. Op gegeven moment telde het
Vordens Mannenkoor 62 zangers, een
aantal waarop men anno 2011 best
jaloers is. Door de uitbreiding van het
koor kon Bert Nijhof ook een warme
klankkleur ontwikkelen, hetgeen de
kwaliteit duideüjk ten goede kwam.
Zo behaalde het Vordens Mannen-
koor in 1974 tijdens een concours
in de superieure afdeling een eerste
prijs. Ook werd er tijdens concerten
regelmatig samen met solisten opge-
treden. Binnen het koor zelf vervulde
de bariton Ludo Eijkelkamp een be-
langrijke rol als solist. En nog altijd
en hoe! En waar het koor heel blij
mee kan zijn: Ludo is voornemens
om nog tot 'in lengte van jaren' te
willen blijven zingen !
Het 40 jarig jubileum werd met een
jubileumconcert in de Christus Ko-
ningkerk gevierd. Vanaf die tijd wer-

den de concerten ook wat professio-
neler opgezet. Dat leidde er o.m. toe
dat in 1984 een eerste LP met kerst-
muziek werd uitgegeven. Er werd
bewust voor een kerstplaat gekozen
omdat het Vordens Mannenkoor elk
jaar met de Kerst met succes , in Vor-
den en omgeving kerstconcerten gaf.
Enkele jaren later volgde de CD met
als titel' Waar kastelen statig rijzen'.
Toen het koor 50 jaar bestond werd
de koorkleding vernieuwd en nog al-
tijd presenteert het koor zich als ' een
plaatje '! Het Vordens Mannenkoor
verzorgt ook al jarenlang op gepaste
manier de muzikale omlijsting van
de jaarlijkse dodenherdenking op 4
mei in Vorden.
Het jaar 1995 blijft ook nog immer
in het geheugen van de koorleden ge
grift. Toen maakte het Vordens Man-
nenkoor een reis naar Maagdenburg.
Daar trad het koor tijdens het traditi-
onele voorjaarsconcert samen op met
het 'Polizeichor Magdeburg'. Dat leid-
de in 1997 tot een tegenbezoek van
de Duitsers aan Vorden. Tussen alle
concerten door vonden de koorleden
ook nog tijd voor andere activiteiten(
b.v. het ophalen van oud papier ) om
de kas te spekken. In de periode dat
Bert Nijhof dirigent was van het Vor-
dens Mannenkoor werd het voorzit-
terschap vanaf 1971 vervuld door Leo
Westerhof. Achtereenvolgens werden
na Leo, Bart Krijt, Jan van Heugten en
thans Theo Frencken voorzitter.
Toen Frank Knikkink in 2000 het diri-
geerstokje overnam, kreeg hij al met-
een een flinke klus voor de kiezen,
namelijk de voorbereiding van een
dubbel jubileumconcert. Ter gelegen-
heid van het 65 jarig bestaan werd
er namelijk ook een nieuwe CD op-
genomen. Ondertussen werkte Frank
ook aan veranderingen in het reper-
toire, waarbij het bestaande werd
uitgebreid met onder meer liederen
uit de Oost Europese traditie. Hoog-
tepunten na de eeuwwisseling waren
verder, het dubbel kerstconcert met
veel nieuwe liederen en met begelei-
ding van het studentenorkest uit En-
schede. Verder de Knikkinkkorendag
in de schouwburg in Doetinchem.
Frank vierde toen zijn 35 jarig jubi-
leum als dirigent en dat werd gevierd
samen met een drietal koren die hij
leidde. En nu straks het concert ter
gelegenheid van het 75 jarig bestaan
van het Vordens Mannenkoor.

Frank Knikkink heeft het prima naar de zin
bij het Vordens Mannenkoor
Frank Knikkink is een blijmoedig mens, genieten van het leven, genie-
ten van zang en als dirigent van onder meer het Vordens Mannenkoor.
En dat laatste op een rustige manier, onopvallend maar uiteindelijk
toch met de intentie om alles naar zijn hand te zetten. Het motto
van Frank: lachen tijdens de repetities moet kunnen maar bovenal
keihard werken. Zoals hij het zelf aangeeft het 'oude jongens kren-
tenbrood, ' past bij hem, maar daarnaast wel alles tot in de puntjes
regelen. 'Natuurlijk, wanneer een repetitie niet verloopt zoals ik dat
graag wil, kan ik best kwaad worden, maar dan wel kwaad met een
lachend gezicht', zo zegt Frank.

Toen Martje van Damme 8 jaar was, begon zij al met privé pianoles-
sen in Zutphen. En vanaf dat moment heeft ze ontdekt dat voor
haar de piano een muziekinstrument is waardoor ze zich steeds
weer laat inspireren. Na de eerste jaren van het aanleren van de ba-
sis voor het piaospelen, auditeerde ze in 2006 voor een pianostudie
aan de Academie voor Muzikaal Talent. Aan deze academie heeft ze
tot dit jaar piano gestudeerd bij Henk Ekkel.

Ondertussen deed ze al veel podium-
ervaring op, waarbij ze al veel hoog-
tepunten heeft beleefd. Vier maal
concerteerde ze in de Waalse kerk
in Amsterdam, waarvan ook een
CD is gemaakt. Ze nam deel aan het
festival "Gast in Zutphen" in 2007
en aan het Schumann Festival in
Zaltbommel in 2010. Vier keer was
ze deelnemer van de inspirerende
muziekcursus Musik Zentral, onder
leiding van Martyn van den Hoek,
in Bad Aussee in Oostenrijk, waar
ze afgelopen zomer het eerste deel
uit het 13e pianoconcert van Mozart
uitvoerde met het Morphing Cham-
ber Orchestra o.l.v. Peter Wolf. In
2008 was ze met succes deelnemer
aan het Prinses Christina Concours
en het Inter Provinciaal Muziekcon-
cours. Dit jaar was ze deelnemer
aan het internationale muziekcon-
cours "Perpetuum Mobile" waar ze
een tweede prijs behaalde. Onder-
tussen volgde ze "Masterclasses"
onder meer bij Martyn van den
Hoek, Andreas Woyke, Klara Würtz
en David Kuyken. Theoretisch werd
ze onderlegd door Jaap Zwart. Van-

af oktober is Martje toegelaten aan
de Robert Schumann Hochschule
in Düsseldorf, waar ze haar pianos-
tudie voortzet bij Paolo Giacometti.
Ze wil zich verder ontwikkelen tot
uitvoerend musicus.
Het Vordens Mannenkoor kwam
met Martje in contact, toen in 2010
werd gezocht naar een pianist, die
het koor kon begeleiden tijdens het
Kerstconcert. Vanaf het eerste mo-
ment, dat ze daarmee begon, deed
ze dat met zo'n talentvolle overgave,
dat het koor door haar geïnspireerd
werd om nog meer uit zichzelf te
halen. Het was voor het koor een
bijzonder genoegen dat Martje ook
heeft geholpen bij de voorbereidin-
gen voor het eerste jubileumconcert
in dit voorjaar tijdens het "Hackfort
Matinee". Ook zij ervaart de samen-
werking met dit koor als bijzonder
prettig. En ondanks dat ze haar stu-
die in Duitsland al is begonnen, zal
deze 19 jarige pianiste tijdens het
aanstaande jubileumconcert het
publiek laten horen, zien en voelen,
dat voor haar piano spelen altijd met
een echte bezieling gepaard gaat.

Hij is intussen alweer elf jaar diri-
gent van het Vordens Mannenkoor. '
Ontzettend fijne jaren en ontzettend
fijne mensen om mee samen te wer-
ken. De üjnen naar het bestuur zijn
zeer kort, een kolfje naar mijn hand',
zo zegt Frank Knikkink. In januari
wordt hij 65 jaar, voor hem absoluut
geen aanleiding om het daarna rus-
tig aan te doen. Integendeel zelfs: '
Op de houdbaarheidsdatum van een
tevreden dirigent staat nu eenmaal
geen maat', zo zegt hij met een brede
grijns . Om er direct aan toe te voe-
gen, ' toch lijkt mij 25 jaar dirigent
van hetzelfde mannenkoor iets teveel
van het goede', zo zegt de in Terborg
wonende Frank.
Muziek heeft hem al als kleine jon-
gen gefascineerd en geïnteresseerd
en is hem als het ware met de paple-
pel ingegoten. Theo Knikkink, de va-
der van Frank, was al vroeg dirigent
van het Ulfts Mannenkoor, Gemengd
koor Varsseveld, Kerkkoor Terborg
en het Gemengd koor Sinderen. Toen

ik ongeveer achttien jaar was ging ik
al met mijn vader mee, zingen bij het
Ulfts Mannenkoor. In die tijd speelde
ik daarnaast een beetje orgel en pia-
no. Pa was mijn grote muzikale voor-
beeld. Toen hij al op vrij jonge leeftijd,
begin vijftig, overleed vroegen de be-
stuurders van de koren mij of ik het
dirigeerstokje van mijn vader wilde
overnemen. Ik was toen ongeveer 24
jaar. Hoewel niet gediplomeerd, had
ik al wel zoveel muzikale basis dat ik
het aankon. In de jaren daarop heb
ik de vereiste diploma' s behaald en
heb ik ook de opleiding 'Gregoriaans
' gedaan', zo zegt Frank.
Toen Frank Knikkink tijdens een
concert in Hengelo, een ander man-
nenkoor dirigeerde, waren daar ook
leden van het Vordens Mannenkoor
aanwezig. Frank: ' Zij vroegen mij
of ik ook gesolliciteerd had naar de
vacante functie van dirigent bij dit
koor. Dat had ik niet, ik had immers
werk zat. Op aandringen van destijds
voorzitter Jan van Heugten, toch een

Dirigent Frank Knikkink.

sollicitatiebrief geschreven. Eenweek
later stond ik al als dirigent voor de
groep. Ik trof een goed draaiend koor,
mooie basis, mooie stemverdeling.
Wel merkte ik dat het koor aan iets
nieuws toe was. Ik heb toen geleide-
lijk aan de accenten wat verlegd, hier
en daar iets toegevoegd, iets weggela-

ten. We namen toen ook wat Profane
Russische liederen en Byzantijnse
muziek in het repertoire op. Het koor
reageerde enthousiast en toonde zich
zeer leergierig. Ik had er zelf ook veel
plezier in en zag het als mijn voor-
naamste taak, te zorgen voor eenheid
binnen het koor', zo zegt hij.

Net als voorzitter Theo Frencken,
toch ook bij Frank Knikkink richting
toekomst wat zorgen. Daarover zegt
hij: ' Op dit moment gaat het nog
goed, maar het wordt wel een vereiste
dat het Vordens Mannenkoor er mi-
nimaal vijf eerste tenoren bij krijgt.
Daar zullen we met z'n allen voor
moeten zorgen. De stemverdeling in
de rest van het koor is prima. Nieuwe
leden erbij krijgen zal trouwens niet
gemakkelijk worden. Vorden is nu
eenmaal geen groei- gemeente. Wel-
licht geeft het jubileumconcert straks
een impuls', zo zegt Frank Knikkink.
Dat concert (zaterdag 29 oktober) be-
looft iets speciaals te worden. Als rode
draad een verhaal, muzikaal omlijst
door het Vordens Mannenkoor.
Frank Knikkink: ' Een concert op deze
wijze, hebben de koorleden nog niet
eerder meegemaakt. Maar de man-
nen zijn zeer enthousiast, ze vinden
het prachtig. Eind van deze maand
is alles ingestudeerd. De 'afwerking '
volgt begin oktober. We liggen thans
goed op schema', zo zegt hij met een
tevreden gezicht. Als dirigent van het
Vordens Mannenkoor, het Warns-
velds Mannenkoor, het streekkoor de
Görgelpiepen' en het kerkkoor Bre-
debroek/ Dinxperlo, waarbij hij ook
organist is, kent Frank Knikkink het
klappen van de muzikale zweep na-
tuurlijk als geen ander!



Bregje van Damme
(dwarsfluit) Irma ten Brinke (sopraan)

Bregje van Damme is 21 jaar en speelt al 11 jaar dwarsfluit. Hiervoor
volgde zij vanaf haar tiende jaar lessen aan de Muzehof in Zutphen.
Hier heeft zij alle graadexamens tot het hoogste niveau behaald.

Niet alleen heeft zij solistisch veel
podiumervaring opgedaan, ook in
het fluitensemble Syrinx onder lei-
ding van Gerdien Romeijn treedt zij
veel op. Samen met haar zusje, pia-
niste Martje geeft ze veel concerten.
Zo hebben ze in 2010 samen meege-
werkt aan het Kerstconcert van het
Vordens Mannenkoor. Omdat dit op-
treden zowel bij het koor, maar ook

zeker bij het publiek zo goed in de
smaak is gevallen, is ze benaderd om
een bijdrage te leveren aan het jubile-
umconcert. Met veel genoegen heeft
ze die uitnodiging aangenomen.
Haar hart ligt niet alleen bij de fluit,
ook neemt zij met veel enthousiasme
deel in de musicalklas van het Jans-
stheater in Lochem, waarmee ze elk
jaar een uitvoering verzorgt.

Na haar doctoraal examen "Mu-
ziekwetenschap" studeerde Ir-
ma ten Brinke zang in Utrecht
en Rotterdam. Ze volgde lessen
bij internationale zangpeda-
gogen, waaronder Alberto ter
Doest, die haar opleidde in het
Estill Voice Training System. Ze
behaalde hierin, als één van de
weinigen in Europa, haar mas-
ter- en masterteacher-degree.
Tot op dit moment wordt ze ge-
coacht door Paul Farrington van
de Royal Opera in Londen en de
Roemeense tenor Constantin
Nica. Al met al een indrukwek-
kende opleiding voor een een-
voudig meisje uit Varsseveld,
dat pas rond haar achttiende
gehoor gaf aan het advies van
haar moeder om iets met haar
mooie stem te gaan doen.

Irma ten Brinke is thuis in de ver-
schillende klassieke muziekstijlen.
Met haar flexibele stem bestrijkt
zij een zeer uiteenlopend gebied
van lyrisch tot licht-dramatisch en
beschikt ze over een soepele klank-
kleur. Echter naast de klassieke
muziek, draagt ze ook de moderne
muziek een warm hart toe.
Nog indrukwekkender als de lijst
van haar verschillende opleidingen,
is haar groot aantal optredens in
binnen- en buitenland. Een kleine
selectie daaruit willen we u niet ont-
houden. Zo soleerde ze o.a. in de
grote oratoria, requiems en missen
van Bach, Handel, Rossini, Mozart,
Mahler en de Negende van Beetho-
ven. Maar ook vertolkte zij operarol-
len o.a. als Violetta (uit La Traviata
van Verdi), Gilda (uit Rigoletto van
Verdi) en Norma.
Irma ten Brinke verleende haar
medewerking aan vele concerten,
radio-, tv- en cd-opnamen in binnen-
en buitenland. Ter gelegenheid van
Mozarts 250e geboortejaar zong zij
in Nederland en Duitsland. In Spanje
zong ze Bachs Matthaus-Passion en
ook in Frankrijk trad ze op. Begin
2009 was zij te horen in een drietal
groots opgezette concerten met drie
mannenkoren en harmonieorkest.
Twee jaar geleden schitterde Irma

ten Brinke in Vorden in " Viaggio Ita-
liano, an Italian Night of the Proms",
onder leiding van Joop Boerstoel en
waaraan ook het Vordens Mannen-
koor meewerkte. Sinds 2006 maakt
zij deel uit van duo "Conserto",
waarmee zij o.a. theater- en opera-
programma's brengt. Enzovoort, en-
zovoort.

Het Vordens Mannenkoor kwam
het eerst met haar in contact, toen
ze vier jaar geleden op zoek waren
naar iemand, die door regelmatige

stemvorming de kwaliteit van het
koor kon verbeteren. Eén keer in de
maand werkte ze daar een uurtje
aan. En dat was meteen merkbaar,
omdat de mannen van het koor van
haar leerde hoe je het instrument van
de stem met eenvoudige oefeningen
kunt verbeteren. Een aantal concer-
ten van het koor luisterde zij op met
prachtige solo's, duetten samen met
Ludo Eijkelkamp en werken voor
koor en sopraan. Zij kan dan ook nu
echt niet ontbreken tijdens het aan-
staande jubileumconcert.

Een 75 jarig jubileum verdient een Kinderpopkoor Venhorst
BIJZONDER JUBILEUMCONCERT
Dat het Vordens Mannenkoor al 75 jaar bestaat, maar nog net zo le-
vendig is als aan het begin van haar bestaan zal duidelijk merkbaar
zijn tijdens het jubileumconcert, dat op zaterdag 29 oktober om 20.00
uur plaats vindt in de Christus Koningkerk in Vorden.

Zoals bij de viering van elk jubileum
wil het Vordens Mannenkoor aan de
bezoekers ook nu weer iets speciaals
laten horen. Tien jaar geleden was pi-
anist Jan Vayne de bijzondere gast en
in 2006 verraste het virtuoze blazers
kwintet ^Nevabrass' uit Sint Peters-
burg de bezoekers tijdens het jubile-
umconcert.

Dit jaar is er wat dichter bij huis ge
zocht, want in de afgelopen jaren
heeft het koor regelmatig samen met
zeer talentvolle, vaak jonge muzikan-
ten en zangers mogen concerteren.
En zij waren allemaal afkomstig uit
het gebied ten oosten van de IJssel.
Toen ontstond het idee om niet één,
maar meerdere gasten voor dit con-
cert uit te nodigen, en bijna allemaal
musici, waarmee al eerder is samen-
gewerkt. Naast de pianiste Martje
van Damme en haar zus Bregje op
dwarsfluit, hebben de sopraan Irma
ten Brinke, de verhalenverteller Gery
Groot Zwaaftink, het kinderpopkoor
Venhorst onder leiding van Maartje
Epema en onze eigen bariton Ludo
Eijkelkamp te kennen gegeven graag
aan het concert te willen meedoen.
Van al deze gasten kunt u uitgebrei-
dere wetenswaardigheden lezen el-
ders in deze jubileumkrant.
Maar hoe kun je met zoveel verschil-
lende medewerkers een programma
maken, waarbij het jubilerende koor
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zelf centraal staat, dat daarnaast ie-
dere gast zich van de beste kant kan
laten horen en ook nog de bezoekers
een onvergetelijke avond krijgen. Om
dat te bereiken is ervoor gekozen om
het geheel te presenteren op een ma-
nier, die met name voor de regelmati-
ge bezoekers van dit koor, verrassend
anders is als bij vorige concerten.

We bieden U deze avond namelijk
een verhaal aan met een muzikale
omlijsting. Of misschien is het beter
om te zeggen dat alle zang en mu-
ziek van dit concert omlijst wordt

door een prachtig verhaal. Hoe het
ook zij, de sfeer van alle muziek van
deze avond en het gekozen verhaal
versterken eikaars schoonheid, maar
kunnen ook allemaal los van elkaar
beleefd worden. Daarbij wordt alles
zodanig gepresenteerd dat het geheel
ook nog mooi is om naar te kijken.
Naast deze nieuw vorm, zijn er vele
momenten, die de toehoorders als
een feest der herkenning zullen er-
varen en alle deelnemers gaan hun
uiterste best doen om u met hun in-
breng te ontroeren of büj te maken.
Al met al een muzikale avond, waar-
aan iedereen die van muziek houdt
en dit concert bezoekt hopelijk vaak
zal terug denken.

Om de bezoekers die avond steeds
weer te verrassen, krijgen ze voor
aanvang van het concert een folder
met slechts algemene gegevens en
wordt vooraf niet precies verteld wat
er achtereenvolgens te horen zal zijn.
Voor belangstellende is er dan na af-
loop een inhoudelijk programma be-
schikbaar.

Toegangskaarten (€ 12,50) voor deze
avond zijn te verkrijgen door ze tele-
fonisch te reserveren (0575-551846),
het verschuldigde bedrag over te ma-
ken op nr.366420399 t.n.v. Vordens
Mannenkoor of door ze te kopen bij
Bruna in Vorden.

Na afloop wordt alle bezoekers een
jubileumdrankje aangeboden en kun-
nen onder het genot hiervan ervarin-
gen uitgewisseld worden.

Het Kinderkoor Venhorst is een kinderkoor, dat pas een aantal weken
geleden van start is gegaan. Het is eigenlijk een voortzetting van het
Bronckhorster Kinderkoor, dat op initiatief van Maartje Epema vorig
jaar is begonnen. De kinderen kwamen voor dit koor eerst bij haar
thuis in haar eigen zangschool "Muziek op Venhorst". Er bleek wel
behoefte te zijn aan een dergelijk koor, omdat kinderen tussen de 8
en 13 jaar het vaak leuk vinden om met elkaar te zingen. En in de om-
geving van Vorden was daar nog niet zo'n gelegenheid voor.

Door de manier waarop Maartje de
kinderen muzikaal coacht, wil ze de
kinderen laten ervaren, dat er door
samen te zingen een positieve ener-
gie ontstaat, waardoor je jezelf en de
kinderen om je heen zich prettiger
gaan voelen. En ongemerkt komt
er dan een beleving in datgene wat
je met elkaar ten gehore brengt, dat
ook de luisteraars positief enthousi-
ast worden.
Het Kinderkoor Venhorst zingt onder
andere liedjes van "Kinderen voor
kinderen", het Junior Songfestival

en van Kids Top 20. Begin september
was het koor te beluisteren tijdens
"Journey to Britain" in Vorden.
Het is bijzonder dat deze kinderen
meedoen aan het jubileumconcert
van het Vordens Mannenkoor. Zij
zorgen mede voor een grote variatie
van de te beluisteren liederen. Maar
wat nog belangrijker is, dat door te
zingen en muziek te maken samen
met het niet meer zo heel jonge man-
nenkoor, het verschil tussen genera-
ties weg valt en ze elkaar en de luiste-
raars zo kunnen raken en ontroeren.



Theo Frencken:
Een bevlogen voorzitter
'Prachtig dat je het zo formuleert, maar ik ben in de eerste plaats
zanger', zo zegt Theo Frencken , wanneer we hem al pratende een be-
vlogen voorzitter noemen ! Dat hij tien jaar geleden lid werd van het
Vordens Mannenkoor, berust op louter toeval. Theo:' Ik ben bevriend
met Ludo Eijkelkamp en tijdens een wandeling vroeg hij mij een keer
of ik geen zin had om bij het Vordens Mannenkoor te komen zingen.
Ik heb toen eerst een concert bezocht en was eigenlijk al direct ver-
rukt over de mooie klank van het koor. Kort daarna heb ik mij als lid
aangemeld. Nog geen twee jaar later, (Jan van Heugten stopte toen als
voorzitter ) werd mij gevraagd of ik zijn functie wilde overnemen.

Gery Groot Zwaaftink
(troubadour)
Gery Groot Zwaaftink biedt al jaren een gevarieerd programma met
verhalen en muziek. Zowel volwassenen als kinderen worden meege-
sleept door zijn wonderlijke vertellingen en verhalen, die hij afwisselt
met het zingen van liedjes en ballades.

Hij geeft voorstellingen op tal van
plaatsen: in theaters, op scholen en
in bibliotheken, in culturele centra,
hotels en op feesten.voor verenigin-
gen en bij mensen thuis.
Al vanaf 1987 is Gery actief op het
podium. Hij begon met liedjes. Later
kwamen daar de vertellingen bij en
zo groeide hij uit tot een echte trou-
badour met een grote liefde voor ver-
haal en zang. Hij zingt graag in het
Nederlands, maar in de regio Vorden
vertelt hij ook in het dialect.
In het voorjaar trekt hij er ook regel-
matig een aantal dagen op uit met
paard en huifkar, samen met een
groep kinderen. Onderweg wordt er
dan een voorstelling gemaakt, die
aan het einde van de tocht wordt
deze voorstelling dan opgevoerd op
campings of marktpleinen.
Van de hand van Gery zijn 4 strip-
boeken verschenen met legenden en
volksverhalen, rijk geïllustreerd door
Geert Schreuder. En een groot aantal
van zijn liederen zijn vastgelegd op 3
CD's. Daarnaast is er ook een speciale
cd met oorspronkelijke verhalen van
hem uitgegeven.

Toen de jubileumcommissie van het
Vordens Mannenkoor op zoek ging
naar deelnemers aan het jubileum-
concert en daarvoor zo dicht moge-
lijk bij huis wilde blijven, kwamen ze
Gery Groot Zwaaftink bijna vanzelf
tegen in de achtertuin van Vorden.
Echte aarzeling om mee te doen was

er bij hem eigenlijk niet, want al
gauw ontdekte hij, dat het voor hem
een uitdaging was om met name als
verhalenverteller in een omgeving
van zang en muziek een wezenlijke
bijdrage te kunnen leveren. Omdat
er al zoveel gezongen wordt tijdens
dit concert, zullen de bezoekers Gery
alleen met zijn donkere, warme stem
als verteller kennis kunnen maken.

In de voorbereidingen heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
ideeën voor en de uiteindelijke uit-
werking en vormgeving van dit con-
cert.

Ik heb daar eerst goed over nage-
dacht. Ik woon in Doetinchem en eer-
lijk gezegd kende ik Vorden en zijn
inwoners niet. Ik was natuurlijk in de
eerste plaats zanger bij het mannen-
koor, wanneer je dan voorzitter bent
wordt er toch anders tegen je aange-
keken. Toch voelde ik gelijk dat ik
het vertrouwen kreeg van het koor.
Intussen is het dorp Vorden mij ook
op ander gebied gaan interesseren en
'volg' ik die plaats. Het Vordens Man-
nenkoor heeft een perfect bestuur, de
mannen hebben bij wijze van spre-
ken maar 'een half oor' nodig en ze
weten precies wat hen te doen staat.
Mijn insteek als voorzitter is dat alle
mannen met plezier zingen, daar-
naast moeten er natuurlijk altijd veel
dingen geregeld worden, zoals nu
bijvoorbeeld het jubileumconcert op
zaterdag 29 oktober.
Behalve met het bestuur heb ik ook
een goede band met onze dirigent
Frank Knikkink. We hebben elk jaar
een evaluatiegesprek. Een perfect ge-
sprek want ook Frank is iemand die
het zeer belangrijk vindt dat de man-
nen met plezier zingen. Hard werken
tijdens de repetities, maar er moet
ook gelachen kunnen worden'. Ver-
tellend over het Vordens Mannenkoor
is Theo Frencken één waterval met
louter positieve geluiden over 'zijn
mannen'. En ook ontzettend trots op
het 'visitekaartje ' van het koor, solo-
bariton Ludo Eijkelkamp, maar aan
de andere kant toch ook wel bezorgd.
Het Vordens Mannenkoor telt al ja-
renlang ongeveer 50 actieve zangers.
Er gaan er wat af, komen er bij, zeg
maar een stabiel ledental.
Theo: ' Richting toekomst hebben
we met name meer tenoren nodig.
We hebben niet de illusie dat we er
meer dertigers en veertigers bij zul-
len krijgen. Wij moeten het ledental
op peil houden door mondreclame en
hopen dat door de concerten die we
geven, mannen enthousiast maken
om lid te worden. De muziekcultuur
in zijn algemeenheid is veranderd.

Voor de ' grijze 'zangers van nu, was
het vroeger echt een 'uitje ', er was in
die tijd nog niet zoveel te doen. En na
afloop van een repetitie kwamen ze
misschien nog wel een meisje tegen
! Tegenwoordig hebben de jongelui
voldoende andere bezigheden. Wat
de muziek betreft zijn er elke zondag
her en der wel 20 festivals. In feite
geen interesse meer om lid te worden
van een mannenkoor', zo zegt Theo
Frencken. Hij hoopt trouwens dat het
jubileumconcert, straks toch nog en-
kele nieuwe leden gaat opleveren.
Theo Francken werd in 1943 in Hel-
den ( gemeente Peel en Maas) in Lim-
burg geboren. Hij zong daar al vroeg
in het kinderkoor van zijn vader, on-
derwijzer van beroep. Ook Theo be-
zocht in Roermond de kweekschool.
'Dat was een mooie tijd en heb ik
daar veel aan muziek gedaan, voor-
zanger van een koor, cabaret noem
maar op. Ik denk nog altijd met veel
plezier terug aan de jongerendagen
met als afsluiting een revue', zo zegt
hij met pretoogjes. Na de militaire
dienst voor een korte periode onder-
wijzer in Helden- Beringen. Daarna
ruim vijfjaar onderwijzer 'aan de an-
dere kant van Nederland' in Heems-
kerk. In 1973 verhuisde Theo naar
Doetinchem waar hij eerst zeven jaar
werkzaam was als onderwijzer aan
de Titus Brandsma school.
Theo: ' Op gegeven moment werd
ik gevraagd om in de wijk Huet in
Doetinchem, een nieuwe school op
te zetten. Dat lukte en toen er in de
wijk nog een school bijkwam, gin-
gen beide scholen een fusie aan en
werd ik directeur. De laatste zeven
jaar van mijn onderwijsperiode ben
ik 'bovenschoolse directeur' van alle
katholieke basisscholen geweest. Van
één ding heb ik toch wel spijt, in die
laatste 30 jaar dat ik in het onderwijs
werkzaam was, is het zingen en de
muziek naar de achtergrond gescho-
ven. Geen tijd, wel maakte ik elk
weekend tijd vrij om bij mijn schoon-
ouders in Limburg de tuin te doen.

Een flinke tuin van 60 bij 200 meter.
Tuinieren heb ik altijd graag gedaan',
zo zegt Theo.
Theo Frencken heeft thans, behalve
het zingen, nog een andere passie. Het
gesprek met Theo voor deze jubile-
umkrant vond plaats in Vorden. Voor
Theo een mooie gelegenheid om per
fiets te komen. 'Stelt niets voor, een
klein uurtje heen en terug naar Doe-
tinchem', zo zegt hij. En dat is niets
vergeleken met de fietstocht die hij
vijfjaar in zijn ééntje van Doetinchem
naar Rome heeft gemaakt. 'Absoluut
niet eenzaam. Je hebt onderweg vol-
doende tijd om om je heen te kijken
en boeiende mensen te ontmoeten',
zo zegt Theo die bij aankomst in
Rome werd verwelkomd door vrouw
en kinderen om vervolgens met hen
weer naar Nederland terug te vliegen.
Een ander 'verslavende ' hobby van
Theo is fotograferen. Hij heeft er cur-
sussen in gegeven en wat zo leuk is,
in deze jubileumkrant staan ook een
paar foto' s die door Theo Frencken
zijn gemaakt. Hoe zo veelzijdig !

Namen bij de groepsfoto

Onderste rij (van links naar rechts)
Bernard Eijkelkamp, Gerard Weanink, Gerard Schepers, Jaap
Buunk, Leo Bleumink, Jan van Heugten, Wim Olthuis, Han Rad-
stake, Arie Aalpol, Appie Krijt, Theo Frencken, Wim Olthof, Derk
Neijenhuis, Gerard Wijnhoud, Theo Neijenhuis, Frank Knikkink
(dirigent)

Middelste rij (van links naar rechts)
Gerrit Burkink, Henk Sleumer, Herman Bijenhof, Henk Bloe-
mendaal, Paul Hartman, Henk Nijland, Frans Nijenhuis, Willy
Winkelman, Nol Nijenhuis, Hans Harmens, Jan Uilendreef, Jan
Klein Geltink, Gerrit Groot Jebbink.

Achterste rij van links naar rechts)
Antoon Eijkelkamp, Gerrit Oldenhave, Anton Eugelink, Berend

Bekman, Antwan Havekes, Bennie Taankink, Jan ten Barge, Ludo
Eijkelkamp, Paul Hoeksma, Bart Krijt, Han Wesselink, Frans Nij-
enhuis, Bennie Nijenhuis, Jan Schepers, Hans Sluijter, Jan Meme-
link, Jan Beekman.

Niet op de foto
Bennie Wissink, Peter Nijenhuis, Jos Jehee, Theo Nijenhuis en
Tonny Eggink



Gems Metaalwerken bestaat al meer dan 180 jaar
en daar zijn wij erg trots op

Gems Metaalwerken is gespecialiseerd in de volgende werkgebieden:
• Tank en apparatenbouw: Fabriceren van op maat gemaakte tanks en warmtewisselaars;
• Waste technology: Het creëren van duurzame oplossingen voor recycling;
• Containerbouw: Ontwerpen en fabriceren van mobiele opslagcontainers.

De voordelen die Gems Metaalwerken haar klanten biedt:
• Zeer hoge kwaliteit en levensduur van producten;
• Meedenkend vermogen;
• Flexibiliteit;
• Zeer deskundig bedrijfsbureau;
• Meer dan 180 jaar ervaring in het bieden van oplossingen.

CEM5
GEMS Metaalwerken b.v.
Postbus 2, 7250 AA Vorden NL
Industrieweg 9, 7251 JT Vorden NL
Telefoon 0575-557177
Fax 0575-557166

E-mail
Website

info@gems.nl
www.gems.nl

Sierfoestrating*Tuinhout*Hardhout*
Afrastenngsmatenaterc

ACCOUNTANCY

EN ADVIES B.V.

Voor toegesneden
financiële
dienstverlening
én oplossingen

Correspondentie

Weppel 3

7251 VW VORDEN

E-mail jan@jgaa.nl

KvK-nummer 09217076

Tel. 06-51548110

Jansen van den Berg B.V

Praktijk voor:
* Fysiotherapie
* Verwarmd therapiebad
* Acupunctuur
* Endermotherapie
* Prodimed dieetadvies & begeleiding
* Manuele therapie methode Cyriax,

Mulligan, Marsman,
Orthopedische Manuele Therapie

* Fysio Medisch fit
* Lymfedrainage
* Dryneedling
* Beweegprogramma COPD & Diabetes

& Hartfalen
* Fysio Fitheidsscan
* Aangesloten bij ParkinsonNet

Postbus 66, 7250 AB Vorden
Christinalaan 16 Vorden
Pastoriewegs Vorden

Tel: 0575-551507/Fax: 0575-550700
Website: www.jansenvdberg.nl

Email: rob.jvdb@inter.nl.net

' '

Maaien, zagen, knippen, trimmen.
snoeien, snijden, blazen, slijpen, verticuteren

U doet het met de machines van:
Süga - Ebet - Metabo - SbM - John Deere
Kaïcher - Vdnng

ü vindt ze natuurlijk bij: JAN de WINKEL

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

Bronkhorst
HIGH-TECH

l www.bronkhorst.com E info@bronkhOfSt.com T [05731 45 88 00
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Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden • T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl
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•. f de i4cKterfu>e/

Vakwerk
in personeel
Oost

Personeel dat van
aanpakken weet!

Agrar ische sector
Bouw
G\V\ \
uioem ooi rionmg
Techniek
Industrie
Transport
Overheid

www.aboost.ni

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

TIMMERFABRIEK

BESSELING BV
ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende

timmerwerkzaamheden

www.timmerfabriekbesseling.nl

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon (0575) 52 08 81
Telefax (0575) 52 66 62

Ook Sotexlochteo,
HoQ6 64 n6f ven frn noQ

Kijk op de site of
kom langs'

www.tuktukachterhoek.nl
Fiee 5 554228

Autobedrijf Groot JeWmh

Vet bedrijf
waar muziek in zit'

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

www.groot-jebbink.nl



Verenigingen een handje helpen.
Dat is het idee.
Samen muziek maken, sporten of bij

elkaar komen met je hobbyclub. Dat

brengt mensen dichter bij elkaar. Zulke

verenigingen steunen we graag. Zodat u

van uw hobby kunt blijven genieten.

De Rabobank felicitec
het Vordens Mannenkoor.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/graafschap-noord Rabobank
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Winkels Techniek

feliciteert het

Vordens Mannenkoor

met het 75 jarig

jubileum.

Winkels Installatietechniek Vorden
• Industriewegn
• 7251JT Vorden
• 0575-557155
• www.winkelstechniek.nl

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0311, - 33 30 55

ZEVENAAR K e l v i n s t r a a t i Tel . 0316 - 52 35 23

Vordense
Ondernemers
Vereniging

VIZIER OP VORDEN

Bestuur
en leden

VOV

CEREEDSCHAPMAKERIJ

VAN MIERLO VORDEN

C.M.C. Draalen
Frezen
Draadvonken

Te/. 057555f6fl
Fax 0675 555206
WWW.GVMV.NL

Dienstenweg 13
725J KP Vorden
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• Rondleidingen & proeverijen

• Verkoop Achterhoekse wijn ,

Bleuminkmaatweg l 7251 MS VORDEN

0575-467524 www.elanova.nl
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HENGELO

Gall Gall

Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777
F: 0575-461766

KLAVIER
PIANO'S
VLEUGELS AMBACHTSWEG 2A

7251 KWVORDEN

Si HET WERKVELD

STEMMEN - REPAREREN - REVISIE VERKOOP -
VERHUUR - ACCESSOIRES -

PIANOLESSEN - CONCERTEN EXPOSITIES

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OPAFSPRAAK (06-51098865)

ASBESTSANERING
SLOOPWERKEN
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

HENGELO (G) TEL. 0575-467474

WWW.ENZERINK.NL

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

rwarming Bsanltalr •elektra •kunl

Netwerkweg 4
Vorden
Tel. 0575-551656

SANITAIR

KTRA

VERWARMING

DAKBEDEKKING

LOODGII ERSWERK

Notariskantoor Hulleman
Dokter C. Lulofsweg 2a, 7251 XP Vorden

0575 - 552220



L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN
TEL 0575-55 31 63 - www.lmbvorden.nl

Trakteren

Landbouwmachines

Tuin- en parkmachines

Zonwering • Rolluiken
Raamdecoratie • Horren
Veranda overkappingen

Garagedeuren

Bronckhorstzonwering

www.bzwzonwering.nl
Boshuisweg 5, Vierakker

Tel. 0575-470078
of 06-48233666

info@bzwzonwering.nl

AUTOBEDRIJF

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 12 62 - Fax (0575) 46 10 94

www.autobedrijtwassink.nl

BRUNA KLINKT
ALS MUZIEK
IN DE OREN

Raadhuisstraat 22
7251 AB Vorden
Tel. 0575-553100

Café - Restaurant

Het adres voor Diner, Lunch, Feesten en Porti jen

Groot terras, klein spetbuinija voor de kinderen.

ledere maand een nieuw maandmenu

Ruurloseweg 114 | 7251 LZ Vorden | Tel. 0575 - 556634

/GRA
VBIST

de ROTONDE
feliciteert het

Vordens Mannenkoor
met hun

75ste verjaardag!

Het Grand bistro de Rotonde team

Vordenseweg 84 - Hengelo - 0575-461622
Dorpsstraat l c - Hummelo - 0314-359636

Qroot-Roessfnk
Bloemenboerderij7]
www.groot-roessink.nl

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

• Verkoop van nieuwe en

gebruikte auto's

•Reparatie van

alle merken

• Airco onderhoud en

reparatie
Lankhorsterstraat 28 • 7234 ST Wichmond
(0575) 44 16 21 • www.autolangwerden.nl

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

l „ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

^/^^Xx^X"
Wij feliciteren het

Vordettse Mannenkoor!

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

Uw adres voor:

- nieuwbouw
- verbouw
- renovatie / onderhoud
- machinale houtbewerking
- bouwkundig advies

B«drijvonweg 1 T. (057S) 55 12 58
7251 KX Vorden F. (0575) 55 14 69 www.bargwnanvonton.nl

fa.Hissink
Rietdekkers

R. Franken
Toverstraat 12 Tel. (0575) 44 24 24 / 06-51602886

7223 LP Baak Fax (0575) 44 42 31

Internet: www.fa-hissink-rietdekkers.nl

Gelderhorst 1, 7207 BH Zutphen

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Postbus 8, 7255 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 14 85
inf o@bloemendaalwiegerinck. nl
www.bloemendaalwiegerinck.nl

* Accountants en belastingadviseurs met een team van
20 personen

* Zelfstandig kantoor, weet dus wat ondernemen is
* Werkterrein: midden- en kleinbedrijf, vrije beroepers en agrariërs
* Ook voor de particulier
* Verzorgen van administraties zowel op kantoor als bij cliënt
* Verzorgen van salarisadministraties in eigen beheer
* Voor starters hebben we een speciale regeling
* Goed bereikbaar, royale parkeergelegenheid

Barendsen
Betrokken, Betrouwbaar en Bewezen Beter

www.barendson-vorden.nl

Barendsen
HUIS - TUIN & HAARD

©tos
Barendsen

Zutphenseweg 3 7251 DG Vorden
T 0575 554082 F 0575 554126

www.barendsen-vorden.nl

Onbezorgd klassieke auto rijden*-* j

Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3 7251 JT Vorden 0575-555204 info@classicenko.nl

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Td. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

• Renovatie • Onderhoud •

• Nieuwbouw • Glaswerk • Spuitinrichting

• Behang • Winkel •

Gelderhorst 5, 7207 BH Zutphen
Telefoon [0575] 57 20 32

Fax [0575] 57 20 73

Schoolstraat 11,7211 BAEefde
Telefoon [0575] 51 28 34

Fax [0575] 54 20 08



LEKKER WARM
DE WINTER DOOR:

Volop in voorraad

* Coats 100% wind en waterdicht
* Fleece jassen

* Pantalons
* Knickerbockers

* Sjaals
* Thermo ondergoed

* Thermo laarzen
* Handschoenen

steeds doeltreffend!

JACHT-EN WAPENHANDEL
Zutphenseweg 9 VORDEN

www.martensvorden.nl Tei./fax 0575 ssizvz

Salon Marianne
feliciteert

Vordens Mannenkoor
met hun 75-jarig

bestaan!

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Haar- en Huidverzorging

Tel. 0575 551423
www.salonmarianne.nl
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MARC NIJENHUIS
B O ULWS ÉR\V l C E

l ^
Laat uw (ver)bouwplannen mijn zorg zijn!

Ontwerpen
Technische uitwerking
Calculatie
Bouwbegeleiding
Onafhankelijk advies

Nodig me uit voor een vrijblijvend gesprek dan onderzoeken
we samen of we uw dromen kunnen waarmaken.

(3) 0575 - 463 749 | El info@nijenhuisbouwservice.nl

Middenweg 5 j 7255 WR Hengelo Gld | www.nijenhuisbouwservice.nl
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Oldenhave
Installatiegroep

Borculo
Ulft

Zutphen

www.oldenhave.nl

BOERSTOEL
S C H I L D E R S B E D R I J F

Bedrijvenweg 10

7251 KX Vorden

(0575)551567

www.boerstoel.nl

GOTINK
T O T A A L I N S T A L L A T E U R

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575-465258 F 0575-4601 81

E info@gotinkinstallatie.nl l www.gotinkinstallatie.nl

I S T A L L A T I E - B A D K A M E R S - T E G E L S - N A T U U R S T E E N • S A U N A ' S

Ussalon
Lekker!

Dorpsstraat 8

7251 BB Vorden

0575-553640

Dorpsstraat 8c

7251 BB Vorden

0575-551921

Als elke n4ït raak moet zijn !

=uaelink
•̂  COMFORT OM Hl

Bleekstraat 12
72S5-XZ Hengelo Gld.
T. 0575-461210
F. 0575-461000
info@eugelink.nl

COMFORT OM H£T HUIS www.eugelink.nl

Grand café
' ^6

Spalstraat 44
7255 AD Hengelo

Tel. (0575) 46 37 78

www.deegelantier.nl

ANTHONY'

Burg. Galleestraat 22 • 7251 EB Vorden
Tel. (0575)55 1877

UW PROFESSIONELE
PARTNER VOOR ALLE TECHNIEK

IN UW WONING

KiK?

ARENDSEN
I N S T A L L A T I E T E C H N I E K

Nijverheidsweg 2 Hengelo Gld.
Tel.(0575)462511

expert
ARENDSEN

Kerkstraat 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 464261

N
ARENDSEN
Kerkstraat 2 Hengelo Gld.

Tel. (0575) 464190

www.arendsen-hengelo.n l
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sinds 1946...

aannemersbedrijf
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Voor élle voorkomende bouwwerkzaamheden.

Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN

Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

MEUBELMAKERIJ

DE BOVENSTE PLANK •n

maat

\ MAATWERK MEUBELS

\ MAATWERK KEUKENS

\ INBOUWKASTEN

\ KASTWANDEN
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