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Drie avonden revue Jong Gelre

Maar buurvrouw, wat doet u nu?

Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Lid ! nnp
De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

Geslaagde spaarweekactiviteiten
jeugd Rabobank

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Jubileumconcert
Union

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

KeppelCultuur:
Ieder meisje heeft
wel wat!

ze doen alles zelf. Je hoort wel eens
bepaalde geluiden over de jeugd van
nu. Maar ik zeg u, de toekomst van
de jeugd ligt in de Achterhoek. Ik
ben er super trots op dat ik met deze
jongeren mag werken’, aldus een enthousiaste Gitta Hendrikse. De revue
‘ Maar buurvrouw, wat doet u nu’,
wordt zaterdag 13 november, vrijdag
19 november en zaterdag 20 november in het dorpscentrum te Vorden
opgevoerd en begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn vanaf maandag 1 november in de voorverkoop bij het
dorpscentrum verkrijgbaar en indien
de voorraad strekt, op de avonden
van de uitvoering.

Zang en lach tijdens
Achterhoekse
Avond

Blubber Run
Linde voor KWF
Kankerbestrijding

wonen en slapen
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

Amarylissen
1.99 per stuk
3 voor E

5.00

SBO-V
bijeenkomst

Vorden - De voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 29 oktober a.s. van
de Samenwerkende Ouderenbonden
(ANBO en PCOB) met als onderwerp
“Heb hart voor je Hart” begint om
14.00 uur in ‘t Stampertje.

WEEKBLAD
CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

Vorden - Leden van Jong Gelre afdeling Vorden/ Warnsveld zetten de
komende dagen nog eens extra de puntjes op de ‘ i ‘ en gaat de frequentie voor het oefenen van één naar twee avonden in de week. Men
wil met het oog op de revue ‘ Maar buurvrouw, wat doet u nu ‘ , niets
aan het toeval overlaten. Anouk Pardijs, één van de schrijfsters van de
revue is daar heel duidelijk over en zegt: ‘ We trekken de laatste jaren
niet alleen bezoekers van onze eigen vereniging, familie, vrienden en
kennissen maar ook mensen van ‘buiten- af ‘ , dus aan ons de taak dat
men na afloop met een goed gevoel naar huis gaat’, zo zegt ze.
Het is al jaren traditie dat Jong Gelre
Vorden/ Warnsveld in het najaar met
een revue op de proppen komt. Telkens drie uitvoeringen en ook vrijwel
altijd volle bak. Toen de evaluatie
van de revue in 2009 voorbij was,
kwamen de tekstschrijvers in januari
jongsleden al weer bij elkaar om te
brainstormen over de volgende revue.
Jong Gelre heeft daarbij geluk dat het
al jarenlang kan bogen op een vaste
groep tekstschrijvers. Zo hebben wat
dat betreft Nout Nijenhuis, Frank ten
Damme, Gerrit Borgman en Cordrik
van der Meulen hun sporen al dik
verdiend. Annemiek Riefel en Anouk
Pardijs zorgen voor de vrouwelijke
inbreng in het groepje tekstschrijvers
en voelen zich bij de mannen als een
vis in het water !
Anouk Pardijs: ‘ Tijdens zo’n eerste
bijeenkomst worden er door de groep
allerlei ideeën aangedragen. Dat varieert van bijvoorbeeld ‘ misdaad op
het platteland’, relatieproblemen, tot
ziekenhuis- toestanden en dat soort
dingen. Wij zijn als schrijvers zeer
kritisch op elkaar en kunnen er dus
zomaar bepaalde suggesties van tafel
worden geveegd. Wij komen er altijd
uit. Uiteindelijk is dit jaar gekozen
voor een revue met als titel ‘Maar
buurvrouw, wat doet u nu ‘, zo zegt
Anouk. De rode draad in de revue is
de concurrentiestrijd tussen twee patatzaken, waarbij de ene ‘buurvrouw’
het maar moeilijk kan verkroppen
dat de andere ‘buurvrouw’ het zo
goed doet met haar zaak.
De boze buurvrouw Ria wordt ge-

speeld door Anouk Pardijs zelf. ‘Het
is een prachtige rol, waarbij ik mij
helemaal kan uitleven. Ik laat mij in
de concurrentiestrijd van de slechtste
kant zien. De gehele trukendoos gaat
open’, zo zegt Anouk die onderwijl
ze vertelt zich al helemaal in haar rol
lijkt in te leven ! ‘ De revue kent eigenlijk een verhaallijn met zijtakken
waar de medewerkers veel creativiteit
in kwijt kunnen’, zo vertelt ze vervolgens. In totaal werken er ongeveer 70
jongeren mee. De circa 25 toneelspelers staan onder regie van Gitta Hendrikse. De muziekband staat onder
leiding van Victor Macare, die ook
weer de zanggroep ( o.l.v. Marieke
Jansen ) begeleidt.
De dansgroep staat onder leiding van
Aniek van Langen en Ellen Peters. De
jongens van de decorbouw hebben de
afgelopen maanden al hun creativiteit in het maken van de decorstukken kunnen leggen. Dat gebeurde in
de schuur bij Mark Teunissen. Dit
alles onder het motto, een paar uurtjes keihard werken met als toetje:
een biertje ! Verder wordt medewerking verleend door Josine Nijenhuis
( grime ) en Annelies Kadriov ( begeleidster aspirantendans ). Anouk Pardijs: ‘Alvorens de repetities begonnen
hebben we duidelijke afspraken met
elkaar gemaakt: elke avond aanwezig
zijn. Je doet een revue met zijn allen
en dan moet je ook op elkaar kunnen
rekenen. Onze regisseuse is gelukkig
een fanatiek type, zij houdt van een
lolletje, maar houdt ons wel scherp.
Ze probeert uit iedereen het beste te

halen en dat lukt haar voortreffelijk’,
zo zegt Anouk Pardijs.
Gitta Hendrikse heeft voor het tweede
achtereenvolgende jaar de regie bij de
revue van Jong Gelre in handen. Gitta: ‘ Toen ik nog in Groningen woonde heb ik veel aan toneel gedaan en
ook dikwijls geregisseerd. Nu ik hier
woon en vorig jaar in de krant las dat
Jong Gelre een regisseur zocht, dacht
ik meteen ‘ze bedoelen mij’, zo zegt
ze lachend. Tijdens mijn eerste kennismaking met de jongens en meisjes van Jong Gelre was ik enorm verbaasd. Wat een enthousiaste groep,

VOV leden let op!
Woensdag 27 okt.
ledenvergadering

Hij komt, hij komt ...

De Sint Nicolaaskrant 2010
Op 9 november a.s.
verschijnt de Sint Nicolaaskrant 2010.
De krant wordt huis aan huis verspreid
als bijlage bij Contact Bronckhorst Noord,
Midden en Zuid. Advertenties en
berichten gaarne voor of op
1 november aanleveren.
De redactie

20.00 uur
Hotel Restaurant

Bakker

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. J. Kool. Woensdag 3
november 19.30 uur ds. F.W. Brandenburg, dankdag in de
Geref. kerk

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. F. v.d. Weij uit Rijssen.
Woensdag 3 november 19.30 uur F.W. Brandenburg,
dankdag in de Geref. kerk

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv. Cantemus Domino.

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

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 31 oktober 10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor.

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 Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Tandarts
30/31 oktober F.A. Kuil, Lochem tel. 0573 – 25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. Marianne Benard, oecumenisch koor uit Wichmond.
Woensdag 3 november 19.30 uur dhr. H.J. Boon, dankdag.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
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
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
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. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor 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

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 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. 0575-520612. 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.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
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
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
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
– 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 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl
Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Dagmenu’s
27 oktober t/m 2 november
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50.
Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 27 oktober
Knoflooksoep / Zwiebelrostbraten met rode wijnsaus en
gefrituurde uien, aardappelen en groente.
Donderdag 28 oktober
Hachee met aardappelpuree en rode kool / griesmeelpudding met bessensap, slagroom.
Vrijdag 29 oktober
Tomatensoep / Pangafilet à la Picasso, aardappelen en
groente.

Contactjes

Zaterdag 30 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade / ijs met slagroom.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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 advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Maandag 1 november
Minsestronesoep / Huisgemaakte gehaktbal met jus, rode
kool en aardappelpuree.

 Gevraagd: Oud ijzer/metalen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
/
0650917007
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.
Ervaren freelance secreta-

resse heeft regelmatig een
aantal dagdelen beschikbaar. 0575-469809.

• Te huur een gemeubileerde woning in buitengebied.
2km v h centrum v vorden
0575-551602.
• Zaterdag 30 oktober slatjes aktie. Muziekvereniging
Sursum Corda
• Te koop: Stacaravan (2
-pers.) € 350,00 p.maand,
excl. gwe op Bospark de
Reehorst 06-28274290
• Zaterdag 30 oktober slatjes aktie. Muziekvereniging
Sursum Corda
• Te huur in buitengebied van
Zelhem. Voll. ingericht appartement. Ged.v. boerderij.
Eig.ingang.hal.toilet badk.
keuken.zit.sl.kam. Prachtig
gelegen. 06-53818355.
• Wereld Winkel Vorden Sinterklaas weet ook waar de
mooiste cadeauwinkel van
Vorden is en ook voor de
samenstelling van uw Fair
Trade Kerstpakketten kunt
u in onze WereldWinkel terecht.
• Kettingzaag Sachs Dolmar 115. 52cm3. Zwaard
50cm met jerrycan benzine
en kettingolie. Extra 2 kettingen, zwaard 45 cm met
2 kettingen. Tevens electrische afkortzaag Woodstar.
Zaagdiepte 70 mm, breedte 305 mm met verstek.
0653115197.
• Informatiebijeenkomst veranderingen in de Wmo. Thema De Kanteling. Donderdag 4 november van 19.00
- 21.30 uur in Zalencentrum
De Radstake Twenteroute 8
Heelweg. Vrij entree.
• TE KOOP HAARDHOUT
Op stam of gekloofd vanaf
Eu 30,00 per kub. afgehaald.
info. 0654223023
• Zaterdag 30 oktober slatjes aktie. Muziekvereniging
Sursum Corda

Dinsdag 2 november
Wiener Schnitzel met groente en gebakken aardappelen/
ijs met slagroom.
Ook à 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 - 55 15 19 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Vol smaak
Turbana bananen
Krieltjes in schil
Hollandse broccoli
Mandarijnen klein
Mandarijnen groot

0,89
600 gram 1,49
400 gram 0,69
18 voor 2,49
12 voor 2,49
1 kilo

Uit eigen warme keuken
Diverse soorten ovenschotels
+ GRATIS bakje rauwkost

p.p.

6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen
naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 november.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

>PJOTVUKr;LS
9\\YSVr;LS

Vlaai van de week
Amarettovlaai

WLYZ

E

6,75

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze

E

6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen
rKokoskoek WLYZ[\R

E

0,60

rKrentenwegge WSHRRLU

E

2,20

aanbiedingen geldig van di 26 okt. t/m za 6 nov.

Eline
Eline Gerharda

In dit vertrouwen is overleden mijn geliefde zoon

18 oktober 2010

Nicolaas Robert Philip de Klerk
Zij weegt 3800 gram en is 52 cm lang.
Dochter van Gerke Wunderink en Bouke Wolbrink
Zusje van Anne en Sara

Lieve man van Linda en zorgzame vader van Sam,
Tessa en Nina.
28 oktober 1966

21 oktober 2010

Strodijk 25
7251 RS Vorden
tel: 0575 - 442524

J.C.B. de Klerk-Wamsteker

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan weten.

Contactjes
vervolg
Te huur: 2 kamer appartement in het centrum van
Zelhem. Huur € 495,- incl.
gas/elektra/water. Info:
http://sites.google.com/site/
zelhemhuis of 06-13241141

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,
tel. 06 - 54 32 66 69.

KEURSLAGERKOOPJE

Kalfsgehaktballen
4 stuks

Heden is van ons heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

SPECIAL

Pareltje

Berendjen Johanna
Winkel-Bulten

Uniek...
Klein...
Lief...
Heel bijzonder,
ons 2e wonder

100 gram
VLEESWARENKOOPJE

Hanneke
Echtgenote van J. Winkel
Hengelo (Gld)
02-06-1918

Canada
22-10-2010

Fien

Uit aller naam:
fam. Bulten

18 oktober 2010 - 06.31 uur - 3300 gram
Martin Leegstra en Renate Jansen
Yorn
De Boonk 51, 7251 BT Vorden

Heden ontvingen wij het bericht uit Canada, dat
overleden is onze schoonzuster en tante

Filet, gebr. spek +
boterhamworst

:WHSZ[YHH[r/LUNLSV.

MAALTIJDIDEE

Zaterdag 30 oktober

Lasagne

Rock
Night

500 gram
TIP VAN UW KEURSLAGER

500 gr Gehakt hoh +
4 Speklappen

Fam. W.L. Winkel
Neven en nichten

Noah

7251 HN Vorden 22 oktober 2010
Almenseweg 33

Uw
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Benjamin
19 oktober 2010
Jeroen en Eva Vos-Rondeel
Almenseweg 10
7251 HR Vorden

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor
de kaarten en vele andere blijken van medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden
van

Uw handelsdrukwerk moet van
hoge kwaliteit zijn. Alleen dan
bereikt u het beoogde effect.

Wichmond, oktober 2010

Een woord geschreven of gezegd
een arm om je schouders gelegd
een hand, een kus, een traan
dat alles heeft ons goed gedaan
na het verlies van

Eikenlaan 23a
7251 LT Vorden
tel: 0575 - 55 39 34

Derk Bruil
Het gemis zal blijven, maar voor de vele blijken van
medeleven danken wij u hartelijk.

Afscheidsreceptie

Rita Bruil-Wesselink
Arjan
Bertine
Gerben

Jan Olthof
Op 1 november 2010 gaat Jan Olthof van de afdeling Ondersteuning van de gemeente met de VUT.
Om dit samen met hem te vieren bent u van harte
welkom op de afscheidsreceptie op maandag
1 november a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in de
kantine van het gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld.)

Burgemeester en wethouders
van Bronckhorst

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

Te koop gevraagd: antiek,

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Gijs Rozendaal
Kinderen en kleinkinderen

Geboren!

Zoon van
Geert en Suzan Wesselink-Sueters

498
598

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

Uw belangstelling was voor ons een grote steun.

21 oktober 2010
55 cm
4000 gram

325

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Mientje Rozendaal-Harmsen

Sam

125

Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

* Hengelo 2 juni 1918 † Canada 22 oktober 2010

we hebben een zoon!

samen voor

D.J. Vlogman, keurslager

Hanneke Winkel-Bulten

Trots, dankbaar en intens gelukkig;

3x 100 gram

500
Aanbiedingen zijn geldig van 25-10-2010 t/m 30-10-2010.

Waar de weg mij brengen moge,
Aan des Vaders trouwe hand,
Loop ik met gesloten ogen,
Naar het onbekende land.

Dolblij zijn wij met de geboorte van

Praktijk
Balans

Van uw
oude trouwring
maken wij een
modern sieraad!
Atelier
Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden
Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur
0575-550725

uw adres voor ontspanning
š 6DEDD\GLPDVVDJH
š 6DEDD\GL
 NRNRVVWHPSHOPDVVDJH
(NIEUW)
š 2QWVSDQQLQJVPDVVDJH
š 9RHWUHIOH[EHKDQGHOLQJ
Maak een afspraak
via tel. 06 14 945 936

Woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag 14.00-17.00 uur
demonstratie Halloween uitsnijden.

Naast de Aldi in Vorden

Spaar alle Vordense helden
Spaar nu bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
alle helden van de Voetbalvereniging Vorden.
Hoe werkt de aktie:
Bij iedere € 10,– krijgt de consument 1 zak voetbalplaatjes gratis. Alle spelers, leiders, trainers,
scheidsrechters en bestuur van de Voetbalvereniging Vorden zijn afgelopen maanden
gefotografeerd en hiervoor is een prachtig album gemaakt. Ook krijgt de consument wekelijks
extra zakjes plaatjes bij 2 verschillende artikelen.
DEZE WEEK:

Hollands Pannetje
€ 0,99 met gratis 2 zak voetbalplaatjes
2 bekers Mona Gezinspudding
van € 2,90 voor € 2,49 met gratis 2 zak voetbalplaatjes
1 pak Maggi
van € 1,07 voor

Vorden, oktober 2010.

CREATIEF/HOBBYBEURS RUURLO
Zondag 31 oktober a.s.
van 10.00 tot 17.00 uur
bij Café-Rest. De Luifel,
Dorpsstraat 11.
Info 0573-491261
www.hobbybeurs.organiseert.nl

HALLOWEEN

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Deze aktie loopt van maandag 25 t/m zaterdag 30 oktober 2010.

Tussen de plaatjes zitten ook GOUDEN en ZILVEREN plaatjes.
Een Gouden kaartje betekent: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN
Een Zilveren kaartje betekend: GRATIS EEN TAS MET BOODSCHAPPEN
De eerste 10 mensen die hun map vol hebben
en dit laten zien krijgen een LEREN VOETBAL,
GESIGNEERD DOOR HET EERSTE ELFTAL VAN
DE GRAAFSCHAP!

NIEUWSPAGINA OKTOBER 2010

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

PLUPCFSPQFOEBHSJPPMXBUFS[VJWFSJOH&UUFO

Samenwerking van gemeenten en waterschap in Afvalwaterteams Etten, Zutphen en Nieuwgraaf

WINST VOOR UW PORTEMONNEE ÉN HET MILIEU
.JMJFVFJTFO LMJNBBUWFSBOEFSJOHFOWFSWBOHJOHWBOSJPMFSJOHFO[VJWFSJOH[PSHFOWPPSTUJKHFOEFLPTUFOWBOEFWFSXFSLJOH
WBOBGWBMXBUFS(FNFFOUFO[JKOWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFSJPMFSJOH IFUXBUFSTDIBQ[VJWFSUIFUBGWBMXBUFS%PPSTBNFO
UFXFSLFOPQIFUHFCJFEWBOSJPMFSJOHFO[VJWFSJOHXPSEFOEF[FLPTUFOWPPSVUFSVHHFESPOHFO%BBSPN[JKOFS
BGWBMXBUFSUFBNTJOIFUMFWFOHFSPFQFOJOEFSFHJPµT&UUFO ;VUQIFOFO/JFVXHSBBG
8BBSPNJTEF[FTBNFOXFSLJOHJOBGWBM
XBUFSUFBNT[PCFMBOHSJKL .BSUJFO,BBUT 
TFOJPSCFMFJETBEWJTFVS"GWBMXBUFSLFUFOCJK
8BUFSTDIBQ3JKOFO*+TTFM MFHUIFUPOTVJU
4BNFOXFSLJOHJTWPMHFOTIFNFFONVTUJO
FFOUJKEXBBSJOSFHFMHFWJOHTUFFETOBESVL
LFMJKLFSBBOXF[JHJTFOXBBSJONFOPPLEF
LPTUFO[PWFFMNPHFMJKLXJMCFQFSLFO
²%FMFWFOTEVVSWBOFFOSJPMFSJOHTTUFMTFMJT
DJSDB[FTUJHKBBS%BUCFUFLFOUEBUSPOE
°WFFMSJPPMTUFMTFMTWFSWBOHFOHBBOXPS
EFO³ MFHUIJKVJU²%BU[JKOEVSFJOHSFQFO
7FSEFSNPFUFOXF CMJKWFO WPMEPFOBBO&V
SPQFTFOPSNFOPQIFUHFCJFEWBOXBUFSLXB
MJUFJU&OEFLMJNBBUWFSBOEFSJOHEXJOHUPOT
PNOBUFEFOLFOIPFXFUPFLPNTUJHFQJFLFO
JOXBUFSBGWPFSEFOLFOUFWFSXFSLFO³
%PFMFO
"MMFFOEPPSTBNFOUFXFSLFOLVOOFOEF
LPTUFOCJOOFOEFQFSLFOXPSEFOHFIPV
EFO.FUEFTBNFOXFSLJOHXPSEFOEJWFSTF
EPFMFOHFEJFOE;PXPSEFOJOWFTUFSJOHFO
HPFELPQFS PNEBUKFTPNNJHFPOEFSEFMFO

#F[PFLFSTPQFOEBHSJPPMXBUFS[VJWFSJOH&UUFO
TBNFOTMJNNFSLVOUPOUXFSQFOEBOBQBSU
4BNFOXFSLJOHCFUFLFOUWFSEFSEBUKFLVOU
CFTQBSFOPQCJKWPPSCFFMEPOEFS[PFLT
FOTUVEJFLPTUFO0PLCJKIFUQFSJPEJFL
PQTUFMMFOWBOIFU WFSQMJDIUF HFNFFOUFMJKL
SJPMFSJOHTQMBOLBOHFMECFTQBBSEXPSEFO 
PNEBULFOOJTWBOFMLBBSXPSEUVJUHFXJT
TFME&OUPUTMPUJTFSOPHEFXJOTUWPPSIFU

UIT ONS ARCHIEF

NJMJFVFOEFWPMLTHF[POEIFJE.PFJMJKL
JOHFMEVJUUFESVLLFO NBBSXFXFUFO
JONJEEFMTXFMEBUEVVS[BBNIFJEFFO
POCFUBBMCBBSHPFEJT
.FFSXFUFOPWFSEFXFSLJOHWBO
BGWBMXBUFSUFBNT ,JKLEBOPQ
XXXXSJKOMIVJTBBOIVJT

UITNODIGING
0QFOCBSFWFSHBEFSJOH"MHFNFFO
#FTUVVS8BUFSTDIBQ3JKOFO*+TTFM
0QOPWFNCFSWFSHBEFSUIFU"MHF
NFFO#FTUVVSPWFSEFCFHSPUJOHWBO
FOTUFMUIFUEFCFMBTUJOHUBSJFWFO
WBTU(FuOUFSFTTFFSEFO[JKOWBOIBSUF
XFMLPNPNEF[FWFSHBEFSJOHCJKUFXP
OFO7BOBGOPWFNCFS[JKOEFBHFOEB
FOCJKCFIPSFOEFTUVLLFOCFTDIJLCBBS
PQXXXXSJKOM

*OIFUBSDIJFGWBOIFUXBUFSTDIBQJTFFOTDIBUBBOPVEFGPUPµTUFWJOEFO)FUJTOJFU
BMUJKEWPMMFEJHCFLFOEXBUPGXJFFSPQEFGPUPµTTUBBU,FOUVIFUWFSIBBMBDIUFS
EF[FGPUP LFOUVNFOTFOEJFFSPQTUBBOPGIFFGUVBOEFSFJOUFSFTTBOUFBDIUFS
HSPOEJOGPSNBUJF 8JKIPSFOEBUHSBBH4UVVSFFOFNBJMOBBSJOGP!XSJKOMFO
NBBLLBOTPQLBBSUFOWPPSIFU8BUFSNVTFVN

%BUVN OPWFNCFS
"BOWBOHVVS
"HFOEB #FHSPUJOH

7BTUTUFMMJOHCFMBTUJOHUBSJF
WFO
-PDBUJF )PPGELBOUPPS8BUFSTDIBQ
3JKOFO*+TTFM %PFUJODIFN

HET NIEUWE
DRAINAGEBELEID
%PPSEFWBTUTUFMMJOHWBOBMHFNFOFSFHFMT
JTIFUOJFUNFFSPWFSBMOPEJHFFOXBUFSWFS
HVOOJOHBBOUFWSBHFOWPPSIFUMFHHFOWBO
ESBJOBHF#JOOFOFFOHSPPUEFFMWBOPOT
HFCJFELBOXPSEFOWPMTUBBONFUFFONFM
EJOH)JFSEPPSLSJKHUIFUXBUFSTDIBQJO[JDIU
JOEFBBOXF[JHFESBJOBHFTZTUFNFOFOEF
JNQBDUIJFSWBOPQIFUXBUFSTZTUFFN/JFUBMMF
CFTUBBOEFESBJOBHFJTCFLFOECJKIFUXBUFS
TDIBQ.FMEEF[FEBBSPNWwwSNBBSU
.FUEF[FNFMEJOHMFHUVVXSFDIUFOWPPSEF
UPFLPNTUWBTU/BEF[FEBUVN[BMIFUXBUFS
TDIBQTUSFOHFSUPF[JFOPQESBJOBHF,JKLWPPS
NFFSJOGPSNBUJFPQXXXXSJKOMXBUFSXFU

BEKENDMAKINGEN
8BUFSWFSHVOOJOHFO
7PPSIFUVJUWPFSFOWBOXFSL[BBNIFEFOPG
BDUJWJUFJUFOJOPGOBCJKPQQFSWMBLUFXBUFS
TMPPU CFFL JTWBBLFFOWFSHVOOJOHWBOIFU
XBUFSTDIBQOPEJH7PPSFFOPWFS[JDIUWBOEF
WFSMFFOEFWFSHVOOJOHFOLVOUVUFSFDIUPQ
XXXXSJKOMBDUVFFMCFLFOENBLJOHFO
"MHFNFOFSFHFMTESBJOBHF
&S[JKOBMHFNFOFSFHFMTWPPSESBJOBHFWBTU
HFTUFME%F[FWJOEUVPQEFXFCTJUFFOMJHHFO
HFEVSFOEFUXBBMGXFLFO UJKEFOTEFHFCSVJLF
MJKLFPQFOJOHTVSFO UFSJO[BHFPQIFULBOUPPS
WBO8BUFSTDIBQ3JKOFO*+TTFM -JFNFSTXFH 
%PFUJODIFN
.FFSJOGPSNBUJFXXXXSJKOMXBUFSXFU
5FSWJTJFMFHHJOHFOWFSLSJKHCBBSTUFMMJOH
CFHSPUJOH
.FUJOHBOHWBONBBOEBHOPWFNCFS
MJHUUFSJO[BHFFOJTWFSLSJKHCBBSEFCFHSPUJOH
 JOWFSCBOENFUEFCFIBOEFMJOHIJFSWBO
JOEFWFSHBEFSJOHWBOIFUBMHFNFFOCFTUVVS
PQOPWFNCFS
,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFFOEF
WPMMFEJHFCFLFOENBLJOHFOPQ
XXXXSJKOMBDUVFFMCFLFOENBLJOHFO

8BUFSTDIBQ3JKOFO*+TTFM
1PTUCVT "$%PFUJODIFN
#F[PFLBESFT
-JFNFSTXFH((%PFUJODIFN

5  '  
XXXXSJKOMJOGP!XSJKOM
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IN PRIJS VERLAAGD

Hypotheekadvies

Oliebollen
‘volgens Bekvelds recept’!

bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?
Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?
Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.
Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.
Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

ZELHEM

Vraagprijs ` 155.000,-- k.k.

Zonnebloemstraat 19 - Zeer ROYALE MIDDENWONING met berging en tuin achterom. De woning
heeft een ruime woonkamer en een dichte moderne
keuken met inbouwapparatuur. 1e Verdieping. 3
slaapkamers (afm. 19, 11 en 9 m²) en badkamer.
2e Verdieping: (vaste trap) zolderberging met C.V.opstelling, kamer mogelijk. Bouwjaar 1969. Inh. ca. 400
m³. Perceelsopp. 167 m². Nabij centrum en basisschool.
Onderhoudsvriendelijke woning.
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Hoveniersbedrijf

Kettelerij
Herfstkriebels?

Waar kan Kettelerij Hoveniers u dit najaar mee van
dienst zijn?
r #PPNWFS[PSHJOHFOTOPFJFOPQFMLFIPPHUF
r /BKBBSTCFVSUXJOUFSLMBBSNBLFOWBOEFUVJO
r 4OPFJFOWBOIBHFO CPNFOFOIFFTUFST
r 4OPFJFOWBOGSVJUCPNFO
r #FNFTUFOWBOEFUVJO
r ,BQQFOWBOCPNFO JODMWFS[PSHFOLBQWFSHVOOJOH
r #FTUSBUJOHFO IFSCFTUSBUFOFOTDIPPONBLFOCFTUSBUJOHFO
r $PNQMFUFUVJOPOUXFSQFOFOBBOMFH
r (SPOEWFS[FUFOCFXFSLJOH
r 0WFSLBQQJOHFO TFSSF FOUVJOTDIVSFOPQNBBUHFNBBLU
r "MMFCPVXLVOEJHFFMFNFOUFOWPPSJOEFUVJO
r -FWFSJOHWBOBMMFTPPSUFOCFQMBOUJOHFO
r 3FOPWBUJFTWBOEFMFOWBOEFUVJOPGCFTUSBUJOHFO
Addinkhof 16a
7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 552054
info@kettelerij-hoveniers
www.kettelerij-hoveniers.nl

DE MA K E L A A R S

V AN

Vrijdag 29 (vanaf 12 uur) en zaterdag 30
oktober (vanaf 9 uur) zijn er vers gebakken
oliebollen te koop
bij Kerkstraat 15.
Buiten het dorp
komen verkopers
langs met oliebollen. Ook met deze
actie steunt u de
restauratie van de
Remigiuskerk!

BRONCKHORST

Bent ú al Vriend van de Remigiuskerk?
Word nu Vriend! Maak uw bijdrage over op bankrekeningnummer 125506600 onder vermelding
van uw naam en adres. Elke gift is welkom! Of ga
naar www.protestantsegemeentehengelogld.nl

Kom in actie voor de restauratie
van de Remigiuskerk!

Grote Uitverkoop bij:
SCHOOLLEVERANCIER

VOORHEEN

CNUJGVOÐÐTOQGVJGDDGP
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

De uitverkoop is van
maandag 1 november t/m zaterdag 6 november 2010
De openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.30 uur
en van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Op donderdag zijn we tot 19.00 uur geopend.

Wij zijn bekend van onze Schoolkwaliteit.!!!!!
Enkele artikelen uit ons assortiment zijn:
Schoolverf
Zelf kaarten maken
Kleurknotsen
Scharen
Speelgoed
Karton
enz, enz, enz,

Adres:
Beinum - West
Leigraafseweg 6
Doesburg

TE HUUR:
OPSLAGRUIMTE
84m2 IN VORDEN
met overhead deur en
verlichting.
Ook ruimtes van 1 t/m 15
m2 beschikbaar.
Voor bedrijf en particulier
Tel: 06-10433358
www.teeuwenopslag.nl

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 54 - 2010
De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen
worden gedownload.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij 8FFWFST

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.
De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

1. Revue “t Blif in de familie”,
1990, v.l.n.r, achteraan: Anja
Neerlaar, Wendy Nijland,
Annet Bloemendaal, Robert
Zieverink, ?, Lisette Gotink,
Antwan Havekes, Erna te Pas,
Dianne Groot Nuelend, Berdie
Lenselink. Vooraan: Harriët
Fokkink, Sandra Bloemen,
Wim Harmsen ???

1

2. Presentatie rapport bij Kasteel de Wiersse.
De heren Geurts en van Zeijl.

2

3

3. Officiële handeling bij NS-station Vorden, wethouder
Ria Aartsen

Meubelstoffeerderij Jansen

Een étalagewedstrijd
met muzikaal tintje

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

3OLMOG
#IL>;

(een samenwerking tussen leden van de VOV en Muziekvereniging Sursum Corda)

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haaken handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher,
De Ploeg, Ado of Gardisette zijn onze garantie
voor een modieus en
kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN
OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

Wij weten al wat we het weekend van
30 en 31 oktober eten! U ook??

Vanzelfsprekend de overheerlijke

Herberg-salades
van Sursum Corda
Vanaf ’s morgens 8.30 uur zult u deze heerlijke salades,
voor het 30e jaar op rij, in uw wijk aangeboden krijgen
voor maar F 3,50 ! Heeft u iets te vieren en wilt u een
salade voor meerdere personen laten maken, dan kunt u
deze bestellen op vrijdagavond 29 oktober tussen 19.00
en 21.00 uur bij Annemieke van Savoyen
Tel.: 0575 55 10 98.
U kunt eventueel het antwoordapparaat inspreken.
Bezorgers gemist? Het is ook mogelijk om zaterdag
30 oktober tot 13.30 uur salades af te halen bij de
salade kraam bij “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

In de periode van 01 november t/m 11 november 2010, zullen de étalages
van 29 leden van de Vordense Ondernemers Vereniging in het teken staan
van het 80-jarig jubileum van Sursum Corda.
U ALS CONSUMENT KUNT MEE DOEN en een prijs winnen!!!
Vanaf 01 november a.s. kan nl. het winkelend publiek de étalages bekijken
en meedoen aan de prijsvraag. In elke étalage hangt een instrument, deel
ervan of iets wat met Sursum Corda te maken heeft. Vul achter elke bedrijfsnaam de juiste naam van het gevonden voorwerp in. De voorwerpen
zijn vergezeld van een letter, welke letters tezamen een zin zullen vormen.
De gevonden letter dient ingevuld te worden in het hokje behorende bij het
nummer van de deelnemende ondernemer.
Vul dus onderstaand deelnameformulier volledig in en lever dit uiterlijk 12
november a.s. vóór 12.00 uur in bij Siemerink Opticien Juwelier aan de
Zutphenseweg 7 te Vorden.
Er zijn 3 prijzen te vergeven.
De prijzen zijn door de volgende leden van de VOV beschikbaar gesteld:
1e prijs Bistro de Rotonde; 2e prijs Siemerink Opticien Juwelier en 3e prijs
Roosenstein Quality Wear.
De winnaars worden op 12 november telefonisch ingelicht en ontvangen
eveneens 2 vrijkaarten voor het jubileumconcert. Tijdens het jubileumconcert op 13 november a.s. zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
In week 46 zullen de uitslag en de winnaars in Contact worden vermeld.

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt!

Naam:
Adres:

IJSVERENIGING VORDEN
Leden- Jaarvergadering

het einde van
onmogelijke
uitvaartwensen.
Bij Monuta
maakt u van elk
afscheid een mooie
herinnering.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen vorige Leden- Jaarvergadering.
4. Jaarverslag 30 september 2009 t/m 1 oktober 2010.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2009/2010.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2010/2011.
8. Bestuursverkiezing,
Aftredend en Herkiesbaar
: Dhr. A. Willems (penningmeester)
Dhr. G.J. Beck
Dhr. M.C. Groot Jebbink
Verkiesbaar nieuw bestuurslid : Mevr. E. Rouwenhorst - Janssen
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28
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Nr.

Naam lid VOV:
Autobedrijf A Klein Brinke BV

2

Bakker Joop

3

Barendsen Doe Het Zelf Vorden BV

4

Bruna

www.ijsvereniging-vorden.nl

5

Da Vinci for Hair

ABONNEMENTEN VOORVERKOOP Start medio november Zie Contact

6

De Vordense Tuin

7

Dirk van der Houwen Makelaardij

8

DutchPC Electronics

9

Echte Bakker Van Asselt

grafmonumenten

10

Eetcafé De Slof

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

11

Etos Barendsen BV

12

Fa. Martens

13

Fashion Corner

14

Giesen Schoenmode

15

Helmink Meubelen

16

Kadokamer

17

Keurslager Vlogman

18

Mitra

19

Profile Bleumink

20

Reinier’s Groenten, Fruit & Traiteur

21

Roosenstein Quality Wear

22

Salon Marianne

23

Siemerink Opticien Juwelier

24

Sueters Top 1 Toys

25

Tuunte Fashion BV

26

Visser Mode

27

VVV Vorden

28

Warenhuis Offringa Hema

29

Welkoop Vorden

sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Dagelijks open! Bel gerust voor een afspraak! Mob.nr. 06 - 2647 8412

1

1

Koninklijke Hesselink b.v.

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Telefoonnummer:

te houden op Maandag 1 november 2010 om 20.00 u.
in de Kantine “IJsvereniging Vorden” Het Hoge 41a te Vorden.

9. Contributie 2010/2011.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
===================================================

kijk op monuta.nl of bel
Monuta in Zutphen
telefoonnummer (0575) 51 29 31

Woonplaats:

voorwerp/instrument/onderdeel
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Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van
9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: elke 2e maandag van de maand van 11.0011.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
Zelhem
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
uur.
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
donderdag van 8.30-9.00 uur.
AJ Vorden, tel. 0575-553405.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 0610727474.
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel- woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, a.vermeulen@sswb.nl
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te- Steenderen
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en Stichting Welzijn Steenderen, postadres De
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.
e-mail: w.berns@sswb.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maanHengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en
donderdag van 13.30-14.00 uur.
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.
Datum
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
3 november
4 november
6 november
6 november
9 november
10 november

Activiteit
Rijvaardigheidsritten 50+
Geheugenspreekuur
Modeshow en verkoop kleding
Rijbewijskeuring door regelzorg
Bazaar
ANBO, bustocht
Bowlen met Jan
PCOB en ANBO, Hart voor je hart
Zonnebloem, muziekmiddag
Zangdienst
Ons Contact, video Bronckhorst
Bejaardenkring
Miriam van de Burg
Bazaar
KBO, informatieve middag
Kaartavond

Plaats
Den Bremer, Toldijk
Leefwinkel, Zelhem
De Bongerd, Steenderen
De Bongerd, Steenderen
De Wehme, Vorden
Wolbrink, Hengelo
Dorpshuis, Drempt

Tijd
hele dag
10.00 uur
14.00 uur
op afspraak
14.15 uur

Zonnekamp, Zelhem
Zaal Lovink, Halle
Heezen, Steenderen
Dorpscentrum, Vorden
De Bleijke, Hengelo
De Bongerd, Steenderen

14.30 uur
16.00 uur
14.30 uur
14.15 uur
14.00 uur
14.00 uur

De Bongerd, Steenderen

19.30 uur

Legitimatie
Medewerkers van bijvoorbeeld de politie, het elektriciteitsbedrijf of de thuiszorg zijn mensen waarin we vertrouwen
moet kunnen hebben. Voor deze mensen doen we de deur
open en laten hen binnen ons huis. De laatste tijd lezen
en horen we weer dat er mensen die zich voordoen als een
medewerker van een van die organisaties om zo bij u binnen te kunnen komen. Terwijl later blijkt dat deze persoon
helemaal geen medewerker was. Het is goed om te weten
dat alle mensen die bij een van dat soort organisaties werken zich altijd kunnen legitimeren. Ze kunnen u een pasje
laten zien van de organisatie met hun naam en soms een
foto erop en ook hebben ze een identiteitsbewijs bij zich.
Kent u de persoon niet die bij u aan de deur komt, dan kunt
u altijd vragen naar zo’n bewijs. Kan men dat niet laten
zien, of vertrouwt u het toch nog niet, laat dan de persoon
niet binnen. U kunt daarna de organisatie opbellen om na
te vragen. Weten zij ook van niets, dan belt u de politie
om dit voorval te melden. Altijd geldt: bij twijfel niet binnenlaten!
Leren omgaan met een mobiele telefoon
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd
en lijkt een onmisbaar communicatiemiddel. Nu ouderen
steeds langer zelfstandig blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van
een mobiel telefoon is niet zo eenvoudig voor ouderen. In
het voorjaar van 2010 hebben leerlingen van het Ulenhofcollege in Vorden, een grote groep ouderen geholpen met
het uit te leggen van een mobiele telefoon. Hoe ze kunnen
bellen, voice-mail beluisteren, sms-en en vele andere mogelijkheden die een mobiele telefoon biedt. Andere leerlingen
zorgden voor een kop koffie met iets lekkers erbij. Gezelligheid daarbij was ook erg belangrijk. Aan het eind van dit
jaar willen wij weer een ochtend plannen met het Ulenhofcollege, maar wij willen graag weten wie hier belangstelling
voor heeft. Er zijn geen kosten aanverbonden.
U kunt zich opgeven bij de coördinator van Stichting Welzijn in uw
woonplaats.

Meer bewegen voor senioren (gymnastiek)
Stichting Welzijn Zelhem kan bij voldoende belangstelling
spoedig starten met een nieuwe groep meer bewegen voor
senioren.
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: woensdagochtend van 10 tot 10.45 uur.
Kosten: € 20,- per kwartaal.
Opgave: tel. via de ouderenadviseur Paul Tiggeloven 0314-

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl
Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA HoogKeppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

ber 2010 in de Oranjehof. Aanvang 14.00 uur.
Koffieochtenden op maandag en donderdagochtend van 10 tot
11 uur is er koffiedrinken in de Oranjehof.
SOOSmiddag op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30
uur soosmiddag van Noodhulp in de Oranjehof.
Koersbal dinsdag 26 oktober van 19.30 uur tot ongeveer
22.30 uur in de Oranjehof.
Bingo dinsdag 2 november van 19.30 uur tot 22.30 uur. In
de Oranjehof.
Koersbal dinsdagen, 9/11, 16/11, 23/11 en 30/11 aanvang
19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur.

14.00 uur

622074 of 06-13280466 mail: p.tiggeloven@sswb.nl
tel. via docent Henk. Momberg MBVS 0314- 622879
mail: mombe030@planet.nl
Bewegen is gezond voor jong en oud. Het verbetert de lichamelijke functies en zorgt ook voor geestelijke ontspanning.
Door beweging zit je beter in je vel en word je minder snel
ziek. Voor iedereen, maar vooral als je ouder wordt is het in
beweging blijven extra belangrijk. De spieren en gewrichten zijn dan niet meer zo soepel. Conditie en kracht nemen
wat af en je wordt wat stijver. Omdat beweging een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van mensen biedt
de Stichting Welzijn Zelhem gezonde en vooral ook leuke
activiteiten met een lage drempel. Iedereen kan dus meedoen. Al deze bewegingsactiviteiten worden gegeven door
gekwalificeerde begeleiders. Meer bewegen voor senioren,
de gymnastiek is bedoeld voor senioren v.a. 55 jaar. Voor
iedereen die graag beweegt en die een goede conditie belangrijk vindt, is dit een goede activiteit. De lessen bevatten
een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen en
muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn
of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig
of niet aan sport heeft gedaan kunt u meedoen. Maar ook
als u last heeft van lichamelijke klachten of zich misschien
te oud of te jong voelt. Juist bij lichamelijke klachten is het
extra belangrijk om verantwoord te blijven bewegen. De
begeleiders van de gymnastieklessen zijn getraind om te
werken met mensen die lichamelijke klachten hebben. Ook
letten ze op uw houding en manier van bewegen.
Na afloop van de les is er (vrijblijvend) gelegenheid om iets
te drinken, om na te praten en om de andere deelnemers
van de groep beter te leren kennen.
Zowel dames als heren kunnen deelnemen aan deze gymnastiek.
Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van
uw rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling
Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor de
keuring zijn € 27,50.
De keuring vindt plaats in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat
41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur
aanmelden Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert
u het dan een andere keer.
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat er gekeurd wordt, bv. door een opticien. Zorg voor een
formulier ’eigen verklaring’- bij de gemeente te verkrijgen.
De volgende keuringen in 2010 zijn op de zaterdagen 6 november en 4 december. Data voor keuringen worden door
de ANBO steeds gepubliceerd in het Contact.
Activiteiten
Fietstochten oktober. Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat
41 Zelhem.
15 kilometertochten. 1 stop onderweg. Data: donderdag 28
oktober (is de laatste fietstocht van dit jaar). Vertrek 13.30
uur.
De eerste winterbijeenkomst voor de fietsgroep is dinsdag 16 novem-

Zangdienst, zaal Lovink Halle-Nijman
Voor zondagmiddag 31 oktober is er in zaal Lovink, HalleNijmansweg 13 te Halle-Nijman een zangdienst georganiseerd in samenwerking met het gezinscombo Prijs Hem uit
Nijkerkerveen. Aanvang is 16.00 uur. Naast samenzang van
bekende liederen zal het enthousiaste gezinscombo enkele
optredens verzorgen. De heer Wim Zemmelink uit Zelhem
zal een korte meditatie houden. De toegang is gratis, wel zal
er een collecte worden gehouden.
Verrassingsbuffet
William Kappert maakt en presenteert een verrassingsbuffet op zaterdagmiddag 13 november van 17.00 tot 19.00 uur
in Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem. De kosten voor dit
buffet bedragen € 15,- per persoon inclusief kop koffie of
thee. U kunt zich opgeven voor 6 november in de Oranjehof. Bij opgave graag gelijk afrekenen.
SOOSmiddagen
De Stichting Noodhulp Zelhem organiseert iedere maandagmiddag van 13.45 uur tot 16.30 uur een soosmiddag in de
Oranjehof in Zelhem. Er zijn ook soosmiddagen in Halle,
Heidehoek e.o., Wolversveen en Velswijk. Hebt u behoefte
aan een gezellige middag of aan contact met leeftijdgenoten kom dan naar een van de soosmiddagen. Er worden
diverse activiteiten aangeboden.
Voor vragen of informatie kan u elke werkdag van 9 tot 10
uur contact opnemen met een van de coördinatoren van de
Stichting Noodhulp, telefoon 06-51765315.
Themabijeenkomst
Sensire en Stichting Welzijn Zelhem organiseren op woensdag 27 oktober van 14.00 tot 15.30 uur een gratis informatiebijeenkomst over het thema Succesvol afvallen door
ander gedrag. Iedereen is van harte welkom in de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 te Zelhem. Graag vooraf aanmelden
bij Sensire (Leefwinkel Zelhem) 0314-356787 of Stichting
Welzijn Zelhem 0314-622074 of 06-13280466.
Overgewicht is voor veel mensen een groot probleem en
brengt de nodige persoonlijke gezond¬heidsrisico’s met
zich mee. Om af te vallen zijn vele diëten ontwikkeld die
zich vaak richten op bestrijding van de symptomen, het
veranderen van voedingspatronen. Mensen proberen hiermee op het juiste gewicht te komen, maar vallen na verloop
van tijd weer terug. Een gewichtsprobleem is daarom vaak
ook een gedragsprobleem. Want het gaat er niet alleen om
wát iemand eet, maar ook waarom iemand wel of niet eet.
Eten kan een middel zijn om aan een andere behoefte te
voldoen. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, verdriet, frustratie,
verveling of een negatief zelfbeeld. Eten kan een verslaving
zijn. Aan eetgedrag liggen daarom vaak ook mentale oorzaken ten grondslag, die zich uiten in terugval.
Met jarenlange ervaring in de diëtetiek en deskundigheid
op het gebied van gedragsverandering en coaching hebben
Trudy Tolkamp: diëtiste van Sensire en Bakker & Metz: bureau voor coaching, hun krachten gebundeld om cliënten
met gewichtsproblematiek een integrale en blijvende oplossing te bieden. Zij hebben hiervoor een uniek programma
ontwikkeld, dat inzet op duurzame gedrag- en leefstijlverandering ten aanzien van het afvallen; het IGP ® - Integraal
Gewichtbeheersing Programma.
Belangrijke voordelen van programma zijn, dat het volledig wordt afgestemd op de individuele behoefte van de
cliënt en het naast voedingsanalyse- en advies ook voorziet
in persoonlijke coaching, individuele leerprogramma’s,
begeleiding in de praktijk en nazorg. De cliënt wordt o.a.
geholpen in het leren grenzen te stellen, het omgaan met
stress, het verkrijgen van meer zelfinzicht en een positiever
zelfbeeld, het omgaan met tegenslagen en invloeden vanuit
zijn/haar omgeving. De nadruk zal liggen op het versterken

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande
activiteiten aan te melden.
Kunstbus: Het Gelders Orkest te Zutphen
Donderdagavond 24 februari 2011. Kosten: € 35,- inclusief
entree en vervoer.
Kunstbus: Tineke Schouten te Zutphen
Woensdagavond 27 april 2011. Kosten:€ 45,- inclusief entree en vervoer.
Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
We spelen koersbal op donderdag van 13.45-15.30 uur in de
huiskamer van het gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. U
bent welkom, ook als u alleen wilt komen kijken. Toegang
is gratis.
Voor contact: Caroline van Heusden, tel. 0313-472042.
Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde
mensen, maar vooral ook voor diegenen met beperkingen.
Personen met gewricht- en spierklachten kunnen er veel
baat bij hebben. Het is een prachtige methode voor mensen
met bijvoorbeeld fibromyalgie, reuma, ME en andere chronische aandoeningen. Je leert op een plezierige manier met
sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en je lichaam
meer bewust te laten worden. De oefeningen worden zittend (op een stoel) of staand gedaan.
De lessen zijn op dinsdag van10.00-11.00 uur. Docent is
Francis Arntz en de laatste les is op 16 november. Kosten €
75,- voor 10 lessen.
Kookcursus voor mannen 55+, er is nog plaats
De kookcursus voor heren is weer van start gegaan. Heeft
u belangstelling, dan bent u nog welkom om zo aan deze
bekende en gezellige cursus deel te nemen. Gina en Patrick
Spruit, de beheerders van IJssel en Co aan het IJsselstrand
te Doesburg/Achter-Drempt verzorgen de cursus. Gina is de
kokleermeester. De cursus bestaat uit 8 lessen en de groep
is maximaal 8 personen groot.
Tijd: op dinsdag t/m 7 december van 15.30-17.30 uur.
Daarna wordt gezamenlijk gedineerd en de consumpties
zijn voor eigen rekening.
Kosten € 100,- voor 8 lessen en ontvangst met koffie/ thee.
Opgave via het secretariaat en opgaveformulier.

Cursus
Beginners
Basis
10 lessen
Creatief
Vervolg
5 lessen
Excel
Beginners
5 lessen
Foto Picasa
5 lessen

Start
di-wo-don
is vol geboekt.
eind jan. 2011
12-13 okt.
di-wo

Laatste les/kosten
Tijd
€ 55,00
18.30-20.00
9-10 nov.
€ 30,00

20.00-21.30

14 okt + 16 nov 11 nov + 14 dec 20.00-21.30
di.+ don.
€ 30,00
17-18 nov.
wo-don

15-16 dec.
€ 30,00

20.00-21.30

Inloopspreekuur, omgaan met uw computer
Heeft u problemen met het omgaan met uw computer, dan
is deze gratis hulp voor u bestemd. Een docent van bovenstaande cursussen begeleid u hiermee. Er zijn 4 middagen
georganiseerd van 14.00-16.00 uur op 02-16-30 november
en op 14 december a.s. in het Centrum te Hoog-Keppel.
Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden onder
deskundige leiding van een fysiotherapeut. Ook mensen
van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel.
Tijd: op di.-woe.-don. van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,voor 10 lessen .

Rummicub
Wilt u deze winter verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige middag, komt u dan rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag in het Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00
uur, kosten € 1,-.
In zorgcentrum Hyndendael ook op dinsdagmiddag van
14.00-16.00 uur.
Aanmelden bij het secretariaat.

Welfare-ochtenden
De Welfare-ochtenden worden gehouden op woensdag 3
en 17 november in Hyndendael te Hummelo. Op 10 en 24
november in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. Aanvang van
09.30-11.30 uur. Ook is er dan verkoop van de gemaakte
artikelen.

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bijvoorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten
bezorgen op ma- di- wo- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). De maaltijden worden gekookt door restaurant ÏJssel en Co, Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/
Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu
en € 6,50 zonder soep.
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en
telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 tot
09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Tel.
06-106.873.20.

Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314- 38-02-32 of antwoordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus/activiteiten-opgave kunt u sturen naar: Stichting
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 1 E, 6997AA Hoog-Keppel.
CURSUSOPGAVE-FORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:
° .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Nordic-Walking
Op iedere zaterdag wordt om 09.15 uur de Nordic-Walkingwandeling gestart. Na afloop wordt er koffie/thee geschonken in het Centrum. De start is vóór het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Deelname is gratis.

° .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

° .....................................................................................................................................................
Bowlen
In het winterseizoen worden weer de bowling-middagen
gehouden voor alle 50-plussers. Deelname is € 5,- per keer.
Tijd: 14.00 -16.00 uur in het Dorpshuis te Voor-Drempt.
Data op donderdag 28/10, 25/11, 23/12, 20/01, 24/02, 24/03,
21/04. Informatie: Jan van Hagen, tel. 0313-472247.
Seniorenclub 60+
Op zaterdag 13 november wordt de carnavalsmiddag gehouden in het Dorpshuis te Voor-Drempt. Aanvang 14.00
uur.
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........................................................................................................................................................

Heer/mevr:...............................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................
Postcode/woonplaats:...................................................................................................
E-mail:..........................................................................................................................................
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Computercursussen
Elke computercursus wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteedt kan worden. Wegens groot succes starten
vanaf oktober weer diverse cursussen. U kunt kiezen uit
de dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.
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Stamppot eten
Op vrijdag 19 november wordt een gezamenlijke stamppotmaaltijd georganiseerd in de huiskamer van het Centrum.
Het menu is boerenkool en hutspot met garnituur. De kosten zijn € 7,50 en de consumpties zijn voor eigen rekening.
Deze maaltijd is bedoeld voor 60-plussers. U bent welkom
om 17.30 uur. Vervoer kan geregeld worden.
Aanmelden tot en met dinsdag 16 november bij het secretariaat tel. 0314-380232 of 0314-383448.

KERSTTIJD

van de motivatie en het van hieruit zelf verantwoordelijkheid nemen voor ander, effectiever gedrag. Ook wordt er
veel aandacht besteed aan het vergroten van kennis over
voeding en een gezonde leefstijl. En praktische zaken zoals
het samenstellen menu’s, gezonde boodschappen in huis
halen en kookadvies. Optioneel kan de cliënt deelnemen
aan een persoonlijk beweegprogramma om de fysieke gesteldheid te verbeteren. Door deze integrale methode worden niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaken van
het gewichtsprobleem, de onderliggende gedragsaspecten,
aangepakt.
Er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
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www.olthuis-takken.nl

tel.: 0314 - 323726

DEMONSTRATIE
RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Terracotta

Natuursteen

vanaf 19.95 p/m vanaf 39.50 p/m2
2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

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

60 jaar Jubal in Vierakker/Wichmond

Muziekvereniging is belangrijk in dorpsgebeuren

voorzitter Everdien Berendsen
Vorden. Wanneer je verhuist en gaat elders wonen, is het naar goed
Achterhoeks gebruik dat er ‘buurte ‘ wordt gemaakt. Elkaar leren
kennen. Zo ook Everdien Berendsen, afkomstig uit Zeddam en van
beroep lerares aan een basisschool in Doesburg. Everdien vestigde zich
in Steenderen en ging op gegeven moment op bezoek bij haar naaste
buurman Bert van Dijk. Daar ontdekt ze in de gang een trombone. ‘O
wat leuk, ik heb in Zeddam bij de muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid
‘ ook jarenlang trombone gespeeld’, zo zei buurvrouw Everdien.
‘Het gevolg was dat Bert van Dijk mij
uitnodigde om een repetitie bij zijn
muziekvereniging Jubal in VierakkerWichmond bij te wonen. Dat heb ik
gedaan en zelfs meteen al op de trombone van Bert meegespeeld. Vervolgens kon ik een instrument van Ka-

rin Klein Lebbink lenen en vrij kort
daarna had ik een eigen instrument’,
zo zegt Everdien Berendsen die over
enkele maanden vijf jaar lid is van Jubal. En hoe gaat het dan vaak, van het
één komt het ander. Toen ze bij Jubal
iemand vroegen voor de kledingcom-

missie stak Everdien de hand op en
stelde zij samen met Anja Schieven
en Marinthe Jansen de regels op hoe
de uniformen (die aan vervanging toe
waren) er uit moesten zien : voor de
heren een zwart pak met rode das en
pochet en voor de dames eveneens
zwarte kleding met rode corsage! (Bij
Jubal koopt ieder lid zijn of haar eigen kleding!)
In 2007 werd Everdien gevraagd om
bestuurslid te worden en werd zij belast met de jeugdafdeling. In februari
2010 werd zij tot voorzitter van Jubal
gekozen. Een functie die zij met hart
en ziel uitoefent, zo blijkt. Everdien:

‘ Jubal geeft mij wekelijks een stuk
ontspanning, waaruit ik weer de nodige energie haal.’ Bij haar aanstelling tot voorzitter viel ze gelijk met
de neus in de boter. Jubal bestaat dit
jaar namelijk ( 26 oktober ) 60 jaar
en werden er tal van activiteiten op
touw gezet. Eerst was er in april in de
hervormde kerk in Wichmond een
succesvol concert met als titel ‘Harmonie aan de Yssel ‘. Op 6 november
is er t.g.v. van het 60 jarig bestaan
van 15.00 tot 17.00 uur een receptie
in het Ludgerusgebouw.
Overigens bestaat het bestuur van Jubal momenteel uit: Everdien Berendsen voorzitter, Annette ter Horst secretaris, Frits Klein Teselink penningmeester en de leden Tom Garritsen,
Jeanette Altena en Henk Samberg.
De festiviteiten rond het 60 jarig jubileum worden op 23 januari 2011
in de kerk te Baak afgesloten. Dan
geeft Jubal samen met het Vordens
Mannenkoor een speciaal concert. De
muziekvereniging Jubal is momenteel een bloeiende en sprankelende
vereniging met een 45 man sterk
harmonieorkest en een leerlingenorkest met 22 leden. Toch heeft de
vereniging de nodige ups en downs
gekend. De oprichting vond op donderdagavond 26 oktober 1950 plaats
toen een tiental katholieke mannen
besloten een muziekverenging op te
richten met de naam Jubal ( de naam
van de eerste muzikant die in de bijbel werd genoemd).
In 1985 werden er nieuwe uniformen
aangeschaft. In 1997 werd er naast
het harmonieorkest ook een dweilorkest opgericht dat inmiddels weer
is opgeheven. De drumband was in
2003 hetzelfde lot beschoren. Jubal
maakte direct na de eeuwwisseling
een enorme crisis door en telde toen
nog maar 20 leden. Zo rond 2005
krabbelde Jubal uit het diepe dal en
met succes. Everdien Berendsen: ‘ De
reden daarvan was toch wel dat wij
een goed jeugdbeleid gingen voeren.
We presenteerden ons op de basisschool de Garve en nog steeds. Wij

geven daar bijvoorbeeld met behulp
van gediplomeerde instructeurs muzikale vormgeving aan de leerlingen
van de groepen 3 en 4.
De groepen 5 en 6 krijgen de instrumenten gepresenteerd. De muzikale
lessen worden in de groepen 7 en 8
voortgezet, met als resultaat dat er
jaarlijks circa tien tot twaalf leerlingen naar Jubal komen om daarna geleidelijk aan via het leerlingenorkest
door te stromen naar het harmonieorkest. Zo houden wij ons ledental op
peil, want er verlaten ons , vanwege
school en werk elders, natuurlijk ook
leden. Zowel het opleidingsorkest
Nieuw logo Jubal

als het harmonieorkest is bij Henk
Vruggink in uitstekende handen. Jubal is een belangrijk onderdeel van
het dorpsgebeuren en dat werpt zijn
vruchten af. Wat wij ook heel vaak
zien is dat wanneer leden naar een
andere plaats verhuizen, zij toch lid
blijven en in hun nieuwe woonplaats
ook anderen enthousiast voor onze
vereniging maken.

Zo komen de leden niet alleen uit
Vierakker en Wichmond, maar ook
uit Baak, Steenderen, Zelhem en Zutphen. Zij komen hier vooral om de
gezellige sfeer die er bij ons heerst’,
zo zegt Everdien Berendsen. De repetities vinden voor zowel het leerlingenorkest als het harmonieorkest op
de donderdagavond in het Ludgerusgebouw plaats. Everdien Berendsen:
‘Wij hebben een muziekcommissie
die in nauw overleg met dirigent
Henk Vruggink bepaalt welke muziek wij spelen. Jubal gaat niet naar
concoursen. Wel maken wij deel uit
van de Kring Lochem. Bij die Kring
zijn 11 verenigingen aangesloten.
We wisselen over de meest uiteenlopende muzikale zaken, met elkaar
van gedachten. Ook organiseren wij
regelmatig Kringconcerten zoals bijvoorbeeld aanstaande zaterdag in de
sporthal De Lankhorst’, zo zegt de
voorzitter van het jubilerende Jubal.

Nieuws van handbalvereniging Quintus

Zondag 7 november in Kukturhus

Weer winst voor C-jeugd

Quatro Ventos komt naar Ruurlo

Hij wordt op het podium vergezeld
door Wout Pennings op gitaar en
gytzouk, door violiste/pianiste Aili
Deiwiks en contrabassist Lucien Matheeuwsen. Quatro Ventos heeft al
eerder in Ruurlo opgetreden, namelijk bij het kasteeltuinfestival in 2009.
Pessanha vertelt heel geestig over de
inhoud van de liedjes. Voeg daarbij
zijn Portugese accent en zijn hese,
weemoedige stem en men kan zich
de bijzondere sfeer voorstellen die
door Quatro Ventos gecreëerd wordt.
Violiste Deiwiks zal op 7 november
Emanuel ook met enkele nummers
op de piano begeleiden.

Een spannende aanval van Pacelli voor het doel van Quintus.
Hengelo - Afgelopen zondag 24
oktober werd de wedstrijd van SV
Quintus C1 tegen Pacelli/Wessels
Keuk C3 gespeeld in Sporthal De
Kamp in Hengelo Gld. De Hengelose jeugdspelers lieten een goede
en sportieve wedstrijd zien die
met een winst werd beloond: 8-4.
Na een goede competitiestart van de
C-jeugd van Quintus in de uitwedstrijd tegen Groessen, een 6-4 winst,
gevolgd door een gewonnen thuiswedstrijd tegen Apollo ’70 C3 (10-3)
werd zondag jl. de wedstrijd tegen Pacelli eveneens gewonnen, met 8-4. Bijgestaan door de mascotte van Fun23,
de sponsor van dit jeugdteam en trainer/coach Benno Dolphijn liepen de
spelers zich lekker warm, waarna de
wedstrijd startte. Al snel kwam Quintus op winst te staan, maar liet ook
Pacelli van zich spreken tot een gelijkspel, 2-2. Na de rust scoorde het
gastteam eveneens, maar bleef Quin-

tus toch steeds een paar punten voor,
met uiteindelijk een winst van 8-4.
Quintus had met vier wisselspelers
op de bank steeds een fris team in
het veld, wat een voordeel bleek. Er
werd goed aangevallen en verdedigd
maar ook komt eer toe aan de keeper, die een prima rol speelde in deze
wedstrijd.
Het volgende treffen is op 31 oktober
aanstaande, een uitwedstrijd in Gaanderen tegen Minerva C2.

Ruurlo - Fado...het geluk waaraan men lijdt, het verdriet dat men geniet.’
Quatro Ventos is het bijzondere fadokwartet rond zanger/gitarist Emanuel
Pessanha. Fado wordt vaak geassocieerd met enkel droefenis en tegenslag; QUATRO VENTOS brengt echter
naast meeslepende fado’s en ballades

ook optimistische en vrolijke liederen
en geeft bovendien tekst en uitleg om
het publiek maximaal bij de muziek
te betrekken. Hij heeft met QUATRO
VENTOS sinds 1996 een ijzersterk en
succesvol fado-ensemble in handen.

Emanuel Pessanha, zang en gitaar
Wout Pennings, gitaar, gytzouk
Aili Deiwiks, viool en piano
Lucien Matheeuwsen, Kontrabas
www.quatroventos.nl

Het concert is op zondagmiddag 7
november. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunstkringruurlo.nl,
aan de kassa in het Kulturhus, bij
Alex Schoenmode, Dorpsstraat 21 in
Ruurlo en bij Groot Jebbink Bloemen,
Dorpsstraat 57 in Ruurlo.

Gezellige najaarsmarkt op De Wehme
Vorden - Zaterdag 6 november is het weer zover. Oliebollen, nieuwjaarrolletjes maar ook erwtensoep en slaatjes al dan niet samen met
de bezoekers van de groep en dagverzorging zelf gemaakt. Verder
veel kraampjes, met allerlei leuke hebbe dingetjes.
Met o.a. sieraden, bloemstukjes, tassen, jam, kaasboerderij de Vijfsprong, allerlei streekproducten van Vleesboerderij Garritsen, de welfare en natuurlijk

een verloting en nog veel meer. Dit alles wordt begeleid met accordeon muziek van Dick Wagenvoort.
Ook zijn er oude boeken en een kleine rommelmarkt. Het wordt super gezellig, vooral als u ook komt! De opbrengst van de najaarsmarkt komt ten goede
aan de bewoners van De Wehme.
Iedereen is meer dan welkom!

Geslaagde spaarweekactiviteiten
jeugd Rabobank

Dash
UITSLAGEN DASH WEEK 42
Beker Dash DS 1 - Krekkers DS 1 0-2,
Beker Sudosa-Des... DS 1 - Dash DS
1 2-0, VIOS Eefde HS 1 - Dash HS 1
3-2, Beker Tasche/Dyn... DS 1 - Dash
DS 1 2-0, V.IJ.V. HS 1 - Dash HS 3 1-3,
V.C.V. MB 2 - Dash MB 1 0-4, Dash MI
2 - Boemerang MI 2 2-2, Dash MI 1 Boemerang MI 1 2-2, Dash MI 4 - S.C.
GORSS... MI 2 0-4, Dash MI 3 - Tornax
MI 2 0-4, Beker V.C.V. BH 1 - Dash BH
1 3-1

PROGRAMMA DASH WEEK 43
Di 26-10-2010 WIK Steenderen DY 1 Dash DY 1, Dash DS 4 - Givo’92 DS 1,
WSV DY 2 - Dash DY 2
Vr 29-10-2010 Dash HY 1 - Keizersprong HY 1
Za 30-10-2010 WSV MI 2 - Dash MI
2, D.V.O. MI 1 - Dash MI 4, Dash MC
2 - Focus MC 1, Dash MB 2 - Smash
‘68-SC... MB 1, Halley MC 1 - Dash MC
1, Boemerang MI 2 - Dash MI 1, Dash
DS 3 - Focus DS 3, Reflex HS 3 - Dash
HS 2, Boemerang MB 1 - Dash MB 1,
Dash DS 2 - Longa’59 DS 4, Dash HS
1 - Victoria HS 2, VIOS Beltrum DS 3 Dash DS 5, Dash DS 1 - ODI DS 1

Gewichtsconsulente
schrijft boek
Lochem - Gewichtsconsulente
Afke Spiegelenberg heeft sinds
de start van haar praktijk, welke
momenteel gevestigd is op de Emmastraat 5 in Lochem, mensen
met overgewicht begeleid met
het succesvol terugdringen van
dit overgewicht.

Vorden - Ongeveer 1700 kinderen en jongeren hebben in de herfstvakantie op uitnodiging van Rabobank Graafschap-Noord genoten van
de muzikale voorstelling Karel de Kok en de verdwenen kluissleutel
en de films Briefgeheim en Cats & Dogs. De voorstellingen werden
gegeven in het Dorpshuis in Vorden en de bioscoop Cinemajestic in
Zutphen.
KAREL DE KOK
Voor de kinderen tot 10 jaar had de
Rabobank dit jaar gekozen voor de
muzikale voorstelling Karel de Kok
en de verdwenen kluissleutel van
Van Hoorn Theaterprodukties. De
kinderen zongen en klapten uitbundig mee met de liedjes van Karel de

Kok, Frandolien de Hofdame en Fransiscus de Hoofdlakei.
In de uitverkochte zaal was de spanning van tijd tot tijd van de kindergezichtjes af te lezen.
FILMS
De oudere jeugd kon kiezen tussen

de films Briefgeheim en Cats & Dogs.
Met zo’n 1100 tieners werden deze
voorstellingen goed bezocht.
SPAARWEEK
De voorstellingen vonden plaats in
het kader van de spaarweekactiviteiten die Rabobank Graafschap-Noord
ieder jaar in de herfstvakantie organiseert.
Alle jeugdige klanten van de bank
ontvingen in de voorafgaande weken
een persoonlijke uitnodiging voor
een van de activiteiten.

Ook dit jaar een ‘Gedenkmoment’

Vorden - Het was vorig jaar op 2
november, de avond van Allerzielen, een bijzondere ervaring. Uitvaartbegeleider Marion Polman
durfde het aan om, voor wie daar
behoefte aan had, een ‘Gedenkmoment’ te organiseren op de beide
begraafplaatsen van Vorden. Het
blijkt dat er landelijk een groeiende belangstelling is, ook bij
niet-leden van een kerk, om op
Allerzielen een moment te denken aan hen die ons in het afgelopen jaar of een verder verleden
zijn ontvallen: familie, vrienden
of buren. Daar komt een mens in
de haast van het moderne leven
zo weinig aan toe. Daarom is het
goed deze traditie op de vanouds
voor deze herdenking gebruikelijke dag van Allerzielen, in ere te
herstellen.

Ja, het was vorig jaar een bijzondere
ervaring. Op de twee begraafplaatsen
(op de Kranenburg en op de Algemene Begraafplaats) werd ‘s avonds
een groot aantal fakkels geplaatst en
ontstoken en op de hoeken van de
paden stonden brandende vuurkorven De bezoekers werden bij de ingang van het kerkhof ontvangen en

door gastvrouwen begeleid naar de
centrale verzamelplaats. Er klonken
toepasselijke liederen van een koor,
er was een woord van welkom en een
dichteres las een enkel treffend gedicht voor. Wie dat wilde kon daarna
een graf bezoeken en daar bloemen
neerleggen of in stilte een moment
denken aan een dierbare. Er ging
van deze avondlijke wandeling op
het verlichte kerkhof en van de korte
bijeenkomst een bijzondere wijding
uit die enigszins te vergelijken is met
de jaarlijkse ‘Stille omgang’ op 4 mei,
waarin de doden van de laatste wereldoorlog worden herdacht.
GOED INITIATIEF
Natuurlijk werd en wordt dit ‘Gedenkmoment’ geen massaal gebeuren. Dat bleek ook die eerste avond
vorig jaar, hoewel toch een redelijk
aantal personen en soms hele families er aan hebben deelgenomen.
Maar het gaat om het gebaar dat een
bescheiden uitvaartbedrijf de moed
heeft en ook de tijd neemt om dit
‘Gedenkmoment’ te organiseren. Het
is een bewijs dat Marion Polman haar
werk niet beschouwt als alleen een
zakelijke dienstverlening, maar dat
ze met haar inzet ook op een aanspre-

kende manier aandacht wil besteden
aan de verwerking van verdriet. Omdat herdenken daar een belangrijk
element in kan zijn.
OOK DIT JAAR
Zoals gezegd zal het ‘Gedenkmoment
‘ook dit jaar worden gehouden. Of
het weer dan ook zo meewerkt als
vorig jaar toen de temperatuur mild
en een bijna volle maan voor extra
verlichting zorgde, is natuurlijk niet
zeker. Wel zullen leden van het in
Vorden welbekende koor ´Inspiration´ en het koor ´Vocal Impulse’ uit
Zutphen voor toepasselijke liederen
zorgen. Een dichteres draagt een vers
voor dat van toepassing is op deze samenkomst.
Zoals gemeld vinden er twee ‘Gedenkmomenten’ plaats. Op dinsdagavond 2 november om 18 uur is er
een korte bijeenkomst op het R.K.
Kerkhof op de Kranenburg. Om 20.30
uur bent u welkom op de Algemene
Begraafplaats in Vorden. Deze bijeenkomsten zijn mogelijk ook dankzij
de beheerders van de begraafplaatsen
die voor het realiseren van deze bijzondere herdenkingen alle medewerking verlenen.

Ratti
UITSLAGEN
THUIS: 23 okt, 14:30ZatRatti 2(zat) SKVW 3(zat) co 57885 1-1
24 okt, 10:30ZonRatti DA2(zon) - Halle DA1(zon) co 45172 1-0
UIT: 23 okt, 10:30ZatDoetinchem C3
- Ratti C1G be 22382 7-0
24 okt, 10:00ZonRuurlo 6(zon) - Ratti
3(zon) co 29545 1-8
PROGRAMMA
Thuis: 30 okt, 14:30 Zat Ratti 2 (zat) -

Grolse Boys 3 (zat) co 57891
30 okt, 11:30 Zat Ratti E1 - HC ‘03 E3
co 91338
30 okt, 09:30 Zat Ratti F1 - Warnsveldse Boys F7 co 118738
31 okt, 10:00 Zon Ratti 2 (zon) - Lochem SP 5 (zon) co 33390
31 okt, 10:00 Zon Ratti 3 (zon) - Pax 7
(zon) co 33272
Uit: 28 okt, 18:30 Don Warnsveldse
Boys E7 - Ratti E1 co 100108
30 okt, 12:45 Zat Warnsveldse Boys

B3D - Ratti B1GD co 73021
30 okt, 13:00 Zat Vorden C3 - Ratti
C1G co 78784
30 okt, 09:00 Zat Eefde SP E3 - Ratti
E2 co 93759
31 okt, 14:30 Zon SVV ‘91 1 (zon) Ratti 1 (zon) co 5143 Schulte, M.B.J.
31 okt, 09:30 Zon SHE 4 (zon) - Ratti 4
(zon) co 33332
31 okt, 11:00 Zon Rood Zwart DA2
(zon) - Ratti DA1 (zon) co 45706
31 okt, 12:30 Zon AD ‘69 DA2 (zon) Ratti DA2 (zon) co 45717

Ze deed dit aan de hand van een door
haar zelf bedacht afvalproces, gebaseerd op het aannemen van “een
nieuwe manier van leven”. Op basis hiervan heeft Afke besloten zich
hierover verder uit te wijden in een
boek: “Afvallen & Genieten; geen dieet, maar een manier van leven”. In

OKTOBER
27 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
27 Bazar Welfare Rode Kruis in de
Wehme
28 Klootschietgroep Vordense Pan
29 Gezamenlijke bijeenkomst ANBO
en PCOB Hartstichting
NOVEMBER
3 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Lettink
4 Bejaardenkring Vorden
4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

haar boek beschrijft Afke dat het belangrijk is regelmatig te eten en geen
dieet te volgen voor een aantal weken. Het is juist belangrijk jouw voedingspatroon zo aan te passen, dat je
het eetpatroon eigen maakt, dat je
kunt blijven genieten en dat dit een
manier van leven wordt. Niet voor
even, maar voor de rest van je leven.
Dat betekent dus gewoon eten: met
producten die verkrijgbaar zijn in de
supermarkt en waar je met het hele
gezin van kunt genieten. Kortom:
“afvallen & genieten; geen dieet, maar
een manier van leven!” het boek kan
worden besteld via de website www.
gewichtsconsulente-lochem.nl.

tink
10 Lindese Vrouwengroep mmv medewerker ‘t Onderholt
10 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
11 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 ANBO presentatie Reiservaringen
in Nieuw Zeeland
17 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Lettink
18 Bejaardenkring Vorden
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Lettink

Creatieve Markt in
Warnsveld
Warnsveld - Alweer voor de vierde keer, wordt er door Perspectief in november een markt georganiseerd, waaraan veel creatieve
mensen uit Warnsveld deelnemen.
Voor iedereen is er veel te kijken, te
kopen en te genieten. Het aanbod van
artikelen is namelijk heel gevarieerd.
Er zijn: sieraden, keramiek, beelden,
glasobjecten, houten speelgoed, kaarten, verzorgingsproducten, kaarsen,
batik, bloemdecoraties en nog veel

meer. Met de decembermaand in
het vooruitzicht kunt U alvast ideetjes opdoen en leuke cadeautjes aanschaffen. Ook worden er creatieve
kinderactiviteiten georganiseerd en
natuurlijk is er gelegenheid om een
heerlijke kop koffie te drinken.
De toegang is gratis.
Wanneer: Zaterdag 6 november
11.00- 17.00 uur. Zondag 7 november
13.00- 17.00 uur Waar: Het Warnshuus Dreiumme 43 7232 CN Warnsveld Tel: 0575- 522796

Nieuw bij Balans Sabaaydi
kokosstempelmassage
Vorden - Onderga nu een verzorgende welness kokosmassage.
Waar je blij van word.
De behandeling bestaat uit het scrubben met een speciale kruidenscrubstempel van de huid. In deze stempel
zitten vijf ingrediënten, de combinatie herstelt de huid, versterkt het immuunsysteem. Het verwijderd dode
huidcellen en geeft nieuwe energie.
Na de scrubmassage wordt de behandeling vervolgd met warme pure
kokosstempels. De kokos geeft olie
af zodat het een masserende stempelmassage is, die zeer aangenaam

aanvoelt.
Men laat stress los en de levensenergie brengt je weer in harmonie. Deze
behandeling kunt u in de maanden
november en december met korting
ondergaan. Natuurlijk kan men bij
Balans ook terecht voor. Sabaaydimassage een kruidenstempel massage een heerlijke behandeling, waar
je lichaam en geest van in balans
komen. Voetreflexbehandeling zowel voor klachten als ontspannend.
Bel voor de prijzen en verdere info:
0614945936. Zie ook de advertentie
elders in de krant.
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Vragen
We’j nog van too?

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

afd. Dialect

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer)
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag)

Wat is: A. Endepungel.

HOREN

ZIEN

BELLEN

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum)woensdag van 10.00 - 12.00 uur
Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur
Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 - 12.00 uur

B. Rondgengelen.
C. Stomp.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken
0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen
1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties
0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem
www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het
niet mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een
afspraak via 0900 - 8844.

Val op in het donker en bij regenachtig weer
De herfst is begonnen en de donkere dagen zijn aangebroken. Het is vaak mistig of regenachtig.
Juist nu is goede fietsverlichting van belang voor de verkeersveiligheid.
Automobilisten weten dat je een fiets in het donker pas op het allerlaatste moment ziet.
Mensen schrikken als er plotseling iemand voor ze opdoemt.
Houd voor je eigen veiligheid rekening met het volgende:
r "MTGJFUTFSCFOKFLXFUTCBBSJOIFUWFSLFFS
r ;PSHEBUKFBMTGJFUTFS[JDIUCBBSCFOU
r "MMFFOFFOSFGMFDUPSJTOJFUWPMEPFOEFPNPQUJKEHF[JFOUFXPSEFO;FLFSOJFUBMTIFUSFHFOUPGNJTUJHJT
r 'JFUTFO[POEFSWFSMJDIUJOHJTOJFU[POEFSHFWBBS
r ;PSHWPPSHPFEXFSLFOEFGJFUTWFSMJDIUJOH [PEBUBOEFSFXFHHFCSVJLFSTCFUFSSFLFOJOHNFUKFLVOOFOIPVEFO
%FQPMJUJFJOIFUUFBN#SPODLIPSTU[BMEFLPNFOEFUJKESFHFMNBUJHDPOUSPMFSFOPQGJFUTWFSMJDIUJOH8BOOFFSKFJOIFU
EPOLFS[POEFSHPFEFGJFUTWFSMJDIUJOHGJFUTU SJTLFFSKFFFOCPFUFWBOŎ )JFSLPNUOPHFFOCFESBHWBOŎ 
BBOBENJOJTUSBUJFLPTUFOCJK#FOKFKPOHFSEBOKBBS EBOCFUBBMKFŎ  Ŏ BENJOJTUSBUJFLPTUFO
8BBSFFSTUWFSMJDIUJOHBBOEFGJFUTWBTUNPFTU[JUUFO JTEFSFHFMHFWJOHTJOETOPWFNCFSWFSBOEFSEMPTTF
MBNQKFTEJFPQEFGJFUTPGPQIFUCPWFOMJDIBBN[JKOCFWFTUJHENPHFOÓÓL&FOTFUMPTTFGJFUTMBNQKFTLPTUPOHFWFFS
Ŏ 

No-Default bij LIVE@IDEAAL.ORG

‘Sing-in’ bij Het Klavier
Vorden - Drie Vordense zangeressen, Josée van der Staak, Nathaly
Masclé en Rita Boshart zingen
zondagmiddag 31 oktober bij Het
Klavier.
De drie zangeressen, ieder met een
heel eigen stem en repertoire vormen
deze middag een bijzonder drieluik,
zingend over de liefde, sentiment,
hoop en verlangen. Liedjes die passen
bij de schemering van de eerste dag
waarop de ‘wintertijd’ ingaat. Ze zingen solo maar ook als duo en als trio.
Hierdoor is het repertoire divers en

maken ze alle drie een uitstapje naar
een ander genre. Jack van Dodewaard
gaat met zijn virtuoze pianospel de
dames afwisselen en introduceren.

Een fijne hartverwarmende middag
voor liefhebbers van zingen! Het Klavier bevind zich aan de Ambachtsweg
2B te Vorden (industrieterrein Het
Werkveld).

Kijk ook op www.het-klavier.nl. Kaarten, inclusief consumpties, kunnen
vanaf 21 oktober gereserveerd worden onder nummer 0575-550756.

Workshop Haptonomie
Vorden - We voelen altijd en
overal. Een balans tussen denken, voelen en doen, is nodig om
gemakkelijk door het leven te
kunnen bewegen. Jammer dat we
juist over het voelen vaak zo weinig weten.
Inzicht krijgen in voelen is precies
waar haptonomie over gaat. We voelen met ons lichaam. Een beweging
of aanraking roept gevoelens op.
Met de gevoelens verandert er iets in
het lichaam. De haptonoom helpt je
je gevoel ontdekken met je eigen lichaam.
Het is niet voor niets dat men zegt:
Het lichaam liegt nooit! Mensen met
klachten die (mede)veroorzaakt zijn
door gevoelsaspecten hebben baat
bij haptonomische behandelingen,

ook wel haptotherapie genoemd.
Een aantal voorbeelden: Ik voel me
gestrest, ik ben boos zonder te snappen waarom, ik voel me uit balans,
ik loop regelmatig blessures op of ik
kan moeilijk omgaan met mijn rugpijn. Haptotherapie is geschikt voor
volwassenen, ouderen en kinderen.
Wil men kennismaken met haptonomie?

Op donderdagavond 28 oktober geeft
haptonoom Noam Shalgi een workshop ‘Kennismaken met haptonomie’
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat
6. Voor aanmelding of meer informatie kan men contact opnemen met
Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, telefoon 06-57950582, e-mail
info@ontdekjegevoel.nl, of kijken op
www.ontdekjegevoel.nl

‘Kanteling in de Wmo’
Regio - Het Achterhoeks Netwerk
organiseert op donderdag 4 november 2010 een informatieve en
inspirerende avond met als thema
Kanteling in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
De bijeenkomst vindt plaats
in Zalencentrum De Radstake,
Twenteroute 8 Heelweg en duurt
van 19.00 tot 21.30 uur.

Zelhem - Woensdag 3 november speelt de band ‘No-Default’ tussen
20.00 en 22.00 uureen aantal nummers live in het radioprogrammalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
De rockcoverband No-Default maakt
‘Rock tot op het bot’. Lekkere, stevige,
dampende en vooral onmiskenbare
rockcovers! De kracht van No-Default
is de overtuiging waarmee nummers
gebracht worden, alles wat ze in zich
hebben, wordt gegeven. Ze gaan tot
tussen het publiek of nodigen het pu-

bliek uit op het podium. Interactie,
enthousiasme en speelplezier vormen de sleutel tot succes. No-Default
heeft inmiddels al op vele podia in cafés en festivals gestaan. Op 20 november komen ze weer naar Zelhem om
op te treden tijdens de Rocknight in
Eetcafe De Groes. Nadere informatie

over de band vindt u op
www.no-default.nl.
U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’
bijwonen (er wordt geen entreegeld
gevraagd) of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen 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.

Project De Kanteling wil de uitvoering
van de Wmo verbeteren. De Wmo bepaalt dat iedereen volwaardig moet
kunnen meedoen in de samenleving.
Om dat te bereiken, moeten mensen
die in hun maatschappelijke participatie belemmerd zijn, gecompenseerd worden. Het project De Kanteling draagt bij aan de noodzakelijke
veranderingen in denken en doen bij
gemeenten en burgers. Dat vraagt
een nieuwe manier van indiceren.
Niet kijken naar bestaande voorzieningen in de Wmo maar uitgaan van
de beperking of aandoening van de
persoon en oplossingen zoeken hoe
de gevolgen daarvan gecompenseerd
kunnen worden.

SOCIÏ
UITSLAGEN
FC Zutphen 1 - Sociï 1 0 - 1
Sociï 3 - Warnsv.Boys 6 1 - 0
PROGRAMMA
26-10-2010

PRESENTATIES
Suzanne Konijnendijk, projectleider
van de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) zal een verhelderende
toelichting op de Kanteling in de
Wmo en de modelverordering geven.
Petra van der horst, projectleider bij
VCP (Versterking Cliënten Participatie) zal ingaan op de rol van lokale
belangenbehartigers en Wmo-raden.
Na de pauze is er een discussie over
het thema aan de hand van prikkelende stellingen.

Voor meer informatie en aanmelding kun u contact opnemen met
liesbethzwanepolzorgbelang-gelderland.nl, tel: 026-3842822.
Aanmelden kan tot 2 november.
De bijeenkomst is openbaar en vooral
bedoeld voor professionals in de zorg,
gemeentebesturen, lokale belangenbehartigers, wmo-raden, ouderenadviseurs en iedereen die gebruik maakt
van voorzieningen vanuit de Wmo.

Voor meer informatie zie de keitjes,
gidsjes en contactjes elders in dit
blad.

AZC < 23 jr. - Sociï < 23 jr. 20.00 uur
31-10-2010
Sociï 1 - Den Dam 1 14.00 uur
Sociï 2 - Deventer 4 10.00 uur
Sociï 3 VRIJ
FC Zutphen 3 - Sociï 4 10.00 uur
Sociï 5 - Be Quick Z. 5 10.00 uur
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Begroting 2011
Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w
Onlangs berichtten wij u op de gemeentepagina’s uitgebreid
over de begrotingsplannen van b en w. De in de gemeenteraad
vertegenwoordigde politieke partijen geven deze week in een
notendop hun mening over de begroting 2011. In het Contact
van 9 november staat een verslag van de komende begrotingsvergadering. Met deze publicaties hopen wij u een compleet
overzicht van de begrotingsbehandeling van onze gemeente te
geven. De begroting 2011 is in z’n geheel in te zien tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis bij de publieksbalie. Ook
kunt u deze raadplegen op www.bronckhorst.nl → Bestuur en
organisatie → Beleid en rapporten. Verder ligt de begroting ter
inzage in de bibliotheken in Vorden, Hengelo (Gld) en Zelhem.
Begrotingsvergadering
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 4 november over de begroting 2011. U bent van harte welkom om bij
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De vergadering begint om
17.00 uur (let op afwijkende tijd)!

Algemene beschouwingen van de
CDA-fractie Bronckhorst

Bronckhorst kan op
ons rekenen
2010 is een politiek roerig
jaar. Er zijn diverse verkiezingen gehouden. De
gemeenteraadsverkiezingen leidden tot een nieuw
college en een nieuwe raad.
Het college is voortvarend
van start gegaan. Daarnaast hebben de landelijke verkiezingen
tot een complete omwoeling van het politieke landschap geleid
en dit veroorzaakte tot voor kort een grote onduidelijkheid over
het te verwachten beleid voor de gemeenten. Het lijkt erop dat
deze onduidelijkheid voorbij is. Dit alles heeft echter wel geleid
tot een beleidsarme begroting in onze gemeente. Gezien de
uitkomsten die nu bekend zijn, lijken de inschattingen voor de
begroting juist geweest. Er komen echter wel rijksbezuinigingen op ons af en taakverschuivingen die extra geld en werkzaamheden vergen. Het CDA belicht in deze behandeling een
aantal aspecten van de begroting 2011. Vervolgens zien wij de
perspectiefnota in het voorjaar 2011, waarin de eerste uitgangspunten voor de begroting 2012 aangegeven worden, als het tijdstip voor verdere keuzes. Het CDA ziet de afspraken, gemaakt
in het coalitieakkoord, als uitgangspunt voor ontwikkeling van
de OZB.
Demografische ontwikkelingen die bekend zijn geworden dwingen ons tot elementaire keuzes. Het traject naar een toekomstbestendig Bronckhorst dat we ingezet hebben, moet leiden tot
een aangepaste visie op Bronckhorst. Deze heroriëntatie op onze
visie moet haalbare ambities voortbrengen. Burgerparticipatie
is in dit proces onontbeerlijk en noodzakelijk.
Wat betreft verschillende programma’s kunnen wij het volgende
vermelden:
Wonen en werken
Het is noodzaak om in Bronckhorst een prettig woon- en werkklimaat te behouden met oog voor sociale cohesie, noaberschap,
verenigingsleven, werkgelegenheid, rust en ruimte. Demografische ontwikkelingen moeten niet als bedreiging gezien worden
maar ook als kans.
Ontspannen
De voorzieningen die het meedoen van mensen bij sport en
cultuur stimuleren en die het toerisme versterken moeten
zoveel mogelijk in stand gehouden worden. Het CDA vindt dat
de aanwezige voorzieningen een draagvlak moeten hebben bij
inwoners. Zij geven hieraan door middel van burgerparticipatie
draagvlak. Zelfredzaamheid en vernieuwende initiatieven moeten eraan bijdragen.

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het mogelijk het woord te voeren
over:
1. allerhande onderwerpen die niet op de agenda staan
2. agendapunten aangaande projectbesluiten op grond van de
Wet ruimtelijke ordening, die niet in een raadscommissie zijn
behandeld.
U kunt de raad tijdens een raadsvergadering niet toespreken over:
a. de ingekomen stukken en presentaties
b. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur
of het advies van een adviescommissie bezwaarschriften ex
artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van
personen
d. een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Zorg
Bronckhorst stimuleert een culturele en sociale samenleving
met onderlinge betrokkenheid voor alle inwoners. Daarbij
gaat de aandacht vooral uit naar de kwetsbare inwoners. Het
CDA staat pal voor deze kwetsbaren in onze gemeente. Met de
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gaat Bronckhorst
ruimhartig om en het CDA ondersteunt het beleid waarin de
WMO-gelden en een daaraan toegevoegd bedrag van 300.000
euro volledig besteed worden aan dit beleidsveld. Dit is het
ruimhartige beleid waar het CDA voorstander van is. Door
demografische ontwikkelingen (vergrijzing) zal vaker een
beroep op de WMO worden gedaan. Een groter beroep op de
WMO vereist een betere invulling van de besteding van dit
budget. Keuzes moeten leiden tot een evenwichtige verdeling
van het budget naar draagkracht. Alleen meer geld toevoegen,
is naar de mening van het CDA geen verantwoordde oplossing.

e. onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur
Als u tijdens de vergadering het woord wilt voeren, kunt u zich
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.
Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u raadsvergaderingen live volgen.
Neem eens een kijkje. U hoeft hiervoor dus niet meer per se
naar het gemeentehuis!

Hieronder vindt u de reacties van de raadsfracties
op de begroting 2011

Algemene beschouwingen van de
VVD-fractie Bronckhorst
Beschouwingen op
begroting 2011
De VVD is een liberale
volkspartij, die staat voor
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,
sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid van alle
mensen.
In deze tijd van economische en demografische ontwikkelingen is het belangrijk om
verantwoord maatregelen te treffen die haalbaar en betaalbaar
zijn. Gelet op de landelijke bezuinigingen zal er een herbezinning plaats moeten vinden op beleid en beschikbare budgetten. De mens staat voor ons centraal. De gemeente moet zich
daarom richten op een regierol, deregulering en het stimuleren
van eigen verantwoordelijkheid. Dat vraagt om een andere
benadering, namelijk een dienstverlenende en een efficiënte
lokale overheid.

Het jaar 2011 wordt een belangrijk jaar voor Bronckhorst. In het
verschiet liggen diverse beleidsontwikkelingen. De volgende
aspecten zijn hierbij te benoemen:
• integrale beleidsaanpassing aan demografische ontwikkelingen
• verdere participatie van burgers, dorpsbelangenorganisaties
en verenigingen in het te ontwikkelen beleid
• leefbaarheid in kernen creëren en in stand houden door faciliteren van initiatieven van burgers en dorpsbelangenorganisaties.
• verdere landbouwkundige ontwikkeling met oog voor het
landschap. Maatwerk is de basis
• mogelijkheden creëren voor functieveranderingen in het
buitengebied met oog voor het landschap om bedrijvigheid te
stimuleren en ontwikkelen
• ontwikkeling van alternatieve energieopwekking zonder grote
visuele aantasting van onze horizon
• inzet van maatschappelijke organisaties en instanties om ouderen-, jongeren- en gezinsbeleid te realiseren
Tot slot wil het CDA benadrukken dat in deze gemeenteraad:
• met ieders politieke afweging
• in gezamenlijkheid
• zonder polarisatie en
• op respectvolle wijze voor elkaar successen te behalen zijn als
we Bronckhorst als politiek en inwoners samen willen maken.

Namens de CDA-fractie,
Dirk-Jan Huntelaar, fractievoorzitter

Sociale rechtvaardigheid
Uitgangspunt voor ons is dat degenen die niet mee kunnen doen,
op steun van de gemeente moeten kunnen blijven rekenen. In dit
verband heeft de VVD-fractie dan ook grote problemen met de
aangekondigde bezuinigingen op de uitvoering van de WMO
(Wet maatschappelijke ondersteuning). Een bezuiniging van
€ 1,1 miljoen in 2011 achten wij niet realistisch en haalbaar, te
meer er sprake is van een toenemende vergrijzing. Een bezuiniging van deze omvang is voor de VVD dan ook niet acceptabel.
Met betrekking tot de Wet werk en bijstand (WWB) is de VVDfractie van oordeel dat het gevoerde minimabeleid de prikkel
om te werken niet mag wegnemen. Het mag nooit financieel
aantrekkelijk blijven voor mensen die kunnen werken, om in de
bijstand te blijven. Wij vragen ons af of het huidige geldende beleid in de toekomst wel stand mag en kan houden.
Onderwijs
De VVD is van mening dat er ruim aandacht moet zijn voor het
onderwijs. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en het
Centrum voor Jeugd en Gezin zijn basisvoorzieningen die
essentieel zijn voor de ontwikkeling van onze jeugd.
Bij het in stand houden van scholen in onze gemeente moet
rekening gehouden worden met demografische ontwikkelingen, multifunctioneel gebruik, spreiding en bereikbaarheid
van voorzieningen. Dit vergt maatwerk, goed overleg met de
schoolbesturen en doorzettingsvermogen, maar ook begrip en
verdraagzaamheid van de ouders. Voorop staat dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd blijft.
Voorzieningen
Door zelf initiatieven te ontplooien, geven steeds meer inwoners
van Bronckhorst het goede voorbeeld om accommodaties zo

Begroting 2011 - vervolg
optimaal mogelijk te gebruiken en in stand te houden. Hier moet
de gemeente op inspelen door deze initiatieven te faciliteren en
ondersteunen. De VVD blijft zich inzetten voor het realiseren en
behouden van speel- en sportvoorzieningen als trapveldjes in
de wijken. Wat betreft het accommodatiebeleid zet de VVD zich
in om zoveel mogelijk voorzieningen in stand te houden, maar
ook hier geldt een eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
Vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn het cement en de smeerolie
van onze samenleving. Het verhoogt de saamhorigheid en
noaberschap in onze gemeente. De inspanningen van deze
groep van mensen moeten we blijven koesteren en faciliteren.
Ruimtelijke ordening en plattelandsontwikkeling
Zowel Brussel als Den Haag verminderen hun bijdrage aan het
platteland de komende jaren. De toekomst van het sterk veranderende buitengebied is aan het particulier initiatief. De VVD wil
een samenhangend beleid dat zich richt op revitalisering en vernieuwing. Beperken van de lasten voor onderzoek en snellere
vergunningstrajecten zijn daarin een eerste stap.
Daarnaast moeten we de verwachte ontwikkelingen binnen onze gemeente met een positieve insteek benaderen. Zoals bij woningbouwplannen, waarbij gebouwd moet worden naar vraag.
Op ruimtelijke ontwikkeling zal men zeer goed moeten kijken
naar haalbaarheid, betaalbaarheid en aandacht voor kwaliteit
en maatwerk. Ook hier geldt dat wij voorrang moeten geven aan
particulier initiatief.

Een korting op de uitvoering van de WWB is het paard achter
de wagen spannen. Juist in deze tijd moet je mensen actief begeleiden naar werk. Noodzakelijke subsidies aan vrijwilligers,
verenigingen en publieke voorzieningen lopen in de toekomst
gevaar, terwijl deze juist de saamhorigheid versterken en kansen voor mensen bieden. Juist mensen die een beroep doen op
de WMO en de WBB worden dan mogelijk nog een keer getroffen
door bezuinigingen van de komende jaren.
Samenwerken en bundelen
Samenwerken en bundelen zijn wat ons betreft de sleutelwoorden voor de toekomst. Door een goede en breed gedragen
bundeling van activiteiten kun je geld besparen. Maar dit vraagt
om anders denken en het los durven laten van oude gewoontes.
Bijvoorbeeld scholen (bijzonder en openbaar) in één gebouw
onderbrengen is vanuit kostenoogpunt een goede oplossing. Zo
daag je betrokkenen bij de scholen uit om daar zelf een goede
invulling aan te geven. Het meer samen werken moet heel
breed in de hele gemeente op gang gebracht worden. (Sport)
verenigingen kunnen door samen te werken de accommodaties
efficiënter gebruiken. Dit zijn allemaal vormen van vernieuwend
naoberschap. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol.
Maar de PvdA heeft van b en w nog niets gezien op dit vlak.
Mensen op de eerste plaats
Kortom: dit college van CDA en VVD stelt keuzes uit en als ze
kiest is het slecht voor de (minder bedeelde) inwoners! B en w
hebben geen visie op de toekomst; de visie moeten ze nog maken! Voorlopig lijken ze alleen te kiezen voor het verfraaien van
onze dorpskernen. De PvdA zet de mensen in Bronckhorst op de
eerste plaats. Daarom zal de PvdA bij de begrotingsvergadering
voorstellen indienen om het financiële beleid van b en w aan
te passen aan de menselijke maat. Het zijn juist de mensen die
Bronckhorst mooi maken.

GroenLinks vindt dat op andere gebieden juist zo min mogelijk
mag worden bezuinigd. B en w stellen voor om in 2011 voor
1,5 miljoen euro te bezuinigen op de WMO en de WWB omdat
onze gemeente minder geld hiervoor van het rijk krijgt. De
huishoudelijke hulp die mensen nodig hebben vanwege ouderdom, ziekte etc. wordt het meest gekort. Daarnaast gaan de
uitgaven voor voorzieningen (huisaanpassingen, rolstoelen,
scootmobielen) omlaag. Ook op uitgaven om werkelozen weer
aan een baan te helpen wordt bezuinigd. Wij vinden het onbegrijpelijk dat b en w het grootste deel van de bezuinigingen
zoeken in de sociale voorzieningen. De gemeenteraad heeft b
en w enkele jaren geleden opgedragen een ruimhartig sociaal
beleid te voeren: dit is precies het tegenovergestelde. Dat onze
gemeente minder geld van het rijk krijgt voor deze voorzieningen is hiervoor
onvoldoende reden. GroenLinks
vindt het juist
de taak van de
gemeente om de
gevolgen van het
afbraakbeleid
van de nieuwe
regering voor
onze burgers zoveel mogelijk te
verzachten.

Wèl sociaal bezuinigen
Wij zullen samen met andere partijen in de gemeenteraad voorstellen doen voor bezuinigingen die niet alleen maar de zwakkeren in de samenleving treffen. We denken dan in de eerste
plaats aan versobering binnen de gemeente zelf. Je kunt alleen
inwoners vragen de broekriem wat aan te halen als je zelf het
goede voorbeeld geeft. Verder denken we dat het verstandig
is om nog eens goed naar de centrumplannen voor Hengelo en
Vorden te kijken. Wie profiteren hiervan? Vinden onze inwoners
de uitvoering van deze plannen echt belangrijker dan het behoud van een bibliotheek, een sporthal of de subsidie van een
muziekvereniging?

Kortom: D’ran en Samen aan het Werk. De VVD spreekt haar
waardering en respect uit voor alle mensen die het vele werk
binnen onze gemeente verzetten. Dank dat u ons aller functioneren mogelijk maakt.

Namens de VVD-fractie
Marja Hartman, fractievoorzitter

Algemene beschouwingen
van de PvdA-fractie Bronckhorst

is met een gerust hart de OZB kunnen verhogen. Ondernemers
gaan minder belasting betalen en de administratieve lasten
nemen af. We hebben al gezien dat door de krimp er minder behoefte aan (nieuwe) werkgelegenheid is. Uitgaven ten behoeve
van het bedrijfsleven kunnen dus worden verlaagd.

Namens de PvdA-fractie
Antoon Peppelman, fractievoorzitter

GroenLinks verwacht van b en w de komende tijd visie en duidelijke plannen. Wij hopen dat mens, natuur en milieu hierin
voldoende aandacht krijgen. GroenLinks blijft zich hiervoor
inzetten.

Algemene beschouwingen van de
GroenLinks-fractie Bronckhorst

Namens de GroenLinks-fractie
Max Noordhoek, fractievoorzitter

Bronckhorst

Algemene beschouwingen
van de D66-fractie Bronckhorst

Kil saneren op sociale
verworvenheden?
Het college van VVD en CDA
heeft geen visie op de toekomst; de samenhang in de
voorgestelde bezuinigingen
ontbreekt en er worden
geen knopen doorgehakt.
B en w maken de indruk
geen beslissingen te nemen.
In het Bronckhorst van de PvdA worden de lusten en lasten
op een eerlijke wijze verdeeld. Mensen die het toch al moeilijk
hebben moeten worden ontzien: de sterkste schouders dragen
de zwaarste lasten. Het goede minimabeleid dat in de vorige
raadsperiode, mede op ons initiatief is gerealiseerd, moet
worden gehandhaafd. Iedereen moet mee kunnen blijven doen,
ook gezinnen met kinderen en senioren die het minder breed
hebben.
De begroting die is voorgesteld voor 2011 is geen volwassen begroting, ze geeft geen richting. Er moet voor bijna 2 miljoen euro
bezuinigd worden. Om te bezuinigen willen b en w alleen fors
snijden in voorzieningen op het sociale vlak: De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de WBB (Wet werk en bijstand).
De PvdA kiest voor een andere en eerlijke manier: wij willen
mensen die het toch al moeilijk hebben ontzien. We vinden ook
dat de gemeente zelf niet buiten schot kan blijven. De gemeente
kan bijvoorbeeld bezuinigen op het gemeentelijk apparaat en op
de onderhoudskosten van wegen en groen. De miljoenen investeringen in de centrumplannen moeten ons inziens weer tegen
het licht worden gehouden. Als je veel geld uitgeeft aan de verfraaiing van dorpskernen blijft er te weinig geld over voor hulp
aan ouderen en chronisch zieken.
Kritisch kijken
Het klopt: er wordt veel geld uitgegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en dus is het goed hier kritisch naar te
kijken. Wat ons betreft zijn inkomensafhankelijke bijdragen
noodzakelijk om de kosten van de WMO te drukken, daar heb je
geen lange discussies voor nodig.

Blijft Bronckhorst
sociaal?
De gemeente Bronckhorst
staat er goed voor. De
meeste zaken zijn op orde
en de spaarpot is nog goed
gevuld. Toch kunnen we
niet rustig achterover leunen en verder gaan met wat
we doen. Hoe komt dit?
Het rijk wil de komende jaren 18 miljard euro bezuinigen. U
heeft dit ongetwijfeld gehoord. Omdat de gemeente zijn geld
voor het grootste deel van het rijk krijgt, betekent dit ook minder
geld voor onze gemeente. De nieuwe regering wil niét bezuinigen op huizenbezitters en het bedrijfsleven. Over deze onderwerpen hoeven we ons als gemeente dus geen zorgen te maken.
Juist wèl bezuinigd gaat worden op sociale voorzieningen, cultuur, natuur, milieu.
Een tweede reden voor zorg is de krimp van de bevolking. Het
aantal inwoners van onze gemeente neemt af. Dit betekent minder kinderen, dus minder of kleinere scholen; minder arbeidskrachten, dus minder behoefte aan werk; minder gezinnen, dus
minder behoefte aan nieuwe woningen. De ervaring in andere
delen van het land is dat aan de krimp van de bevolking niet veel
is te doen. Aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, toch maar
woningen bouwen in de verwachting dat mensen dan naar de
mooie Achterhoek verhuizen en andere voorstellen die je wel
hoort helpen niet en zijn weggegooid geld.
De GroenLinkse aanpak
Hoe moet de gemeente dan met deze twee uitdagingen omgaan?
GroenLinks heeft op deze vraag de volgende antwoorden. Grote
groepen in de samenleving, dus ook in Bronckhorst, worden
door de nieuwe regering ontzien of krijgen zelfs iets extra. De
subsidie voor huizenbezitters, de hypotheekrenteaftrek, verandert niet. Dit betekent voor GroenLinks dat we als dit echt nodig

Bronckhorst

Kanttekeningen van D66
bij de begroting 2011
De gemeente Bronckhorst
staat aan het begin van een
financieel moeilijke periode.
Het is duidelijk dat de gevolgen van de daling van het
inwonertal, de vergrijzing en
de economische recessie forse invloed zullen hebben op het
gemeentelijk beleid en de gemeentelijke financiën van de komende jaren.
Bij ongewijzigd beleid stevent de gemeente de komende jaren
af op flinke financiële tekorten. De uitgaven stijgen en de inkomsten dalen. Voor 2011 wordt een tekort verwacht van ruim 1,9
miljoen euro. Om de begroting sluitend te krijgen willen b en w
zo’n 1,5 miljoen bezuinigen op de WMO en WBB. De overige 4 ton
sprokkelen ze bij elkaar door plannen voor culturele activiteiten
en toplaagrenovaties bij voetbalverenigingen niet uit te voeren.
Alle overige bezuinigingsmogelijkheden zijn op de lange baan
geschoven.
Kritisch afwegen
D66 is het niet eens met eenzijdige ingrepen. Met name omdat
deze bezuinigingen vooral de zwakkeren in de samenleving
raken. Natuurlijk, ook D66 erkent dat de kosten voor de WMO
dramatisch stijgen en dat hier kritisch naar gekeken moet
worden. Maar het is de vraag of de haalbaarheid van de nu
voorgestelde maatregelen wel is onderzocht. Hadden alle consequenties niet eerst in kaart gebracht moeten worden om tot
een goede afweging te komen?

Begroting 2011 - vervolg

Een andere aanpak
D66 is het niet eens met het door b en w voorgestelde financieel
beleid, maar gaat haar verantwoordelijkheid ook niet uit de weg.
D66 stelt een andere aanpak voor. Een aanpak die gebaseerd
is op grondige analyses van de consequenties van alle bezuinigingen die mogelijk zijn. Een aanpak die b en w op korte termijn
kunnen uitvoeren.

ondervinden van het feit dat scholen worden opgeheven. D66
wil praktische oplossingen zoeken om scholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen bereikbaar te houden
• en voor wat betreft het snijden in subsidies: dit kan pas gebeuren na een grondige analyse van alle mogelijkheden en
van de maatschappelijke consequenties van vermindering
van subsidies

D66 stelt voor een bezuinigingsmatrix op te stellen die de raad
over enkele maanden in staat stelt een weloverwogen keuze
te maken voor de bezuinigingsaanpak voor de komende jaren.
Deze matrix bevat:
• inventarisatie van alle gemeentelijke taken
• inventarisatie van alle mogelijkheden tot bezuiniging of
fasering van projecten en investeringsplannen
• inventarisatie van het effect van de nieuwe manier van
werken van de gemeentelijke organisatie
• inventarisatie van de maatschappelijke en bedrijfsmatige
consequenties van eventuele bezuinigingen
• inventarisatie van de daadwerkelijke opbrengst van elk
bezuinigingsvoorstel

D66 zet zich in voor een koerswijziging op korte termijn in de
aanpak van de bezuinigingen voor Bronckhorst. Met de bezuinigingsmatrix als vertrekpunt kan de politiek de noodzaak van
bezuinigingsmaatregelen aan inwoners duidelijk maken.
In 2011 zijn richtinggevend voor D66: leefbaarheid, krimp, economie en bezuinigen.

Namens de D66-fractie
Gaston Wouters, fractievoorzitter

Krimp als kans
We willen alle mogelijkheden tot bezuinigen onderzoeken en
bespreekbaar maken. D66 ziet de krimp als een kans in plaats
van een bedreiging en is niet bang voor hervormingen.
Alle opties die leiden tot kostenreductie, minder uitgaven of
juist tot verhoging van de inkomsten verdienen aandacht.

Wat betreft het laatste denkt D66 aan versterking van de lokale
economie, revitalisering van de lokale bedrijventerreinen, stimuleren van toerisme en het zoeken naar methoden om, ondanks de krimp, een acceptabel voorzieningenniveau in stand te
houden. Hierbij is de inbreng van inwoners van groot belang.
Waar de krimp noodgedwongen tot schaalverkleining leidt, wil
D66 zich sterk maken voor de volgende zaken:
• waar minder woningen gebouwd kunnen worden dan voorzien, moeten volgens D66 de nieuwe woningen wel geschikt
zijn voor de doelgroep die daar het meest behoefte aan heeft
• nu door de krimp terugloop van schoolvoorzieningen is te verwachten wil D66 er voor waken dat ouders niet te veel hinder

B en w laten op dit moment zien, te gaan voor een laffe bezuinigingsronde:
• 75% van de benodigde bezuinigingen alleen op de WMO en WWB
(Wet maatschappelijke ondersteuning en wet Werk en bijstand)
• 25% van de benodigde bezuinigingen op alle reeds genomen
besluiten die nog niet ten uitvoer zijn gebracht (o.a. toplaagrenovatie voor sportvelden)
Een integrale afweging met een breed maatschappelijk draagvlak wordt niet gemaakt. Maatschappelijke effecten worden niet
aangegeven.

Onze fractie beseft maar al te goed dat er bezuinigd moet worden, maar dan integraal. Iedereen moet eraan bijdragen en
begin dus bij jezelf. Bezuinig eerst binnen het eigen bestuur en
breid het ambtelijk apparaat in 2011 niet uit (waarom uitbreiden als we gaan bezuinigen!). Vervolgens moeten er keuzes
gemaakt worden om te bezuinigen op taken zoals:
• groen- en wegenonderhoud, o.a. geen luxe beplante rotondes
• gemeenschappelijke regelingen, zoals de regio Achterhoek of
het regionaal bedrijventerrein in Doetinchem
• verdere uitvoering van de masterplannen (Hengelo en Vorden)
en het beginnen aan de overige plannen (Steenderen en Zelhem).
Het uitvoeren van deze achterhaalde plannen past in zijn geheel
niet meer bij de huidige ontwikkelingen van bevolkingskrimp
en de door het rijk opgelegde bezuinigingen. Een herbezinning
is hier op zijn plaats

Algemene beschouwingen van de
GBB-fractie Bronckhorst

Dit geeft inzicht in de daadwerkelijke opbrengst van bezuinigingsvoorstellen, zowel op de korte als op de middellange
termijn.

Waar het om gaat is dat iedereen zijn steentje bijdraagt en
bedreigingen weer als kansen worden gezien om meer te doen
met minder.

Gemeentebelangen
bezuinigt ook,
maar dan anders!
De begroting van de gemeente voor 2011 laat een
tekort zien van ca. 1,9 miljoen. Dit tekort ontstaat doordat de
inkomsten, die de gemeente ontvangt van het rijk, teruglopen.
Gezien de toekomstige plannen van het rijk, zullen in de
toekomst deze inkomsten nog verder gaan teruglopen.
Onze gemeente zal dus in de nabije toekomst noodgedwongen
nog meer moeten bezuinigen. Je kunt immers niet meer uitgeven, dan dat je op de bankrekening hebt staan.

Als deze onderdelen worden meegenomen is het voor onze fractie
ook bespreekbaar om evenredige bezuinigingen te realiseren
op de WMO en WWB.
Hiermee zal dit jaar een verantwoord sluitende begroting
behaald kunnen worden. Eerlijk en rechtvaardig.
DUS: Geef inwoners meer ruimte voor eigen initiatief om invulling te kunnen geven aan hun directe leefomgeving. Dan worden
bedreigingen weer kansen als we op de langere termijn kijken
naar nog grotere bezuinigingen.

Namens de GBB-fractie
Evert Blaauw, fractievoorzitter

PROFITEER VAN DE STIGA HERFST-INRUILWEKEN
Estate Collector HST
van

Villa 105

2.790,- voor

van

 2.190,-

2.490,-

Inclusief Multiclip Combi maaidek van 85 cm.
Met inruil van uw oude zitmaaier.
Actie geldig tot 1 januari 2011

Met inruil van uw oude zitmaaier.
Actie geldig tot 1 januari 2011

Park Royal 4x4
van

 6.990,- voor

 6.290,-

 2.490,- voor

Bij aankoop
van een
Stiga frontzitmaaier
krijgt u
10% korting op
handige accessoires
om nog meer
te genieten!

Park Plus
van

 4.790,- voor

 4.290,-

Inclusief Multiclip Combi maaidek van 95 cm.*
Met inruil van uw oude zitmaaier.
Actie geldig tot 1 januari 2011

Inclusief Multiclip
Combi maaidek van 95 cm.*
Met inruil van uw oude zitmaaier.
Actie geldig tot 1 januari 2011
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Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot
16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 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), Recreatie en
toerisme, Voorlichting/communicatie
en promotie, Dualisering
Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
Financien en belastingen, Afval en milieu,
Facilitaire zaken
Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering
Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),
Wegen en groen, Verkeer en vervoer,
Werk, 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) 75 03 84

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
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Nieuw toeristisch-recreatief marketingplan biedt
ondernemers uit branche basis voor promotie
Routes als verbindende factor
Toerisme en recreatie is een speerpunt van beleid in Bronckhorst. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden
toeristen de gemeente en de werkgelegenheid in de sector steeg ten opzichte van de totale werkgelegenheid
in Bronckhorst naar 7,5% (in 2010,
waar dit in 2005 5,9% was). Dit zijn in
totaal ruim 1.000 banen. Het aanbod
in Bronckhorst is uitgebreid; van
accommodaties, natuur, routes tot
evenementen etc. Om het toeristisch
product ‘Bronckhorst’ (nog) beter en
gestructureerder te profileren is een
toeristisch-recreatief marketingplan
opgesteld, dat b en w van Bronckhorst vorige week vaststelden. Doel
van het plan is een basis te bieden
voor ondernemers in de toerisme/
recreatie sector in de gemeente
om Bronckhorst te promoten in de
Achterhoek en binnen Nederland.
Bronckhorst moet hiervoor in 2015
uitblinken door verrassend en onderscheidend te zijn met haar aanbod
ten opzichte van de andere Achterhoekse gemeenten, zodat geïnteresseerden bij de keuze voor de
Achterhoek aan het aanbod in
Bronckhorst denken.
Strategie
Routes vormen daarbij de rode draad.
Zowel in- als extern. Toeristen en

plan een aantal randvoorwaarden
aangegeven. Eén daarvan is natuurlijk dat de toerisme/recreatie sector
het plan omarmt, uitdraagt en zich
inzet om het huidige aanbod verder
(op verrassende/onderscheidende
wijze en steeds meer via de digitale
snelweg) te ontwikkelen. Daarnaast
moeten de betrokken partijen (gemeente, toeristische organisaties als
de VVV en ondernemers) komen tot
een duidelijker organisatie- en communicatiestructuur.
De gemeenteraad bespreekt het plan
in november. Het plan is een samenwerking tussen de gemeente, VVV,
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
en Bronckhorster toeristische ondernemers.
recreanten moeten de juiste richting
naar en door Bronckhorst kennen,
maar ook de verschillende partijen
in de toerisme/recreatie sector in de
gemeente moeten de weg naar elkaar
weten te vinden en activiteiten combineren. Voor deze strategie is onder
meer gekozen omdat:
• de Achterhoek bekend staat als
één van de mooiste fiets- en wandelregio’s van ons land. Bronckhorst kan hierin uitblinken door
haar meerwaarde ten opzichte van
onze omliggende gemeenten te

Binnenkort digitale informatie beschikbaar
in voertuigen brandweer Bronckhorst
Informatie die de brandweer nodig
heeft als elke seconde telt, is binnenkort digitaal beschikbaar in de
Bronckhorster voertuigen via de
zogenaamde Mobiele Data Terminal
(MDT). De actualiteit van de informatie (waaronder de route) en de snelheid waarmee het in de voertuigen
gebruikt kan worden, draagt bij aan
een betere en snellere communicatie. Nu gebeurt het vergaren van
informatie over adresgegevens, de
route, informatie over gevaarlijke
stoffen en risicovolle objecten vaak
nog handmatig.
Door het systeem wordt essentiële
informatie eenvoudig toegankelijk
voor hulpverleners. Bijvoorbeeld de
1-1-2-meldkamer stuurt de benodigde informatie over een melding
naar het brandweervoertuig, waar
het direct op de schermen zichtbaar

komt. Bij een incident wisselen de
meldkamer en het brandweervoertuig informatie uit over onder andere
het incident, de adresgegevens, bluswaterlocaties en de plaats waar het
voertuig zich het best kan opstellen.
Deze communicatie gebeurt vaak
onder grote tijdsdruk en met omgevingslawaai. Hulpverleningsvoertuigen die nog niet voorzien zijn van het
nieuwe systeem gebruiken boeken
en kaarten. Het actualiseren en
controleren van de informatie in de
boeken en kaarten is erg arbeidsintensief. Met de komst van het nieuwe
systeem verandert dit; informatie is
sneller beschikbaar, te updaten en
bij te houden, er zitten minder fouten in en alle hulpverleners hebben
dezelfde informatie. MDT is een pc,
een klein (los) beeldscherm voorin en
een groot beeldscherm achterin. Het
werkt met touchscreens.

verbeteren
• het aansluit bij de vraag van de
consument naar rust, ruimte en
sportieve activiteiten en daarmee
past in de top vijf van themavakanties die mensen ondernemen
• het mogelijkheden biedt om het
toeristisch product te verbeteren
door samen meer en beter na te
denken over het ontwikkelen van
nieuwe, bijzondere arrangementen
Randvoorwaarden
Om de doelen te bereiken is in het

Budget
In het plan worden voor het uitvoeren
van projecten bijdragen gevraagd
van onder andere de gemeente en
ondernemers. De gemeente heeft een
budget voor recreatie en toerisme,
maar is bezig met een zogenaamd
ombuigingstraject naar een toekomstbestendig Bronckhorst. Dit kan
tot gevolg hebben dat we uiteindelijk
minder (financieel) kunnen bijdragen
dan gepland. In 2011 komt hierover
meer duidelijkheid.

Mantelzorg in Bronckhorst
Op deze gemeentepagina’s vindt u
dit najaar om de week een artikel
over mantelzorg in Bronckhorst. Samen met verschillende organisaties
zet de gemeente zich in om mantelzorgers te ondersteunen bij de zorg
die zij verlenen aan familieleden
of vrienden. Zorg, die voor deze
mensen zo enorm belangrijk is. De
organisaties laten u in de artikelen
graag zien met welke activiteiten zij
iets voor u als mantelzorger kunnen
betekenen.

Dag van de Mantelzorg:
feestelijke lunch voor
mantelzorgers
Op 10 november nodigen we alle
Bronckhorster mantelzorgers uit
om deel te nemen aan een feestelijke lunch in zalencentrum ‘t Witte
Paard aan de Ruurloseweg 1 in
Zelhem.
Jaarlijks wordt op 10 november
de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ gehouden. Een dag waarop
aandacht wordt gevraagd voor de
bijzondere zorg die mantelzorgers
geven. Iedereen die zorgt voor een
zieke, dementerende of iemand met
een beperking in zijn omgeving is
mantelzorger. De zorg kan variëren
van éénmaal per week tot 24 uur
per dag en kan soms heel zwaar
zijn. Tijdens de ‘Dag van de Mantelzorg’ worden lokaal diverse activiteiten georganiseerd om daarmee
de mantelzorgers in het zonnetje te
zetten en waardering te tonen voor
de zorg die ze geven. Voor de man-

telzorgers uit Bronchkhorst organiseert het Steunpunt MantelZorg van
VIT Oost-Gelderland een feestelijke
lunch. Dit vindt plaats in zalencentrum ‘t Witte Paard in Zelhem van
11.00 tot 13.30 uur. Wethouder Josephine Steffens van de gemeente
opent de bijeenkomst.
Bent u mantelzorger? Wij hopen u
te mogen begroeten bij de lunch! Er
zijn geen kosten aan verbonden. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij de
VIT Oost-Gelderland, via tel. (0573)
43 84 00 of e-mail secretariaat@
vitoost-gelderland.nl, graag vóór
3 november a.s.

Reconstructie beplanting twee straten in Hengelo

Kastanjelaan
De kastanjebomen in de Kastanjelaan
in Hengelo zijn ziek (kastanjebloedingsziekte) en moeten vervangen
worden. In overleg met de bewoners
is afgesproken hoe het groen in de
straat heringericht wordt. Wij verwijderen de kastanjebomen en herplanten er iepen. Omdat het weghalen van
de bomen schade toebrengt aan de
onderbeplanting, vervangen we ook
dit. In de groenvakken komen twee
soorten bodembedekkende heesters.

Op 1 november beginnen we met de
werkzaamheden. Dan verwijderen
we de bomen en onderbeplanting.
Dit duurt ongeveer een week. Het
weghalen van de boomwortels en het
aanbrengen van nieuwe beplanting
gebeurt begin januari. In die periode
wordt glasvezel in Hengelo aangelegd. Deze werkzaamheden willen wij
met elkaar combineren. Gemaakte
schade aan trottoirs herstellen we
dan in één keer. Van 1 t/m 5 november sluiten wij de Kastanjelaan in

verband de werkzaamheden enkele
dagen geheel af voor het verkeer. Wij
verzoeken bewoners en bezoekers
hiermee rekening te houden en hun
auto deze dagen in een andere straat
te parkeren.
De Heurne
De kwaliteit van de lindebomen aan
De Heurne is slecht. Ook hier zijn in
overleg met de bewoners afspraken gemaakt over het renoveren
van het groen in de straat. De lindes
worden gekapt en we herplanten er
amberbomen. De werkzaamheden
starten op 1 november en zijn naar
verwachting 22 november klaar.
Van 1 t/m 5 november is De Heurne,
tussen de kruisingen met de Hofstraat en de Beatrixlaan, in verband
met werkzaamheden enkele dagen
geheel afgesloten voor verkeer. Wij
verzoeken bewoners en bezoekers
hiermee rekening te houden en hun
auto deze dagen in een andere straat
te parkeren.

Informatieavond over HRe-ketel op 3 november

De gemeente heeft duurzaamheid
hoog in het vaandel staan. Zo hebben
we bijvoorbeeld de subsidieregeling
Achterhoek bespaart, waarmee we
max. 100 inwoners de mogelijkheid
bieden een bijdrage te krijgen als zij
energiebesparende maatregelen aan
hun huis uitvoeren (binnen een paar
weken was de subsidiepot hiervoor
overigens al leeg). Ook is het gemeentehuis zeer duurzaam gebouwd
en zijn we bezig zonnepanelen te
plaatsen op daken van verschillende
gemeentelijke gebouwen. Enige tijd
geleden gaven enkele inwoners bij

ons aan geïnteresseerd te zijn in het
aanschaffen van een HRe-ketel (ook
wel micro WKK genoemd), maar hierover graag meer informatie te willen. In samenwerking met fabrikant
Remeha hebben we daarom besloten
een informatiebijeenkomst te organiseren. Deze is op 3 november a.s.
om 19.00 uur in het gemeentehuis.
Een vertegenwoordiger van dit bedrijf vertelt dan hoe de ketel werkt en
laat ook een voorbeeld van een ketel
zien. Heeft u plannen om een nieuwe,
duurzame ketel aan te schaffen, dan
bent u van harte welkom om deze bij-

eenkomst bij te wonen. Wij verzoeken
u wel even van tevoren aan te geven
met hoeveel personen u komt. Dit kan
via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel.
(0575) 75 02 50.

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!
gebeld. De mensen van het Steunpunt
hebben ons samen weer op weg geholpen.”
Steunpunt Huiselijk Geweld
Slachtoffers, plegers, familieleden,
buren of vrienden kunnen eenvoudig
de eerste stap naar hulp zetten door
anoniem het Steunpunt Huiselijk Geweld te bellen: (0900) 12 62 626 (vijf
cent per minuut). De hulpverleners
van het Steunpunt kunnen inschatten
wat in een bepaalde situatie de beste
aanpak is. Als u belt, geven zij direct

telefonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen.
Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. Dan kan het Steunpunt ervoor
zorgen dat hulpverleners of soms
zelfs de politie worden ingeschakeld.
Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan
helpen om geweld te laten stoppen.
Maar u neemt de eerste stap. Bel
(0900) 12 62 626 of kijk op www.
steunpunthuiselijkgeweld.nl. Daarmee helpt u uzelf. En ook de ander!

Hulp zoeken
David en zijn vriendin weten hoe
moeilijk het is om de eerste stap
richting hulp te zetten. David heeft uit
woede zijn vriendin meerdere malen
geslagen.“Elke keer had ik achteraf
spijt. Ik hou veel van haar, maar ik
kon mezelf niet beheersen. Nadat het
weer was misgegaan, heb ik al mijn
moed verzameld en ben ik op zoek
gegaan naar hulp. Voor ons allebei.
Op www.steunpunthuiselijkgeweld.
nl vond ik informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld en heb ik hen

sociaal-culturele activiteiten ontwikkelen en houden en kan een groter
aantal deelnemers aan activiteiten
meedoen. De subsidie komt uit het
budget dat de gemeente voor onderhoud van dorpshuizen beschikbaar
heeft. We stellen de subsidie beschikbaar onder de voorwaarde dat ook
de provincie Gelderland een subsidie
toekent. Vanzelfsprekend bekostigt
de stichting zelf ook een groot deel
van de verbouwingskosten.

Wist u dat…..
wij onze dienstverlening vergemakkelijkt hebben? Onder andere de
bouw-, sloop- en kapvergunning zijn
onlangs samengegaan in de nieuwe
omgevingsvergunning. Een vergunning die u volledig digitaal kunt regelen, via www.omgevingsloket.nl.
Wilt u liever met ons ingesprek over
bijvoorbeeld uw verbouwplannen?
Dat kan natuurlijk ook. Maak hiervoor een afspraak via ons centrale
telefoonummer (0575) 75 02 50.

omgevingsloket.
nl kan zij haar
vergunningaanvraag indienen.
Hier kan zij
met de vergunningcheck eerst
achterhalen
of ze vergunningsplichtig
is en zo ja, welke informatie ze moet
aanleveren. Deze informatie, bijvoorbeeld een bouwtekening kan zij
gelijk digitaal inleveren. Alles vanaf
huis of bedrijf, dag en nacht. Na het
digitaal inleveren hoort mevrouw De
Vries welke kosten eraan verbonden
zijn, welke procedure gevolgd wordt
en wanneer uiterlijk besluitvorming
plaatsvindt. Zo weet ze precies waar
ze aan toe is.

Informatieavond voor nieuwe inwoners
Op 8 november a.s. organiseert de
gemeente een speciale informatieavond voor nieuwe inwoners. De
avond begint om 20.00 uur en is in
het gemeentehuis. Nieuwe inwoners
vanaf 18 jaar die tussen 1 november 2009 en 1 oktober 2010 in de
gemeente zijn komen wonen kregen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Natuurlijk zijn ook inwoners die
vanaf 1 oktober in Bronckhorst zijn
komen wonen van harte welkom.
Tijdens deze avond stellen burgemeester en wethouders zich voor
aan de nieuwe inwoners en komt aan
bod hoe de gemeentelijke organisatie werkt. Op een informatiemarkt
vertellen medewerkers van de
verschillende afdelingen over onze
producten en diensten. Zo leggen
zij geïnteresseerden graag uit waar
aan gedacht moet worden als ze
gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente
omgaat met jongeren, ouderen, het

verenigingsleven in de gemeente en
het openbaar groen. Maar ook hoe u
als inwoner bijvoorbeeld in aanmerking kunt komen voor voorzieningen
als u minder mobiel bent. Naast onze
eigen mensen is ook een aantal gemeenteraadsleden aanwezig, evenals medewerkers van de politie en
de VVV. De avond wordt omlijst met
een hapje en drankje en duurt tot
ongeveer 22.00 uur.

Winkelopenstelling zon- en/of feestdagen
in 2011

Gemeente ruimt binnenkort grafbedekkingen
waarvan afstand is gedaan

Op de gemeentelijke begraafplaatsen liggen nog verschillende graven (ruim 60 in totaal) waarvan de
rechthebbenden al enige tijd geleden
afstand hebben gedaan. Tot nu toe
hebben wij deze graven (en grafbedekkingen) laten liggen. We willen
de grafbedekkingen (= de stenen)
nu echter gaan ruimen. We hebben
een aannemer opdracht gegeven dit
vanaf begin januari uit te voeren. Het
graf (het ondergrondse gedeelte)
blijft ongemoeid.

De gemeente besloot vorige week het
dorpshuis in Hoog-Keppel een subsidie te verstrekken van 16.000 euro
voor uitbreidingswerkzaamheden. De
huisvesting biedt plaats aan school
De Bongerd en doet dienst als dorpshuis. De voorziening draagt bij aan de
leefbaarheid in het dorp doordat het
een ontmoetingsplaats is voor de gemeenschap. Met de geplande uitbreiding van het dorpshuis, gerund door
de stichting dorpshuis Keppel, kunnen groepen en verenigingen beter

De garage van mevrouw De Vries
Mevrouw De Vries wil van haar
schuur een garage maken. Eerder
had ze hier een inritvergunning,
een sloopvergunning, een bouwvergunning en wellicht nog een
kapvergunning voor nodig. Nu kan
zij volstaan met één vergunning: de
omgevingsvergunning. Via het www.

Zet zelf de eerste stap om huiselijk geweld te stoppen

Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting.
Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen
lichamelijke mishandeling. Over huiselijk geweld praten mensen liever
niet. Als slachtoffer schaamt u zich,
bent u bang of wilt u de ander niet in
problemen brengen. Als pleger bent
u bang voor de gevolgen als u hulp
zoekt. Maar huiselijk geweld stopt
nooit vanzelf. Een eerste stap naar
een oplossing is erover praten met
bijvoorbeeld een vriend(in) of het
Steunpunt Huiselijk Geweld.

Gemeente stelt 16.000 euro beschikbaar
voor uitbreiding dorpshuis in Hoog-Keppel

Bent u nabestaande van een graf
waarvan u afstand van de rechten
heeft gedaan op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen en wilt
u het graf toch intact laten. Dit kan
nog. Neemt u dan voor 1 december
a.s. contact op met de gemeente, via
tel (0575) 75 02 50. Het graf kan dan
op uw naam worden geschreven,
waarmee u (weer) rechthebbende
bent. Hieraan zijn kosten verbonden
(grafrechten).

De gemeente kan per kalenderjaar maximaal 12 dagen aanwijzen
waarop de winkels op zon- en/of
feestdagen geopend mogen zijn. Dit
geldt voor elk deel van de gemeente
afzonderlijk. Deze delen zijn: het
grondgebied van de voormalige
gemeente Hengelo (Gld), Hummelo
en Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem. Onder feestdagen verstaan
we: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.
Aan de ondernemersverenigingen
is gevraagd aan te geven op welke
zon- en/of feestdagen in 2011 zij
de winkels geopend willen hebben.
Individuele winkeliers die geen lid
zijn van een ondernemersvereniging
moeten voor verzoeken voor openstelling in overleg treden met de ondernemersverenigingen en er samen
uitkomen zodat het maximum aantal
aanvragen niet wordt overschreden.
Na dit overleg kunnen zij vóór 15
november a.s. een verzoek bij de ge-

meente indienen. Bij het nemen van
de beslissing geven wij, mochten er
individuele aanvragen binnenkomen,
gelet op het beperkte aantal te verdelen dagen, aan collectieve aanvragen
een hogere prioriteit. Wilt u anderszins goederen te koop aanbieden op
een zon- en/of feestdag, door bijvoorbeeld een braderie of vlooienmarkt
te houden, dan moet u hiervoor een
ontheffing aanvragen. Deze kunt u
downloaden via www.bronckhorst.nl
of aanvragen bij de gemeente.

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 archiefgegevens
nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later) hebben
wij alle gegevens bij de hand.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, flyeren ter promotie van een Beauty en Fashion Night in Zelhem, 19 en 20 november
2010, R.J.H. te Winkel
• Bronckhorst, nationale oogcollecte, 28 november t/m 3 december 2011, vereniging Bartimeus
Sonneheerdt
• Hengelo (Gld), De Veldhoek BV, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van
1 januari 2011 t/m 31 december 2013, J.H. Buchter
• Hummelo, perceel aan de Greffelinkallee, 31 december 2010, carbidschieten van 10.00 tot 19.00
uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 09.00 tot 19.00 uur, carbidschieten Hummelo
• Zelhem, ‘t Witte Paard, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari
2011 t/m 31 december 2013, C.R. van Baardwijk
• Zelhem, veldtoertocht met start en finish bij clubgebouw Zelos aan de Halseweg, 5 december
2010 en 23 januari 2011 van 08.30 tot 12.30 uur, toerclub Zelhem
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.

Kapvergunningen
•
•
•
•
•
•

Drempt, Rijksweg 42, circa 115 populieren, herplant: ja
Laag-Keppel, Rijksweg 94C, 1 els, geen herplant
Rha, Rhabergseweg 8, 1 populier, geen herplant
Zelhem, Brinkweg 32, 1 eik, geen herplant
Zelhem, Halle-Nijmanweg 28, 2 lindebomen, geen herplant
Zelhem, De Maccabae, 2 eiken, herplant: nader te bepalen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8
Wabo)
Ontvangen op 13 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 2, kappen van een aantal bomen
Ontvangen op 14 oktober 2010:
• Keijenborg, Poelsweg 23, kappen 1 apenboom, 1 den en 1 krulwilg
• Steenderen, Eekstraat 7, gedeeltelijk slopen veldschuur
• Vorden, Almenseweg 60, kappen 1 beuk
Ontvangen op 15 oktober 2010:
• Drempt, Hulsevoortseweg 1, slopen schuur
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 13, bouwen terrasoverkapping
• Zelhem, De Platweerd 4, bouwen carport
Ontvangen op 18 oktober 2010:
• Halle, Aaltenseweg 21A, bouwen opvangcentrum
• Halle, Halsedijk 1, plaatsen dakkapel
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 11, aanleggen uitrit
• Vorden, Waarlerweg 1, verbouwen woning
• Zelhem, Arendsenweg 1A, plaatsen reclamebord
• Zelhem, Enkweg 1, bouwen carport
Ontvangen op 19 oktober 2010:
• Halle, Halsedijk 1, slopen schuur
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, kappen 2 eiken en 2 iepen
• Toldijk, Toldijkseweg 21, plaatsen opslagtank
• Zelhem, Terborgseweg 3, slopen woning
Ontvangen op 21 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Maanstraat 1, aanleggen inrit

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 19 oktober 2010:
• Wichmond, sportcomplex De Lankhorst, muziekevenement, verloting en ontheffing art. 35 Dranken Horecawet, 30 oktober 2010 van 18.00 tot 01.00 uur, muziekvereniging Jubal
• Zelhem, Sporthal De Pol, gymnastiekuitvoering, 30 oktober 2010 van 13.00 tot 16.00 uur en van
18.30 tot 21.00 uur, loterij omstreeks 15.00 en 20.00 uur, gymnastiekvereniging SSS
• Zelhem, diverse wegen en percelen rondom Zelhem met start/finish bij Korenweg 4, 32-ste Jan
van Beek endurorit voor motoren, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische dranken, 13 november, tijdelijke ontheffing groepskamperen op perceel nabij Korenweg 4, van 12 op 13 november
2010, Zelhemse auto- en motor club
Afgegeven op 20 oktober 2010:
• Zelhem, slipjacht, 22 januari 2011 van 12.30 tot 16.00 uur, stichting concours hippique Zelhem

Sloopvergunningen
Verzonden op 21 oktober 2010:
• Hummelo, Hessenweg 13, gedeeltelijk slopen achterhuis, komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, slopen (dakplaten) paardenstal, komt asbesthoudend afval
vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelingen
• Hengelo (Gld), tijdens de meeting ‘Rock in Roll out Hengel’ op 12 juni 2011 zijn van 12.00 tot 18.00
uur de Spalstraat, tussen het Iekink en de Ruurloseweg, Kerkstraat, Marktstraat en de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de Regelinkstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de slipjacht op 22 januari 2011 is van 12.30 tot 13.30 uur de Burgemeester Rijpstrastraat, tussen de Markt en het Stationsplein, 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.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een
verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 46, plaatsen hooiberg

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 oktober 2010:
• Hummelo, Loenhorsterweg 7E, bouwen schuur
• Zelhem, Wittebrinkweg 6A, bouwen bijgebouw
Verzonden op 21 oktober 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 8, veranderen showroom

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van
een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het
griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplannen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:
• ‘Buitengebied 2010; Eekstraat 5, 11 en 13 Steenderen’. Het plan heeft betrekking op de bestemmingsuitruil waarbij de Eekstraat 11-13 bestemd wordt als twee burgerwoningen en de Eekstraat 5 als agrarisch bouwperceel
• ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 Halle’. Het plan heeft betrekking op een functieverandering
van agrarisch naar wonen
Aangezien het hier enkel mededelingen 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 bij de publieksbalie in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 2e Berkendijk 8A Hengelo’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 2e Berkendijk 8A Hengelo’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 oktober t/m 8 december 2010 voor een ieder ter inzage. Het
plan heeft betrekking op de aanleg van een nieuw landgoed (Vossebos), dat globaal ligt tussen de
Roessinkweg, de Pinselweg, de 1e Berkendijk en de Venneweg in Hengelo (Gld).

Drank- en Horecawet
• Steenderen, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting op de Prins Bernhardlaan
5, tennisvereniging De nieuwe Hellewei

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 20 oktober 2010:
• Vorden, Nieuwstad 67, vernieuwen en vergroten erker

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 20 oktober 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 77A, veranderen bedrijfspand, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
• Hummelo, Dorpsstraat 32, uitbreiden trappenhuis van een kantoor
• Toldijk, Lamstraat 16A, bouwen melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Wichmond, Ludger 7 t/m 17, bouwen zes woningen

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 20 oktober 2010:
• Vorden, Kerkstraat 3, verbouwen horecagelegenheid

Gehandicaptenparkeerplaats
• Vorden, Het Wiemelink ter hoogte van de tijdelijke huisvesting van basisschool Het Hoge, gemeente Bronckhorst

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00897-ON01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00897-/NL.IMRO.1876.BP00897-ON01
• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• via op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis
Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Onherroepelijke wijzigingsplannen
De volgende wijzigingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• ‘Buitengebied 2009; natuurontwikkeling Riethuisweg Vorden’. Het plan heeft betrekking op de
realisatie van natuurontwikkeling op een perceel nabij de Riethuisweg 3 ten zuidwesten van Vorden. De bestemming wordt gewijzigd van agrarisch naar natuurterrein
• ‘Buitengebied 2009; Zomerweg 50 Drempt’. Het plan heeft betrekking op het verbouwen van de
bestaande boerderij met bakhuis in twee burgerwoningen op het perceel Zomerweg 50 in Drempt
De wijzigingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.
bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:
Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Baaksekampweg 4, vergroten woning, ontheffing in verband met het overschrijden van
de maximale toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’
Het bouwplan ligt van 28 oktober t/m 8 december 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 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.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het
plan naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
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.

Monumenten
Ontwerpbesluiten (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 28 oktober t/m 8 december 2010 het volgende
ontwerpbesluit ter inzage:
• Hoog-Keppel, Slondeweg 1, voor de verbouw van de boerderij
Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 9 december 2010. Indien u dat wenst, worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact met ons opnemen via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Verkeer en vervoer

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 opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons
worden ingediend vóór 9 december 2010. 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.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 27 oktober t/m 8 december 2010 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Stationsplein 8, voor een oprichtingsvergunning voor het veranderen/uitbreiden van het
bedrijf met een biomassa-installatie
De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage
en wel vóór 9 december 2010.
Zij die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Tijdelijke afsluiting Kastanjelaan in Hengelo ivm bomenkap
• Hengelo (Gld), in verband met het kappen van bomen, sluiten wij van 2 t/m 4 november 2010 de
Kastanjelaan, vanaf de Banninkstraat tot de Hummeloseweg, af.
Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Meldingen Landelijk Register Kinderopvang
B en w van Bronckhorst maken bekend dat zij op basis van de Wet Kinderopvang in het Landelijk
Register Kinderopvang hebben opgenomen:
• Kinderopvang Yunio B.V.: kinderdagverblijf KDV De Leer, Sint Michielsstraat 6 in Hengelo (Gld)

Afsluiting Veemarktstraat in Hengelo
Op 19 oktober 2010 besloten b en w van Bronckhorst de Veemarktstraat in Hengelo definitief fysiek
af te sluiten voor doorgaand verkeer.
Situatie
In het kader van het centrumplan Hengelo worden onder andere de Veemarktstraat en de parkeergelegenheid aan de Veemarktstraat heringericht. Hierdoor ontstaat een directe (snelle) doorgang
tussen de Spalstraat en de Bleekstraat. Om sluipverkeer en de hiermee gepaard gaande verkeersonveiligheid tegen te gaan, is het noodzakelijk de Veemarktstraat fysiek af te sluiten voor doorgaand verkeer. De fysieke afsluiting gebeurt met sierpaaltjes. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden voor het centrumplan Hengelo.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende van 26 oktober tot 7 december 2010 een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij 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.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 27 oktober t/m 8 december 2010 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij
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Het complete register is te raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor vragen kunt
u contact met de gemeente opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel Nederland.
Dus ook in de gemeente Bronckhorst. De sirenes geven dan één luid alarm dat 1 minuut en 26
seconden te horen is.
Omdat het om een test gaat, hoeft u geen actie te
ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. Het is belangrijk dat u als
burger bekend bent met het sirenegeluid en weet
wat u moet doen als de sirene gaat in geval van
een ramp:
‘Ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en
zet de radio of TV op omroep Gelderland’. Via deze
omroep wordt u op de hoogte gehouden van de
ramp en ontvangt u zonodig instructies. Op maandag 1 november a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN
• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.
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OPEL STEUNT:
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“Omdat ie het gewoon waard is!”
Opel ambassadeur Dennis van der Geest met zijn Opel Astra.
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Laat je Opel GRATIS checken op 6 november.
De Nationale Opel Testdag komt er weer aan. Dan wordt jouw Opel GRATIS
gecheckt. Tijdens de check is er genoeg te beleven voor jong en oud.
Meer weten en alvast de uitgebreide checklist bekijken? Kijk op opel.nl
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Zondag 7 november
Achterhoekse Streekproducten markt

Volop zo vers van ‘t land Boerenkool

Mooie Goudreinette v.a. 3 kilo voor 1.99
Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman nu 3 kilo 1.99
Harde Uien 5 kilo 1.99
Rode of Witte kool 0.75 per stuk
Sappige Perssinaasappelen 15 voor 1.99
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink

A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com
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Opruiming Opruiming Opruiming
3 november a.s.

opruimingsdag hobbymaterialen
bij Dekoratief Marian
van 9.30 - 11.30 en 13.30 - 16.00 uur
Ringweg 30a - Beltrum - tel. 0544- 464164

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines
Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !
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OP ALLE PANNENKOEKEN

Maatwerk
voor optimaal
genot

Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!
Geen 19% btw op
arbeid maar 6%

NOVEMBER 2010 TOT MAART 2011
DINSDAG T/M VRIJDAG
S.V.P. RESERVEREN 0573-452090

HENGELOSEWEG 2, 7261 LV RUURLO, WWW.HEIKAMP.NL

Vraag n
naar de vele mogelijkheden

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

SCHANSKORVEN

Met mooie harde stenen
gevulde korf constructie.
Leuk voor de de tuin of terras.
Vraag vrijblijvend advies.
Nu leuke akties. Kom kijken in
onze showtuin op Torenallee 8
te Hummelo of mail
robuustentijdloos@gmail.com
0314389398
ROBUUST EN TIJDLOOS

Natuurlijk

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN
www.kachelsbv.nl
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden
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Vorden Hengelo Gld. Keijenborg Zelhem op Glasvezel

Ook Velswijk is geïnteresseerd

Biografiepraktijk Amor Fati
opent haar deuren
Steenderen - Afgelopen maand
opende Debóra Kruithof in het
voorhuis van een oude gerenoveerde boerderij in Steenderen
haar eigen praktijk voor biografisch werk; Amor Fati, Praktijk
voor Levensvragen. Hieronder
volgt een korte kennismaking
met Debóra en het vakgebied van
de biografiek.
WAT IS EEN BIOGRAFIE?
Een biografie is een beschrijving van
het leven van iemand. Je kijkt naar
hoe een leven verloopt, op welke manier iemand zijn leven leeft en wat
die persoon anders wil in het leven.
Een biografie ontstaat wanneer deze
actief wordt gestuurd. Naarmate we
ouder worden ontstaan er levensvragen en daar gaat biografisch werk
over. Biografieonderzoek zet altijd
aan tot authentieke wilsbesluiten
richting de toekomst.

Belangstellende luisteraars voor de uitleg over glasvezel in Velswijk.
Velswijk - Inwoners van Zelhem hebben zich alsnog massaal aangemeld voor de komst van het glasvezelnetwerk. Iedereen die geïnteresseerd was in een aansluiting, kon zich aanmelden voor een glasvezelabonnement bij één van de service providers: Lijbrandt, Concepts ICT
of Kick XL. “Met deze uitkomst laten de inwoners van Zelhem zien
dat ook zij klaar zijn voor de toekomst. De plaatsen Vorden, Hengelo
Gld. en Keijenborg kozen begin juli al voor de aanleg van het moderne communicatienetwerk,” aldus Henk Holtrigter, salesmanager
bij Glashart.
Alleen de huishoudens met een glasvezelabonnement van service provider Lijbrandt, Concepts ICT of Kick
XL zullen uiteindelijk een glasvezelmodem in de woning krijgen. Ze betalen alleen voor de diensten waarvoor
ze gekozen hebben en betalen geen
aansluitkosten. Huishoudens zonder
glasvezelabonnement krijgen de glasvezelkabel tot aan hun perceelgrens
gelegd. Aanleg tot in de woning achteraf kan alleen tegen extra kosten
plaatsvinden.
VAN 40% NAAR 60%
Er is een extra kans voor Zelhem, Vorden, Hengelo Gld. en Keijenborg: Met
een score van 60% doet iedereen mee.
Een belangrijke voorwaarde voor de
uitrol van het glasvezelnetwerk was
dat minimaal 40% van de huishoudens een glasvezelabonnement moest
afsluiten. Het behalen van dit percentage is noodzakelijk om de benodigde
investeringen voor de aanleg terug te
verdienen. Maar met een score van
40% worden alleen de woningen met
een glasvezelabonnement aangeslo-

ten. Wanneer in de eerdergenoemde
kernen een aanmeldingspercentage
van 60% wordt gehaald, gaat Glashart ieder huishouden op het glasvezelnetwerk aansluiten.
VELSWIJK
De informatiebijeenkomst op 21 oktober jl. in buurthuis D’n Draejer in
Velswijk werd goed bezocht. “Uit
Velswijk kwamen reacties: ‘Waarom
krijgen wij het niet en in andere plaatsen wel’,” vertelde Glashart salesmanager Henk Holtrigter aan het begin
van de presentatie. Na wat gesprekken in Velswijk, besloot Glashart samen met een paar enthousiaste inwoners van deze kern, hetzelfde traject
als Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem
in te gaan.
Henk Holtrigter presenteerde het
Glashart project van Reggefiber uit
Rijssen: Fiber to the Home, wat ‘glas
tot in de woning’ betekent. “Reggefiber blijft de eigenaar van het netwerk en verhuurt het aan providers,”
vervolgde hij, waarna hij een filmpje
vertoonde over communicatie van

vroeger en nu en uitleg gaf over wat
glasvezel is, maar vooral welke vele
mogelijkheden er zijn als de woning
is aangesloten op het glasvezelnetwerk. Omdat de aanleg van glasvezel
veel kost, wil Glashart een garantie
dat er gebruik van wordt gemaakt.
Velswijk ligt in het buitengebied en
daarom zijn de aanlegkosten hoger.
Het minimaal vereiste deelnamepercentage ligt daar ook hoger dan in de
andere plaatsen: 80%. Aan het einde
van de presentatie werden vragen gesteld en beantwoord en tenslotte was
er tijd voor een drankje.
Wie geen gelegenheid had om de bijeenkomst in Velswijk bij te wonen,
kan zich richten tot het servicepunt
bij DPC Solutions aan de Markt 1 in
Zelhem. Daar zijn inschrijfformulieren aanwezig. Daarnaast is het mogelijk de aanmelding in te leveren bij
de heer Valentijn van Rooden aan de
Prunushof 80, 7021 LD Velswijk. Inschrijven voor een glasvezelaansluiting in Velswijk kan tot 1 december
2010.
SERVICEPUNTEN
Niet alleen in het centrum van Zelhem, maar ook in Vorden en Hengelo
Gld. heeft Glashart haar servicepunten ingericht. Hier kunnen de inwoners vragen stellen over glasvezel en
het glasvezelnetwerk of een glasvezelabonnement bestellen.
Meer informatie is te vinden op
www.glashart.nl/bronckhorst/

Jubileumconcert Union
en het jazzy ‘Three Bites of the Apple’. Jolanda Brugman soleert op altsaxofoon in ‘El Artistico Saxofonico’
van Leon Vliex. Na de pauze komen
de drie fanfares gezamenlijk op het
podium. De massed-fanfare van ongeveer honderd muzikanten speelt
uit Richard Wagner’s opera Lohengrin ‘Procession to the Minster’.
Van de Amerikaanse componist
Stephen Melillo staat ‘In a cause called Glorious’, in een bewerking van
Harrie Janssen op het programma.
Onbetwist hoogtepunt van de avond
wordt de uitvoering van de Ouverture 1812 van de Russische componist
Tsjaikovsky.

Zelhem - Het wordt een prachtig concert, waarmee muziekvereniging
Union uit Zelhem op zaterdagavond 6 november haar 90-jarig jubileum zal gaan vieren. Union heeft zich voor dit concert verzekerd van
de medewerking van twee gerenommeerde fanfareorkesten uit de
wereld van de Nederlandse blaasmuziek. Fanfareorkest ‘Eendracht’
uit Eerbeek en fanfareorkest ‘Ons Genoegen’ uit Millingen a/d Rijn
komen naar sporthal ‘de Pol’ om daaraan bij te dragen.

Deze componeerde het majestueuze
werk ter herinnering aan de overwinning van het Russische leger op
de legers van Napoleon in dat jaar.
Het werk beeldt de krijgshandelingen uit en de drie orkesten zullen
het compleet met klokkengelui en
kanongebulder uitvoeren. Het jubileumconcert van Union begint om
20.00 uur.

nummer ‘Circius’, een spetterend
werk, waarna o.a. ‘Mars’, een van
de zeven delen uit het symfonische
werk ‘The Planets’ van Gustav Holst

Kaarten zijn ’s avonds aan de zaal
verkrijgbaar, maar kunnen ook worden gereserveerd via de website van
Union, www.unionzelhem.nl

Voor de pauze treedt Union onder
leiding van dirigent Alfred Willering op in eigen bezetting. Het
concert wordt geopend met het

VOOR WIE IS EEN BIOGRAFISCH COACH BEDOELD?
Biografiewerk is voor jong en oud.
Ten tijde van bijvoorbeeld een crisis of
een burnout, bij verlies, rouw, moeilijkheden op de werkplek, relatieproblemen, beroepskeuzes en ziektes
kan een levensvraag je bezighouden.
In goede tijden zijn deze vragen niet
hoorbaar. “Als biograaf kan ik hier de
juiste vragen over stellen. En het verrassende antwoord zit in jezelf. Soms
heeft iemand ook enkel en alleen
de behoefte om het levensverhaal te
vertellen en dan kan een aandachtig
luisterend oor een uitkomst zijn”.
HOE WERKT ZE ALS BIOGRAFISCH COACH?
Het leven van een mens, een ‘levensloop’, is onderverdeeld in 4 grote
perioden van 21 jaar. Dit zijn de seizoenen van het leven; lente, zomer,
herfst en winter. Elk van deze perioden is onderverdeeld in 3 fasen van
7 jaar en elke fase van 7 jaar kent
zijn eigen wetmatigheden. “Ik werk
met het Levenskleed; de cirkel van
het leven. De hierboven genoemde

levensloop is op dit kleed heel duidelijk te zien. Het Levenskleed is een
gevilt kleed van schapenwol met 12
levensfasen van 7 jaar. Door het kleed
wordt helder hoe een leven loopt en
je ziet hierop ook de spiegelingen van
bepaalde fasen. Als er bijvoorbeeld in
de periode van ongeveer 56-63 jaar
een vraag naar boven komt, zou je
kunnen kijken naar de periodes van
0-7 en van 35-42 jaar. Welke kwaliteit is daar blijven liggen, wat ben je
kwijtgeraakt? Maar ook in de andere
fasen kan het geheim zitten dat ontrafeld wil worden. Door dit geheim
te ontrafelen krijgt de mens weer een
kans om zich hiermee uiteen te zetten.
Vaak komt de cliënt met een bepaalde
vraag en achter deze vraag zit eigenlijk altijd een andere vraag waar het
uiteindelijk om gaat. Met deze uiteindelijke vraag gaan we op weg door de
levensloop met haar fasen. Door de
juiste vragen te stellen wordt bij de
cliënt het antwoord op zijn of haar
vraag zichtbaar. Het is iedere keer
weer verrassend en bijzonder waar
de essentie zit in een verhaal; de rode
draad waar je mee verder kunt en die
je kunt omvormen tot een gouden
draad. Er wordt een kracht zichtbaar
waar de cliënt mee verder wil”. “Het
is belangrijk dat er vertrouwen is tussen de cliënt en mijzelf als biograaf.
Een oriënterend kennismakingsgesprek is altijd mogelijk. Ik ben daarnaast als reizend biograaf beschikbaar om bij de cliënt thuis te komen
als de drempel te hoog is of wanneer
iemand niet in staat is om zelf bij de
praktijk langs te komen”. Iedere dag
is een nieuwe dag om opnieuw te
beginnen. Laat het onuitgesprokene
herleven; het schept ruimte, inzicht
en geeft inspiratie.

Voor meer informatie kunt u kijken
op www.praktijk-amorfati.nl of emailen naar debora@praktijk-amorfati.nl Praktijk Amor Fati is gevestigd
op het volgende adres: Dr. A. Ariënsstraat 41 7221CB Steenderen 0575441818

Lezing IJssellinie bij de
Odd-Fellows
Zutphen- De Russen komen……,
was een veelgehoorde kreet in
de vijftiger jaren. De koude oorlog was in volle gang en de Nederlandse overheid besloot in
het diepste geheim de IJssellinie
nieuw leven in te blazen. Door
stuwen bij Bemmel, Arnhem en
Olst kon een gebied van Arnhem
tot en met Kampen onder water
worden gezet..
Over dit onderwerp geeft Ingenieur
Jacques Duivenvoorden een lezing.
Met behulp van een beamer zullen
foto’s en (animatie) films duidelijk
maken dat nog vele bouwwerken in
tact zijn. Het meest bekend werd de
ondergrondse commandobunker en
het noodhospitaal op het landgoed De
Haere bij Olst. Maar ook in en rond
Zutphen, Brummen en Doesburg zijn
nog kazematten te vinden. De tankkazemat langs de snelweg bij Doesburg
heeft de provinciale monumentenstatus. De lezing wordt gegeven in de het
Odd-Fellow huis van de Graafschaploge, Marspoortstraat 10 A in Zutphen,
op zondag 7 november om 14.30
uur. Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden. Informatie over deze
lezing kan men krijgen door contact

op te nemen met Dhr. W. Sanders,
tel. 0575-553736. Mailen kan naar
52graafschap@oddfellows.nl

OPEN AVOND.
Na afloop van de lezing is het mogelijk de tempel van het Odd-Fellow
huis te bezichtigen. Voor een nadere
kennismaking met de Odd-Fellows
organiseert de Graafschaploge op
donderdag 18 november een open
avond. De Odd-Fellows vormen een
internationale organisatie, waarvan
de leden zich bezig houden met vragen rond zingeving en ethiek.

Ook proberen ze praktische hulp te
bieden en goede doelen te steunen.
De open avond geeft een beeld van de
zittingen die de leden iedere donderdagavond houden. Na de zitting kunnen bezoekers in ontspannen sfeer
verder praten met bestuur en leden.

De Odd-Fellows kennen loges voor
vrouwen en voor mannen De dichtstbijzijnde loge voor vrouwen zetelt in
Apeldoorn. De avond begint om 20.00
uur. Graag opgeven middels een telefoontje naar de secretaris Dhr.W.
Sanders, tel. 0575-553736. Mailen kan
naar 52graafschap@oddfellows.nl

THT
Drempt - Op 3 december zal de
regio popband ‘Tenminste Houdbaar Tot’ live te horen zijn bij
omroep Gelderland.
Ze hebben een uitnodiging om in het
radioprogramma Halte 7 te komen

spelen en te vertellen over hun UNICEF project.

Het tijdstip is nog niet precies bekend,
maar in iedergeval tussen 10.00 en
12.00 uur.
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VSA bestaat 10 jaar

Categorie Tuin & Dier

Streekproductenmarkt in Toldijk

BoerenBond/Welkoop
wint ING Retail Jaarprijs
BoerenBond/Welkoop heeft de
ING Retail Jaarprijs in de categorie Tuin & Dier in de wacht gesleept.
Als categoriewinnaar maakt BoerenBond/Welkoop ook nog kans op
de hoofdprijs: de Publieksprijs Beste
Winkelketen van Nederland. Op 10
november a.s. wordt deze ‘overall
prijs’ uitgereikt. Het Nederlandse
publiek heeft de afgelopen maan-

den online gestemd op zijn favoriete
winkelketens en heeft ze tevens op
negen aspecten beoordeeld: prijskwaliteitverhouding, prijsniveau,
aanbiedingen, assortiment, service,
vernieuwing, deskundig personeel,
klantvriendelijkheid en de sfeer in
de winkel. Door als beste keten invulling te geven aan de combinatie van
personeel, prijs en assortiment heeft
BoerenBond/Welkoop de categorieprijs gewonnen.

Sugarmama in de Bierkaai
Baak - Vrijdagavond 29 oktober
opent De Bierkaai weer haar deuren voor muziekliefhebbers en
kroegtijgers.

De leden van de Vereniging Streekproducten Achterhoek – de Liemers, de VSA.
Toldijk - Op 7 november 2010 organiseert de VSA weer een gezellige
streekproductenmarkt bij boerderijwinkel ‘De Kruisbrink’ van de familie Garritsen in Toldijk aan de Kruisbrinkseweg. De ruim 22 bedrijven willen laten zien welke mooie producten er in de Achterhoek met
name door hen worden gemaakt. De markt is overdekt en duurt van
11.00 tot 17.00 uur. Er is dan volop gelegenheid tot proeven en kopen.
Speciaal voor de jongere bezoekers is er als extra attractie aardappels
poffen en broodjes bakken, enz.
Het is alweer 10 jaar geleden dat een
groepje enthousiaste agrarische ondernemers, die op hun bedrijven net
iets meer of iets anders deden dan de
traditionele landbouw, de Vereniging
Streekproducten Achterhoek – de
Liemers, de VSA, hebben opgericht.
Hierbij moet men denken aan producenten zoals boerenkaas, zuivel en
ijs van melk van eigen boerderij, aan
worst en nagelhout van zelf gemest
vee en aan jam, sap en wijn van eigen geteeld fruit. Bij deze ondernemers was de behoefte om gezamenlijk nieuwe afzet te creëren, elkaars
producten te verkopen en om kennis
uit te wisselen. Daardoor is het idee

ontstaan om deze vereniging in het
leven te roepen. Het eerste jaar waren
er ongeveer 12 tot 15 leden, inmiddels is het ledental al 36, verspreid
over de hele Achterhoek en Liemers.
Het groeiende aantal leden geeft aan
dat de vereniging voorziet in een behoefte. Het huidige ledenbestand is
erg divers mede door de opkomst van
de Achterhoekse wijnbouw.
Ook zijn de ‘Achterhoek Landwinkels’ op initiatief van VSA opgericht.
De VSA leden presenteren zich op
verschillende fairs en beurzen in het
gehele land en elk jaar wordt een
VSA streekproductenmarkt georganiseerd, waarbij alle leden de mogelijk-

heid hebben om hun producten aan
te bieden en te laten proeven.
Dit jaar vindt de streekproductenmarkt plaats op zondag 7 november
bij boerderijwinkel ‘De Kruisbrink’
van de familie Garritsen in Toldijk.
Met onder andere een stand met ‘Vergeten Groenten’ en een imker die een
bijenvolk laat zien en hierover zal
vertellen. Boerendansers en accordeonmuziek zullen zorgen voor een
vrolijke noot. Kinderen kunnen zelf
broodjes bakken, zich laten schminken en er worden de mooiste figuren
van ballonnen getoverd.
Deze geweldige –overdekte- markt
wordt gehouden van 11.00 tot 17.00
uur en is zeker de moeite waard om
te bezoeken. De burgemeester van
de Gemeente Bronckhorst, dhr. H.
A. J. Aalderink, zal om 12.00 uur de
markt officieel openen. De toegang is
gratis.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Dick Garritsen, tel. (0575) 45 13 61 of
email dick@agfgarritsen.nl.

Crisis night is: Gratis, dus geen entree, geen plastiek maar Bier uut de
pul of iets kleiners, geen podium,
alleen een (vliegend) tapijt. Geen
oorverdovend, maar semi-accoustisch ongeplugd muzikaal geweld.

Kortom...DE ideale kroegavond voor
het hele gezin. Neem je opa en oma
mee! Sugarmama (www.sugarmama.
nl) opent het seizoen met dit fantastische optreden.

Op stapel staan dit jaar nog: 27 november Spinrock (www.spinrock.nl)
Aanrader!! 10 december Twisted Live
(www.twisted-live.nl) Benefietconcert
voor kinderziekenhuis in Kameroen!

Creatief/hobbybeurs
Ruurlo - op zondag 31 Oktober
a.s. wordt de jaarlijkse creatief
en hobbybeurs gehouden bij cafe,
rest. de Luifel aan de Dorpstraat
11.

handdoeken en badjassen enz. Voor
de kinderen is er een grabbelton met
leuke spulletjes. Ook zijn de bekende
warmte zakken weer op de beurs
aanwezig.

Er zijn dit jaar verschillende nieuwe
hobby’s te zien zoals: Zilverklei, eigengemaakte kinderkleding, gevouwen handdoeken en theedoeken als
leuk kadootje. Koffie en chocolade
boeketten en ook met lichaamsproducten, zeepkettingen en het werken met autobanden, geborduurde

En er zijn ook eigen gemaakte sieraden in diverse soorten van Gerdi
Rouwenhorst. Men hoeft zich de wintermaanden niet te vervelen want
voor hobbymateriaal kan men er ook
terecht. Voor verdere inlichtingen
www.hobbybeurs.organiseert.nl of
tel. (0573) 49 12 61.

Concordia bestaat volgend jaar 150 jaar

KeppelCultuur

Oud leden gezocht voor
jubileumconcert

Ieder meisje heeft wel wat!

Hengelo - Koninklijke Harmonie
Concordia uit Hengelo Gld. bestaat volgend jaar 150 jaar. Dit
is een zéér bijzonder jubileum,
omdat er erg weinig verenigingen in ons land zijn die zoveel
jaar bestaan. Wij zijn hier dan
ook erg trots op en willen, samen
met (oud)leden en inwoners van
Hengelo, er een bijzonder mooi
muzikaal jaar van maken.
Op 9 januari 2011 willen wij openen
met een groots jubileumconcert in
sporthal (Multifunctioneel centrum)
De Kamp met als thema ‘Concordia
door de jaren heen’.
Concordia zou ook graag oud leden
willen uitnodigen om dit concert bij
te wonen. Ook zijn wij als vereniging

op zoek naar anekdotes en foto’s
die dan in de pauze van het concert
tentoongesteld zullen worden. Bent
u oud lid - of misschien kent u een
oud lid - heeft u materiaal, of kent u
iemand die in bezit is van oud materiaal wat Concordia aan gaat, zou u
zich dan op willen geven bij het secretariaat mevrouw S. Boerman, Zonnestraat 12, 7255 BD Hengelo Gld. tel.
0575-460454, e-mailadres concordiahengelo@upcmail.nl. Mocht u door
omstandigheden niet in staat zijn om
ons concert te bezoeken, dan zullen
wij auto’s in zetten om u op te halen
en weer thuis te brengen.
Voor alle informatie omtrent alle
feestelijke activiteiten verwijzen wij
u naar onze website:
www.concordia-hengelo.nl

Optredens bij ‘De Zwaan’ in Hengelo

MoonYard en De Taliband

Hengelo - Op 30 oktober aanstaande betreedt rock ’n roll
band MoonYard het podium van
Café De Zwaan. Deze ervaren
band heeft inmiddels al op vele
plekken gespeeld. Onlangs nog
als afsluiter op het Rock ’n Ten
Festival in Doetinchem.

De nummers die MoonYard speelt
hebben de krachtige rock ’n roll uit
het zuiden van Amerika, met daarin
de bezieling van de blues. De band
bestaat uit Arjan Klein Geltink (zang
en gitaar), Hans Hoog Stoevenbelt
(bas), Gerton Eijkelkamp (drums),

Stef Woestenenk (zang en gitaar) en
tegenwoordig aangevuld met Henk
Buiting (hammond orgel) en Matthijs
Barnhoorn (viool).
De avond wordt afgetrapt door De
Taliband. Deze rock ’n roll liefhebbers steken bekende nummers in een
achterhoeks jasje en zorgen voor een
waar feestje. Met als motto: ‘Hoe vetter hoe better!’
Een avond vol rock ’n roll bij de
Zwaan in Hengelo! Aanvang 21.00
uur, entree 5 euro.

Hoog Keppel - Op zondagmiddag 7 november kunt u genieten van een
muzikale middag met Victor van den Broek in Café Spirit. De organiserende commissie KeppelCultuur is er bijzonder trots op dat een
inmiddels landelijk bekende (ex)plaatsgenoot naar Keppel komt met
zijn allernieuwste theaterprogramma!
In ‘Ieder meisje heeft wel wat’ voert
Victor de toeschouwers met zijn muziek mee en maakt hen deelgenoot
van zijn eigen onhandigheid met het
leven. In zijn liedjes laat hij zien hoe
lastig het leven kan zijn, maar ook
hoe leuk! En hoe het tij soms kan keren als je er zelf een flinke draai aan
geeft. Tijdens deze theater- en mu-

ziekvoorstelling zingt Victor naast
zijn eigen repertoire ook prachtige
nummers van o.a. Robert Long. De
Arnhemse zanger groeide op in een
creatief gezin. Al vroeg had Victor
drum en –zangles en stond hij regelmatig op de planken. Later volgde hij
de Academie voor Lichte Muziek in
Hilversum en nam hij deel aan het

Amsterdamse Kleinkunst Festival. Na
zijn Tv-debuut bij Ernst Daniel Smit
in ‘Una Voce Particulare’ volgde al
snel zijn eigen CD ‘Over Kinderen’
met 11 schitterende luisterliedjes
van o.a. Herman van Veen, Annie
M.G. Schmidt en Ivo de Wijs. Ook
waren zijn liedjes meerdere malen te
horen tijdens het radio programma
‘Andermans Veren’ bij de AVRO. ‘Ieder meisje heeft wel wat’ speelt op 7
november in Sportcafé Spirit , Monumentenweg 30 te Hoog-Keppel. Het
theaterprogramma begint om 15.00
uur. De toegang is gratis!
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Zondag 31 oktober in buurtschap Linde

Blubber Run voor
KWF Kankerbestrijding

Liesbeth Bakker, Marcel Bourgondien en Ilona Lenselink (Arjan Mombarg ontbreekt op
deze foto).
Vorden - ‘We hebben tijdens de Blubber Run op enkele plaatsen bij
start en finish en in de tent enkele bussen staan. Daar kunnen bezoekers die sympathie hebben voor de KWF Kankerbestrijding een
donatie in doen. Want daar gaat het zondag 31 oktober wel om: proberen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de KWF’. Dit zegt
Arjan Mombarg die samen met Ilona Lenselink, Liesbeth Bakker en
Marcel Bourgondien dit sportgebeuren organiseert. Het wordt voor
de organisatie de derde keer in successie dat de Blubber Run wordt
gehouden.

binnen zijn. Dat is naar verwachting
rond de klok van 11.30 uur. Direct
na de prestatieloop is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een
wandeltocht over een afstand van 6
kilometer. Honden worden niet toegelaten. Arjan Mombarg: ‘We zijn blij
dat Univé ook dit jaar weer bereid is
om als hoofdsponsor op te treden. En
waar we ook happy mee zijn, Jan van
der Meulen van ‘Sportconnection’
zal het commentaar tijdens de Run
verzorgen. Jan is landelijk bekend als
speaker bij schaats- en skeelerwedstrijden’.
Ilona Lenselink: ‘Ofschoon veel bedrijven het door de recessie thans wat
moeilijker hebben, hebben we toch al
sponsorgelden binnen gekregen. We
hopen nu nog op een ‘grote klapper’
, zo zegt ze lachend, om er direct aan
toe te voegen dat uiteraard elk bedrag
welkom is. Mensen die niet meedoen
maar toch begaan zijn met de Blubber Run actie voor de KWF kunnen
een gift storten bij de Rabobank
153155108 t.n.v. de Stichting Blubber
Run‘. Arjan Mombarg zou zelf ook
graag meelopen, maar moet er vanwege de organisatie, ook op de dag
zelf, van afzien. ‘Wellicht in de toekomst, de intentie is er wel’, zo zegt
de ex-skeeleraar en ex-schaatser.
Hoewel ex? Wat betreft het skeeleren
wel, het schaatsen wil hij toch weer
oppakken. Arjan: ‘Ik heb mij bij de
KNSB als B-rijder in laten schrijven.
Mocht er in de toekomst nog een keer

Het idee ontstond een paar jaar geleden toen in Didam eveneens voor
de KWF Kankerbestrijding de ‘Baggerloop‘ werd gehouden. Aangezien
er in de directe familie-omgeving van
Ilona Lenselink een erfelijke vorm
van borst- en eierstokken kankervoorkomt, besloot Ilona vrienden en
kennissen te mobiliseren om allemaal in Didam mee te doen met als
resultaat dat er maar liefst 11.000 euro voor de kWF werd binnen gehaald
! Arjan Mombarg: ‘Ilona Lenselink
kwam toen hier bij ons met de vraag
of Free Wheel ook wilde sponsoren.
Natuurlijk wilden wij dat en vanzelfsprekend ook meedoen en wat mij
zelf betreft ‘zo hard mogelijk lopen‘.
Na afloop hebben Ilona en ik tegen elkaar gezegd, wat in Didam kan, moet
ook in Vorden lukken’, zo zegt hij. Zo
ontstond de Stichting Blubber Run.
Gezien het fraaie coulissen-landschap
en met de molen van Linde op de achtergrond werd besloten in dit buurtschap een Blubber Run te organiseren. Ilona Lenselink is verheugd dat
er zich voor deze editie van de Blubber Run bij de voorinschrijving al 165
deelnemers hebben aangemeld. ‘Nu
al bijna net zoveel als vorig jaar bij de
start. Tijdens de eerste Blubber Run
in 2008 waren er 235 deelnemers.
Ik heb goede hoop dat we dat aantal
zullen overtreffen’, zo zegt een optimistische Ilona. Deelnemers kunnen
zich voor-inschrijven via www.blubberrun.free-wheel.nl (Uiteraard is
inschrijving op de wedstrijddag ook

‘Kanjer’ bevat bedrijfreportages: welke zakelijke effecten kan een ‘goed
hart’ voor Kanjers voor Kanjers opleven. Na de uitzonderlijke prestaties
van Robert Gesink in de Tour, de
Ronde van Zwitserland, Canada enzovoorts, mag een interview met deze
wielerlegende natuurlijk niet ontbreken. Hij is één van de ambassadeurs
van Kanjers voor Kanjers en is hij
terug te zien in de Veldtoertocht op
4 december aanstaande in Winterswijk. En er staat nog veel meer in
‘Kanjer’ te lezen en te zien.
Stichting Kanjers voor Kanjers
Stichting Kanjers voor Kanjers is
twee jaar geleden ontstaan uit een

spontane actie voor een geweldig evenement: een Veldtoertocht voor een
goed doel. Het enthousiasme van de
vrijwilligers en de motivatie van de
fietsers heeft hen doen besluiten een
stichting op te richten die jaarlijks
een evenement organiseert voor een
specifieke doelgroep.
De stichting kent donaties toe aan
projecten die bijdragen aan de realisatie van hun doelstelling: “Bevordering van het welzijn van het kind, in
het bijzonder door middel van sport
en spel.”

Gedurende het jaar heeft Kanjers
voor Kanjers twee hoogtepunten op
de kalender staan: de Veldtoertocht
en de Tristan Hoffman Challange.
Beide met bekende namen uit de wielerwereld. Daar tussendoor zijn allerlei warme, spontane initiatieven en
acties voor steun aan het goede doel
van de stichting Kanjers voor Kanjers
bijgekomen.
Een flink aantal ideeën heeft Kanjers
voor Kanjers al voor kinderen kunnen verwezenlijken.
Wat zijn die doelen? Wie zitten achter de warme, spontane acties? En
hoe mooi, blij, leuk, gemakkelijk
genieten of leren kinderen van hun
nieuwe sport- en spelspullen? In
‘Kanjer’ spreken zij!

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - Op zaterdag 23 oktober
jl. werd er een springwedstrijd te
Brummen verreden.

op dreef met hun 2 pony’s. Ook in het
indoorseizoen zijn ze goed op dreef.
In Brummen behaalde Ilse met haar
pony Nikita een 1ste prijs tijdens het
B parcours. In het klassiek B parcours
behaalde ze een 4de prijs.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek

Druivenoogst binnen

Ook Mombarg Senior weer van de partij.
mogelijk). Men kan individueel maar
ook in teamverband meelopen. De
kosten bij voor-inschrijving bedragen
8 euro voor volwassenen en voor kinderen t/m 12 jaar 5 euro. De inschrijfkosten per team bedragen 40 euro
(volwassenen) en 12 euro voor teams
t/m 12 jaar.
De deelnemers aan de 4 kilometer
gaan om 11.00 uur bij de Lindese
molen van start. De deelnemers aan
de 6 en 12 kilometer starten nadat
de laatste lopers van de 4 kilometer

een Elfstedentocht worden gehouden, dan kan ik namelijk meedoen.
Verder is het zo, dat wanneer je als
B-rijder tijdens de komende marathon schaats-competitie op de kunstijsbanen in Nederland, een bepaald
aantal punten behaalt, mag je ook tijdens de wedstrijden op natuurijs op
de Weissensee in Oostenrijk starten.
Schaatsen op natuurijs blijft mij namelijk altijd trekken. Maar nu eerst
proberen om de Blubber Run zowel
in sportief als financieel opzicht tot
een succes te maken’, zo zegt hij.

Kerstpakketten voor
Toplita in Roemenië

Overspel

Deze pikante huwelijkskomedie in
drie bedrijven is geschreven door
Frits Criens. De regie is in handen van
Diny Stuart. De uitvoering zal plaats
vinden in het Dorpshuis te Drempt en
begint om 20.00 uur. Winkelier Frits
van Lier heeft in het geheim op Cu-

Regio - De Achterhoek is een
magazine rijker: ‘Kanjer!’ Zo heet
het nieuwe kleurrijke tijdschrift
dat eind november huis-aan-huis
verschijnt en waarin het ‘hart’
van de stichting Kanjers voor
Kanjers gaat spreken. ‘Kanjer’ is
een écht Achterhoeks tijdschrift
dat wanneer je erin kijkt, telkens
weer iets nieuws tussen de regels
leest en waarbij foto’s in één oogopslag een heel verhaal kunnen
vertellen. Een echt tijdschrift dus
dat permanent voor het grijpen
ligt.

De zusjes Ilse en Daphne Lindenschot
waren in het outdoorseizoen al goed

Zanglust Drempt
Drempt - Vrijdag 5 en zaterdag
6 november zal de eigen toneelgroep van Zanglust Drempt het
stuk ‘Overspel’ op de planken
brengen. Een stuk vol misverstanden, intriges en verkleedpartijen
die garant staan voor een heerlijk
avondje lachen.

Kanjers ‘spreken’ in nieuw
gratis magazine

raçao een dochter; Valery. Deze komt
een nieuwe lingerielijn presenteren
en haar vader opzoeken. Tilly, ook
een buitenechtelijke dochter van Frits
uit de roerige jaren van de seksuele
vrijheden, ontdekt haar afkomst en
besluit met Geert, de zoon van Frits,
haar vader het vuur aan de schenen
te leggen. Bij de van Liers ontmoet Valery haar halfbroer en halfzus en met
zijn drieën besluiten ze om hun vader
Frits een lesje te leren. Valery en Geert
zullen ‘verliefd’ worden om Frits op
deze manier tot ‘kleur bekennen’ te
dwingen. Hij kan een liefde tussen
zijn kinderen immers nooit toestaan.

Enthousiaste plukkers hebben de klus geklaard
Drempt - Bij Wijnboerderij ’ t
Heekenbroek aan de Tellingstraat
7 hebben de afgelopen weken,
zo’n 35 vrijwilligers meegeholpen
met de druivenpluk. In het totaal
heeft deze groep in wisselende samenstelling de 2 ha. druiven in 7
dagen geplukt.

Hengelo - Op woensdagmiddag 3
november, tussen 13.30 en 14.30
uur, is er weer gelegenheid om uw
gebreide mutsen, sjaals en dergelijke voor Roemenië weer in te leveren bij Ons Huis in Hengelo Gld.

De wijngaardeniers Neeltje en Job
Huisman zijn tevreden over de opbrengsten. In tegenstelling tot de
berichten van enkele collega’ s in
de Achterhoek is de kwaliteit van de
Dremptse druiven goed.

Ook zeep, kaarsen enzovoorts zijn
weer van harte welkom. De pakketten zullen begin december samen
met een groot aantal andere goederen weer met een vrachtauto van de
firma Hoftijzer / Ton Eikelenboom
naar Roemenië worden gebracht.

De ‘wijnkelder’ gaat dan ook vol trots
open voor een presentatie, rondleiding en proeverij op 30 oktober, 27
november en 18 december.

VOOR MEER INFORMATIE:
Jo Lubbers, tel. 0575 - 463150 of
Hermien Hiddink, tel. 0575-462238.

Ondanks dat 2010 een moeilijk druivenjaar was, valt de hoeveelheid geoogste druiven mee en is de kwaliteit
goed te noemen. Door het late voorjaar liepen de druiven zeer traag uit
en was het groeiseizoen kort.

Ook de overvloedige regen in augustus en september bevorderde de
afrijping niet. Gelukkig heeft oktober veel goedgemaakt en kunnen de
wijngaardeniers nu aan de slag in
de wijnkelder om er weer een goede
wijn van te maken.

Wilt u meer weten over het reilen en
zeilen op de wijnboerderij dan kunt u
een presentatie en een rondleiding in
de wijnkelder inclusief wijnproeverij
meemaken op de zaterdagen 30 oktober, 27 november of 18 december
telkens om 15.00 uur.

De kosten van deze presentatie, rondleiding en proeverij bedragen € 12,50
per persoon. U moet zich wel van te
voren opgeven via telefoonnummer
0314-381988. Daar kunt u ook meer
informatie krijgen over deze activiteit.

Groepen zijn op afspraak het gehele
jaar welkom, informeer dan ook naar
de diverse groepsarrangementen.
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.. vakkundig g ebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat
uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht
volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt
Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen
u al het werk uit handen, van eerste schets
tot oplevering. Meer informatie vindt u op
onze site: www.bruggink-bv.nl.

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

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

€ 25,- korting per man per dag

+ 10% KORTING
op materiaal (excl. glas)
Iets te vieren?
Jubileumboek, flyers...

www.weevers.nl

drukkerij

:WHSZ[YHH[r/LUNLSV.

Zaterdag 30 oktober
Iets te organiseren?
Posters, ﬂyers...

www.weevers.nl

drukkerij

Rock
Night

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Een wijd verspreid netwerk
De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar
voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling
ervan uniek.

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10

drukkerij 8FFWFST

8FFWFST Elna

8FFWFST Net

8FFWFST Emaus

www.weevers.nl

8FFWFST

studio $POUBDU
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Zang en lach tijdens Achterhoekse Avond

Doe mee!

Hans Keuper en Vordens Mannenkoor Spokenjacht in Drempt
Drempt - Halloween is de dag dat
de geesten van de doden weer
over de straat zwerven. Terwijl ze
dat doen hebben ze er lol in om
mensen schrik aan te jagen met
hun monsterachtige uiterlijk en
angstaanjagend gedrag. Want
monsters zijn het, met hun hoofden van pompoenen, tanden als
die van Dracula of met echte heksenbezems in hun hand.
Om de mensen in Drempt en omgeving te beschermen organiseert de
Scouting-groep Sweder van Voorst
ook dit jaar weer een Halloween-spokenjacht. Compleet met griezelige
spelletjes en opdrachten. Met deze
jacht hoopt de scouting de rust weer
terug te doen keren, maar daarbij
hebben zij wel hulp nodig van heel

veel kinderen in de leeftijdsgroep
van de Welpen of de Scouts (7 t/m 15
jaar).
Kom op vrijdagavond 30 oktober om
19.30 uur naar hun verzamelplek
op de Dreef 26 in Drempt. Om 21.00
uur is alles weer voorbij. Wie het nog
een beetje eng vindt, neemt zijn/haar
stoere vader, of een andere volwassene mee. Natuurlijk zijn ook alle
vriendjes en vriendinnetjes van harte
welkom !
Om de sfeer helemaal compleet te
maken is het natuurlijk griezelig
leuk als iedereen ook verkleed komt
als spook, of als een lelijke tovenaar,
of misschien wel als man zonder
hoofd ?
Neem in elk geval wel een stompje
kaars of waxinelichtje mee, want zonder dat is men reddeloos verloren…

“Gouden Jachthoorn 2010
voor Ellens Restaurant”
Prijs voor het beste wildrestaurant van Nederland

Koor en Hans.
Vorden - Wanneer je als Vordens Mannenkoor bij de organisatie van
een Achterhoekse Avond, ‘verhaaltjesverteller’ en troubadour Hans
Keuper in huis haalt, dan weet je: succes verzekert! Het Vordens Mannenkoor was zaterdagavond (voor de gemoedelijkheid) uitgeweken
naar een afgeladen zaal Bakker. Voor het koor wel even wennen want
de zangers op de achterste rij zongen zelfs staande op de stoel.
Na de introductie van het koor (OudRussisch volkslied) kwam Hans Keuper in beeld. ‘Kiek die mannen doar
es staon, het liekt wel alsof ze een
valse eed hebt afgelegd, moar ze
zingt wel de sterren van de hemel’, zo
prees hij. Nadat hij het publiek had
uitgelegd dat jongens uut de Achterhoek langer plat blieft proaten dan de
deerns, kwam de voormalige leraar
biologie in vorm en vertelde hij de
ene na de andere anekdote met een
hoog ‘Dinxper’ gehalte. (Dinxperlo,
de geboorteplaats van Hans Keuper)
Na een korte intro op zijn ‘trekzak‘
zong Hans Keuper, samen met het
Vordens Mannenkoor het door Ferdy
Joly geschreven lied ‘Hanna‘. Bij het

door Hans solo gezongen ‘Jensken‘
waarschuwde hij de zaal vooraf voor
de tekst. ‘Het is softporno uit de 19e
eeuw’, zo sprak hij. Het koor trok in
de ‘Ballade van de fiets ‘(twee boeren
op de fiets naar Emmerich en het bier
daar kost niets) alle muzikale registers open. Dat deden de mannen deze
avond nog enkele keren zoals bijvoorbeeld bij ‘ Matonna Mia Cara’. De zaal
lag in een deuk toen Hans bij elk couplet zijn eigen Nederlandse vertaling
deed! ‘Berend van de Kuperië’ (koor
en Hans) mocht deze avond natuurlijk niet ontbreken. De zaal luisterde
ademloos naar het lied ‘Het olde
darp‘ ‘Ons Dorp’, van Wim Sonneveld met een schitterende eigen tekst

van Hans Keuper, terwijl het koor het
refrein zong: ‘Achter de Vennebulten
zie de tröppe kieften (kieviten) goan’.
In het tweede gedeelte van het programma zongen de mannen dat ze
‘nooit geen bier meer zullen drinken’. De verhalen en liedjes van Hans
Keuper waren veelal van humoristische aard, maar ook liedjes met een
boodschap zoals in ‘ Aan de deur daar
staat een zwerver’, ‘Vertelsels van het
zand ‘ en het liedje waarin Hans zong
dat hij vroeger altijd weer bij ‘va en
moe ‘ kon thuiskomen. In de zaal
kon je een speld horen vallen. Het
Vordens Mannenkoor besloot haar
optreden met de vrolijke nummers
‘Zottelmars‘ en ‘Aus der Traube in
die Tonne’ . Terwijl de zaal inhaakte en meezong bracht het Vordens
Mannenkoor en Hans Keuper aan
het eind van de avond een ode aan
de ‘Bierman‘ (de grootste trekharmonicaspöller die Dinxper ooit heeft gekend), zo vertelde Hans.

Drempt - Een gezellig avond darten met als afsluiting het winnaarskoppel Donderwinkel en
Meijer.
Op zaterdag ‘dartavond’ 16 oktober
werd een Open Koppel toernooi gespeeld in het dorpshuis te Drempt.
De finale ging tussen Michiel Donderwinkel/William Meijer en Daan Koen-

ders/Thijs Bloemen. Het werd een 3-1
overwinning.

Er werd gespeeld volgens het 501systeem met een winnaars- en verliezerspoule. De meeste 180ers gooide
Henk-Jan Lovink en de hoogste uitgooi van 121 kwam op naam van Stefan Landaal. Voor meer informatie
zie ook www.hessendarters.nl

ADVERTORIAL

Reiki……….een cadeau voor jezelf

Verrassingsconcert in Het Anker

Het programma wordt afgewisseld met zang van de
zanggroep Full House, die ook onder leiding van Lucian
Venderink staat. De volgorde daarvan wordt bij verrassing bepaald vanuit ‘de hoge hoed’. Het is namelijk een
zeer afwisselend programma vol klassieke en populai-

In het wild seizoen hebben culinaire
deskundigen van de KNJV - Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

- Nederlandse Wildrestaurants anoniem bezocht en beoordeeld op: kwaliteit en smaak van de wildgerechten,
presentatie, bediening en prijs/kwaliteit verhouding. Ellens Restaurant is
als beste beoordeeld met gemiddeld
cijfer 8.75 en daarmee uitgeroepen tot
beste Wildrestaurant van Nederland.
Vrijdagochtend heeft Ellen Berntsen
van Ellens Restaurant de “Gouden
Jachthoorn” in ontvangst genomen.

Donderwinkel-Meijer wint
Open Koppel toernooi Hess

Publiek genoot met volle teugen.

Steenderen - Op vrijdagavond 29 oktober wordt
in Het Anker in Steenderen een ‘verrassingsconcert’ gehouden door de zangleerlingen van Lucian Venderink. Deze leerlingen brengen ieder op
deze avond liederen ten gehore.

Zelhem - Ellens Restaurant aan
de Burgemeester Rijpstrastraat
10 te Zelhem heeft de “Gouden
Jachthoorn” gewonnen. Deze
prijs voor het beste wildrestaurant werd dit jaar voor de eerste
keer uitgereikt.

re muziek: van Handel en Schubert tot aan Jenkins en
Mayrhofer en van filmmuziek en Keltische muziek tot
aan John Legend en Josh Groban. Daaruit is natuurlijk
vooraf lastig een volgorde te maken. De deelnemers én
luisteraars laten zich dus verrassen op de avond zelf.
Iedere zangleerling, van 18 tot 70 jaar, zingt op zijn
of haar eigen manier één of twee liederen. Bovendien
studeren zij gezamenlijk voor deze avond een lied in,
om dit daar, ook samen met Full House, ten gehore te
brengen. Iedereen is welkom bij dit bijzondere concert,
dat om 20.00 uur begint.

Reiki komt uit Japan en betekent: “Universele Levensenergie”: de oerkracht die
in alles wat leeft aanwezig is. Dr. Mikao Usui ontdekte begin 20ste eeuw een
manier om gebruik te maken van deze energiestroom, met als doel genezing tot
stand te brengen. De toepassing is simpel: Reiki wordt gegeven door handoplegging. Dit kan een behandelaar doen, maar u kunt het ook zelf leren.
Over de hele wereld zijn er miljoenen beoefenaars van deze eenvoudige vorm
van zelfheling. Ook in Vorden is een Reiki praktijk gevestigd. U kunt hier terecht
voor behandelingen, informatiebijeenkomsten, verschillende traditionele Reiki
cursussen en oefenavonden. Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl,
of neem vrijblijvend contact op via email of telefoon. Graag tot ziens bij Reiki
Vorden!
Reiki Vorden
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden.
Mail naar: leijten@reiki-vorden.nl of bel met 0575-553528.
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Profilers groeit verder met
drie ervaren kanjers

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Endepungel: Eindstuk van de dikke darm van het varken.
“De endepungels gebroeke wi’j altied veur de zoere worste”.
B. Rondgengelen: Rondslenteren
“Aover de mark rondgengelen”.
C. Stomp: Volkomen, totaal.
“’k Heb ‘t stomp vergettene”.

Thema ‘zitten’ centraal
bij Sensire servicehuis

De drie versterkingen van links naar rechts: Willem Heeman, Paul Kersbergen en Ynze Moedt.
Doetinchem - Het praktische positioneringsbureau Profilers Communicatie heeft zich onlangs verder versterkt met drie ervaren professionals.
De creatieve discipline is uitgebreid
met Ynze Moedt (33) en Willem Heeman (26); twee ervaren vormgevers

c.q. conceptdenkers. Per 1 oktober is
ook onlinemarketingspecialist Paul
Kersbergen (29) aan boord gestapt van

Profilers, het bureau dat haar klanten
wil inspireren met creatieve ideëen
en, met oog voor resultaat, bijdraagt
een het realiseren van concrete doelstellingen. Zowel on- als offline.

Tripalon Toldijk

Zonnig en koud maar geslaagd,
gezellig en sportief

Vorden - De Sensire thuiszorgwinkels besteden in november
extra aandacht aan comfortabel
wonen en leven. In dit kader is er
op 3 november een ZIT-dag, die
plaats vindt in het Servicehuis
aan de Dorpsstraat 7. Bezoekers
van het Servicehuis kunnen die
dag proef zitten op een keur aan
comfort- en sta-op fauteuils, demonstraties bijwonen en zich uitgebreid laten voorlichten.
GOED ZITTEN
Sta-op stoelen helpen mensen van
een zittende in een staande positie,
zonder dat zij afhankelijk zijn van anderen. Deze stoelen hebben meestal
kantelbare zittingen. Wanneer zo’n
stoel voorzien is van voetensteunen,
een verstelbare rugleuning enz., spreken we van een comfort- of relaxfauteuil.
Goed en comfortabel zitten is belangrijk. Voor iedereen. Als je afhankelijk
bent van een stoel met sta-op hulp of

het gemak zoekt van een comfortfauteuil, is het bovendien belangrijk
dat een stoel goed bij je past. Daarom
worden deze stoelen meestal op maat
gemaakt.

ZIT-DAG
Op woensdag 3 november kunnen
bezoekers van het Servicehuis zelf
ervaren wat voor hen ‘goed zitten’
is. In het Servicehuis, gewoonlijk al
ingericht met comfortabel meubilair,
is op die dag een brede keuze aan
relax- en sta-op fauteuils aanwezig
waarop men kan proef zitten. Daarnaast kunnen demonstraties worden
bijgewoond en is er een deskundige
aanwezig die alle vragen over comfortabel zitten én gemakkelijk opstaan,
kan beantwoorden.

Aanmelden is niet nodig. Voor meer
informatie kan contact worden opgenomen met de klantenservice van de
thuiszorgwinkel op telefoonnummer
0314 - 35 74 19 of e-mail: thuiszorgwinkel.klantenservice@sensire.nl

Willibrord Cultureel
Hengelo - De werkgroep Willibrord Cultureel in Hengelo organiseert jaarlijks een aantal concerten. Voor het Oktoberconcert
waren deze keer het Hengelo’s
Gemengd Koor en de IJsselzangers uitgenodigd. Het is een
mooie muzikale happening geworden waarvan een ieder heeft
genoten.
Het aardige was dat beide koren dezelfde dirigent hebben namelijk Bert
Nijhof. Dat was goed te horen, in positieve zin heeft hij zijn sporen goed
nagelaten bij beide koren. Jammer
dat het gemengde koor te kampen
had met wat zieke leden zodat een
aantal liederen kwamen te vervallen,
maar dit werd naadloos opgevangen
door de IJsselzangers. Het mooie “Into My Heart” van Harry D.Clark werd
gezamenlijk gezongen wat een ver-

rassend goed resultaat opleverde. De
akoestiek in de kerk was heel fijn om
te zingen en dat was goed te merken,
met duidelijk plezier werd er gezongen. Ook hadden de IJsselzangers een
verrassing voor het publiek - niet alleen Harry Dolleman als solist, maar
ook een sopraan Annet Lammers uit
Zutphen trad op. De laatste paar jaar
heeft zij meer met het koor gezongen
en dat dit goed bevalt, blijkt wel uit
een verzoek uit het publiek om het
Wiegenlied van Johannes Brahms
nóg een keer als toegift te zingen.
Natuurlijk werd aan dit verzoek met
plezier voldaan!

Na afloop van het concert was er nog
gelegenheid om even wat na te praten onder het genot van een drankje.
Het is een mooie avond geworden
voor zowel het publiek als de beide
koren!

Van Amerongen 15e
in wereldbeker
Een van de eerste deelnemers in het springconcours.
Toldijk - Afgelopen zondag 17 oktober werd de vierde tripalon gehouden op en rond het terrein van de familie Van de Kamp aan de Wuusweg in Toldijk. Het begon als een koude, maar heldere dag en het was
prachtig zonnig weer.
De deelnemers kwamen in actie tijdens een dressuurproef, een springconcours en een cross, waar punten
mee te verdienen waren. Na een geslaagde, sportieve en vooral gezellige
dag, werden de prijzen uitgereikt per
klasse. De organisatie wil via deze
weg de grondeigenaren bedanken
voor het beschikbaar stellen van hun
land. Dankzij hen hebben de ruiters

een leuke route af kunnen leggen.
Maar dank gaat vooral uit naar alle
vrijwilligers die geholpen hebben
deze dag. Zonder hen kan het allemaal niet plaatsvinden, dus bij deze:
iedereen bedankt voor weer een fantastisch paardensportevenement!
De prijswinnaars in de verschillende
klassen. De 50 cm klasse. Pony’s B/C:
1. Mieke Naberink, 2. Isa Bulten, 3.

Jesse Bekema, 4. Jarno Smit. Pony’s
D/E: 1. Nicole Nijeboer, 2. Eva Smit, 3.
Elzemiek Aalpoel, 4. Denise Michelsen, 5. Christina Friedrich. Paarden:
1. Cara v/d Heijden, 2. Amanda Deflers, 3. Johan Klein Gotink.
De 70 cm klasse. Pony’s B/C: 1. Irissa
v/d Belt, 2. Mira Meijer. Pony’s D/E:
1. Cezanne Peerdeman, 2. Heleen
Harmsen, 3. Kelly Bulsink, 4. Wendy
Spijker, 5. Loes Mars, 6. Janneke Ambagts. Paarden: 1. Nanda v. Zadelhoff,
2. Cristel Jongboer, 3. Marleen Schipper, 4. Jan Loskamp, 5. Laura Dekker,
6. Marjan v. Lavieren.

Wichmond - Veldrijder Thijs van
Amerongen van RTV VierakkerWichmond heeft zondag deelgenomen aan een wedstrijd om de
wereldbeker in het Tsjechische
Pilzen.
De Vordenaar wist in een sterk deelnemersveld naar de 15e plek te rijden. Voor zijn clubgenoten stond
een dag eerder de tweede wedstrijd
in de GOW-competitie in Hardenberg
op het programma. In de categorie
Masters 40+ stond het trio Peter Makkink, Erik Bouwmeester en Jan Wullink aan het vertrek. Makkink moest
net als vorige week achteraan starten,

maar kon direct nadat het startschot
was gevallen naar voren rijden. Hij
passeerde de eindstreep als zesde en
was hier tevreden mee. Bouwmeester eindige op een 14e plek, Wullink
werd 23e.
Bij de Masters 50+ streden Garjo
Kamphuis en Frans de Wit om de
ereplaatsen. Beiden eindigden in de
top tien. Kamphuis finishte als 5e,
terwijl De Wit 10e werd. De laatste
reisde een dag later af naar Brabant.
Tussen de iets jongere Masters 40+
reed De Wit naar een 36e plaats. Aankomende zaterdag rijden de RTV´ers
in Lichtenvoorde het Districtskampioenschap Veldrijden.

30 jaar salade actie op 30 oktober!

Vorden - Ze is niet meer weg te denken uit Vorden
en omstreken, de Salade actie van Christelijke
Muziekvereniging Sursum Corda!
Dit jaar is het helemaal
een jubileumjaar voor
Sursum Corda, want niet
alleen is dit de 30e salade
actie, maar de vereniging
bestaat in november maar
liefst 80 jaar! Ongetwijfeld
heeft u al vernomen van
andere feestactiviteiten
die door de feestcommissie zijn opgezet. Toen Sursum Corda in 1980 haar
50 jarig bestaan vierde,
werd er nagedacht hoe
men de clubkas kon gaan
spekken om de (feest)
activiteiten te kunnen
betalen. ( dat was toen
blijkbaar ook al noodzakelijk) Het idee werd
geboren om een “slaatjesactie” te gaan doen. Dat
was uniek en deed nog
niemand. Het was wel
veel voorbereiding , maar
dat zou voor die ene keer
geen probleem zijn. Hoe
anders liep het! Met medewerking van de plaatselijke middenstand en met
name “de Herberg” is het
begonnen en niet meer
gestopt! Dat dit zich zou
gaan ontwikkelen tot een
jaarlijks wederkerende
happening had toen echt
niemand kunnen denken!
Maar toch is het zo!
Met het toenemen van
de hygiëne-eisen en met
name de eisen aan de
bewaar temperatuur van
de grondstoffen en de salades, is het er niet makkelijk op geworden. Er
moest steeds meer geregeld gaan worden om aan

alles te kunnen voldoen
en zijn de deelnemers onderworpen aan een streng
hygiënevoorschrift. Al
jaren lang bromt er nu
‘s nachts naast de Herberg een zware koelwagen waar niet alleen de
grondstoffen voor een
deel (koel) worden bewaard, maar ook de kant
en klare salades worden
bewaard. Compleet met
een keurig label tot hoelang de salade houdbaar
is. Voor zo’n 3500 salades
is meer dan 1100 kg salade-pasta nodig en kratten
vol groente! Daarnaast
nog zo’n 330 eieren, 45
liter zilveruitjes, 45 liter
doperwten, 45 L saus,
8 platen met gesneden
druiven en 8 platen met
gesneden tomaten, 7 potten peterselie, etc, etc.
Echt veel dus!
Vanuit de koelcel of koelwagen, worden de ingrediënten in kleine porties
op de “lopende band”
gezet en na afronding
van de salade, wordt deze
weer opgeslagen in de
koelwagen. De salades
worden regelmatig getest
op gewicht, samenstelling
v d ingrediënten en natuurlijk op temperatuur.
Vele vrijwilligers hebben
op vrijdagochtend al de
tomaten, druiven en sla
gesneden. Immers alles
moet zo vers mogelijk
zijn, want daar halen we
elk jaar weer de beroemde “lekkerste” smaak
vandaan! Het predicaat :

Prijsrijk weekend
De Vogelvriend
Vorden -Vogelvereniging De Vogelvriend
heeft een goed weekend
achter de rug. Leden
van de vereniging speelden mee op twee open
nationale wedstrijden.
Zowel in Zutphen als
Almen vielen zes leden
in de prijzen.
In Zutphen betrof het de
open nationale van Gewest 3 van de Algemene
Bond van Vogelhouders.
Secretaris Ben Horsting
behaalde daar met een
kleurkanarie bruin opaalgeel mozaiëk type 1 een
eerste prijs met 52-92
punten. Hij viel ook bij
de cultuurvogels in de
prijzen met een Barmsijs klein donkerfactorig
van 92 punten. Die vogel
werd door de keurmeesters uitgeroepen tot de
mooiste cultuurvogel van
de show. T. Bielderman
viel ook in de prijzen met
zijn Scotch fancy schimmel vogels. Hij behaalde
met een stam een eerste
prijs met 367 punten,
met een stel een eerste
prijs met 183 punten en
met een enkele vogel de
eerste prijs met 91 punten. Tevens behaalde hij
met een Raza espagnola
schimmel ook een tweede
prijs met 92 punten. Wim
Berendsen ging met twee
eerste prijzen naar huis.
Met een stel Gloster consort gewaardeerd met

185 punten en een enkele
Gloster corona met 92
punten. Penningmeester
Evert van de Wal behaalde met een stel driekleur
glans spreeuwen een eerste prijs met 183 punten
en tevens een eerste prijs
met een enkele vogel van
91 punten. Voorzitter Kees
Bink behaalde met een
Grijsrug dwergpapegaai
*bronze* fallow van 90
punten een tweede prijs.
In Almen speelden de leden mee op een wedstrijd
van de andere bond. Daar
werden de volgende prijzen in de wacht gesleept:
E. Korenblik: 2e prijs enkel kleurkanarie geel mozaïek type 1 92 punten,
kampioen stel Duitse kuif
wit 183 punten en kampioen enkel Duitse kuif 91
punten. J. Oudenampsen:
tweede prijs enkel zwart
geel intensief 91 punten.
B. Horsting: kampioen
enkel agaat geel mozaïek
type 2 92 punten. K. Bink:
kampioen en bondschild
enkel Agapornis roseicollis opaline groen 92 punten en eerste prijs enkel
Agapornis roseicollis cinnamon groen 91 punten.
W. Peters: kampioen enkel Rosella Opaline lutino
92 punten, kampioen en
bondschild stel Halsbandparkiet pallid groen 187
punten en kampioen stel
Pyrrhura molinae hypoxatha geelflankparkiet
185 punten.
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De enige echte



ZWANENHALZEN

volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 oktober.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

CVX]ikVcYZCVX]i
^cKdgYZc
(%d`idWZg'%&%
“Herberg / Sursum Corda”
salade staat dus borg voor
een optimale kwaliteit!
Ruim 130 (!) vrijwilligers
zullen vanaf vrijdagochtend tot zaterdagavond
actief zijn om deze salades aan de man of vrouw
te brengen, met inbegrip
van de 24 vrijwilligers die
in de nacht van vrijdag
op zaterdag ruim 3000 salades gaan fabriceren in
een “ge-oliede” lopende
band opstelling!
Op zaterdag 30 oktober
worden door een grote
groep vrijwilligers, per
wijk, de salades verkocht.
Ze worden dus bij u aan de
deur gebracht! (Zie advertentie elders in dit blad)

Wilt u speciale slaatjes laten maken, bv een opgemaakte salade voor 4, of
voor 8 personen bel dan
naar het telefoonnummer: 0575 551098 (Annemiek van Savoyen) Bent u
niet de hele dag thuis, of
heeft u onze bezorgauto’s
gemist, dan hoeft u onze
super salades echt niet te
missen! Kom dan gewoon
naar onze speciale salade
marktkraam bij cafe restaurant “de Herberg”. U
ziet het, de gehele vereniging is met man (en
vrouw) en macht in de
weer om u van heerlijke
salades te voorzien. Ook
deze 30e keer! Eet u smakelijk!

Bluesrockende
melancholie bij
De Slof
Vorden - Zinderende
gitaren, dampende
hammonds en rollende
drums knallen zondagmiddag 31 oktober in
De Slof met de Utrechtse band Brickyard. Het
zijn dé ingrediënten
voor een hartverscheurende rocksessie met
een tikkie blues, maar
ook van een goede rockballad is de band zeker
niet vies.
DOORBRAAK MET
DEBUUTALBUM
“Live knalt het dak af
van ieder podium dat
Brickyard betreedt. De
Nederlandse bluesrockers
grijpen het publiek bij de

kladden en laten pas los
als de laatste noten van de
toegiften hebben geklonken”, aldus een recensie
van popmagazine Heaven.
“Hun debuutalbum ‘Hey
you’ zou wel eens voor de
grote doorbraak kunnen
zorgen.”
Brickyard bestaat uit:
Monique Cillessen (zang),
Ruud Maalderink (gitaar),
Herman van Donkersgoed
(toetsen), Ad van der Rijt
(basgitaar) en Peter Zijderveld (drums).
Maak het zelf mee en kom
zondag 31 oktober naar
eetcafé De Slof, Dorpsstraat 43.Voor meer info:
www.deslofvorden.nl

BV\]Zia^X]ij^i4
:gkVVg]dZbdd^Yj^hiZgc^h^hZc`dbcVVgYZCVX]ikVcYZ
CVX]iZcl^ZlZZiheZjg_^_higV`hcVVgj^aZcZckaZZgbj^oZc
d[WZ`^_`_ZYZhiZggZc]ZbZaYddgZZciZaZhXdde#
AdXVi^Z/<gVhkZaYkddgYZ^c\Vc\kVcYZC="`Zg`^c
KdgYZckVc&.#%%jjgidi'&#(%jjg#
<gVi^haVbe^dckVcV['*d`idWZgV#h#V[iZ]VaZcW^_7GJC6!
GVVY]j^hhigVVi'%iZKdgYZc#
Egd\gVbbV/
" :gldgYiZZckZg]VVakZgiZaYVVchaj^iZcYVVcYZCVX]i
kVcYZCVX]i
" AVbe^dccZcdeidX]i
" L^aaZbGZ\idekVcCVijjgbdcjbZciZckZgiZaidkZgYZ
Y^ZgZc^cYZYj^hiZgc^hlVVgkVckddgWZZaYZciZo^Zco^_c
^cZZccVbVV`Wdh
" OZa[WgddY_ZhWV``Zc
" HiZggZclVX]iE]dZc^mkZgiZaidkZgYZhiZggZc]ZbZa
" Bjo^Z`kZgodg\YYddgYZKdgYZchZ@^cYZgWVcY
" \gVi^h^hZgkddgYZ`^cYZgZc^ZihaZ``ZghZcYg^c`ZciZ
kZg`g^_\Zc#
9^iegd\gVbbV^hWZYdZaYkddg_dc\ZcdjY

Dg\Vc^hVi^ZkddgKdgYZc/
<ZbZZciZ7gdcX`]dghi·KdgYZchZDcYZgcZbZgh
KZgZc^\^c\·CVijjgbdcjbZciZc#
BZYZbd\Za^_`\ZbVV`iYddg/

drukkerij 8FFWFST

Laatste wedstrijd
HSV de Snoekbaars
Vorden - HSV de Snoekbaars heeft zaterdag 16
oktober met 6 personen
de afsluitwedstrijd in
de Berkel bij de Cloese
gevist.

helaas was het onderlijntje niet sterk genoeg. Met
een hapje en een drankje
is het wedstrijdseizoen
2010 afgesloten bij de
Herberg.

Wim Bulten was met
1 mooie brasem en 1
voorn iedereen de baas.
H.Golstein zette nog wel
een eindsprint in maar

1) W. Bulten 2440gr
2) W. Vreeman 550gr
3) A. Vruggink 330gr
4) H. Golstein 160gr
5) M. van Gijtenbeek 50gr
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Kijk voor de volledige actievoorwaarden op Renault.nl.

WWW.HERWERS.NL

HERWERS HENGELO (GLD.)

KRUISBERGSEWEG 8, 7255 AE HENGELO (GLD.), TEL. 0575 - 46 22 44
Kredietsom
€ 5.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 10.000

Looptĳd in maanden
24
24
24
24

Effectieve rente op jaarbasis
0,0%
0,0%
9,9%
9,9%

Totale prĳs krediet
€ 5.000
€ 10.000
€ 5.764
€ 11.528

Maandlast
€ 208
€ 417
€ 230
€ 459

BEREKEN DE WAARDE VAN UW
HUIDIGE AUTO OP RENAULT.NL

Aflopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Financieringsaanbod alleen geldig
tijdens de aanschaf van een occasion tijdens actieperiode 29-10-2010 t/m 6-11-2010. Effectieve rente op jaarbasis 0%, maximaal te financieren bedrag €10.000 , looptijd tussen de 12 en 24 maanden. Renault Financial
Services behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Effectieve rente op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Hoogte van extra inruil kan verschillen per Renault-dealer.
an het indicatieve inruilvoorstel kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op Renault.nl.

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

DmVa^hWadZbZc"ZceaVciZc"
\gddi]VcYZaiZKdgYZc
odZ`Zcl^_/

V#:ci]djh^VhiZbZchZcY^Zdchl^aaZc
]ZaeZcW^_]ZikZgeV``ZckVcWadZbZc
eVgii^bZ$[jaai^bZ

PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES
RTI is een internationaal bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het
fabriceren en monteren van geluidsarme compressorinstallaties voor de
bulkvrachtwagens.
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek een:

W#<ZY^eadbZZgYZWadZbW^cYZghiZg
X#LZZ`ZcY`gVX]iZc

WERKVOORBEREIDER INSTALLATIETECHNIEK M/V

Magazijn medewerker m/v

6VcbZaYZchX]g^[iZa^_`d[eZgZ"bV^a

Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden
secretariaat@oxalisflowers.eu

Werkzaamheden:
* Registratie in- en uitgaande goederen
* Voorraad beheer / bestellingen
* Goederen verzendklaar maken
* Organiseren van transport
Wij vragen:
- een technisch en/of logistieke opleiding
- enige ervaring op het gebied van inkoop / voorraadbeheer
Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden die wij je kunnen bieden, stuur
dan binnen 14 dagen je sollicitatie inclusief je CV naar:

Taxichauffeurs gezocht m/v
in bezit van chauffeurspas
Voor leerlingenvervoer en vervoer voor diverse
zorgverzekeringen zijn wij op zoek naar
taxichauffeurs, in bezit van chauffeurspas, welke
op afroepbasis bij ons willen werken.

RTI transport installaties BV
t.a.v. dhr. M.F.M. Harbers
Albert Schweitzerstraat 29
7131 PG LICHTENVOORDE
Voor aanvullende informatie kun je via e-mail contact opnemen met dhr.
Harbers; manfred@rti.nl of bel: 0544 377050

Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar;

Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK00536
Werkzaamheden;
Een werkvoorbereider installatietechniek organiseert, ontwerpt en
werkt aan de voorbereiding van tekeningen en specificaties voor
werktuigkundige en/of elektrotechnische installaties.
Functie eisen;
t .54JOTUBMMBUJFUFDIOJFL
t FSWBSJOHJOTPPSUHFMJKLFGVODUJF
t [FMGTUBOEJHFOFGGJDJFOULVOOFOXFSLFO

KWALITEITSCONTROLEUR M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenummer; VCP00526
Werkzaamheden;
"MTLXBMJUFJUTDPOUSPMFVSDPOUSPMFFSFONFFUKFEFPOUWBOHFOFOUF
WFS[FOEFO HPFEFSFO %BBSOBBTU CFPPSEFFM KF BGXJKLJOHTNFMEJOHFO
FOTMVJUKFEF[FPQEFKVJTUFXJK[FBG0PLIFUCFPPSEFMFOFOBBOTUVSFOWBODPSSFDUJFWFFOQSFWFOUJFWFBDUJFTWBOBGXJKLJOHTNFMEJOHFO
CFIPSFOUPUKFUBLFO
'VODUJFFJTFO
t UFDIOJTDIF7#0 NFUBBMPQMFJEJOH
t KFIFCUFSWBSJOHBMTLXBMJUFJUTDPOUSPMFVS
t KFLVOUWBOUFLFOJOHMF[FO
t KFCFOUCFLFOENFULXBMJUFJUTQSJODJQFTFOLXBMJUFJUTOPSNFO

ALLROUND AUTOMONTEUR M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer; HSW00528
Werkzaamheden;
+FIPVEUKFEBHFMJKLTCF[JHNFUBMMFBBOHFCPEFOSFQBSBUJFTFOPOEFSIPVE BBO QFSTPOFOXBHFOT FO CFESJKGTXBHFOT )FU CFUSFGU FFO
[FFS HFWBSJFFSEF GVODUJF  HF[JFO EF TDIBBMHSPPUUF WBO IFU CFESJKG
WFSXBDIUFO XF EBU KF UFWFOT LMBOUFO UF XPPSE TUBBU  UFMFGPPO FO
FNBJMCFBOUXPPSEFOIFUNBHB[JKOPQPSEFIPVEU)FUCFUSFGUFFO
functie voor 24 - 40 uur per week.

Automobiel en Taxibedrijf Reindsen VOF
T.a.v. Sylvia Reindsen
Achter de hoven 8
7021AG Zelhem

Functie eisen;
t NJOJNBBMEJQMPNBFBVUPUFDIOJDVT
t FOLFMFKBSFOFSWBSJOHBMTBVUPNPOUFVS
t LMBOUWSJFOEFMJKL
t WFSBOUXPPSEFMJKLIFJETHFWPFM
t HFFOUPUNFOUBMJUFJU

Of per mail naar; info@reindsen.com

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER/ SECRETARESSE M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenummer; VIW00510

E&S Zonwering
De beste kwaliteit voor een scherpe prijs
E&S is een zonweringbedrijf dat haar oorsprong
kent in 1996. Na 14 jaar dienstverlening is E&S
Zonwering uitgegroeid tot een gezond bedrijf met
een gevestigde naam in de zonweringbranche
Ter uitbreiding van haar gemotiveerde team zoek
E&S een enthousiaste collega die meedenkt, ziet
en aanpakt.

Monteur
40 uur
Wij verwachten:
- Verantwoordelijkheidsgevoel en
vakbekwaamheid
- Flexibele en resultaatgerichte instelling
- Leergierig en geen 9-17 uur mentaliteit
- Klantgericht
- Geen hoogtevrees
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer binnen een
gemotiveerd team
- Een leuke afwisselende baan

De Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB) omvat 6 peuterspeelzalen
in de gemeente Bronckhorst. De betrokken locaties werken zoveel mogelijk
zelfstandig. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Een coördinator en een
administratief medewerker ondersteunen het bestuur bij zijn
werkzaamheden
Wij zoeken kandidaten voor de functie:

Secretaris m/v
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het voorbereiden van
vergaderingen, notuleren, correspondentie voeren namens & t.b.v. het
bestuur, postbehandeling en contacten onderhouden namens het bestuur
met diverse instanties binnen- en buiten het psz werk
De functie is onbezoldigd (vergoedingsregeling). Het gemiddelde tijdbeslag
is ca. 5 uur per week.
Naast bestuurderskwaliteiten zijn voor deze functie gewenst:
- bestuurlijke ervaring, liefst als secretaris
- affiniteit met peuterspeelzaalwerk
- enige kennis van deze materie
- administratieve ervaring
- accuraat werken
Voor meer informatie over SPSB zie: www.spsb.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Nees van Petersen, voorzitter.
Tel. 0575-461576 of de huidige secretaris, Jenneke Hoeben. Tel. 0314382354

Spreekt dit je aan? stuur dan je cv naar:

Reacties met cv kunnen naar:
Bestuur SPSB
Postbus 24
7250 AA Vorden
Ook kunt u uw sollicitatie per e-mail aan ons sturen: secretaris@spsb.nl

shop@zonweringachterhoek.nl

Sluitingstermijn: 12 november 2010

E&S Zonwering, Torenallee 8, 6999 DD Hummelo, 0314-389 393

Verdere procedure:
Gesprekken worden gevoerd in de periode 22 – 28 november 2010

Werkzaamheden;
5FMFGPPO BHFOEB QPTUFOFNBJMCFIFFS IFUVJUXFSLFOFOCFIFSFO
PGGFSUFTPSEFST [PSHESBHFOWPPSJOUFSOFFOFYUFSOFDPSSFTQPOEFOUJF BSDIJWFSFOWBOQSPKFDUJOGPSNBUJFFOEPDVNFOUBUJF PPSCFSFJEFO 
notuleren en uitwerken van vergaderingen, ontvangen van gasten,
IFUQMBOOFOWBO[BLFOSFJ[FOFOIFUBBOWSBHFOWBOWJTB
Functie eisen;
t 780XFSLFOEFOLOJWFBV
t CSFEFFSWBSJOHPQBENJOJTUSBUJFGTFDSFUBSJFFMHFCJFE
t HPFEFCFLFOEIFJENFU.40GGJDF
t VJUTUFLFOEFCFIFFSTJOHWBOEF/FEFSMBOETFUBBM
t FFOHPFEFCFIFFSTJOHWBO&OHFMTFFO%VJUTFUBBM JOXPPSEFO
HFTDISJGU 
t HPFELVOOFOQMBOOFOFOPSHBOJTFSFO
t LXBMJUFJUTFOSFTVMUBBUHFSJDIU

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenummer; VIW00412
Werkzaamheden;
*OEF[FGVODUJFCFOKFWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFPOUWBOHTU DPOUSPMF
FOCPFLFOWBOHPFEFSFO+FTPSUFFSUEFHPFEFSFOFOMFHUEF[FPQ
EF KVJTUF QMBBUT %BBSOBBTU WFSSJDIU KF EF CJKCFIPSFOEF NBHB[JKO
administratie. Je controleert, repareert en keurt de hulpgereedTDIBQQFOFOKFESBBHU[PSHWPPSFGGJDJFODZ PSEFFOOFUIFJEJOIFU
NBHB[JKO
Functie eisen;
t ,FOOJTWBOUFLFOJOHMF[FO
t LFOOJTWBONBHB[JKOBENJOJTUSBUJF
t LFOOJTWBOWFJMJHIFJETSJDIUMJKOFOUCWIJKTFOIFGNJEEFMFO

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

    

www.europlanit.nl

De stichting LIMA is in 1998 ontstaan na een fusie tussen 7 rk schoolbesturen uit de gemeenten Lichtenvoorde en Ruurlo (kerkdorp
Mariënvelde). Er ressorteren 10 basisscholen en 1 speciale basisschool
onder het bestuur. Deze scholen worden thans bezocht door ruim
2000 leerlingen die aan de dagelijkse zorg van ongeveer 200
personeelsleden zijn toevertrouwd. De 11 scholen werken intensief
samen. Het LIMA-bestuur heeft haar taken gemandateerd aan de
algemeen directeur.

Voor onze relatie in de omgeving van Vorden zijn wij op zoek naar een:

PRODUCT-ENGINEER/WERKVOORBEREIDER M/V
De organisatie ontwerpt en produceert inrichtingselementen die bijzondere ruimtes in een kantooromgeving een representatief karakter geven.
Zonder het functionele doel uit het oog te verliezen. In representatieve
ruimtes wordt gewerkt en gecommuniceerd. Twee totaal verschillende
gebruiksvormen. De inrichtingselementen van dit bedrijf brengen
verschillende gebruiksvormen samen. Door een verscheidenheid in
afwerkingsmogelijkheden kan in alle gevallen een geheel persoonlijke en
unieke combinatie worden gerealiseerd.
De product-engineer/werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het
omschrijven van de processen voor het maken van een product. Je bent
de drijvende kracht tijdens het startproces en werkelijke productie. Een
product engineer analyseert deze processen en kaart mogelijke verbeteringen aan. De kwaliteit van het product wordt door hem verhoogd en
je zorgt voor een goede betrouwbaarheid. De product engineer doet dit
door een balans te vinden in de kosten en het testen van het product.
Je beschikt over een HTS richting WTB achtergrond. Bij voorkeur interieurbranche. Je beschikt over kennis van AutoCAD, Solid Works etc.
Daarnaast staat efficiency hoog in het vaandel.
Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Chantal te Pas, zij is
te bereiken onder nummer 0575 - 55 55 18. Sollicitaties kunt u richten
aan: Euro Planit Personeelsdiensten: Postbus 50, 7250 AB Vorden of via
e-mail naar werk@eppd.nl.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

   

De producent van de Free-skate schaats en Smartcap
schaatshelm zoekt per 1 december een

Medewerker Inkoop, Verkoop en Logistiek
Voor 24 uur per week
Werkzaamheden:
het verzorgen van bestellingen, het onderhouden van
contacten met de dealers en het verzorgen van de
inkoop en de administratie.
Jouw eigenschappen:
accuratesse, telefoon ervaring, goed kunnen omgaan
met klanten, technisch en commercieel inzicht,
flexibiliteit qua werktijden, zelfstandig kunnen
werken. Het hebben van een HBO diploma is een pré.
Over ons:
Wij zijn een klein bedrijf met bijzondere producten,
waarbij je veel vrijheid van handelen krijgt.
Voor meer informatie zie:
www.free-skate.com en www.smartcap.nl



AMBTELIJK SECRETARIS m/v
voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van de Stichting LIMA.
Werktijdfactor 0,0723 (120 uur per schooljaar).
Functie- en overige eisen:
we zoeken iemand die
OÊ affiniteit heeft met onderwijs en medezeggenschap
OÊ formeel is waar het moet en informeel waar het kan.
De taken omvatten o.a.:
OÊ agenda voorbereiden en notuleren vergaderingen
OÊ archiveren van (beleids)stukken
OÊ brieven opstellen en jaarverslag schrijven
OÊ website bijhouden.
Rechtspositie volgens cao Primair Onderwijs en maximum schaal 4
+ 8% vakantie- en 6,3% structurele eindejaarsuitkering met overige
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Eventueel nadere informatie kunt u inwinnen bij:
mw. M. Caerteling, secretaris van de GMR,
tel. school 0544 371908 (tussen 15.30-17.00 uur)
tel. privé 0314 360655 (na 19.00 uur).
±

www.europlanit.nl

Schriftelijke sollicitaties
Snow&Ice Company
t.a.v. Martien Pater
Dienstenweg 15
7251 KP Vorden

Het bestuur van de Stichting LIMA voor Katholiek Primair Onderwijs in
Oost Gelre heeft met ingang van 3 januari 2011 een vacature voor de functie van:

Sollicitatiebrieven dienen vóór 10 november a.s. in het bezit te zijn van het
schoolbestuur Stichting LIMA, Postbus 95, 7130 AB LICHTENVOORDE.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47 en 48.

Nissan

Ontdek de
nieuwe Juke.
Stoer, eigenwijs,
compact.

Introductieweek: 1 t/m 6 november a.s.

www.herwers.nl

DOETINCHEM

Edisonstraat 79

Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD

Kruisbergseweg 8

Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR

Kelvinstraat 2

Tel. 0316 - 52 35 23

Nieuwe oogst:
Platina aardappelen

Page keukenpapier

zak 5 kilo

6.76

actie-kiloprijs 0.40

3.99 99

1.

pak 8 rollen
OP=OP

3.99
per 500 gram

50%
korting!

99

Pangasiusfilet
vo o rd e e lpa k c a . 5 0 0 g ra m

5.74

4.

actie-kiloprijs 9.98

per 500 gram

99

7.

Varkenshaas naturel

3.99
actie-kiloprijs 7.98

Venz
hagelslag
alle soorten,
2 pakken
à 120-600 gram
naar keuze

e

3

Boterhamworst
Fijn, Ardenner of Parijzer,
vers van het me

Winkans
1 op 4!

Almhof volle kwark

25%
korting!

gratis!

alle soorten,
2 bekers à 500 gram
naar keuze

ssen
van
Speel Superkra
in!
2010 ter promotie
röd goudbru
SdB Knackeb

Winkans
1 op 4!

2e

halve
prijs!
+1 gratis
Kraskaart

ssen
van
Speel Superkra
in!
2010 ter promotie
röd goudbru
SdB Knackeb

2e

halve
prijs!
+1 gratis
Kraskaart

Royal Club
of Rivella
alle soorten,
3 flessen à 1 liter
naar keuze

Bijv.: Rivella light
3 stuks

24

3.

Robijn wasmiddel*

Winkans
1 op 4!

16

2.

alle soorten, poeder pak 1008 gram
of vloeibaar flacon 730-1500 ml,
2 stuks naar keuze

Winka
1 op 4ns
!

Winkans
1 op 4!

9.78/12.58
2 stuks

99

7.

Milner
alle soorten,
vers van het me

5.45/6.45
Mitsubishi Colt
Edition Two

per 500 gram

99

4.

Mitsubishi Colt
Edition Two

Mitsubishi Colt
Edition Two

Speel Superkrassen
2010 ter promotie
van
SdB Knackebröd goud
brui

n!

Zie actievoorwaarden
op
www.superdeboer.nl/s
dbknackebrodgoudbruin

actie-kiloprijs 9.98

e

3
Appelsientje sinaasappel
of goudappel

gratis!*

Broccoli
per 500 gram

0.99

69

0.

actie-kiloprijs 1.38

alle soorten, 3 pakken à 1 liter naar keuze

Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206 Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160
Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 25 t/m zondag 31 oktober 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

per kilo

Tartaartjes

7.99 3.99

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16.
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

50%
korting!

