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Alle informatie zal in de komende 
tijd door het archiefteam bestaande 
uit de dames Everdien Steenman en 
Yvonne Hartman en de heren Jan 
Olthaar en Gerard Hoftijzer in het 
digitale archief systeem van Oud 
Vorden worden opgeslagen zodat 
geïnteresseerden gemakkelijk toe-
gang zullen hebben tot de ontvangen 
archiefstukken. Wim Ruiterkamp: ‘ 
Mede door de schenking van Jaap v.d. 
Broek beschikt onze vereniging nu 
over een uitgebreide collectie boeken 
en naslagwerken. Overigens kunnen 
bezoekers vanwege de bescheiden 
ruimte alleen via een afspraak het ar-
chief op de zolder van het dorpscen-
trum bezoeken. Aanmelding kan per 
e- mail aan archief@oudVorden.nl. 
Wij zijn vanzelfsprekend uitermate 
content met deze gift’, aldus voorzit-
ter Wim Ruiterkamp.

Jaap v.d. Broek heeft, zoals hij zelf 
aangeeft, vrijwel zijn hele leven ‘ge-
knipt en geplakt’. ‘Wanneer er in 
Vorden gebouwen moesten worden 
afgebroken maakte ik daarvoor eerst 
nog een foto. Ook heb ik veel dia’ s 
gemaakt en daarnaast alles wat over 
Vorden in de krant stond uitgeknipt 
en in ordners geplakt. En dat is een 
hele verzameling geworden. Ik had al 
lang in mijn hoofd om alle knipsels 
weg te doen, ik wilde mijn kinderen 
er niet mee opzadelen. Afgelopen zo-

mer heb ik besloten om alles aan Oud 
Vorden te schenken. Ik ben blij dat 
ik de vereniging nog wat kan geven 
waar ze wat aan hebben’, zo zegt Jaap 
v.d. Broek.

Thans op 89 jarige leeftijd blijft hij 
overigens wel met zijn hobby door-
gaan. Hij woont inmiddels al 51 jaar 
in Vorden. Jaap v.d. Broek is geboren 
en getogen in Barneveld, waar hij de 
middelbare school doorliep. Vervol-
gens ging hij aan de MTS in Utrecht 
bouwkunde studeren. Jaap: ‘Ik was 
een heel vlugge leerling en slaagde 
al op 15 jarige leeftijd aan de mid-
delbare school’, zo vertelt hij in zijn 
woning aan de Zuivelhof waar doch-
ter Marianne koffie met een ‘zwa-
nenhals’ serveert. Alvorens Jaap v.d. 
Broek in 1945 in dienst ging, werkte 
hij vier jaar op de bouwafdeling van 
de gemeente Barneveld. Van daaruit 
werd hij als Nederlands militair voor 
een jaar naar Engeland uitgezonden. 
Vanaf 1948 tot 1950 verbleef hij als 
militair in het toenmalige Indië. Jaap: 
‘ We komen altijd nog met een groep-
je van zo’n 20 Vordense Indië- gan-
gers jaarlijks voor een reünie bij el-
kaar en gaan wij ‘Chinezen’ . Helaas 
wordt het groepje elk jaar kleiner’, 
zo zegt hij. In 1950 ging hij weer (tot 
1955) bij de gemeente Barnveld aan 
de slag, om vervolgens als technisch 
ambtenaar in Olst te gaan werken. In 

die periode werden Mieke en Jaap v.d. 
Broek verblijd met de geboorte van 
drie dochters: Conny, Marianne en 
Inge. (Inmiddels hebben ze vijf klein-
kinderen en een achter- kleinkind). 
Na de periode Olst werd Jaap van den 
Broek tot gemeente- architect in Vor-
den benoemd,. Deze functie bleef hij 
tot aan de VUT gerechtigde leeftijd 
(1983) uitoefenen. ‘In Vorden ben ik 
pas echt begonnen met het verzame-
len’, zo zegt hij.

Dochter Marianne: ‘Ik weet niet an-
ders of papa heeft altijd dingen ver-
zameld, veel plaatjes met daarbij veel 
humor. Bij verjaardagen krijgen we 
nog altijd een kaartje waarbij ook de 
humor niet ontbreekt.’, zo zegt ze. 
‘En met Sinterklaas altijd gedichten’, 
zo grijnst Jaap. Hij was ook nauw be-
trokken bij de oprichting van Oud- 
Vorden en heeft hij zitting gehad in 
diverse werkgroepen. Zo werkte hij 
o.m. mee aan het boekje ‘Historische 
Verkenning’ en was hij ook nauw 
betrokken bij het veldnamen onder-
zoek. Op gegeven moment werden 
op initiatief van de gemeente Vorden 
de nog aanwezige bakovens in deze 
gemeente gerestaureerd. 

Jaap v.d. Broek: ‘Uit hoofde van mijn 
functie als gemeente architect kreeg 
ook ik daarmee te maken. De res-
tauraties werden verricht door jonge 
bouwvakarbeiders. Zo konden ze hun 
vak blijven uitoefenen’, zo weet Jaap 
v.d. Broek zich nog goed te herin-
neren. Wat betreft zijn verzameling 
heeft hij niet alles aan Oud Vorden 
geschonken, de plakboeken met de 
(stok) oude ansichtkaarten houdt hij 
zelf. ‘Daar hecht ik nog te veel waarde 
aan’, zo zegt Jaap v.d. Broek tot slot.

Jaap van den Broek schenkt verzameling

Oud Vorden blij met knipsels en plaatjes

Vorden - Jaap van den Broek, oud- gemeentearchitect van de gemeente 
Vorden, heeft dezer dagen afstand gedaan van wat hem heel lief is: 
12 volledig gevulde ordners met een bonte verzameling van de lokale 
(Vordense) cultuurgeschiedenis. Alles netjes en overzichtelijk geor-
dend. Jaap v.d. Broek schonk dit deel van zijn ‘levenswerk’ aan de 
vereniging Oud Vorden. De ordners werden overhandigd aan Rob van 
Overbeeke (die in het bestuur van Oud Vorden het beheer over het ar-
chief voert) en aan Wim Ruiterkamp, voorzitter van Oud Vorden.

Van links naar rechts: Jaap v.d. Broek, Wim Ruiterkamp en Rob van Overbeeke.

Normaal wordt er dan ook een film 
gedraaid van 15 jaar geleden,maar 
de film van 1995 is nergens aanwe-
zig. Hierdoor hebben we besloten 
om de film te laten zien die ge-
maakt is tijdens de opening van de 
Okhorstroute. Deze is nooit in zijn 
geheel aan het publiek vertoond 
en geeft een beeld van bewoners, 
boerderijen en de omgeving langs 
de Okhorstroute.

Stichting 
Oranje 
Comite 
Vierakker-
Wichmond
Vierakker- Wichmond - Op 
vrijdagavond 5 november is er 
weer de filmavond bij het Lud-
gerus. Hier wordt dan de feest-
week 2010 aan U vertoond.

Vorden - In de Vordense bibliotheek 
zal voortaan iedere eerste woensdag-
middag van de maand voor alle kin-
deren van de plaatselijke basisscholen 
door Trees Hagen uit Vorden worden 

voorgelezen. Dat begint aanstaande 
woensdag 3 november van 15.00 tot 
15.30 uur. 
Dan zal Trees een Sinterklaasverhaal 
voorlezen.

Voorlezen in de bibliotheek

In Vorden is er op die avond ook op 
twee begraafplaatsen een ‘Gedenk-
moment’, een bescheiden mogelijk-
heid om in het drukke leven van al-
ledag met elkaar na te denken over 
familie, vrienden of buren die in het 
afgelopen jaar of al langer geleden 
ons zijn ontvallen. Uitvaartbegeleider 
Marion Polman organiseert op pas-
sende wijze deze korte herdenking. 
Ieder is welkom op het met fakkels 
en vuurkorven verlichte kerkhof. Op 
dinsdagavond 2 november om 18.00 
uur op het r.-k.kerkhof op de Kranen-
burg en om 20.30 uur op de Algeme-
ne Begraafplaats in Vorden.

Allerzielen
Vorden - Dinsdag 2 november 
wordt in vele kerken in de hele 
wereld Allerzielen gevierd.

Deze week
in Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Amarylissen 
1.99 per stuk

3 voor  5.00

wonen en slapen
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761



Colofon
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

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

• Heerlijke oliebollen uit 
Wichmond; ze zijn er weer 
zaterdag 6 november. Ver-
koop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de Ned. 
Herv. Kerk.

• Tarwestro te koop, oogst 
2009 super mooi gewonnen. 
Grote balen van 2,5x0,9x0,9 
m tel 0575-450814

• Elke 1e zaterdag v/d 
maand van 10.00-12.00 
uur openstelling Lindese 
Molen, Lindeseweg 29. 
Toegang gratis. Informatie: 
0575-556631. Tevens ver-
koop ambachtelijk brood- en 
koekmixen

• 60 jaar geleden gaven Ger-
rit & Gerda Eenink-Hissink 
elkaar het ja-woord. Dinsdag 
9 november a.s. zijn onze 
ouders en grootouders dan 
ook een diamanten paar! 
Kinderen en kleinkinderen. 
Zoals altijd staat de koffie 
klaar!

• Tarwestro te koop, oogst 
2009 super mooi gewonnen. 
Grote balen van 2,5x0,9x0,9 
m tel 0575-450814

• Ik was vermist. Dank aan 
alle lieve mensen die heb-
ben geholpen mij te zoeken. 
Ik ben weer terecht. Bho-
wey.

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 3 november 19.30 uur ds. F.W. Brandenburg, 
dankdag in de Geref. kerk. Zondag 7 november 10.00 uur 
Actie schoenendoos Raad van kerkendienst in de Dorps-
kerk, Marije van de Wilt.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 3 november 19.30 uur ds. F.W. Brandenburg, 
dankdag in de Geref. kerk. Zondag 7 november 10.00 uur 
Actie schoenendoos Raad van kerkendienst in de Dorps-
kerk, Marije van de Wilt.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 3 november 19.30 uur dhr. H.J. Boon, Zelhem 
dankdag. Zondag 7 november 10.00 uur mevr. E. Teunis-
sen, Zutphen. Gezinsdienst 

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 november 10.00 uur Actie Schoenendoos Raad 
van Kerkendienst in de Dropskerk, Marije de Witt.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 november 17.00 uur Woord- en communievie-
ring, koorleden.
Zondag 7 november 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.

Tandarts
6/7 november J.J. de Kruif, Vorden tel. 0575 – 55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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 dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar 
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om  iedereen optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan 
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het druk rioolsysteem 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. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering 
en Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal 
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56 
(lokaal tarief).
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 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, 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, openings-

tijden 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, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT,        
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere za-
terdag van 9.00 uur tot 12.00
uur terecht voor 2e hands
meubels, witgoed, elektroni-
ca, huishoudelijke artikelen,
boeken, enz. in het HAVO-
gebouw (Burg. Galleestraat
69) te Vorden. Inbrengen van
goed verkoopbare artikelen
kan daar op zaterdagmorgen
tussen 9.00 uur en 10.00 uur
of d.m.v. een telefonische af-
spraak. ( tel. 06-44629049).
Tevens kunt u via dit nummer
ook een afspraak maken
voor doordeweeks halen of
brengen van spullen. Kijkt u
ook eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Dagmenu’s
3 t/m 9 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 3 november
Pompoensoep / Zuricher geschnetzeltes in romige saus, 
rijst en rauwkostsalade.

Donderdag 4 november
Speklap met hutspot met appeltjes, jus en zuurgarnituur / 
vers fruit slalade en slagroom.

Vrijdag 5 november
Spinaziesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en 
groente.

Zaterdag 6 november (alleen afhalen/bezorgen)
Varkenshaassaté de Rotonde met pindasaus, frieten en 
rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Maandag 8 november 
Runderbouillon met vermicelli / Wokki wokki van kip, rijst en 
rauwkostsalade.

Dinsdag 9 november 
Wiener Schnitzel met frieten, rauwkostsalade / ijs met slag-
room.

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 opmer-

kingen 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

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

Vlaai van de week

Amarettovlaai    6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen
Kokoskoek  0,60

Krentenwegge    2,20
aanbiedingen geldig van di 26 okt. t/m za 6 nov.

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Vol smaak
Biologische pompoenen per stuk 1,49
zoet & sappige Perssinaasappelen 2 kilo 2,50
Hollandse bloemkool per stuk 1,49
Nieuw Zeelandse kiwi’s 10 voor 1,99

Uit eigen keuken
keuze uit diverse soorten stamppotten +
keuze uit diverse soorten vlees garnituur

p.p. 5,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 november. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711



Contactjes
vervolg
• TE KOOP HAARDHOUT 
Op stam of gekloofd vanaf 
Eu 30,00 per kub. afgehaald. 
info. 0654223023

• Te huur: half vrijstaande 
bungalow in buitengebied 
Zelhem. € 525,- excl. 026 
3703666/ 06 14187655

• Elke 1e zaterdag v/d 
maand van 10.00-12.00 
uur openstelling Lindese 
Molen, Lindeseweg 29. 
Toegang gratis. Informatie: 
0575-556631. Tevens ver-
koop ambachtelijk brood- en 
koekmixen

• Te koop Labrador pups Tel 
0314641477

• Gezocht; oude VLEES-
SNIJMACHINE met hand-
wiel. Geef u een goede prijs. 
Tel 0544 352476

• Nog geen kaarten voor de 
revue van Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld op 13, 19 en 
20 november? Koop ze dan 
in de voorverkoop bij het 
dorpscentrum te Vorden.

• Tijdelijk te huur, gestof-
feerde woonboerderij Pol-
weg 6 te Wichmond met een 
woonopp. van 130m2 voor-
zien van CV en een leuke 
tuin. Evt met schuur te huur. 
Info 06-12549694

• TE HUUR vrijstaande rui-
me woning met schuur a.d 
rand van RUURLO € 950.- 
per maand incl energiekos-
ten tel 0573.452.000

• Heerlijke oliebollen uit 
Wichmond; ze zijn er weer 
zaterdag 6 november. Ver-
koop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de Ned. 
Herv. Kerk.

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Onze zoon en mijn broertje is geboren

Luc
19 oktober 2010

4310 gram - 54 cm

 Twan, Silvana en Daan 
 Jongbloets

Het Jebbink 39
7251 BJ Vorden

Marion PolmanMa
uitvaart begeleiding

“gedenk moment”
vanavond 2 november

R.K. Begraafplaats te Kranenburg – 18.00 uur
Algemene Begraafplaats te Vorden – 20.30 uur

T : 06 55 916 250

informatie over het programma op 
www.marionpolman.nl

Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

TEVENS RENOVATIE;

Schuren, 

velling frezen, 

restaureren

€ 20,00 incl. p/m
2

Wial Parket

VERKOOP VAN

ALLE SOORTEN VLOEREN

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter

 

Fleur Jasmijn Honig
 
Wat ben jij mooi, lief en bijzonder!
 
Fleur is geboren op 22 oktober 2010 om 23.03 uur.
Ze weegt 3525 gram en is 52 cm lang. 

 
Rogier Honig & Christianne Morhée-Honig

 
De Ploeg 34
7232 HE Warnsveld
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket

500 gram600

SPECIAL

Pareltje

100 gram125

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram runderrookvlees

GRATIS 100 gram grillsalade

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehakt bal

per stuk179

TIP VAN UW KEURSLAGER

500gr Varkenslap
500gr Verse worst

samen voor698
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

In liefdevolle herinnering

Hendricus Johannes Wiggers
Henk

1 november 2000  1 november 2010

De tijd gaat voorbij, maar het gemis blijft.

 Martijn en Christine

 Arjan en Marloes
             Luuk en Lotte

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: Pepsi - Sisi - 7up
1 four pack van € 5,36 voor € 4,99
nu bij 1 four pack 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Super appelmoes
pot 720 gram van € 0,95 voor € 0,85
nu bij 2 potten 2 zakjes voetbalplaatjes gratis

Tussen de plaatjes zitten ook GOUDEN en ZILVEREN plaatjes.
Een Gouden kaartje betekent: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN
Een Zilveren kaartje betekent: 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!

Yvonne en Wilbert GrotenhuysDeze aktie loopt van maandag 1 t/m zaterdag 6 november 2010.

We staan niet vaak stil
bij het woordje “samen” 
maar het is een groot gemis,
als “samen” 
niet meer in je leven is.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze 
strijd niet kunnen winnen. 

Na fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten ne-
men van mijn lieve man, onze lieve vader, schoon-
vader, opa en opie

Gerhardus Johannes 
Schumaker

~ Gerrit ~

* Doetinchem † Zutphen
25 juni 1933 29 oktober 2010

Minie Schumaker-van den Barg

Wilma en Harry
  Chantal en Martijn, Noa   
  Marnick 

Gerrit en Karin   
  Mitchell en Cynthia

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Albers,
dr. Tanis, de medewerkers van de Buurtzorg te 
Vorden en van het Hospice Zutphen voor hun 

 liefdevolle zorg en begeleiding.

Berend van Hackfortweg 35
7251 XB Vorden

De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

15 november zijn wij

Herman en Gerrie Toonk-Oosterink

50 jaar getrouwd.

Wie ons hiermee wil feliciteren is welkom in ‘Het 
Witte Paard’ in Zelhem van 14.40 tot 17.00 uur.

Boeninksteeg 4a
7021 KC  Zelhem

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

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



(B)Engeltjesmenu á  17,50
Vooraf: champignonsoep

******
Hoofd: Spies de Rotonde met kruidenboter

(4 verschillende soorten vlees aan een spies)
of

Kabeljauwfilet met mosterdsaus
of

Wokki wokki van tahoe 
met roerbakgroente en rijst

******
Dessert: Tiramisu met slagroom

Zie onze website voor de nieuwe wildkaart
en informatie  poffertjessalon!

Ook voor cadeaubonnen, dinercheques,  catering, lunchkaart, 
ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen 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

Bistro de Rotonde’s
Poffertjessalon

Verbouwingsmenu 
november 2010:

De TULP, centrum voor
innerlijk welbevinden

Woensdag 17 november verzorgt Antoon een interac-
tieve avond over 

Innerlijk Welbevinden

Dit is een aangename gemoedstoestand, die men kan 
ontwikkelen en toenemend kan vasthouden.Wanneer 
innerlijk welbevinden het beoogde doel is, wordt o.a. 
goed presteren, een goede gezondheid, lekker in je vel 
zitten en een energiek en levenslustig leven het gevolg. 
Aanvang 20.00 uur, entree € 10 (incl. drinken)

Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching, 
groepscoaching, teambuilding en zakelijk ‘sparren’)

Ina en Antoon Wuestman
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker

06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl

Nacht van de Nacht Vorden 2010

De VOV wil langs deze weg eenieder, zoals Gemeente 
Bronckhorst, Vereniging Natuurmonumenten, Wee-
vers Contact, Marktlink Fusies & Overnames, Super 
de Boer, Bruna, Bakkerij Joop, Reinier’s Groente & 
Fruit, Bistro De Rotonde, Welkoop, Schildersbedrijf 
Anton Peters, Helmink Meubelen, Autorijschool 
Horstman, Nederlands Hervormde Kerk, EHBO/
Verkeersregelaars, Sterrenwacht Phoenix Lochem, 
Jeugdband Alles Kids uit Vorden, verteller Johan 
Mollenhof van De Burgerij, de aangrenzende onder-
nemers, omwonenden en alle vrijwilligers, danken 
voor hun medewerking. Uiteraard ook dank aan de 
kinderen en ouders welke de avond mede tot een ge-
slaagd evenement hebben gemaakt. 

Nogmaals dank voor ieders inzet en komst!!

Namens de VOV/Stichting Vrienden van Vorden,
Voorzitter VOV Marcel Leferink.

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Wij willen de inwoners van Vorden en de buurdorpen hartelijk 
bedanken voor het welslagen van onze 30e slaatjesactie. 
Het was weer grandioos!!

Ook dank aan onze sponsoren en leveranciers: Café Restaurant 
”de Herberg”, Reinier & Leonie’s Groente, Fruit & Traiteur, 
Bakkerij van Asselt, ABC-M&O, Bakkerij Joop, Keurslagerij 
Vlogman, Koeltransport van Donkelaar Ruurlo. 
Zij hebben met ons meegedacht en zich ingezet voor het slagen 
van deze actie.

Bestuur en leden Sursum Corda.

De prijzen zijn gevallen op de lotnummers:
Geel 395 (Bon Herberg); Wit 933 (Bon Bakkerij Joop); 
Wit 202 (Bon Bakkerij Joop); Groen 531 (Bon Reinier & 
Leonie’s Groente, Fruit & Traiteur); Rose 4 (Bon Slagerij 
Vlogman); Rose 88 (Bon Bakkerij van Asselt).

Graag melden bij Annemieke van Savoyen, Insulindelaan 76, 
op vrijdag 5 november tussen 16.00 en 18.00 uur.
Tel.nr. 0575-551098.

Op 10 november 2010 vertonen wij in 
het Dorpscentrum Vorden een film voor 

de jeugd vanaf de leeftijd van 6 jaar. 
De titel van deze film is
Snuf de hond 

en de vliegende Volckert
Omdat dit de eerste filmmiddag is 

 bieden wij toegang tot deze film voor 
de introductieprijs van € 2,50. 

Dit is  inclusief consumptie.
Waar: Dorpscentrum Vorden

Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar
Wanneer: woensdag 10 november 2010

Hoe laat: 14.00 uur

ATTENTIE!!!
Voor de ouderen willen wij op  vrijdag 

26 november ook een filmmiddag 
 organiseren. Wij willen dan de film

Nederland toen; 
Boerenleven

vertonen.
Omdat dit de eerste filmmiddag is 

 bieden wij toegang tot deze film voor 
de introductieprijs van € 2,50. 

Dit is  inclusief consumptie.
Waar: Dorpscentrum Vorden

Voor wie: voor iedereen
Wanneer: 26 november

Hoe laat: 14.00 uur
Kaartjes af te halen 

bij het Dorpscentrum (vol=vol)

Tips voor veilig motorrijden.
Volg de RMT bij jou in de buurt!

Bij de Regionale

Motorvaardigheids Training (RMT)

kom je deskundige 

KNMV gediplomeerde motorrij-

instructeurs tegen. 

Deze eendaagse praktijktraining

in je eigen regio is een stevige

training, die je samen met twee

andere cursisten volgt.

Meer info bij:

Motorrijschool Les & More
Keppelseweg 2

6999 AP Hummelo

Tel.: 06-13154997

E-mail: info@les-en-more.nl

Internet: www.les-en-more.nl

of kijk op www.knmv.nl

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

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

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.
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Eelco Huisman, statenlid PVDA)

Conny Bieze, (statenlid VVD)

Platteland, wat nu?

Talenten doorgeven in Apeldoorn

Meer doen met minder geld

De komende jaren moeten we meer doen met minder. Het Rijk trekt 

zich terug en de provincies worden verantwoordelijk voor ruimtelijke 

ordening, regionale economie en natuur. 

Kiezen

Meer informatie Rudy Uwland, T  (026) 359 84 97

www.gelderland.nl/landelijkgebied

Van grafheuvel tot Normaal

Sanering asbestwegen

Met de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 loopt de 

huidige Statenperiode op zijn eind. Ter gelegenheid hiervan 

biedt de Volksuniversiteit Arnhem een interessante korte 

cursusaan: De provincie dichterbij dan je denkt. De lezers van 

Gld.dichtbij willen we deze informatie niet onthouden. 

Meer informatie Johan Visser, T (026) 359 90 52, 

Opgeven bij Gert van der Plas, T (026) 442 23 63

www.volksuniversiteit.nl/arnhem

Gelderland heeft zijn eigen geschiedeniscanon. Het gloednieuwe 

boek ‘Geschiedenis van Gelderland’ geeft in vijftig korte 

hoofdstukken een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen 

en ontwikkelingen in de Gelderse geschiedenis. Het boek 

is onlangs gepresenteerd. De provincie is de belangrijkste 

fi nancier. Aan het boek hebben beroepshistorici gewerkt en tal 

van liefhebbers van geschiedenis. De lezer vindt teksten over de 

aanleg van grafheuvels rond 3000 v.Chr. en over de protesten 

tegen de kerncentrale bij Dodewaard; over de slag om Groenlo 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog en over de opkomst van dialectpop 

dankzij Normaal. Meer informatie Jan Kramer, T (026) 359 93 19

www.gelderland.nl/cultuur

Eigenaren van wegen en erven met asbest hebben een paar keer 

de kans gekregen zich te melden voor een sanering. Die werd op 

kosten van VROM uitgevoerd. Vorig jaar was de laatste kans mee 

te doen. Niet zelden worden mensen ‘wakker’ als er in de buurt 

een sanering loopt. Ze kunnen nu geen beroep meer doen op 

een ‘gratis’ sanering van hun weg of erf, maar de overheid komt 

ze wel tegemoet. Perceeleigenaren betalen zelf de sanering en 

het onderzoek, maar het projectbureau verzorgt gratis al het 

regelwerk. Aanmelden voor deze spijtoptantenregeling kan nog 

tot uiterlijk 31 december 2010.

Meer informatie Paulien Bisschop, T (038) 427 12 29  

p.bisschop@minlnv.nl

Reageren? Ga naar 

www.gelderland.nl/openvraag

Meer informatie Jan Henst, T (026) 359 97 67

www.gelderland.nl/stadenregio

Kom beslagen ten ijs!

publicatie

milieu

prijsvraag
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open vraag landelijk gebied

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



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.

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.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 55 - 2010

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Gerenoveerde bejaardenwoningen. Links mevrouw 
 Vreeman.

1. Vorden jeugd voor vertrek 
naar Feyenoord.

3. Werkbezoek aan de Enkweg.

1

2

 

3



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

We’j nog van too?

Wat is: A. Drieten.
 B. Inkommen.
 C. Näölen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Groeimarkt
De beveiligingsbranche is breed en 
nog steeds groeiende. Mirjam Rooze-
gaarde: “Veiligheid is een actueel en 
blijvend thema. Al met al perspectie-
ven genoeg op de arbeidsmarkt voor 
gediplomeerde beveiligers”. Wie het 
diploma op zak heeft kan onder meer 
aan de slag in de horeca, bij grote en 
kleinere evenementen, waardetrans-
port, objectbeveiliging, winkelbevei-
liging, justitie, detentie of als beveili-
ger van bedrijventerreinen. “De vraag 
naar particuliere beveiligers neemt 
nog steeds toe in het land”.
Vrijwel alle gediplomeerden vinden 

na de opleiding direct, of al heel snel,
werk in het vakgebied. De succesfor-
mule valt op: de instroom bij BOC in
Zelhem verdubbelde de afgelopen ja-
ren.

Aanbod Opleidingen
B.O.C biedt een gevarieerd aanbod aan
opleidingen. Behalve de opleiding tot
MBO beveiliger 2 en evenementenbe-
veiliger (ESO), verzorgt de opleider in
Zelhem ook cursussen, zoals Leren
solliciteren, Agressiebeheersing, Ho-
reca portier, Bedijfs Hulp Verlening
en Representativiteittraining.
De opleidingen bestaan uit zowel een
praktijk als een theoriegedeelte. Deze
mix draagt bij aan het afleveren van
beveiligers met de juiste competen-
ties. De opleidingen worden afgeslo-
ten met een landelijk examen. Met
dit erkende diploma op zak is een
baan in de beveiliging zo goed als
verzekerd.

Informatie en aanmelden
Bij B.O.C. kunnen cursisten wekelijks
instromen. Is uw interesse ook ge-
wekt? Bent u toe aan een nieuwe of
volgende stap in uw loopbaan?
Kom langs bij B.O.C. in Zelhem voor
een open en informatief gesprek.
B.O.C. is gevestigd aan de Ericaweg
18. Telefoon 0314 614104. Of kijk snel
op: www.bocopleidingscentrum.nl

“Opleiding in beveiliging 
met zicht op een baan”
Zelhem - B.O.C. in Zelhem is het 
opleidingscentrum in de bevei-
ligingsbranche. Het aanbod in 
studierichtingen is divers. “In de 
beveiligingsbranche zijn volop 
vacatures. Dat motiveert natuur-
lijk enorm om aan een opleiding 
te beginnen. B.O.C. zorgt dat de 
juiste opleidingen en daardoor de 
juiste mensen voldoen aan de ei-
sen die het beveiligingsvak stelt” 
introduceert Mirjam Roozegaar-
de bevlogen. Zij is als coördinator 
van meet af aan betrokken bij het 
particuliere opleidingscentrum. 
“Een opleiding in de beveiliging 
is ook bijzonder geschikt voor 
herintreders of mensen die zich 
willen omscholen”.

De kunstenaars zijn om 15.00 uur bij 
de opening aanwezig. Hans Hoekstra 
woont en werkt in Berkel en Ro-
denrijs. Tijdens zijn loopbaan in het 
onderwijs heeft hij zijn liefde voor 
tekenen en schilderen ontdekt. Zijn 
achtergrond als docent handvaardig-
heid, zijn tekenopleiding en zijn er-
varing heeft hij o.a. opgedaan aan de 
Academie voor Beeldende vorming in 
Amersfoort. Sieraadontwerper Frank 

van Zwicht (sieraden voor mannen en
vrouwen) exposeert in heel Europa.
Zijn sieraden zijn onder meer geëxpo-
seerd in Lissabon, Zürich, Warschau
en Den Haag. Zijn werk is opgenomen
in de sieradencollectie van het Haags
Gemeente Museum. Ter gelegenheid
van het 50 jarig bestaan van de Fede-
ratie van Kunstenaars Verenigingen
heeft hij het ‘Koninklijk cadeau’ aan
Koningin Beatrix mogen overhandi-
gen. 

De expositie in galerie Aquadraat
is vanaf 7 november te zien op vrij-
dag, zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur en op afspraak 0575-
556456 of 06- 54397579. De expositie
duurt tot en met 19 december.

Expositie Galerie Aquadraat
Vorden. In galerie Aquadraat 
aan de Mosselseweg 12 a te Vor-
den, wordt zondag 7 november 
de expositie geopend van Hans 
hoekstra met getekende schilde-
rijen en Frank van Zwicht met 
sieraden in titanium.

De afgelopen maanden hebben het 
harmonieorkest onder leiding van 
Jacob Jansen en de majorettegroepen 
onder leiding van Irma te Brake, hard 
gewerkt om een mooi en veelzijdig 
programma voor de bezoekers in el-
kaar te zetten.
Sursum Corda verzorgt het concert 
met medewerking van zangeres Anja 
den Bakker en de Gelderse coverband 
Woodstar. Zij spelen en zingen samen 
met het harmonieorkest, waardoor 
het programma zeer afwisselend 
wordt. Zangeres Anja den Bakker 
heeft in haar loopbaan als zangeres 
vaak voor groot publiek gezongen en 
meerdere soundmixshows gewon-
nen. Ook is zij bekend met diverse 
muziekstijlen, waardoor zij prima 
past in het repertoire van het jubi-
leumconcert van Sursum Corda. De 
Gelderse coverband Woodstar is alom 
bekend in het oosten van Nederland, 
maar timmert daarbuiten ook goed 
aan de weg. Op 16 oktober hebben zij 

de publieksprijs gewonnen tijdens de 
halve finale van Gelderland 2010 van 
The Clash of the Coverbands. Hier-
door zijn ze doorgegaan naar de fi-
nale van Gelderland op 17 december 
a.s. De allround rockmuziek die zij 
spelen geeft het muzikale program-
ma een extra dimensie. De bandleden 
van Woodstar zullen ook meespelen 
met het harmonieorkest van Sursum 
Corda.
In het programma voor de pauze zal 
het harmonieorkest vooral oorspron-
kelijke werken voor harmonieorkes-
ten spelen. De stukken zijn allemaal 
gecomponeerd voor jubilerende mu-
ziekverenigingen. Deze werken zul-
len feestelijk klinken en zijn daarom 
een goede opwarmer voor de unieke 
combinatie van muzikaliteit na de 
pauze. Sursum Corda zal dan uitpak-
ken met een eigentijds, verrassend 
en veelzijdig muziekprogramma. Een 
unieke samenstelling van dé hoogte-
punten uit de muziek van de afgelo-

pen dertig jaar. Zo kunnen de bezoe-
kers zich onder andere verheugen op 
een medley van Stevie Wonder, het 
nummer De Zee van Trijntje Ooster-
huis gezongen door Anja den Bakker 
en het betoverende muziekstuk van 
Hallelujah dat samen met de zan-
ger van Woodstar, Arjan Knoef ten 
gehore zal worden gebracht. Ook de 
majorettegroepen zullen drie shows 
ten tonele brengen. Zowel de jongste 
majorettes als de gevorderden zullen 
zich presenteren in drie spetterende 
shows die muzikaal omlijst worden 
door het Harmonieorkest, Woodstar 
en Anja den Bakker. 
Op 13 november zal Sursum Corda er 
klaar voor zijn om samen met de be-
zoekers van het jubileumconcert een 
mooie en muzikale avond te beleven. 
Het concert vindt plaats in Sporthal 
“’t Jebbink” in Vorden.
Inmiddels is de kaartverkoop van het 
jubileumconcert gestart.

Kaarten zijn te verkrijgen bij AMI 
Kappers aan de Zutphenseweg 1b te 
Vorden, Schildersbedrijf Boerstoel 
aan de Bedrijvenweg 10 te Vorden en 
Foto Willemien aan de Dorpsstraat 
20 te Vorden. Kaarten zijn ook te 
bestellen via e-mail: sursumcorda-
vorden@chello.nl of via de telefoon: 
0575-553090.

Jubileumconcert 80-jarig bestaan 
Sursum Corda

Vorden - 2010 is tot nu toe een zeer geslaagd jubileumjaar voor Sursum 
Corda. Na diverse activiteiten dit jaar, zoals de Stertocht, de jeugddag 
en het georganiseerde relatieconcert met medewerking van de Ko-
ninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”, is het nu de beurt aan 
Sursum Corda om haar vereniging in optima forma te presenteren. 
Ter afsluiting van dit jubileumjaar zal Sursum Corda op 13 november 
uitpakken met een spetterend en avondvullend muzikaal program-
ma.

Tijdens Albert Heijn Disneyweken:

Toy Story helden komen tot leven

Kinderen kunnen de 16 speelgoedhel-
den tot leven laten komen in hun ei-
gen Toy Story-wereld. Ook bij Albert 
Heijn in Hengelo zijn namelijk de 
komende weken speciale Toy Story-
knutselplaten verkrijgbaar. Klanten 

ontvangen de knutselplaten elke
week bij een ander product. Met de
lege verpakking van dit product en
de knutselplaat kan een geweldige
speelomgeving voor de filmfiguurtjes
worden gecreëerd. Op ah.nl/toystory
zijn nog meer knutselplaten te down-
loaden.

In de winkel zijn pluchen knuffels van
de hoofdrolspelers uit Toy Story ver-
krijgbaar. Daarnaast is er een uniek
verzameldoosje te koop in de vorm
van de speelgoedkist van Andy- in de
films de eigenaar van het speelgoed.
Hier kunnen de figuurtjes niet alleen
in gespaard worden, als het kistje
uitgeklapt wordt, verschijnt Andy’s
kamer waar de figuurtjes in kunnen
spelen. Uiteraard ligt ook de nieuwe
Toy Story 3 DVD in de winkel.

Hengelo - Dit jaar staat speelgoed 
uit Toy Story centraal tijdens de 
AH Disneyweken. Klanten ont-
vangen vanaf maandag 25 okto-
ber bij elke 15 euro aan bood-
schappen één van de 16 figuurtjes 
uit een van de meest succesvolle 
animatiefilms aller tijden. De 
bekende hoofdrolspelers Woody 
en Buzz Lightyear - maar ook het 
varkentje Hamm en Lotso Knuf-
felbeer - veroveren tijdens de AH 
Disneyweken Nederlandse kin-
derkamers.

De auto wordt gecontroleerd op maar 
liefst 23 essentiële punten.

Zo voorkomt u dat u deze winter voor 
onaangename verrassingen komt te 
staan. Kom daarom langs en ontdek 

dan ook dat er bij hun meer te bele-
ven valt.
Zo hebben zij van 13 t/m 27 november 
diverse aanbiedingen op winterban-
den en kortingen die oplopen tot 30% 
op accu’s en ruitenwisserbladen.

Als u zich op 13 november meldt op 
de parkeerplaats bij “FF naar Steef” 
wordt u geholpen in volgorde van 
binnenkomst. Er is gratis koffie, thee 
en erwtensoep.

Tot ziens op de Auto Wintertestdag 
bij autobedrijf Overbeek te Hum-
melo.

Zie ook de advertentie elders in de krant.

Gratis Auto Wintertest

Hummelo - De winter staat weer voor de deur en Autobedrijf Overbeek 
in Hummelo wil graag dat men met een veilig gevoel de weg opgaat. 
Daarom biedt Autobedrijf Overbeek aan de Dorpsstraat 4 te Hummelo 
op zaterdag 13 november a.s. een Gratis Auto Wintertest aan.



De stralende gezichten van de ViaVie-
la gastouders spraken gisteren boek-
delen. Uit handen van hun ViaViela-
consulent ontvingen ze persoonlijk 
een belangrijk diploma waar ze hard 
voor gewerkt hebben. Eind 2009 be-
sloot het kabinet dat gastouderbu-
reaus weliswaar hun bestaansrecht 
behouden maar aan strengere eisen 
moeten voldoen. Om voor inschrij-
ving in het nieuwe Landelijk Register 
Kinderopvang in aanmerking te ko-
men, en dus subsidie te verkrijgen, 
dienen gastouders onder andere een 
erkend MBO-2 diploma te behalen.

EIGEN OPLEIDINGSTRAJECT
“Ik pas mijn hele leven al op kinderen. 
Het was wel gek dat ik juist nu, op 
mijn 64ste, een examen moest gaan 
doen”, één van de geslaagde groot-
ouders. In samenwerking met ROC 

Rivor uit Tiel besloot ViaViela zelf 
een verkort MBO-programma, speci-
aal voor gastouders, samen te stellen. 
De gastouder kan deze diplomaroute 
thuis in eigen tempo volgen. Met be-
hulp van een zogenaamde gastouder-
map, bestaande uit toegespitste prak-
tijkopdrachten, gaan de grootouders 
in hun eigen omgeving aan de slag. 
De gastouder: “Achteraf gezien was 
het echt leuk. Mijn man en ik heb-
ben uitvoerig gesprekken met elkaar 
gevoerd over opvoeden en oppassen”. 
Het traject werd afgesloten met een 
examen. Een beoordelaar bezocht de 
gastouder, observeerde de oppassitu-
atie en nam een interview af. Ook 
gastouder Joke van der Heijden is blij 
het traject afgerond te hebben: “Zon-
der ViaViela was ik niet zo ver geko-
men -sterker nog- was ik er zelfs niet 
aan begonnen”.

UNIEKE DOELGROEP EN 
UITZONDERLIJKE PRESTATIE
“Het is een zeer omvangrijk project 
geweest, waarin we ook de nodige 
hobbels zijn tegengekomen”, aldus 
Marcel Verkuijlen, algemeen direc-
teur ViaViela. In totaal ronden ruim 
15.500 ViaViela-gastouders de ko-
mende periode het examentraject af. 
Daarnaast hebben meer dan 1.000 
gastouders, op basis van eerder opge-
dane (werk)ervaring vrijstelling ver-
kregen voor dit diploma. “De gemid-
delde leeftijd van onze gastouders ligt 
op 60 jaar. Zeker daarom is het ook 
een geweldige prestatie. Het is alweer 
een tijd geleden dat zij een officieel 
diploma in ontvangst namen. Dat 
maakt hun prestatie met bijbehoren-
de positieve resultaten nog unieker”.

LANDELIJK REGISTER 
KINDEROPVANG.
Alle gastouders en gastouderbureaus, 
die aan de wettelijke (kwaliteits-)ei-
sen voor gastouderopvang voldoen, 
worden opgenomen in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK). Naast 
het MBO-2 diploma zijn een Verkla-
ring Omtrent het Gedrag, een Kinder-
EHBO certificaat en veiligheids- en 
hygiënemaatregelen op de opvanglo-
catie vereist. 

Voorafgaand aan de inschrijving 
controleert de GGD nog of de 
gastouder(locatie) aan alle benodigde 
eisen voldoet. Pas dan is de inschrij-
ving definitief. Het LRK waarborgt 
een optimale kwaliteit van kinderop-
vang. Alle ViaViela vestigingen staan 
geregistreerd. ViaViela begeleidt al 
haar gastouders zodat zij in dit regis-
ter worden opgenomen.

225 geslaagde gastouders

Zutphen - Veel opa’s en oma’s hadden gisteren iets te vieren. Vanaf 
nu kunnen ze zich de trotse bezitter noemen van het MBO-2 diploma 
‘Helpende Zorg en Welzijn’. ViaViela Zutphen kan 225 gastouders blij 
maken met het gastouder diploma. Met dit diploma, is verplichte in-
schrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zeer dichtbij. 
Petra Schwab: “Ik ben supertrots op mijn gastouders. Ze hebben in 
korte tijd een geweldige prestatie neergezet”.

Na een minuut of 20 kon de handige 
linksbuiten twee man uitkappen en 
de bal snoeihard door het midden, 
onhoudbaar voor doelman Jasper 
Klunder, inschieten. Ratti kreeg een 
beetje greep op de wedstrijd. Net toen 
de ploeg dacht de tegenstander in de 
greep te hebben, viel de 2-0. Dit was 
een zeer ongelukkig eigen doelpunt 
van Wouter Gudde. Hij passeerde van 
zeker 25 meter met een sliding zijn 
eigen doelman. Voor rust kreeg Ratti 
via Niek Nijenhuis en Ruud Mullink 
nog een paar goede mogelijkheden 
op de aansluitingstreffer.
Na rust kwam SVV zelfs op 3-0. In 
kort tijd deed Michiel Gudde wat te-
rug, ontving SVV een rode kaart en 
leek Ratti terug in de wedstrijd. De 
grootste kans was voor Michiel die 
voor open goal vanaf een paar meter 
de bal naast schoot. Uit de tegenaan-
val maakten de tien SVV-ers de 4-1 
waarmee de wedstrijd was gespeeld.

Ratti zal de komende weken uit een 
ander vaatje moeten tappen op de 
ambities dit seizoen waar te kunnen 
maken.

RATTI DAMES
Rood-Zwart 2 - Ratti 1
Kranenburg - Ratti reisde af naar Del-
den om het op te nemen tegen Rood- 
Zwart. Terwijl de regen met bakken 
uit de lucht viel begon de wedstrijd. 
Beide teams begonnen aftastend aan 
de wedstrijd. Na tien minuten spelen 
zat Ratti goed in de wedstrijd en werd 
door Ratti het spel bepaald. Keepster 
Rianne Meijerink had nog geen bal 
gehad en aanvallend had Rood- Zwart 
niets in te brengen. Met een bal op 
de paal en ballen rakelings langs had 
Ratti op voorsprong kunnen staan. 
Na 20 min. kwam Ratti met behulp 
van Rood- Zwart op voorsprong. Een 
schot van Kim Heuvelink werd door 
de keepster niet goed weggewerkt en 
belandde in het net. 0-1. Gezien het 
grote veldoverwicht was de 0-1 voor-
sprong wel heel erg mager. Na 45 
min. spelen was de teller nog steeds 
blijven hangen op 0-1. 
De tweede helft startte Ratti weer net 
zo aanvallend als dat het de eerste 
helft geëindigd was. De rust had de 
dames goed gedaan. Binnen 5 min. 
werd de voorsprong vergroot. Van-
uit een corner belandde de bal in een 
scrimmage en Esther Menkveld twij-
felde geen moment en loste een hard 
schot op het doel. 0-2. Rood- Zwart 
kwam geen moment in de wedstrijd. 
De verdediging had een heel zware 

opgave en bleef op karakter nog enigs-
zins overeind. Een kwartier voor tijd
zette Kim Heuvelink een aanval op
vanaf het middenveld. Een steekpass
wist Esther Tuinman te verzilveren.
0-3. Ratti kwam verder niet meer tot
scoren. De werklust van voorhoede-
speelsters Marieke Tuinman en Kelly
Peters werd niet beloond met doel-
punten, maar ze speelde een belang-
rijke rol in de aanvallen. Geen ruime
overwinning, maar wel drie punten.
Aanstaande zondag een weekendje
vrij. Daarna de topper tegen Meddo
1. 

UITSLAGEN 
THUIS
30 okt, 14:30 Zat Ratti 2 (zat) - Grolse
Boys 3 (zat) co 57891 4-0
30 okt, 11:30 Zat Ratti E1 - HC ‘03 E3
co 91338 9-1
30 okt, 09:30 Zat Ratti F1 - Warns-
veldse Boys F7 co 118738 0-13
31 okt, 10:00 Zon Ratti 2 (zon) - Lo-
chem SP 5 (zon) co 33390 5-3
31 okt, 10:00 Zon Ratti 3 (zon) - Pax 7
(zon) co 33272 0-10

UIT
28 okt, 18:30 Don Warnsveldse Boys
E7 - Ratti E1 co 100108 3-11
30 okt, 12:45 Zat Warnsveldse Boys
B3D - Ratti B1GD co 73021 4-3
30 okt, 13:00 Zat Vorden C3 - Ratti
C1G co 78784 3-0
30 okt, 09:00 Zat Eefde SP E3 - Ratti
E2 co 93759 3-4
31 okt, 14:30 Zon SVV ‘91 1 (zon) -
Ratti 1 (zon) co 5143 Schulte, M.B.J
4-1. 
31 okt, 09:30 Zon SHE 4 (zon) - Ratti 4
(zon) co 33332 4-2
31 okt, 11:00 Zon Rood Zwart DA2
(zon) - Ratti DA1 (zon) co 45706 0-3
31 okt, 12:30 Zon AD ‘69 DA2 (zon) -
Ratti DA2 (zon) co 45717 6-1

PROGRAMMA
6 nov, 12:00 Zat Ratti C1G - Hoven De
C2 co 76354
6 nov, 11:30 Zat Ratti E2 - Zelos E5
co 91343
7 nov, 14:00 Zon Ratti 1 (zon) - Halle
1 (zon) co 5985 Kiliccan, H.
7 nov, 10:00 Zon Ratti 4 (zon) - Loe-
nermark 6 (zon) co 34302
7 nov, 10:30 Zon Ratti DA2 (zon) -
Vosseveld DA1 (zon) co 45817

UIT
6 nov, 12:30 Zat AZSV 11 (zat) - Ratti
2 (zat) co 58790
6 nov, 11:15 Zat HC ‘03 D3 - Ratti D1
co 86562
6 nov, 09:30 Zat Gazelle Nieuwland
E3 - Ratti E1 co 93973
6 nov, 10:00 Zat Doesburg SC F1 - Rat-
ti F1 co 118739
7 nov, 10:45 Zon Hector 4 (zon) - Ratti
2 (zon) co 34129
7 nov, 09:30 Zon Vorden 6 (zon) - Rat-
ti 3 (zon) co 34182

Ratti loopt nederlaag op
Kranenburg - Ratti kon het te-
gen SVV niet waarmaken goede 
zaken voor de ranglijst te doen. 
SVV daarentegen kon dit wel. De 
thuisploeg, met een aantal zeer 
behendige spelers in de gelede-
ren, begon goed.

Het onderwerp wordt zo breed moge-
lijk behandeld: allerlei aspecten van 
deelname aan het verkeer zullen aan 
bod komen. Ook voetgangers en fiet-
sers in het verkeer zullen niet wor-
den vergeten. En speciale aandacht 
zal er zijn voor de oudere verkeers-
deelnemer. Het wordt een leerzame 
en leuke avond, waarbij we zelfs klei-

ne prijsjes kunnen winnen met deel-
name aan een quiz. De grootste prijs
is natuurlijk dat we ons veiliger door
het verkeer heen bewegen. 

Leden van de O.V.G.Vierakker-
Wichmond, maar ook andere geïn-
teresseerden, worden om 19.30 uur
met koffie verwelkomd in het Wit-
hmundi-gebouw achter de NH Kerk
te Wichmond.
N.B. Opgave voor deelname aan de
Slachtvisite Noordijk - Neede op za-
terdagmorgen 20 november is nog
mogelijk. 

Het bestuur.

Oecumenische vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond-Vierakker - Op woens-
dagavond 10 november 2010 zal 
de heer Van Meijgaarden ons hel-
pen om veiliger aan het verkeer 
deel te nemen. Hij zal een power-
point presentatie van Veilig Ver-
keer Nederland tonen.Het concert heeft daarom ook een 

zeer gevarieerd en luchtiger karak-
ter. Er worden stukken gezongen van 
b.v. J. Parry, G. Verdi, The Animals, 
E. Grieg, K.M. von Weber, A. Dvorak, 
maar ook religieuze werken uit de 
Russisch-Orthodoxe ritus.
Men is welkom om, en dit is voor het 
eerst, ook het bijzondere stemgeluid 
van mezzosopraan Enneke Schekman 
samen met het WMK te beluisteren. 

Hoewel zij regelmatig gevraagd wordt 
als gastsolist bij koren is deze samen-
werking, als plaatsgenote van het koor 
een primeur. Enneke zong verder o.a. 
de altpartij in de Elias van Mendels-
sohn Bartholdy en in het Gloria van 
Vivaldi en werkt regelmatig als solist 
mee aan diverse operettes en opera’s. 
In haar solistische bijdrage aan het 
programma wordt ze begeleidt door 
de pianiste Esther Scheerder. Uit het 

koor zelf zullen tevens Jonny Hogen-
doorn, Kees de Haan en Jan Roelofs 
solistische bijdragen verzorgen. Het 
geheel staat onder leiding van diri-
gent Frank Knikkink.

Kortom, er is een oorstrelend en 
sfeervol programma samengesteld.
Het concert begint om 15.00 uur. De 
toegang is gratis. Voor meer informa-
tie: Willem Kraaykamp (PR) tel.: 0573 
400 715, email: willemkraaykamp@
warnsvelds-mannenkoor.nl en Kees 
de Haan (VZ WMK) tel. 0575 521 873, 
of naar de website van het koor 
www.warnsvelds-mannenkoor.nl

Herfstconcert Warnsvelds Mannenkoor

Warnsveld - Luister en geniet van het Warnsvelds Mannenkoor en so-
listen op zondagmiddag 14 november a.s. in de Martinuskerk. Het 
mannenkoor heeft er voor gekozen om dit jaar niet in de kersttijd een 
concert te geven, maar reeds zes weken eerder een herfstconcert.

De actiefolders zijn op alle Vordense 
scholen en in de 3 kerken uitgedeeld. 
Op de scholen loopt de actie tot en 
met vrijdag 5 november. Op zondag 
7 november sluiten we de actie af in 
een Raad van Kerkendienst in de Her-
vormde kerk. Er is dan geen dienst 
in de andere kerken. Het wordt een 

dienst voor jong en oud met o.a. een 
zang- en muziekgroepje. Verder beel-
den een aantal kinderen en volwas-
senen iets uit met betrekking tot de 
actie. Iedereen is van harte welkom!
Goed nieuws: In Wichmond en Vierak-
ker wordt er vanaf nu ook meegedaan 
met de Schoenendoosactie. Op school 

De Garve, in beide kerken en op de 
meisjesclub is er aandacht aan de actie 
besteed en zijn de folders uitgedeeld. 
Zij sluiten de actie ook op zondag 7 no-
vember af, in de Hervormde kerk in 
Wichmond. In deze dienst zal er veel 
aandacht voor de kinderen en de actie 
zijn. Allen van harte welkom!

Schoenendoosactie 2010
Vorden - Deze weken zijn veel kinderen, maar ook tieners en volwas-
senen druk in de weer voor deze actie. Ze versieren een schoenendoos 
en verzamelen daarna allerlei spulletjes om er in te doen: een knuf-
fel, schoolspulletjes, toiletartikelen en speelgoed. Iets delen van onze 
“rijkdom” hier met kinderen, die leven onder moeilijke omstandig-
heden: in weeshuizen, sloppenwijken, vluchtelingenkampen.......



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

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

vergoed door de meeste verzekeraars
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verras eens iemand

met een

massagebon!
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Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

Bouwkundig Tekenburo
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Zaterdag
6 november

in de discotheek

DJ MartijnPARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Wilt u een brochure ontvangen? Vraag ’m aan bij ProWonen.



Door middel van het openkrassen 
van de code op een speciaal daarvoor 
ingerichte site, kon de deelnemer 
de BouwBingokaart activeren. Vele 
klanten van BouwCenter HCI met 
vestigingen in Hengelo Gld, Zevenaar 
en Ulft wonnen op deze manier vele 
prijzen. Er waren landelijk ook een 
paar echte hoofdprijzen te verdienen. 
Twee daarvan werden door klanten 
van BouwCenter HCI gewonnen, te 
weten 1 in Hengelo en 1 in Ulft. De 
prijs die viel bij BouwCenter HCI in 
Hengelo, betrof een professionele Al-
trex Varitrex vouwladder t.w.v. 386 
euro. Deze zeer variabel inzetbare 
vouwladder, werd gewonnen door 

Menting Bouw BV uit Hengelo Gld. 
Namens dit bedrijf kwam directeur 
Harrie Peters de prijs, uitgereikt door 
Altrex, in ontvangst nemen. 
Menting Bouw BV, voorheen geves-
tigd in Steenderen, is van alle mark-
ten thuis en opereert tegenwoordig 
vanuit de Molenenk 24 in Hengelo 
Gld. Bij Menting Bouw staat persoon-
lijk en vertrouwd onderhoud met op-
drachtgevers hoog in het vaandel. Zij 
opereren in diverse vakgebieden: Wo-
ningbouw; Utiliteitsbouw; Renovatie- 
en Restauratie, Agrarische sector en 
het onderhoud aan Monumenten. 
Maar ook onderhoudswerkzaamhe-
den worden door vakbekwame en 

geschoolde medewerkers uitgevoerd. 
Menting Bouw BV beschikt over een 
moderne, goed uitgeruste, werk-
plaats waarin fabricatie van kozijnen, 
deuren en ook diverse prefab onder-
delen uitgevoerd worden. Momen-
teel bestaat Menting Bouw BV uit 
27 personen en zo’n 20 personen op 
inleenbasis. Menting Bouw BV maakt 
derhalve dan ook vaak gebruik van 
de producten van BouwCenter HCI 
bovendien weten zij ons professio-
nele AfhaalCenter zeer op waarde te 
schatten.
Ons AfhaalCenter, met producten 
voor een ieder die bouwt of klust, is 
dagelijks geopend van 07.00 uur tot 
17.30 uur en op zaterdagen van 08.00 
tot 16.00 uur. Bovendien is een bezoek 
aan onze sanitair- en, zeer recentelijk 
vernieuwde, keukenshowroom zeer 
de moeite waard. U wordt met een 
hartelijk woord en een kopje koffie 
ontvangen. Zie voor aanvullende in-
formatie: www.bouwcenterhci.nl

BouwBingo BouwCenter HCI succes

Hengelo - BouwCenter HCI te Hengelo Gld organiseerde dit jaar weer 
een BouwBingo. Dit kansspel liep van 30 augustus tot en met 2 okto-
ber 2010. Hierbij waren landelijk 1.000 prijzen te winnen. De animo 
was groot onder de klantenkring van de Hengelose bouwmaterialen-
handelaar. Deelnemers konden zo vaak meespelen als zij wilden met 
de BouwBingokaarten, welke vanaf een afhaalorder van minimaal 50 
euro werden verstrekt.

Van links naar rechts: Marcel Boerema van Altrex BV;  Harrie Peters van Menting Bouw BV; Rudi Kornegoor verkoopleider AfhaalCenter 
en Tonny Deesker verkoopmedewerker, beide werkzaam bij BouwCenter HCI in Hengelo Gld.

Maandag 8 november is er in het 
kerkgebouw van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo aan de 

Banninkstraat een concert van zang-
groep Eigenwijs. De aanvang is om
20.00 uur.

Maandag 8 november

Concert bij Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo

In Vorden werden vorig jaar bijna 
100 dozen ingezameld. Wij hopen bij 
de komende actie dit aantal te over-
treffen. Dit kan alleen met uw hulp!

Het ingezamelde voedsel is bestemd 
voor de allerarmsten in verschillende 
Oost-Europese landen. Door het uit-
delen van voedselpakketten wil de or-

ganisatie Dorcas Hulp deze mensen 
de winter doorhelpen. Komt u allen 5 
november as. naar Super de Boer en 
koop wat extra voor deze arme me-
demensen. Ook is er een collectebus 
aanwezig ter ondersteuning van de 
transportkosten. Helpt u mee deze 
actie tot een succes te maken?

Herinnering Voedselactie
Over enkele dagen is het zover, dan vindt op vrijdag 5 november as. van 
‘s morgens 8.00 uur tot ‘s avonds 20.30 uur in de winkel van Super de 
Boer, Dorpsstraat 18 te Vorden de jaarlijkse Voedselinzameling plaats.

NOVEMBER
3 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
4 Bejaardenkring Vorden
4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
10 Lindese Vrouwengroep mmv me-

dewerker ‘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 Let-

tink
18 Bejaardenkring Vorden

18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink

24 Handwerkmiddag en Kraamver-
koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

25   50 jaar PCOB optreden Duo Plus
uit Neede

25 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-

plussers. Info tel:. 55 20 03

KUNSTAGENDAVORDEN
t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilde-
rijen en tekeningen Edith Meijering

Het landgoed is ontstaan in de 17e 
eeuw uit samenvoeging van een 
aantal bosrijke gebieden, waarvan 
de Kieftskamp en het Wachelink 
samen de kern vormen. Later werd 
het uitgebreid met markegronden 
van Linde, Mossel en Delden. 

Het landgoed heeft wisselende ei-
genaren uit de burgerij gehad. Het 
landhuis dateert van 1776, dit jaar-
tal staat gegraveerd op de klok in 
het klokkentorentje. Het is nooit 
een versterkte havezate geweest. 

Het huis is gebouwd in Louis Seize-
stijl door de rentmeester van het 
landgoed Johan Hendrik Brass, een 
schoonzoon van de toenmalige ei-
genaar van het landgoed, Gerrit 
Ravenschot. In 1835 werd het aan-
gekocht door Jonkheer Carel Storm 
van ‘s Gravenzande, de eigenaar van 
Den Bramel. In 1919 ging het over 
naar de familie Van den Wall Bake, 
nadat het huis al vele jaren onbe-

woond was gebleven. Deze familie 
plantte bij het huis en alle bijbeho-
rende boerderijen een tulpenboom 
(Liriodendron tulipifera, herkomst 
N. Amerika). In 1975 verwierf de 
Stichting Het Geldersch Landschap 
het geheel, inclusief een aantal boer-
derijen. Het landgoed ongeveer 100 
ha groot en grenzend aan het land-
goed Vorden wordt omgeven door 
lanen, loof-en naaldbos, weilanden 
en akkerbouwlanden.

Het is een prachtig voorbeeld van 
het Achterhoekse hoeven-en kam-
penlandschap. In de directe omge-
ving van het huis, bij de vijver kan 
men in het voorjaar genieten van 
een weelde aan stinzenplanten. Er 
is bijzondere bodemflora te vinden 
op plaatsen waar zelfs in droge zo-
mers de grond vochtig blijft. Op die 
plaatsen bevindt zich oude rivier-
klei afgezet door een zijtak van de 
Oer-Rijn.

Een wandeling in dit fraaie gebied 
behoeft dan ook nauwelijks aanbe-
veling.

Startpunt: Bij de oprit van het kas-
teel aan de Lindeseweg, inlichtin-
gen: Janna Klein Willink, tel. 0545-
272944, e-mail: 
joh.kleinwillink@hetnet.nl

IVN wandeling
Vorden - Op zondagmiddag 14 
november a.s. kunt u met IVN-
gidsen van Noord-Midden Ach-
terhoek een wandeling maken 
op het landgoed Kieftskamp. De 
naam herinnert aan de vele kie-
viten, die hier van oudsher in de 
weilanden voorkomen.

In de blessuretijd van een gelijk op-
gaande eerste helft kreeg Vorden de 
0 - 1 te verwerken. Iets waarmee de 
thuisploeg na de thee niet goed mee 
om kon gaan. Wedstrijd beleving was 
in de tweede helft ver te zoeken bij 
Vorden, en Gendringen profiteerde 
daar goed van. Via counters liep men 
uit naar een 0 - 3 eindstand. Behou-
dens twee kansen kon Vorden daar 
niet veel tegenover stellen.

Vorden trainer Theo Hulshof moest 
direct na afloop dan ook naar woor-
den zoeken om de wedstrijd van zijn 
team te omschrijven. 

De teleurstelling droop er van Af bij
hem `Kom je weer achter te staan ver
in blessuretijd, mag niet gebeuren.
Lijkt wel een gebrek aan concentra-
tie, nonchalant uitverdedigen en dan
ga je de rust in met een achterstand.
Dat terwijl de eerste helft aardig ge-
lijk op ging. 
Vervolgens verwacht je wat elan van
je team in de tweede helft. Maar dat
gebeurde niet, en dan krijg je min of
meer vanuit het niets de 0 - 2 om de
oren.´

´Het grote verschil vandaag was dat
Gendringen absoluut wilde winnen,
iets wat ze ook uitstraalden. Bij ons
was die wil onvoldoende aanwezig.
Daar wordt je niet vrolijk van, temeer
omdat we thuis nog niet verloren
hadden tot nu toe. Ik miste duidelijk
de drive bij mijn spelers vandaag.´

Thuis nederlaag voor 
VV Vorden
Vorden - Met 0 - 3 verloor Vorden 
de competitie wedstrijd in 4C van 
Gendringen, waarmee de eerste 
thuis nederlaag van het seizoen 
een feit was.

De eerste set werd sterk begonnen. 
Alles liep bij de dames van Dash en 
al snel stond er een zeer ruime voor-
sprong op het scorebord. Dit mocht 
ook wel, want de Dash was gebrand 
om eindelijk weer eens vijf punten te 
halen. Met een stand van 17-7 kwam 
er een spelverdelerswissel aan de 
kant van Dash. Lian Leunk verliet het 
veld voor Maaike Draaijer. Dit verliep 
goed en de set werd binnengehaald 
met 25-17. Nu kwam het er op aan. 
Dash had deze competitie de kans 
gehad om met 2-0 voor te komen, 

dus de tweede set moest geconcen-
treerd begonnen worden. De tweede 
set leek wel een kopie van de eerste: 
servicedruk, grote voorsprong, spel-
verdelerswissel en setwinst. Met als 
verschil de setstand: 25-14.

De derde set, de set van de dubbele 
punten, moest nu ook gewonnen 
worden. Er werd deze set minder 
sterk begonnen, maar toch werd er 
niet tegen een achterstand aangeke-
ken. Bij een stand van 10-10 pakten 
de dames uit Vorden het weer op met 

een sterkte servicedruk en een paar 
goede blokpunten. Hierdoor werd de 
set binnengehaald met 25-18.
Dash begon de vierde set met Maaike 
Draaijer als spelverdeler. Dit was voor 
iedereen eerst even wennen, maar 
later pakte het goed uit. Er werden 
nog mooie punten gescoord. Met een 
wissel op de buitenkant kwam Kimly 
Besselink (dames 2) het veld in. Dit 
was haar competitiedebuut in het 
eerste team. Ook zij pakte het goede 
spel op. Deze set werd dan ook bin-
nen gehaald met 25-20.
Het Vordense volkslied klonk luid 
door de zaal na deze eerste 4-0 over-
winning in anderhalf jaar. Deze over-
winning heeft er zelfs voor gezorgd 
dat Dash dames 1 de ranglijst aan-
voert. Volgende week wordt er uit 
gespeeld tegen Set Up’65 in Ootmar-
sum. Deze wedstrijd begint om 16.00 
uur. Op zaterdag 13 november speelt 
Dash weer om 17.45 uur in Vorden.

Dash in eigen huis te sterk voor Odi
Vorden - Gesponsord door Visser Mode, subsponsors ‘Bistro de Ro-
tonde’ en ‘Strada Sports’. Op zaterdag 30 oktober werd er in sporthal 
’t Jebbink weer een wedstrijd van Dash dames 1 gespeeld. De tegen-
stander was deze keer VC ODI uit Middelbeers. Dit is een bekende 
tegenstander voor Dash, omdat dit ook een tegenstander was in de 
promotie/degradatie wedstrijden aan het eind van vorig seizoen. Toen 
werd er met 3-0 gewonnen door de dames uit Vorden, maar ODI mocht 
niet worden onderschat. Na een korte voorbespreking en een team-
foto werd er geconcentreerd begonnen aan de warming-up.



Uitslagen: Flash 3 - Eefde 3: 4-4
Spees Sjuttel 1 - Flash 2: 4-4

Flash Jeugd 1 - Thuve Jeugd 2: 8-0
Flash Jeugd 3 - Didam Jeugd 3: 0-8

Badminton Flash

Bij de tentoonstelling verschijnt 
de publicatie ‘16 pieces Tossed and 
Thrown’ over het nieuwe werk van 
de kunstenaar. In haar zoektocht 
naar eenvoud en puurheid wil Marga 
Knaven het technisch aspect in haar 
beelden tot een minimum reduceren. 
“Het werk zichzelf laten creëren”, is 
daarbij haar intentie. ‘Tossed and 

Thrown’ omvat een 25-tal verstilde
poëtische beelden in monochrome
kleuren met een contemplatieve
uitstraling, waarin eenvoud en har-
monie domineren. Op zondag 14
november a.s. om 15.00 uur spreekt
Kie Ellens, onafhankelijk curator, een
openingswoord bij tentoonstelling en
tevens wordt de publicatie ‘16 pieces
Tossed and Thrown’ gepresenteerd. 

De galerie is tijdens tentoonstellingen
open van donderdag t/m maandag en
gesloten op Eerste Kerstdag. Voor
informatie: www.galeries.nl/agnesra-
ben of T 0575 551647

Marga Knaven ‘Tossed and Thrown’
Vorden - Onder bovenstaande ti-
tel zijn in Galerie Agnes Raben 
in Vorden van 14 november t/m 
16 januari beelden van porselein 
te zien van beeldend kunstenaar 
Marga Knaven uit Tolkamer.

Toch hangt het gezamenlijke optreden 
momenteel nog aan een zijden draadje 
want Bennie heeft een schouderope-
ratie ondergaan en heeft zijn arm de 
steun van een mitella nodig. Bennie 
daarover: ‘ Eigenlijk een hele lange 
geschiedenis. Ik ben in april uitgegle-
den en op mijn schouder gevallen. Het 
leek eerst mee te vallen, echter de pijn 
bleef. Therapie hielp niet. Toen naar 
het ziekenhuis om een foto te laten 
maken: niets te zien! Toen een echo en 
daaruit bleek dat ik een spierscheuring 
had opgelopen en ben ik een half jaar 
later (zes weken geleden!) geopereerd! 
Ik heb daardoor al maanden niet meer 
kunnen spelen, maar ik ga er vanuit 
dat het aanstaande zaterdag wel lukt’, 
zo zegt een (inmiddels) optimistische 
Bennie Wiecherink. Toen 60 jaar ge-
leden de oprichtingsvergadering van 
Jubal plaats vond, mocht Bennie er 
van zijn ouders naar toe. Bennie: ‘ We 
kregen die avond allemaal een instru-
ment mee. 

Ik kreeg een piston. ‘Probeer er maar 
geluid uit te krijgen’, zo kreeg ik als 
advies mee en dat lukte mij vrij rede-
lijk’, zo zegt hij. Jubal werd overigens 
opgericht door een tiental katholieke 
mannen, vandaar ook dat de muzikan-
ten in de beginjaren les kregen van een 
frater van de Leo Stichting uit Borculo. 
(In de loop der jaren is Jubal een ge-
mengde vereniging geworden). Bennie: 
‘De frater was een gemoedelijke man 
en absoluut niet streng. In de beginja-
ren oefenden wij al in het Ludgerusge-
bouw en dat is altijd zo gebleven.Toen 
in Zutphen twee muziekverenigingen 

fuseerden, kregen wij de overgebleven
uniformen. Wat waren we trots’, zo
zegt Bennie die in zijn vrije tijd behalve
muziek spelen bij Jubal, ook een ver-
dienstelijke partij voetbalde bij Socii.
Het voetballen was niet alleen op het
veld gezellig, ook het ‘nakaarten’ na de
wedstrijd was een prettige bezigheid.
‘Eigenlijk een beetje te gezellig’, zo
zegt echtgenote Gerda lachend. Toch
bleef muziek maken de grote liefde
van Bennie.’Ik ga door zolang het kan
en ik het leuk blijf vinden’, zo zegt hij.
Bennie Wiecherink heeft in de afgelo-
pen zestig jaar op alle denkbare instru-
menten gespeeld, trompet, tenorsax,
ventieltrombone, schuiftrombone, ba-
ritonsax, B- bas en vanaf midden jaren
negentig op zijn favoriete instrument
de bariton tuba. Bennie: ‘Dat had al-
les te maken met de bezetting van het
orkest. Wanneer wij in een sectie een
muzikant tekort kwamen, probeerde
ik die plek in te vullen’, zo kijkt hij
terug. Zo rond de eeuwwisseling be-
landde Jubal in een crisis en daalde het
ledental schrikbarend. Bennie: ‘ Dat
begon eigenlijk toen er plotseling drie
meiden in het orkest , alle drie goede
muzikanten, de vereniging vanwege
vertrek naar elders, verlieten. Toen
ging het gelijk bergafwaarts ‘, zo zegt
Bennie Wiecherink. Dankzij onder
meer het lesgeven op school de Garve
en een goed bestuursbeleid is Jubal in-
middels weer een gezonde vereniging
en ziet de toekomst er goed uit. Bennie
Wiecherink is vol lof over de huidige
dirigent Henk Vruggink. ‘Hij blijft al-
tijd rustig en houdt daarbij iedereen
bij de les. Daarnaast is hij goed met
de jeugd bezig. Jubal is onder leiding
van Henk Vruggink de afgelopen jaren
steeds beter gaan presteren’, zo con-
stateert ‘kenner ‘ Bennie Wiecherink
. Eenmaal op de praatstoel kijkt de ju-
bilaris met weemoed terug op de jaren
dat jubal meewerkte aan de carnavals-
optochten in Wychen. Bennie: ‘Toen
speelde ik altijd op het instrument
met het grootste mondstuk. Ik haalde
onder het lopen dikwijls het mondstuk
eraf, hield er de vinger onder, zodat de
toeschouwers langs de route er een Jä-
germeister in konden gieten, waarna
wij steeds ‘vrolijker’ gingen spelen’, zo
zegt Bennie Wiecherink die het jam-
mer vindt dat het dweilorkest van Ju-
bal inmiddels is opgegeven. ‘Veel oude-
ren wilden niet meer op straat spelen
waardoor de animo minder werd’.

Jubal 60 jaar

Bennie Wiecherink 
al vanaf de oprichting lid

Wichmond - Bennie Wiecherink (69) 
hoopt dat hij zaterdag 6 november 
tijdens de receptie van de jubile-
rende muziekvereniging Jubal uit 
Vierakker- Wichmond samen met 
zijn kleinzoon Thijs (11) een num-
mertje kan spelen. Opa Bennie op 
bariton- tuba en Thijs op alt- saxo-
foon. Bennie Wiecherink is al vanaf 
de oprichting (60 jaar geleden) lid 
van Jubal en is muzikaal nog steeds 
volop actief. Kleinzoon Thijs speelt 
mee in het leerlingenorkest. Sjoerd 
(9) het jongste broertje van Thijs 
heeft intussen ook de muzikale 
genen van zijn opa meegekregen. 
Sjoerd heeft een jaar blokfluitles 
achter de rug en oefent thans op 
de klarinet.

Thijs, Sjoerd en opa Bennie

Er zijn wel lessen, maar kinderen 
besluiten zelf of ze hieraan willen 
deelnemen. Net zoals een kind uit 
zichzelf, met hulp van anderen, leert 
lopen en praten, kan een kind ook le-
ren lezen, schrijven en rekenen. Wan-
neer een kind eraan toe is, leert het 
zonder dwang of stress. Kinderen zijn 
van nature nieuwsgierig en onderne-
mend. Op de Paradox krijgen kinde-
ren de ruimte om op hun eigen tijd 

en op hun eigen manier de normale 
schoolstof te leren.  Oudere kinderen 
gaan vaak een of twee dagen per week 
op stage, bijvoorbeeld bij een instal-
latiebureau of een zorginstelling. Zo 
komen ze erachter in welke richting 
zij een vervolgopleiding willen doen, 
voor welke richting zij enthousiast en 
gemotiveerd zijn. 

Kom eens kijken op zaterdagochtend 
6 november bij School de Paradox. 
De school is gevestigd aan de Enk-
weg 17A. Meer informatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl

Een school voor 
 ondernemende, 
 nieuwsgierige kinderen
Vorden - De Paradox is een school 
voor kinderen van 4 tot 18 jaar, 
zonder verplichte lessen.

Verder veel kraampjes, met allerlei 
leuke hebbe dingetjes.
Met o.a. sieraden, bloemstukjes, tas-
sen, jam, kaasboerderij de Vijfsprong, 
allerlei streekproducten van Vlees-
boerderij Garritsen, de welfare en 
natuurlijk een verloting en nog veel 

meer. Dit alles wordt begeleid met 
accordeon muziek van Dick Wagen-
voort.
Ook zijn er oude boeken en is er 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.
De dag begint om 10.00 uur en ein-
digt om 14.00 uur.
Iedereen is meer dan welkom!

Gezellige najaarsmarkt 
op De Wehme
Vorden - Zaterdag 6 november is 
het weer zover. Oliebollen, nieuw-
jaarrolletjes maar ook erwten-
soep en slaatjes al dan niet samen 
met de bezoekers van de groep en 
dagverzorging zelf gemaakt.

Die zal om 20.00 uur in zaal De Her-
berg een lezing houden over het 
onderwerp ‘Terugblik naar de Refor-
matie, vanuit een historisch kader’. 
Voor de pauze zal hij vertellen over 
het ontstaan van de Reformatie in 
Nederland. Na de pauze vertelt hij 
hoe de gevolgen van de Reformatie 
in het dagelijks leven tussen 1530 
en 1700 in de Achterhoek merkbaar 
waren. Frank Keverling, voorzitter 
van de Stichting Werkgroep Kadas-
trale Atlas Gelderland zal die avond 
een korte toelichting geven over de 
Kadastrale Atlas Vorden, die in het 
voorjaar 2011 zal verschijnen.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vor-
den krijgt maandag 8 november 
bezoek van oud- plaatsgenoot 
Henk Folmer.

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, kaar-

ten, verzorgingsproducten, kaarsen, 
batik, bloemdecoraties en nog veel 
meer. Ook worden er creatieve kin-
deractiviteiten georganiseerd en na-
tuurlijk is er gelegenheid om een 
heerlijke kop koffie te drinken. De 
toegang is gratis.

Zaterdag 6 november en zondagmid-
dag 7 november in Het Warnshuus, 
Dreiumme 43. Tel. 0575-522796

Creatieve markt
Warnsveld - Alweer voor de vierde 
keer, wordt er door Perspectief in 
november een markt georgani-
seerd, waaraan veel creatieve men-
sen uit Warnsveld deelnemen.

Omdat enige tijd geleden de Postcode 
Loterij Straatprijs in Vorden is geval-
len, te weten aan de Cecanijeweg, 
geeft het Oranjefonds het Dorpscen-
trum 3.000 euro als buurtcadeau. 
Het bestuur van het Dorpscentrum 
is erg blij met dit cadeau. Wij wil-

len graag dat iedereen in Vorden van 
het cadeau kan genieten en daarom 
hebben wij van het geld een beamer, 
projectiescherm en geluidsinstallatie 
gekocht. Door de aanschaf van deze 
materialen kunnen wij films verto-
nen voor jong en oud.

Om de ontvangst van dit cadeau te 
vieren gaan wij op 10 november a.s. 
een jeugdfilm en op 26 november een 
film voor volwassenen draaien. De 
entreeprijs houden wij laag (inclusief 
consumptie en voor de jeugd ook nog 
een zakje frites). Zie voor meer infor-
matie over deze films de advertentie 
in deze krant.

Daarnaast kunnen de aangeschafte 
materialen gebruikt worden door de 
verenigingen en andere gebruikers 
van ons Dorpscentrum voor hun bij-
eenkomsten en vergaderingen.

Buurtcadeau van Oranjefonds voor het Dorpscentrum
Vorden - Het Oranjefonds is het grootste fonds in Nederland op sociaal 
gebied. Jaarlijks geeft het Oranjefonds 2 miljoen euro aan de sociale 
kant van de samenleving. Het Oranjefonds Buurtcadeau is voortgeko-
men uit samenwerking van het Oranjefonds met de Nationale Postco-
de Loterij. In elke buurt waar de Postcode Loterij Straatprijs valt zoekt 
het Oranjefonds een buurtorganisatie om hen extra te ondersteunen 
in hun belangrijke werk.

Gastouder 
aangeboden 
in Vorden. 
Alle dagen beschikbaar. 

Tel. 06-13386085

ZACHTE
WALDKORN 
BOLLETJES

PER STUK 0.39

PER ZAKJE VAN 6 

NU   2.15

NIEUW: 
gildeCadans 

EEN LEKKER EN 
VEZELRIJK BROOD

  NU TER KENNISMAKING 

 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 november.

STOOFPEREN-
BAVAROISEVLAAI

   

 KLEIN 

                 7.95

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

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
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Zondagmorgen bij de start en finish 
eveneens honderden toeschouwers 
en ook daar: blubber in overvloed ! 
Vooraan bij de start van de 4 kilo-
meter, allemaal jongens en meisjes 
in blauwe shirts, de ‘clubkleur’ van 
school de Kraanvogel. Net als voor-
gaande jaren was deze school weer 
met een flink aantal leerlingen pre-
sent. Grote vreugde bij de finish. Niels 
Kappert van deze school werd in een 
tijd van 22 minuten en 36 seconden 
winnaar bij de jongens. Niels leverde 
een unieke prestatie, hij was slechts 9 
seconden langzamer dan de winnaar 
bij de mannen: Bas Bouwmeester uit 
Vorden (22.27).
De deelnemers aan de 6 en 12 kilome-
ter gingen gelijktijdig van start. Het 
was voor de niet ‘alledaagse lopers’ 
enorm afzien. Van onder tot boven 
vol modder en velen al strompelend 
of glijdend over de buik (voor de fun) 
over de finish. Nadat onderweg een 
paar met water gevulde sloten moes-
ten worden overwonnen, waren de 
laatste paar honderd meter over een 
drassig veld met maisstoppels ex-
treem zwaar. Vooraf gaf speaker Jan 
van der Meulen al aan dat de sporters 
niets kon gebeuren. ‘Al zakken jul-
lie tot aan de enkels in de modder, 
Arjan Mombarg (mede-organisator) 
haalt jullie er met zijn trekker uit’, 
zo beloofde hij.
Prachtig om te zien dat enkele deel-
nemers op de sokken en met één 
schoen in de hand, de finish passeer-
den. ‘Onderweg een schoen verloren, 
in de modder vast blijven steken’, 
zo klonk het laconiek ! Onder meer 
brand weerlieden van het korps Vor-
den, medewerkers van het kinder-

dagverblijf De Klimboom, velen lie-
pen de Blubber Run in teamverband. 
Onder hen vader Menco uit Laren en 
zijn beide zonen uit Zwolle Floris en 
Hajo van Weringh van café de ‘Hete 
Brij’ zo stond op het shirt. ‘Wij lopen 
wel vaker voor een goed doel, dus 
ook vandaag hier in Vorden. Het was 
ontzettend zwaar, ik kom vanavond 
in elk geval niet meer in de kroeg’, 
zo sprak Hajo, onderwijl hij de mod-
der uit de ogen wreef. Johannes van 
Kempen uit Vorden met als hobby 
motorcrossen liep eveneens voor het 
goede doel. ‘Hartstikke mooi, ik ben 
‘schoolslag-zwemmend’ over de sloot 
gekomen. Dus z…nat, maar dat mag 
de pret niet drukken’, aldus Johan-
nes.
De 6 kilometer bij de mannen werd 
gewonnen door Sietse Brouwer uit 
Voorst in een tijd van 34 minuten en 
57 seconden. Hij oogde na binnen-
komst nog zeer fris. Geen wonder 
want de favoriete sport van Sietse is de 
survival. ’Ik liep hier vandaag om in 
conditie te blijven. Ik vond alleen het 
laatste stuk wat zwaar. In elk geval is 
de naam Blubber Run goed gekozen’, 
zo sprak hij lachend. De 12 kilometer 
bij de mannen werd gewonnen door 
de 44 jarige Bertil Krukkert uit Nij-
verdal. ‘Een prachtig parcours, mooie 
bospaden afgewisseld door gladde 
stukken. Het ging erg lekker en na 
een paar kilometer had ik al het ge-
voel dat ik vandaag zou winnen. Met 
de tijd van 51 minuten en 44 secon-
den ben ik dik tevreden’, aldus Bertil. 
De 6 kilometer bij de vrouwen werd 
gewonnen door Dinie Hebbink uit 
Vorden, de 12 kilometer door Karla 
Blom, eveneens uit Vorden.

Ilona Lenselink (samen met Liesbeth 
Bakker, Marcel Bourgondien en Arjan 
Mombarg) organisator van de Blubber 
Run, toonde zich na afloop dik tevre-
den. ‘Prachtig dat we dit jaar zoveel 
deelnemers hadden en dat allemaal 
voor dat ene doel: de KWF Kankerbe-
strijding. We hebben als organisatie 
voor en na de Blubber Run veel werk 
moeten doen, maar het was de moei-
te waard. Gewoonweg super, ik kijk 
nu al weer uit naar 2011 wanneer we 
de vierde editie organiseren’, aldus 
Ilona die een pluim op de hoed stak 
van Cindy Zweverink. ‘Zij was ook 
de gehele dag in touw. Cindy heeft 

de gehele papieren ‘rompslomp’ ver-
zorgd’, zo complimenteerde Ilona.

De uitslagen van deze Blubber 
Run waren als volgt:
jongens 4 kilometer: 1 Niels Kappert 
Vorden (22.36), 2 Patrick Zents Vor-
den, 3 Luca Brummelman Vorden. 
Mannen 4 km: 1 Bas Bouwmeester 
Vorden (22.27), 2 Rick Moezelaar 
Vorden, 3 Erwin Menkveld Vorden. 
Vrouwen 4 kilometer: 1 Annelieke 
Bothof Dieren (32.11), 2 Edith Gar-
ritsen Vorden, 3 Floran Rouwenhorst 
Bronkhorst. Mannen 6 kilometer: 1 
Sietse Brouwer Voorst (34.57), 2 Wer-

ner Weustenenk Hengelo, 3 Marco
Bremer Steenderen. Vrouwen 6 kilo-
meter: 1 Dinie Hebbink Vorden, 2 Ma-
riet Bruggeman Ruurlo, 3 Lotte v.d.
Put Deventer. Mannen 12 kilometer:
1 Bertil Krukkert Nijverdal (51.44),
2 Rene Nijman Goor, 3 Jan Strijker
 Oeken. Vrouwen 12 kilometer: 1
Karla Blom Vorden, 2 Esther Hid dink
Lochem. Meisjes 4 kilometer: 1 Meike
Roosma Zutphen, 2 Eva de Wilde Zut-
phen, 3 Janne Klein Geltink Zutphen.
Jongens 6 kilometer: 1 Jesse de Zeeuw
Vorden, 2 Jorwin Mentink Vorden, 3
Harry Eggink Vorden.

In actie voor KWF Kankerbestrijding

Ruim 400 ‘blubberende sporters’ in Linde
Vorden. De organisatie van de Blubber Run werd zondagmorgen in 
het buurtschap Linde op haar wenken bediend: een miezerig regentje 
en veel blubber! De derde editie van de Run waarvan de opbrengst 
geheel ten goede komt aan de KWF Kankerbestrijding slaagde in alle 
opzichten. Ruim 400 deelnemers en naar schatting enkele duizenden 
euro’s voor de KWF. Ilona Lenselink namens de organisatie: ‘We kun-
nen de opbrengst nog niet exact aangeven, er komen nog steeds giften 
binnen en ook zullen nog een aantal ‘bussen’ geteld moeten worden’, 
zo sprak ze na afloop.

Start Blubber Run.

Niels Kappert winnaar bij de jongens. Blubberen door de sloot.



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 44
van 1 t/m 6 

november 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

GRATIS TOY BIJ ELKE 15,00



Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Merk/Model Bj. Km. Prijs
Citroën  C4 Picasso  1.8 16v Seduction 5 Persoons 2007 46.872 € 17.250 
Hyundai  Atos Multi  1.0i 5drs. GL feb-99 96.864 € 2.250 
Hyundai  Atos  1.1i Active Version Prime okt-05 21.577 € 5.000 
Hyundai  Atos  1.1i Active Version Prime mrt-05 27.179 € 5.000 
Opel  Astra  1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC, Trekhaak, 15\” velgen jan-05 124.046 € 10.500 
Peugeot  206  2.0 16v 3drs. Gti feb-01 146.816 € 4.500 
Peugeot  207  1.4 16v 3drs. XR, Airco, 80.000 km! jan-07 79.890 € 10.600 
Renault  Mégane  1.6 E RT aug-98 232.758 € 1.750 
Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe, 
Klimaatregeling, CC, Regensensor nov-03 135.486 € 8.400
Skoda  Fabia  1.4 16v 5drs. Comfort apr-00 142.528 € 3.500 
Suzuki  Grand Vitara  Cabrio 1.6 Cabrio dec-01 62.336 € 8.000 
Toyota  Aygo  1.0 12v 3drs. Basis, stuurbekrachtiging jul-08 18.519 € 7.950 
Volkswagen  Golf  1.6 16v 3drs. Ocean, Airco, LM velgen mrt-03 117.503 € 8.250 

Toyota Prius
1.5 Vvt-i Automaat 5drs. Basis

Bj. 2005, 42.085 km

€ 12.750,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

WINTERBANDEN
✔ alle merken leverbaar

✔ scherpe prijzen
✔ prijzen all-in

✔ opslag mogelijk

TEVENS DIVERSE AUTO’S

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Zaterdag
6 november

in de discotheek

DJ Martijn

M
M Autobedrijf

Melgers
Hyundai Accent

1.3i 5drs. 
Active + Airco

5-drs. 2005,
117.384 km

€ 6.250,-

www.autobedrijfmelgers.nl

Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat4 Nagano 2006 107.260 km €  6.750
Mazda 3 Sport 1.6 5drs. Touring 2006 28.478 km € 12.950
Nissan Primera 1.6 4D SI 1998 127.461 km €  3.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km €  10.750
Opel Astra 1.6 Enjoy station 2006 108.000 km €  10.250
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km €  16.950
Opel Zafira 2.2 Automaat Executive 2008 46.706 km €  24.750
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km €  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 11.750
Peugeot 307 XS 1.6-16V BREAK 2006 134.333 km €  11.950
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km €  8.250
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMFORTLINE 2005 139.500 km €  12.950
Volvo S60 D5 GEARTRONIC 2005 158.484 km €  14.750
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km €  16.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

WIJ ZIJN VANAF 1 NOVEMBER OOK GLASGARAGE

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

DAIHATSU CUORE
3-DRS OSAKA, 2000

  2.950,-
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
OPEL CORSA 1200-16V ELEGANCE 2002 5950
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
OPEL CORSA 1200-16V RHYTHEM AIRCO 2005 8950
OPEL ASTRA 2200-16V SPORT STATION 2001 5950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-ZIT 2003 8950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
PEUGEOT 307 1600 5-DRS XS 2003 8950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 7950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4  2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 10950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

3 gangen Gelagkamermenu  27,50
3 gangen Menu du Chef  38,50

In november vieren wij de gehele maand
ons 7 jarig bestaan.

7 gangen menu (incl. drankjes)
7 x  7,00 per persoon

7 dagen per week

tel.: 0575-451231

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

 • 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 toe-

risme, 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 plat-

telandsontwikkeling, 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.

Jaargang 5
Nr. 44, 2 november 2010

De winter is in aantocht. De kans op 
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt de komende tijd 
weer toe. De gemeente stelt alles in 
het werk om gevaarlijke situaties 
die hierdoor op de weg kunnen ont-
staan, te voorkomen of te bestrijden 
door te strooien. Daarnaast is het 
natuurlijk belangrijk dat u zelf bij 
deze weersomstandigheden ook 
extra alert bent als u in uw auto of op 
de fiets stapt. 

Preventief strooien
Net als voorgaande jaren bestrijdt 
de gemeente gladheid preventief. Dit 
houdt in dat wordt gestrooid wanneer 
gladheid wordt voorspeld en niet 
wanneer het al glad is. Ook de provin-
cie strooit preventief. De strooiroutes 
zijn in grote lijnen gelijk aan de routes 
zoals we die afgelopen winter hebben 
gestrooid. Toen was sprake van een 
extreem winterseizoen. Zo hadden 
we te maken met een lange periode 
met winterse omstandigheden met 
veel sneeuw. Daarnaast werden we 
(landelijk) geconfronteerd met een 
tekort aan strooizout. Dit tekort is 
inmiddels aangevuld. We hopen ui-
teraard dat de voorraad deze winter 
voldoende is. 

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke 
wegen vanuit de gemeentewerf in 
Hengelo. Er zijn vier A-routes. De 
binnen deze routes vallende wegen 
strooien we wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Als basis voor de glad-
heidbestrijding is het Gemeentelijke 
Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) ge-
nomen. De volgende wegen maken 
deel uit van de A-routes:
1 alle doorgaande wegen, inclusief 

de fietspaden
2 toegangswegen naar veerponten
3 de belangrijkste ontsluitingsweg 

naar een woonwijk, dorpscentrum, 
centrale parkeerplaats of bedrijven-
terrein

4 bedrijventerreinen
5 busroutes, indien deze nog niet 

 onder 1 of 2 vallen
6 een aantal routes naar scholen in 

het buitengebied
7 verbindingswegen naar buurge-

meenten, daar waar het strooibeleid 
niet aansluit op het strooibeleid in 
de buurgemeenten

8 de belangrijkste toegangswegen 

naar de volgende gebouwen: 
 hulpdiensten (politie, brandweer, 

ambulance), scholen (basisscholen 
en scholen voor voortgezet onder-
wijs), huisartsen, zorgcentra (geen 
appartementencomplexen voor 
ouderen), station en gemeentehuis

B-routes
Als aanhoudende gladheid in combi-
natie met sneeuw is voorspeld start 
de gemeente direct aansluitend aan 
de A-routes met het bestrijden van 
gladheid op B-routes. Onder B-routes 
vallen onder andere de centra van 
de grotere kernen, de belangrijkste 
toegangswegen naar sporthallen, 
gymzalen en begraafplaatsen, wegen 
in het buitengebied die een logische 
verbinding vormen tussen de A-routes. 
Ook is het mogelijk om vanaf alle 
panden binnen de bebouwde kom 
binnen 400 meter op een gestrooide 
weg te komen, voor buiten de be-
bouwde kom geldt een afstand van 
1 kilometer (de weg naar een strooi-
route is niet altijd de meest gebruike-
lijke route naar elke bestemming, 
het kan dus voorkomen dat iemand 
moet omrijden).   

Overige wegen
Wanneer aanhoudende gladheid 
wordt voorspeld en de situatie op 
de A- en B-routes dit toelaat, wordt 
de gladheid op (alle) overige wegen 
 binnen de gemeente bestreden. 
Hierbij krijgen meldingen van de poli-
tie prioriteit boven eigen waarneming 
en meldingen van inwoners. 
Op www.bronckhorst.nl staat een 
overzicht van de A- en B-routes die 
we strooien. 

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op 
provinciale wegen. Een overzicht 
van de provinciale wegen kunt u ook 
inzien op onze website.

Wanneer wordt er gestrooid?
De gemeente strooit wanneer glad-
heid wordt voorspeld. Vooraf is er 
altijd overleg met de provincie. 
In principe kan er 24 uur per dag 
worden gestrooid. In de regel strooit 
de gemeente in de loop van de 
avond of nacht. Wanneer sprake is 
van sneeuwval of ijzel kan hiervan 
worden afgeweken. In gevallen van 
blijvende gladheid wordt zonodig 
continu gestrooid.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding blijft 
het natuurlijk altijd oppassen gebla-
zen. Wij doen daarom een dringend 
beroep op weggebruikers om goed 

op de weersomstandigheden en de 
verkeersinformatie te letten en daar 
de rijstijl en snelheid op aan te passen. 
Wij vragen ook rekening te houden 
met het feit dat het een paar uur 
duurt voordat alle doorgaande wegen 
zijn gestrooid. Voor het bestrijden van
gladheid binnen de kom is het van 
belang uw voertuig zoveel mogelijk 
aan één kant van de weg te parkeren. 
De strooiauto heeft dan een onbelem-
merde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat 
de trottoirs goed begaanbaar zijn. 
Vooral voor mensen die slecht ter 
been zijn. Wij vragen dan ook dringend 
om trottoirs nabij uw woning of 
bedrijf begaanbaar te houden. Met 
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 
gladheid zo snel mogelijk bestreden 
wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kunnen we niet voorkomen 
dat er soms zout buiten de rijbaan 
terechtkomt en daardoor schade kan 
ontstaan aan beplanting die daarvoor 
gevoelig is. Het is aan te raden op 
die plekken, doorgaans langs wegen 
waar geen trottoir is, beplanting toe 
te passen die beter tegen zout kan.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de strooi-
routes kunt u contact met ons opnemen
via tel. (0575) 75 02 50 of kijken op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie 
→ Leefomgeving en milieu → 
Gladheidbestrijding. 

Gladheidbestrijding winter 2010-2011

Komende weken wordt de Afval-
kalender 2011 bij alle Bronckhorster 
huishoudens bezorgd. De kalender 
is een uitgave van de gemeente en 
Berkel Milieu. Op de kalender vindt u 
de inzameldata van GFT, restafval en 
oud papier die voor uw adres gelden. 
De afvalkalender is gemaakt van ge-
recycled papier. Nieuw is dat de ka-
lender per 1 december a.s. ingaat! 

In de kalender leest u alles over het 
scheiden van afval, wat u aan huis 
kunt laten ophalen en waarvoor u 

bij de milieuparkjes en Afval Breng 
Punten terecht kunt. Met de afval-
kalender heeft u alle informatie bij de 
hand. Dus lees en bewaar! Heeft u op 
24 november nog geen kalender ont-
vangen of heeft u andere vragen over 
de inzameling van uw huishoudelijk 
afval? Neem dan contact op met de 
Afval-Informatie-Lijn van Berkel 
Milieu via tel. (0575) 54 56 46, bereik-
baar op werkdagen van 09.00-12.30 
en van 13.00-16.00 uur. 
Kijk ook op www.berkelmilieu.nl en 
www.afvalvrij.nl. 

Ingangsdatum 1 december 

Nieuwe afvalkalender 
in de bus

Wij ontvingen signalen dat be-
drijven in onze gemeente bena-
derd zijn door het bedrijf Online 
Services Nederland BV voor een 
vermelding in de zogenaamde 
gemeentegids-Bronckhorst 
(www.gemeentegids online.com). 

U bent vrij om hierin een adver-
tentie te plaatsen, maar het gaat 
niet om de gemeentegids van de 
gemeente Bronckhorst.

Let op: 
www.gemeentegids 
online.com is niet 
van de gemeente



Daan: “Organiseert u regelmatig 
activiteiten? Zoals een huis-aan-
huis verkoopactie om extra geld op 
te halen voor de voetbalvereniging. 
Een kermis, braderie, concert of een 
buurtfeestje of toneeluitvoering zoals 
Hans. Of een speciale, niet reguliere 
sportwedstrijd of concours. Dan is 
de kans groot dat u een vergunning 
moet aanvragen bij de gemeente of 
er in ieder geval melding van moet 
doen. In onze gemeente zijn ieder 
jaar meer dan 500 van dit soort ac-
tiviteiten. Prachtig natuurlijk, want 
dat maakt het zo gezellig om hier te 
wonen. Maar het is een taak van de 
gemeente om de veiligheid tijdens 
deze evenementen te garanderen 
en de overlast voor anderen dan de 
feestvierders te beperken. Daarom 
hebben we onder andere in de zo-
genaamde Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) en ons evenemen-
tenbeleid regels opgenomen voor het 
organiseren van evenementen. Voor 
verschillende activiteiten/evenemen-
ten is een vergunning vereist, voor 
andere geldt alleen een meldings-
plicht of hoeft u niets te doen.”

Toon: “We hebben een onderscheid 
aangebracht. Zo is voor een besloten 
feest met minder dan 100 bezoekers 
geen melding of vergunning nodig. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld ver-
jaardagsfeestjes in de eigen tuin. 
Organiseert u zo’n feest dan hoeft u 
geen actie te ondernemen richting 
gemeente.”

Melding
Daan: “Als u een lampionnenoptocht, 
buurtbarbecue, wandel- of fiets-
tocht, rommelmarkt met een beperkt 
aantal kramen of een vergelijkbare 
activiteit organiseert, moet u hiervan 
melding maken bij de gemeente. We 
noemen dit kleinschalige, eenvoudige 
activiteiten of evenementen. Een 
kleinschalige activiteit heeft een be-
perkte omvang, met weinig impact op 
de omgeving. Als u zo’n activiteit or-
ganiseert en daarnaast bijvoorbeeld 
alleen een deel van een weg wilt 
afsluiten, dan kunt u de melding vol-
ledig digitaal bij ons aanvragen. Wilt 

u ook nog een tent gebruiken of een 
ontheffing voor het tegen betaling 
schenken van een biertje, dan heb-
ben wij nog wat extra gegevens van 
u nodig die u via een formulier kunt 
aanleveren.” 

Evenementenvergunning
Toon: “Organiseert u een evenement 
of activiteit die niet onder een beslo-
ten feest of melding valt, dan heeft u 
een evenementenvergunning nodig. 
Bij het verlenen van zo’n vergunning 
volgen we een bepaalde procedure 
die meerdere weken in beslag neemt. 
Dit is onder andere nodig omdat we 
de vergunning publiceren op deze 
gemeentepagina’s, zodat mensen 
die het er niet mee eens zijn binnen 
zes weken bezwaar kunnen maken. 
Verder moeten we veel regels, waar-
aan evenementen gebonden zijn, 
met u maar ook eventueel met de 
politie en brandweer doornemen. Zo 

gelden bijvoorbeeld vaste eindtijden, 
bepaalde geluidsniveaus en kun-
nen tijdelijke verkeersmaatregelen, 
zoals het afzetten van een weg voor 
een bepaalde periode, nodig zijn. 
Ook moeten er toiletgelegenheden 
zijn en afhankelijk van de risico’s 
van een evenement kunnen we het 
inzetten van beveiligers als voor-
waarde opleggen. Verder kan voor 
het gebruiken van een tent een tijde-
lijke gebruiksvergunning nodig zijn 
en een ontheffing van artikel 35 van 
de Drank- en Horecawet als u tegen 
betaling zwak alcoholhoudende 
dranken schenkt buiten een horeca-
inrichting. Dit lijkt heel veel en dat is 

het ook wel, maar u kunt dit allemaal 
in één keer regelen bij de gemeente.” 

Meerjarenvergunning
Daan vult aan: “Bovendien kunt u als 
u hetzelfde evenement vaker organi-

seert in aanmerking komen voor  een 
meerjarenvergunning. De belangrijk-
ste voorwaarden hiervoor zijn: het 
evenement vindt altijd op dezelfde 
locatie plaats, er zijn niet meer dan 
1.500 bezoekers en het evenement 
vindt al vijf jaar of langer plaats in de 
gemeente Bronckhorst. Dit betekent 
dat u niet meer ieder jaar alle formu-
lieren opnieuw hoeft in te leveren. U 
krijgt voor volgende jaren een al gro-
tendeels ingevuld meldingsformulier 
dat u zes weken voorafgaand aan het 
evenement inlevert of opstuurt. Dat 
scheelt u veel tijd en werk.”

Hoe regelt u een melding of evene-
mentenvergunning? 
Voor het doorgeven van de gegevens 
voor een evenement/activiteit heeft 
de gemeente vastgestelde formulie-
ren. Deze kunt u downloaden vanaf 
onze website www.bronckhorst.nl of 
afhalen/aanvragen bij de gemeente. 
Een melding moet u minimaal vier 
weken voorafgaand aan de activiteit 
regelen (veelal kan dit volledig digi-
taal). De aanvraagformulieren voor 
een vergunning moeten twaalf weken 
voordat het evenement plaatsvindt 
door ons ontvangen zijn. Er is ook een 
folder over het organiseren van eve-
nementen en de rol van de gemeente 
beschikbaar met meer informatie.

Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij ons 
komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. U kunt 
langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel mogelijk aan-
sluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze producten en diensten 
direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. Wij kunnen u direct 
helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel uit de gemeentelijke 
basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing, een vervoersvoorziening of een vergunning, vragen wij u 
eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd eerst even op 
www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en u niet voor niets 
komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Vanuit het gemeentehuis:

Deze week: Aflevering 2. 

Een evenement/activiteit organiseren 

Hans te Brake is voorzitter van de buurtvereniging. Samen met een paar 
buurmannen organiseert hij ieder jaar enkele activiteiten voor de buurt. 
Zoals het jaarlijkse klootschiettoernooi door de buurt dat wordt afgesloten 
met een grootse buurtbarbecue in zijn straat. Daarnaast zit hij in het bestuur 
van de toneelvereniging. Hij vindt het heerlijk om grappige types te spelen 
in voorstellingen, en regelt de jaarlijkse bloembollenactie en verschillende 
‘achter de schermen’ activiteiten voor de uitvoeringen. Voor veel van dit 
soort activiteiten gelden regels, omdat ze in de openbare ruimte plaatsvin-
den. Hans kan ze dus niet zomaar organiseren. Waar moet hij aan denken?

Toon en DaanToon en Daan

...en waarmee zij u graag van dienst zijn!

Op 6 november a.s. kan iedereen 
tijdens de Natuurwerkdag aan de 
slag in het landschap. In meer dan 
300 bijzondere gebieden in Neder-
land, en meer dan 30 locaties in 
Gelderland is van alles te doen. Van 
het knotten van wilgen tot het maken 
van broeihopen voor de ringslang.

10e keer Natuurwerkdag
Dit jaar wordt de Natuurwerkdag 
voor de tiende keer georganiseerd. 
Reden voor een feestje! Iedere deel-
nemer krijgt een cadeautje en maakt 
daarnaast kans op een natuuruitje.
In korte tijd krijgt u een goed beeld 
van de werkzaamheden die vooral 
de vele vrijwilligers verrichten om 
het landschap mooi en leefbaar te 
maken. Veel vrijwilligersgroepen 
kunnen gedurende het jaar wat extra 
handen gebruiken. De Natuurwerk-
dag is de ideale dag om kennis te 
maken met vrijwilligerswerk in het 
landschap.

Natuurwerkdag in Bronckhorst
Het Boelekeerspad in Zelhem/
Halle is op 6 november één van de 
gebieden waar de landelijke Natuur-
werkdag plaatsvindt. Jong en oud 
zijn van harte welkom om te helpen 
‘hun landschap’ mooier te maken. 
Iedereen is welkom, ook als u maar 
een halve dag wilt meewerken. In de 
pauzes wordt voor koffie/thee, soep 
en/of broodjes gezorgd.

Meedoen?
Het bestuur van het Boelekeerlspad 
en de gemeente nodigen iedereen uit 
die op 6 november mee wil werken 
aan landschapsonderhoud. (Groot)
ouders met kinderen zijn van harte 
welkom. De werkdag begint om 
09.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. 
Wilt u helpen? We verzamelen ons 
aan de Stadsedijk ter hoogte van 
huisnummer 4 (Besseldersbos). 
Voor een routebeschrijving zie 
www.boelekeerlspad.nl. 

Deelnemers wordt aangeraden 
stevige schoenen en werkkleding 
mee te nemen en afhankelijk van het 
weer: laarzen en regenkleding. 

Aanmelden
Voor meer informatie, een overzicht 
van alle activiteiten in de buurt 
en aanmelden kunt u terecht op 
www.natuurwerkdag.nl of 
info@bronckhorst.nl. 
Ook jongeren die nog een plek 
zoeken voor hun maatschappelijke 
stage zijn welkom.

Natuuruitjes te winnen
Wanneer u dit jaar een vriend/vrien-
din, broer/zus of kennis meebrengt, 
maakt u kans op een natuuruitje. 
In Gelderland is dat een klompen-
padarrangement met overnachting 
in B&B ‘De Bedstee’ in Huinen. 
Daarnaast maakt u ook kans op het 
landelijke uitje; een midweek in een 
bungalow van Staatsbosbeheer.

Doe mee aan de Natuurwerkdag!



Op 8 november a.s. organiseert 
de gemeente een speciale informa-
tieavond 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 burge-
meester en wethouders zich voor 
aan de nieuwe inwoners en komt 
aan bod hoe de gemeentelijke 
organisatie werkt. Op een informa-
tiemarkt 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 jon-
geren, 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.

Informatieavond voor nieuwe inwoners

Op de gemeentelijke begraafplaat-
sen liggen nog verschillende gra-
ven (ruim 60 in totaal) waarvan de 
rechthebbenden al enige tijd geleden 
afstand hebben gedaan. Tot nu toe 
hebben wij deze graven (en graf-
bedekkingen) laten liggen. We willen 
de grafbedekkingen (= de stenen) 
nu gaan ruimen. We hebben een aan-
nemer opdracht gegeven dit vanaf 
begin januari uit te voeren. Het graf 
(het ondergrondse gedeelte) blijft 
ongemoeid. Heeft u als nabestaande 
afstand gedaan van de grafrechten 
van onze gemeentelijke begraaf-

plaats en wilt u het graf alsnog 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 wor-
den geschreven, waarmee u (weer) 
rechthebbende bent. Hieraan zijn 
kosten verbonden (grafrechten). 

Let op: in de Gelderlander stond 
hierover vorige week foutieve 
informatie. Het ruimen gebeurt, 
zoals wij op deze gemeente-
pagina’s al eerder vermeldden, 
pas vanaf 2011!

Gemeente ruimt binnenkort grafbedekkingen 
waarvan afstand is gedaan

Sinds 2007 zijn de dorpsbelangen-
organisaties (DBO’s) een belangrijke 
communicatieschakel tussen de 
gemeente en haar inwoners. Vanuit 
die rol kunnen de DBO’s gevraagd en 
ongevraagd de gemeente adviseren 
over algemene onderwerpen en ont-
wikkelingen die van invloed kunnen 
zijn op de leefbaarheid van een kern. 
In 2007 is de samenwerking gestart 

met de ondertekening van een Start-
convenant. Eind 2009 zijn de ervarin-
gen geëvalueerd. 
Op 26 oktober jl. is daarop door de 
dorpsbelangenorganisaties en de ge-
meente een nieuw convenant 
ondertekend. In Bronckhorst zijn 
15 DBO’s. Wilt u meer weten over 
hun werkwijze, wat zij voor u kunnen 
betekenen en hoe u hen kunt berei-
ken, dan kunt u contact opnemen met 
de kernencontactfunctionaris van de 
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50. 
Ook kunt u kijken op www.bronck-
horst.nl of in de gemeentegids die u 
thuis heeft voor de dorpsbelangen-
vereniging bij u in de buurt. 

Overleg met de DBO’s

In Hengelo is afgelopen weekend 
een nieuw milieuparkje geopend. 
Inwoners kunnen vanaf nu voor 
het scheiden van het huishoudelijk 
afval terecht bij het nieuwe parkje 
bij sporthal De Kamp aan de Sarink-
kamp/Het Karspel. Naar de onder-
grondse containers kunt u glas (wit, 
groen en bruin), kunststof verpak-
kingen, oud papier, textiel en zuivel- 
en sappakken brengen. Het nieuwe 
milieuparkje is een aanvulling op het 
veelgebruikte milieuparkje aan de 
Kastanjelaan in Hengelo. 

Alles wat u bij het milieuparkje apart 
inlevert, wordt hergebruikt. Door een 
bezoek aan het milieuparkje draagt u 
bij aan het behoud van grondstoffen 
en een beter klimaat.

Voorkom zwerfvuil
Om zwerfvuil en overlast rond de mi-
lieuparkjes te voorkomen, verzoeken 
wij u dringend niets naast de contai-
ners te plaatsen. Neem producten en 
voorwerpen die niet in de containers 
horen of passen mee terug naar huis. 
Het achterlaten van huishoudelijk 

afval kan beboet worden met € 60,-. 
De gemeente controleert hierop de 
komende tijd streng.

Meer informatie
Treft u onverhoopt toch een volle con-
tainer aan? Dan kunt u dit melden bij 
de Afval-Informatie-Lijn van Berkel 

Milieu, via tel. (0575) 54 56 46. Ook 
met andere vragen over uw huishou-
delijk afval kunt u hier terecht. 

Op www.berkelmilieu.nl en 
www.afvalvrij.nl leest u meer 
informatie over de inzameling en 
hergebruik.

Nieuw milieuparkje bij sporthal Hengelo geopend

Afval scheiden in Hengelo

Op 15 november a.s. beginnen wij 
met de wegwerkzaamheden voor de 
herinrichting van het centrum van 
Hengelo. Om u te informeren over het 
werk, de fasering, de omleidingen en 
afsluitingen organiseren wij samen 
met de aannemer Klink Nijland 
GWW Raalte op 10 november a.s. 
een informatiebijeenkomst. 

U bent van harte welkom tussen 
16.00 en 19.00 uur in de informatie-
ruimte in het voormalige gemeen-
tehuis aan de Raadhuisstraat in 
Hengelo. U kunt gewoon even binnen 
lopen. Let op: de ingang van de infor-

matieruimte is aan de zijkant van het 
gebouw (zijde Regelinkstraat). Mede-
werkers van de gemeente en de aan-
nemer zijn aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden.

Werkzaamheden
Het gaat om de volgende werkzaam-
heden:
• herstraten van de weg inclusief 

trottoirs en parkeerhavens van het 
‘rondje rond de kerk’

• herstraten van de Spalstraat
• inrichten van de voorkant van de 

kerk en parkeerterrein
• inrichten van parkeerterrein op de 

kruising Raadhuisstraat en Kerk-
straat

• aanleg van een groter riool in de 
Raadhuisstraat en herstraten van 
de weg inclusief trottoirs en parkeer-
havens

• vervangen en bijplaatsen van groen
• vervangen/vernieuwen van de 

openbare verlichting
• reconstructie Kervelseweg 

Wegafsluiting 
Vanaf half november tot eind juni 
2011 is het centrum van Hengelo 
moeilijk bereikbaar. De  wegen in 
het centrum worden tijdens de totale 
werkzaamheden in fases afgesloten. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de grotere wegen.

Inloopuur
Heeft u vragen over de uitvoering, 
fasering of de werkzaamheden in het 
centrum en wilt u hierover iemand 
persoonlijk spreken? Dan kunt u ook 
gebruik maken van het inloopuur, 
dat we iedere woensdag houden van 
15.30 tot 16.30 uur. U kunt hiervoor 
zonder afspraak terecht in het infor-
matiecentrum in het oude gemeente-
huis. U kunt ons uiteraard ook per 
mail of telefoon bereiken. Ons e-mail-
adres is: info@bronckhorst.nl. 
Telefonisch zijn wij bereikbaar via ons 
algemeen nummer (0575) 75 02 50.

Werkzaamheden centrum Hengelo 15 november van start

Helaas komt het wel eens voor dat 
de riolering in of bij uw woning ver-
stopt raakt. Een verstopping kan 
verschillende oorzaken hebben en 
op verschillende plaatsen optreden. 
Bijvoorbeeld in uw woning of in de 
afvoerbuis naar het gemeenteriool. 
Als de verstopping in het gemeente-
deel zit, dan wordt deze door en op 
kosten van de gemeente verholpen. 
Zit de verstopping in uw huisriolering 
dan moet u zelf actie ondernemen.

Om te weten in welk deel de ver-
stopping zit, is het noodzakelijk het 
erfscheidingsputje te openen. Het 
erfscheidingsputje behoort tot het 
gemeenteriool en vormt de schei-

ding tussen het gemeenteriool en uw 
huisriolering. Bij vrijwel elke woning 
is een erfscheidingsputje aanwezig. 

Het erfscheidingsputje zit in de af-
voer van de woning naar het 
gemeenteriool op ongeveer 50 cen-
timeter van de voorste erfscheiding 
op het huisperceel.
• Staat het erfscheidingsputje 

droog, of nagenoeg droog, dan is 
het zeker dat de verstopping er-
gens in uw huisriolering zit.

• Staat het erfscheidingsputje ech-
ter vol water, dan is sprake van 
een verstopping in het gemeen-
teriool. U kunt dit melden via tel. 
(0575) 75 02 50. Buiten kantoor-

tijden of in de weekenden kunt u 
bellen naar tel. (06) 13 10 07 77.  

Wie betaalt de rekening?
Alle kosten die gemoeid zijn met het 
vinden van het erfscheidingsputje en 
het ontstoppen van de huisriolering 
zijn voor rekening van de bewoner/
huiseigenaar. Treft u water aan 
in het putje, dan waarschuwt u de 
gemeente. Wij verhelpen de verstop-
ping zo spoedig mogelijk. Eigenhan-
dig opheffen van de verstopping in 
het gemeenteriool wordt niet ver-
goed. Een rekening van een ontstop-
pingsbedrijf, zonder opdracht of 
tussenkomst van de gemeente, 
betaalt de gemeente niet.

Riool verstopt? Wat moet u doen
Staat het erfscheidingsputje vol water? 
Bel (0575) 75 02 50

Op de gemeentepagina’s van 
11 oktober jl. gaven wij aan van plan 
te zijn de speeltoestellen aan de 
Sarinkkamp in Hengelo, Addinkhof 
in Vorden en Prunushof in Velswijk
te verwijderen. Wij hebben een aantal 
reacties ontvangen over het verwij-
deren van de speeltoestellen aan de 

Sarinkkamp en de Prunushof. Hieruit 
bleek dat er zeker nog wel gebruik 
gemaakt wordt van deze toestellen. 
Wij zullen deze speelplaatsen voor-
lopig dan ook behouden. 
Het speelhuis (Chameleon) aan de 
Sarinkkamp wordt vervangen door 
een glijbaan.

Verwijderen speeltoestellen



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.

Op 28 oktober jl. vergaderde de 
gemeenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:
• Aanleg particuliere begraaf-

plaats landgoed Het Onstein in 
Vorden

 De raad stemde in met de aanleg 
van een particuliere begraafplaats 
op landgoed Het Onstein in Vorden

• Herziening bestemmingsplan 
recreatiewoning Roessinkweg 

 in Hengelo
 De raad ging akkoord met de her-

ziening van dit bestemmingsplan 
voor de realisatie van een recrea-
tiewoning aan de Roessinkweg in 
Hengelo

• Rapportage Rekenkamer-
commissie Verbonden Partijen

 In de periode april-augustus 2009 
heeft de rekenkamercommissie 
voor de gemeenten Berkelland, 
Bronckhorst, Lochem en Mont-
ferland onderzoek gedaan naar 
verbonden partijen. Voor onze ge-
meente zijn vijf verbonden partijen 
onderzocht: de Veiligheidsregio 
Noord-Oost Gelderland, de Regio 
Achterhoek, Stadsbank Oost Ne-
derland, Berkel Milieu en Delta. 

 De rapportage ‘Is de verbinding 
sterk genoeg?’ is ontvangen. 

 De raad is gevraagd de conclusies 
en aanbevelingen van het rapport 
te onderschrijven en het college 
van b en w te verzoeken voor 

 1 mei 2011 een rapportage, over 
de wijze waarop de aanbevelingen 
zijn uitgewerkt, aan de raad voor 
te leggen. De raad heeft besloten 
dit agendapunt aan te houden, 

 omdat zij deze rapportage mee 
willen nemen in de voorbereiding 
van de begroting van 2012. 

• Wijziging Samenwerkings-
regeling GGD Gelre IJssel

 Landelijk wordt gewerkt aan het 
gelijk trekken van de werkgebie-
den van de GGD en veiligheids-
regio’s. Om dit in onze regio te 
bereiken, moeten de Overijsselse 
gemeente Deventer naar GGD 

 IJsselland overstappen en de 

Gelderse gemeenten Hattem en 
Heerde naar GGD Gelre-IJssel. 

 De raad ging akkoord met de wijzi-
ging in de samenwerkingsregeling

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente 
(onder Bestuur en organisatie → 
Vergaderstukken → Gemeenteraad). 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 4 november met 
als onderwerp de begroting 2011. 
Op 25 november vindt weer een 
gewone raadsvergadering plaats.

Op 10 november a.s. 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. Ieder-
een die zorgt voor een zieke, demen-
terende 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. 

Waardering voor zorg
Tijdens de ‘Dag van de Mantelzorg’ 
worden lokaal diverse activiteiten 
georganiseerd om daarmee de man-
telzorgers in het zonnetje te zetten en 
waardering te tonen voor de zorg die 
ze geven. Voor de mantelzorgers uit 
Bronckhhorst organiseert het Steun-
punt MantelZorg van VIT Oost-Gelder-
land 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, graag vóór 5 november 
a.s., bij de VIT Oost-Gelderland, 
via tel.(0573) 43 84 00 of e-mail 
secretariaat@vitoost-gelderland.nl.

Dag van de Mantelzorg op 10 november

Feestelijke lunch 

voor mantelzorgers

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, hoek Kerkstraat/Dorpsstraat, kerstmarkt, 11 december van 16.00 tot 19.30 uur, afsluiten van 

de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Roggestraat, 11 december 2010 van 12.00 tot 20.00 uur, 
kerstmarkt Halle

• Hengelo (Gld), Spalstraat tussen nrs. 14 en 21, spandoek, 15 t/m 29 januari 2011, college van 
kerkrentmeesters van de protestantse gemeente van Hengelo

• Vorden, Sporthal ‘t Jebbink, jubileumconcert, 12 november van 19.30 tot 21.30 uur en 13 novem-
ber 2010 van 20.00 tot 22.30 uur, christelijke muziekvereniging Sursum Corda

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
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 4, 1 rode esdoorn, herplant: 1 linde
• Zelhem, Schovenweg 1, 2 berken, geen herplant
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode en/of gevaarlijk staande bomen binnen 

de bebouwde kom. De desbetreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. Een overzicht van de te 
vellen en her te planten bomen kunt u op de volgende manieren inzien:

 • op papier tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis
 • via www.bronckhorst.nl → Actueel → Actuele informatie → Gemeentepagina’s

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 21 oktober 2010:
• Hummelo, Keppelseweg 19, kappen 1 es
Ontvangen op 22 oktober 2010:
• Keijenborg, Kerkstraat 26, slopen kap van een woning 
Ontvangen op 24 oktober 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 42, kappen beuk
Ontvangen op 25 oktober 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 89B, vergroten woning
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, tijdelijk plaatsen zeecontainer 
Ontvangen op 26 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 6, verwijderen golfplaten van een schuur
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, bouwen varkensschuur (gewijzigde aanvraag)
Ontvangen op 27 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 20, bouwen dakkapel (gewijzigde aanvraag)
• Olburgen, Olburgseweg 12, kappen van populieren

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 oktober 2010:
• Wichmond, plaatsen van reclameobject, autobedrijf Langwerden
Afgegeven op 25 oktober 2010:
• Zelhem, hoek Zonnebloemstraat/Korenbloemstraat, plaatsen van een container t.b.v. renovatie 

werkzaamheden, 4 oktober t/m 31 december 2010, bouwbedrijf Oolthuis

Verleende vergunningen

Afgegeven op 26 oktober 2010:
• Vorden, sporthal ‘t Jebbink, oud- en nieuwfeest met live-muziek en ontheffing sluitingsuur, 
 1 januari 2011, 00.30 tot 05.30 uur, stichting Evenementen Vorden
Afgegeven op 27 oktober 2010:
• Vorden en omgeving, oudejaars crossloop met diverse afstanden met start en finish vanaf de 

locatie Oude Zutphenseweg 11, 30 december 2010, 13.00 tot 16.30 uur, stichting oudejaars cross-
loop Vorden

Kapvergunningen
• Hengelo (Gld), Sint Janstraat 67 en 69, 2 eiken, 1 beuk en 1 berk, herplant: 2 bomen (eik/linde) 

omvang: 30-40cm
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 18, 1 eik en 5 berken, geen herplant
• Hummelo, Dorpstraat 24, 1 lindeboom, herplant: 6 leiplatanen en 5 leilinden (reeds gerealiseerd)
• Laag-Keppel, Rijksweg 94C, 1 els, geen herplant
• Rha, Rhabergseweg 8, 1 populier, geen herplant
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode en/of gevaarlijk staande bomen binnen 

de bebouwde kom. De betreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. Een overzicht van de te vellen 
en her te planten bomen kunt u op de volgende manieren inzien:

 • op papier tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis
 • via www.bronckhorst.nl → Actueel → Actuele informatie → Gemeentepagina’s

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 oktober 2010:
• Laag-Keppel, nabij Rijksweg 90, uitbreiden/aanbrengen leuningwerk op en nabij voormalige 

schutsluisje
Verzonden op 26 oktober 2010:
• Drempt, Veldweg 24, verbouwen achterhuis tot woning, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 27 oktober 2010: 
• Vorden, Kerkstraat 13, 13A, 13B, 13C en 13D, bouwen winkel, vier woningen en bergingen, 
 verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 27 oktober 2010:
• Baak, Molenweg 16, bouwen woning met garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, 

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 27 oktober 2010:
• Vorden, Kerkhoflaan 3A, 3B en 3C, veranderen en vergroten bedrijfshal

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 28 oktober 2010:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 2, voor de herinrichting van het voorplein van de RK Kerk

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo) 
Verzonden op 25 oktober 2010:
• Vorden, Verzetsplein, kappen rode beuk 

De stukken liggen van 4 november t/m 15 december 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 28 oktober 2010:
• Halle, Marssestraat 8, gedeeltelijk slopen woning en geheel slopen schuur



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Laag-Keppel, tijdens de intocht van Sinterklaas zijn de Dorpsstraat en de Wehlsedijk op 
 20 november 2010 van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
 bestemmingsverkeer. Er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de Eldrikseweg, 

IJsselweg en Jonker Emilweg
• Vorden, tijdens het oud & nieuwfeest is de parkeerplaats bij sporthal ‘t Jebbink aan Het Jebbink 

13 van 31 december 18.00 uur t/m 1 januari 2011 06.00 uur 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 om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
en bouwvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige 
voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning 
(bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk), 
de monumenten- en sloopvergunningen geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen 
zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze 
gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningen-
rechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, 
dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 oktober 2010:
• Zelhem, Stationsplein 8, bouwen ketelhuis/technische ruimte en bunker met oprit

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning kan een rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het 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 beroep-
schrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht 
van de gemeente terug.

Ontwerpwijzigingsplannen
De volgende ontwerpwijzigingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
4 november t/m 15 december 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich 
hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

• ‘Buitengebied 2010; Emmerweg 3 Steenderen’. Het plan heeft betrekking op de functieverandering 
van een agrarisch bouwperceel naar één burgerwoning, waarbij een deel van het woongebouw 
wordt benut voor een ontwerp- en adviesbureau voor binnenhuisarchitectuur

• ‘Buitengebied 2010; Zelhemseweg 33 Hengelo’. Het plan heeft betrekking op de functieverandering 
van een agrarisch bouwperceel naar wonen. De agrarische bouwing zal worden gesloopt en er 
vindt vervangende nieuwbouw plaats in de vorm van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen

U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Hengelo, Leliestraat ongenummerd, voor het plaatsen van twee woonunits, geldend bestem-

mingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 november t/m 
15 december 2010 voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00047-ON01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB0047-/NL.IMRO.1876.OB0047-ON01

•  via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
•  op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 25 oktober 2010:

Bestemmingsplannen

• Zelhem, Kolkstuikweg 3, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan 
‘Buitengebied Zelhem herziening 2-1988’

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00046-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00046-/NL.IMRO.1876.OB00046-VG01

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

• Vorden, Het Wiemelink, voor het aanleggen van parkeerplaatsen, geldend bestemmingsplan 
 ‘Vorden West en Zuid 1992’
 U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:

• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00044-VG01. 
Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00044-/NL.IMRO.1876.OB00044-VG01

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 november t/m 15 decem-
ber 2010 voor een ieder ter inzage. U kunt de besluiten en de technische bestanden ook digitaal 
benaderen via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Een besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende 
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 4 november t/m 15 december 2010 het volgende 
ontwerpbesluit ter inzage:
• Kranenburg, Ruurloseweg 101, voor de aanpassing van het bankenplan en het herstel en restauratie 

van het hekwerk
 
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 16 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 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 de definitieve beschikking.

Monumenten

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 3 november t/m 15 december 2010 tijdens de 
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Schuttestraat 26, voor een veranderingsvergunning in verband met het uitbreiden/
 veranderen van een veehouderij
 
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 inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons 
worden ingediend vóór 16 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.

Wet Milieubeheer

Afsluiting wegen ivm werkzaamheden
• Hengelo (Gld), omdat wij het groen gaan renoveren is De Heurne, tussen de kruisingen met de 

Hofstraat en Beatrixlaan, t/m 5 november afgesloten voor verkeer 
• Steenderen, omdat we bezig zijn met een reconstructie sluiten wij de Harmen Addinkstraat 
 t/m 24 december 2010 af. De woningen worden zoveel mogelijk bereikbaar gehouden door het 

aanbrengen van een laag puin op de rijbaan
• Steenderen, omdat er nieuwe riolering wordt aangelegd is de Prins Bernhardlaan, tussen de 
 Dr. A. Ariënsstraat en de Harmen Addinkstraat, t/m 12 november 2010 afgesloten

Helaas kunnen wij de perioden van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen 
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weers-
omstandigheden.

Verkeer en vervoer
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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.

Zondag 7 november
Achterhoekse Streekproducten markt
Volop zo vers van ‘t land Boerenkool

Mooie Elstar appelen v.a. 3 kilo voor 1.99
Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman nu 3 kilo 1.99

Vol vitamine kiwi 10 voor 1.99
Hollandse prei deze week 0.79 per kilo

Sappige perssinaasappelen 15 voor 1.99
Bij inlevering van deze advertentie a.s. zondag

een leuke attentie voor de kinderen!

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Maaien, zagen, knippen, 
trimmen, snoeien, snijden, 

blazen, slijpen, verticuteren...

ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

Met snelheden tot 90 meter per seconde krijgen de bladblazers 
en zuighakselaars van STIHL elk oppervlak schoon. U wilt het stil 
houden? Dan neemt u een elektrisch model. Als u graag iets meer 
power in handen hebt, opteert u voor een benzinemodel. Welke 
keuze u ook maakt, elke STIHL is een werkpaard dat van een 
 stevig stukje actie houdt. En van een groen blaadje naturlijk.

De elktrische hakselaars van 
VIKING gaan voor u door dik en 
dun. Met hun krachtige elektro-
motor toveren ze snoeiafval en 
takken tot 35 mm dik moeiteloos 
om tot de perfecte compostba-
sis. Bovendien zijn ze ergono-
misch en voldoen ze aan de 
strengste veiligheidsnormen.

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf

bos- tuin en parkmachines

U vindt ze natuurlijk bij:

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB Brummen. Telefoon 0575 56 14 98

Iets te organiseren?
Posters, fl yers...

drukkerijwww.weevers.nl



RENAULT

 TOP
€ 

EXTRA

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.

Kredietsom Looptĳ d in maanden Effectieve rente op jaarbasis Totale prĳ s krediet Maandlast

 € 5.000 24 0,0%  € 5.000 € 208 

 € 10.000 24 0,0%  € 10.000 € 417 

 € 5.000 24 9,9%  € 5.764 € 230 

 € 10.000 24 9,9%  € 11.528 € 459 

HERWERS HENGELO (GLD.) 
KRUISBERGSEWEG 8, 7255 AE HENGELO (GLD.), TEL. 0575 - 46 22 44

WWW.HERWERS.NL

Kijk voor de volledige actievoorwaarden op Renault.nl.

BEREKEN DE WAARDE VAN UW 
HUIDIGE AUTO OP RENAULT.NL



1949: Een deurkruk is een van die da-
gelijkse dingen, waar behalve de deur, 
toch nog heel wat meer aan vast zit 
dan men zo op het eerste gezicht zou 
vermoeden. Dat wordt pas duidelijk 
als men eens een kijkje heeft kunnen 
nemen bij de Nedap in Groenlo. 

Ingenieuze machines stampen uit 
wat poeder het bakelieten bouwbe-
slag, onderdelen voor elektrotechni-
sche apparaten en vele andere artike-
len. Al deze artikelen verlaten in een 
onafgebroken reeks de fabriek, maar 
het is nog steeds niet voldoende, om 
aan de grote vraag te voldoen. 

Het oude pand, waarin de fabriek zich 
nu bevindt, zal binnen afzienbare tijd 
worden omgetoverd en uitgebreid tot 
een modern complex van beton, staal 
en glas. Men hoopt, dat reeds begin 
van het volgende jaar een dubbel aan-
tal personen hier werk zal vinden. 

De hoofdfabriek staat nu nog in Am-
sterdam. De ruimte daar is tot op de 
laatste centimeter benut, maar deson-
danks belangrijk te klein. De moge-
lijkheid van uitbreiding is zeer gering 
en in de grote stad is het moeilijker 
nieuw personeel aan te trekken……

1949: Herinnert u zich nog de eerste
invasie van de westerlingen in Grolle,
nu zowat anderhalf jaar geleden? Aan
beide zijden zag men de toekomst
toen donkerbruin in. Wij westerlin-
gen dachten, ons hier levend te moe-
ten begraven en jullie Grollenaren
beschouwden ons zo’n beetje als rust-
verstoorders en bacillendragers, van
alles wat zich de westerse beschaving
noemt. Zo verging het ook mij en
met een gezicht dat meer leek op een
leeggelopen gummibal, dan op iets
dat werkelijk op de romp paste, nam
ik die eerste morgen hartroerend van
mijn geliefden in Mokum afscheid,
alsof het een laatste gang betrof, een
ritje naar het schavot, een zeker zijn
van een niet heelhuids weerzien. 

Ware spookgedachten doorkliefden
tijdens de urenlange treinreis mijn
brein en hoe dichter ik de plaats des
onheil naderde, hoe hoger de fre-
quentie van mijn bibberende botjes
werd. Hortend en stotend hield ein-
delijk de trein stil bij een tot station
gepromoveerde boerderij en stapte ik
uit, de ogen dicht, ieder ogenblik een
afschuwelijk gekrijs verwachtend van
een stel hongerige inboorlingen. 

Voorzichtig opende ik na enige tijd,
toen het geschreeuw op zich liet
wachten, de ogen en ontwaarde ……
een rustig vredig dorpje, dat zich in
de late najaarszon nog even gauw liet
stoven……

Binnenkort gaat Grafisch bedrijf
Weevers Emaus uit Groenlo de 1.000
exemplaren drukken. Wanneer U dit
unieke boek wilt bezitten, dan kunt u
nog tot aanstaande vrijdag bestellen
via nedapboek@gmail.com

Boek ‘80 jaar Nedap’ 
eind november gereed
Groenlo - U heeft in de afgelo-
pen weken kunnen lezen dat het  
boek ‘Van arbeiders tot onder-
nemende medewerkers’ over 80 
jaar Nedap, waarvan 65 jaar in 
Groenlo, in de laatste week van 
november uitgeleverd gaat wor-
den. Als redactie hebben wij het 
boek al gedeeltelijk mogen lezen 
en willen u graag kennis laten 
maken met een aantal alinea’s 
uit het boek.

Dit jaar wordt de Natuurwerkdag voor 
de tiende keer georganiseerd. Reden 
voor een feestje! Iedere deelnemer 
krijgt een cadeautje en kan daarnaast 
kans maken op een natuuruitje. Wie 
dit jaar een vriend/vriendin, broer/

zus of kennis meebrengt maakt kans 
op een natuuruitje. In Gelderland is 
dat een klompenpadarrangement 
met overnachting in B&B De Bedstee 
in Huinen. Daarnaast maakt men 
ook kans op het landelijke uitje: een 

midweek in een bungalow van Staats-
bosbeheer! Het Steenders Landschap 
doet een oproep aan iedereen om op 
zaterdag 6 november mee te werken 
aan het onderhoud van de singel aan 
de Onderstraat in Bronkhorst. Het be-
treft een fraaie, oude singel met een 
aantal mooie knotbomen, populieren 
en struiken. De singel is verder inge-
vuld met inheemse soorten als essen, 
kardinaalshoed, slee- en meidoorn 
en opslag van populieren. Er zal een 
grote populier uit de singel worden 
gedund en het nodige snoei- en zaag-
werk aan de singel zal plaatsvinden. 
Een aantal bestaande wilgen wordt 
geknot. Jong en oud zijn van harte 
welkom om te helpen ‘hun land-
schap’ mooier te maken. In korte tijd 
wordt een goed beeld verkregen van 
de werkzaamheden die vooral de vele 
vrijwilligers verrichten om het land-
schap mooi en leefbaar te maken. 
Veel vrijwilligersgroepen kunnen ge-
durende het jaar wat extra handen 
gebruiken. De Natuurwerkdag is de 
ideale dag om kennis te maken met 
vrijwilligerswerk in het landschap. 
Uiteraard is een ieder welkom om 
eens een kijkje te komen nemen of 
een gedeelte van de dag mee te wer-
ken. Vrijwilligers kunnen zich verza-
melen om 9.00 uur bij de boerderij 
van de familie Van Velthuizen aan 
de Bakerwaardseweg 2 in Bronk-
horst. Het Steenders Landschap zorgt 
voor koffie of een andere verfrissing 
bij aanvang van de dag en tijdens de 
pauze. Na afloop is er een lekkere kop 
soep. Deelnemers wordt aangeraden 
stevige schoenen en werkkleding 
mee te nemen Voor meer informatie, 
een overzicht van alle activiteiten in 
de buurt en aanmelden -per locatie is 
er een beperkte deelname mogelijk, 
kunnen belangstellenden terecht op 
www.natuurwerkdag.nl
De Natuurwerkdag wordt georgani-
seerd door Landschapsbeheer Neder-
land in samenwerking met Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en 
Scouting Nederland en wordt onder-
steund door IVN vereniging voor na-
tuur- en milieueducatie, Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), 
ANWB en KNNV vereniging voor 
veldbiologie. De Natuurwerkdag 
wordt mede gefinancierd door de Na-
tionale Postcode Loterij.

Doe mee aan de Natuurwerkdag 2010!

Bronkhorst - Op zaterdag 6 november kan iedereen tijdens de tiende 
Natuurwerkdag aan de slag in het landschap. In meer dan 300 bijzon-
dere gebieden in Nederland en meer dan 30 in Gelderland is van alles 
te doen. Van het knotten van wilgen tot het maken van broeihopen 
voor de ringslang! Het onderhoud aan de historische singel aan de On-
derstraat in Bronkhorst door Het Steenders Landschap is op zaterdag 
6 november één van de gebieden waar de landelijke Natuurwerkdag 
plaatsvindt.

Tijdens de Natuurwerkdag 2010 wordt onderhoud gepleegd aan de singel aan de Onder-
straat in Bronkhorst.

Het is alweer vijf jaar geleden dat de 
Ierse ‘huisband’ van Heezen in Steen-
deren te zien was tijdens het 20-jarig 
jubileum. In 2010 viert dit horecabe-
drijf het 25-jarig jubileum -waarover 
binnenkort meer, reden om de Ierse 
formatie weer naar Nederland te ha-
len. 

Zij komen alleen voor dit optreden 
naar Steenderen dus wordt het een 
exclusieve gig. Met meerdere top 10 
hits in eigen land en een aantal goed 
verkochte albums mag Big Generator 
zich gerust een landelijk fenomeen 

noemen. In Steenderen zullen zij
rock- en popcovers brengen, afgewis-
seld met eigen werk. 
Support-act is The Rockmonsters.
Deze rockcoverband met gelouterde
muzikanten, brengt bekende rock-
nummers uit met name de jaren 70.
Denk daarbij aan AC/DC, Thin Lizzy,
Saxon, Deep Purple, Led Zeppelin,
UFO en Queen. De band bestaat uit
Dennis Jansen (Jailbreak, Cloggy
Dew), Harald te Grotenhuis (Wicked
Mystic, Diggeth), Nick Obbink (Purple
Haze, Jailbreak), Addi Hoopman (Als
je niks gewend Band, Jailbreak) en
Jeffrey Hartjes (Erg, The Spax). 

De voorverkoop voor deze bijzonde-
re muzikale rock-avond begint op 1
november aanstaande. Wees op tijd,
want vol = vol!  Informatie bij Café
Zaal Heezen, telefoon (0575) 451204
of op www.hotelheezen.nl

Big generator op podium 
bij Heezen
Steenderen - De Ierse band Big 
Generator staat op zondag 14 no-
vember 2010 bij Café Zaal Heezen 
in Steenderen op het podium. 
In het voorprogramma staat de 
band The Rockmonsters. Aan-
vang 18.00 uur.

Jaarlijks wordt op 10 november de 
landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ 
gehouden. Een dag waarop aandacht 
wordt gevraagd voor de zorg die door 
mantelzorgers gegeven wordt. Ieder-
een die zorgt voor een zieke, demen-
terende 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 mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst organiseert het
Steunpunt MantelZorg van de VIT
Oost-Gelderland een feestelijke lunch.
Dit vindt plaats in zalencentrum
’t Witte Paard in Zelhem van 11.00
– 13.30 uur. Wethouder Josephine
Steffens zal de bijeenkomst openen
en namens de gemeente Bronckhorst
de mantelzorgers verwelkomen. 

Bent u mantelzorger, dan wordt u
van harte uitgenodigd zich aan te
melden voor deze activiteit; er zijn
geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden kan telefonisch bij de VIT
Oost-Gelderland tel.0573-43 84 00 of
via email secretariaat@vitoost-gelder-
land.nl, graag vóór 3 november a.s.

Feestelijke lunch voor mantelzorgers

Dag van de Mantelzorg
Bronckhorst - Op woensdag 10 
november worden mantelzorgers 
uit de gemeente Bronckhorst uit-
genodigd deel te nemen aan een 
feestelijke lunch in zalencentrum 
’t Witte Paard, Ruurloseweg 1 in 
Zelhem.

Zo gauw de novembermaand aan-
brak zag men deze heren overal op 
het platteland, meestal op de fiets 
met de slachterbenodigdheden ach-
terop. Het slachten gebeurde in de 
regel van november tot februari, om-
dat er in deze periode geen bromvlie-
gen of ander ongedierte was die voor 
maden in het vlees zouden kunnen 
zorgen. Wanneer het varken of soms 
ook wel een koe geslacht was, kwam 
de buurt om het vlees te keuren, het 
zogenaamde ‘vetpriezen’. Uiteraard 
omdat de mensen vroeger veelal zwa-
re lichamelijke arbeid verrichtten 
en om die reden veel vet en spek tot 
zich namen. Het kwam voor, dat er 
op een varken dat de hele zomer ge-
mest was, zich een speklaag van wel 
7 centimeter dik voordeed, iets wat 
men in een huidige slachterij niet 
meer tegen zult komen. 
Er werd bij de slacht niets wegge-
gooid: de darmen werden schoonge-
maakt om worst van te maken, de 
kop werd gekookt voor hoofdkaas 
en van de haren werden verfborstels 
gemaakt. Om deze oude traditie in 
ere te houden wordt de slachtvisite 
bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk 
georganiseerd. Ouderwetse produc-
ten worden gemaakt en kunnen ui-
teraard geproefd en gekocht worden. 
De gehele dag zal een oldtimerorkest 
voor de muzikale omlijsting zorgen 
en er is een optreden van gezellig-

heidskoor ‘Efkes Anders’ uit Bar-
chem. Tevens zijn er diverse stands 
van hobbyisten en producenten van 
streekproducten die hun waar aan-
bieden. De entree voor deze dag be-
draagt 3 euro inclusief consumptie 

en proeverij. Slachtvisite, zaterdag 
13 november, aanvang 10.00 uur bij 
Vleesboerderij Garritsen, Wolfstraat 
5 in Toldijk, telefoon (0575) 441383.

Huisslachter een uitgestorven beroep!
Toldijk - De huisslachter was voor-
al in vroeger jaren een bekend fe-
nomeen. Dit jaar komt deze weer 
in actie bij Vleesboerderij Garrit-
sen in Toldijk tijdens de Slacht-
visite op zaterdag 13 november 
2010. De aanvang is 10.00 uur.

Een varken aan de ladder tijdens de Slachtvisite bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk.
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... vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 
geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons. 
Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 
voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie 
vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

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

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Bruidsshow
Maandag 15 november 2010

Tw g

Va

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

Beijer Besselink Br eezen M urgen Pillen Fotografi De Radstake uwelier 
oemen en  cadeaus ‘t Keyzertje  B.VIP.M E Orifl ouderij D afi sc ijf Weevers Elna

Entree € 7,50 p.p.aanvang 19:30 uur

LOCATIE:
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Marion Bremer-Weverink komt oor-
spronkelijk uit Keijenborg, maar 
woont tegenwoordig met haar man 
en twee kinderen van bijna 5 en bijna 
7 jaar in Drempt. Zij wist als kind al 
wat ze wilde worden: kapster. Daar-
om ging ze eerst op de zaterdagen, 
ze was toen 14 jaar en volgde haar 
middelbare school, in een kapsalon 
werken. “Vegen en koffie geven en 
dat soort dingen,” weet Marion nog. 
“Zo kreeg ik een idee of ik het echt 
leuk vond.” 
Ze koos voor de driejarige voltijds 
opleiding tot Vakbekwaam Kapster 
MDGO UV in Arnhem. “Ik ging vier 
dagen naar school en liep een dag 
stage. We leerden voor dames en he-
ren tegelijk, maar leerden ook voor 
schoonheidsspecialiste en hadden 
vakken als Nederlands en Maatschap-
pijleer. Ik liep stage, eerst op de zater-
dag en later de vrijdag erbij.” 
Toen zij met haar diploma op zak 
van school ging, kon ze direct aan de 
slag bij haar stagebedrijf. Ze volgde 
nog een cursus visagie en schoolde 
regelmatig bij voor het kappersvak. 
“Destijds waren de verschillen tussen 
kapsels in de zomer en winter duide-
lijker. Nu raken de trends een beetje 
op de achtergrond. De klant bepaalt 
eigenlijk wat de mode is. Als we vroe-

gen aan onze trainers: ‘Wat komt er 
in de mode?’, dan zeggen ze nu: ‘Wat 
de klant mooi vindt.’” 

Na 20 jaar met veel enthousiasme 
het kapperswerk in een kapsalon in 
Hengelo Gld. te hebben gedaan, waar 
zij veel ervaring heeft opgedaan, gaat 
zij vanaf nu met de auto op pad. Uit-
gerust met een koffer vol kammen, 
borstels, scharen en messen en haar-
verzorgingsproducten van Goldwell 
gaat zij naar de mensen toe, die een 
afspraak hebben gemaakt. “Ik werk 
al heel lang met Goldwell, dat is 
een goed product voor een redelijke 
prijs,” legt ze deze keuze uit. “Het is 
belangrijk om een goed product te 
gebruiken.” 
Haar logo is opvallend: een roze met 
zwarte vuist die een schaar vastheeft. 
Het wil zeker niet zeggen dat zij al-
leen dameskapster is. Heren en kin-
deren kunnen eveneens door Marion 
Bremer worden geknipt. “Knippen, 
permanenten, verven, alles is moge-
lijk,” vertelt ze. “Ik heb een mobiele 
wasbak, dat is erg gemakkelijk. Deze 
heeft een douchekop en kan met een 
slang aan alle kranen worden aange-
sloten.” 
De reden om voor haarzelf te gaan be-
ginnen is eenvoudig. “Ik kan nu mijn 

eigen dagen invullen. Mijn man heeft 
ook een eigen zaak én ik wil graag ac-
tiviteiten op school van de kinderen 
bijwonen. Het is geweldig als je ziet 
hoe ze stralen, als je er bent.” 
Marion heeft vaste dagen, waarop 
zij naar haar klanten zal gaan. “Elke 
dinsdag en donderdag, overdag van 
9.00 tot 17.30 uur. Dan zijn de kinde-
ren bij mijn moeder of schoonmoe-
der. De kinderen vinden het geweldig 
als zij oppassen,” lacht ze. “Maandag 
en dinsdag werk ik ook avonds en in 
overleg zijn ook andere momenten 
mogelijk.” 

Met veel plezier gaat Marion aan de 
slag in Keijenburg, Hengelo Gld., 
Drempt, Hummelo, Keppel, Steende-
ren en omstreken. Meer informatie is 
te vinden op de website www.Knip-
Crew.nl. Een kappersafspraak maken 
kan telefonisch op (06) 23 009 23 8 of 
via de mail info@KnipCrew.nl.

Nieuw: Kapster Marion Bremer komt aan huis

KnipCrew@Home

Drempt - Marion Bremer uit Achter-Drempt start met haar eigen be-
drijfje: KnipCrew@Home. Het woord zegt het al, ze komt met haar 
kappersspullen bij de mensen thuis. Marion heeft 20 jaar kapperser-
varing opgedaan in een kapsalon, maar kiest er nu voor om haar tijd 
optimaal te gaan verdelen tussen haar werk, man en kinderen.

Marion Bremer komt met haar koffer aan huis.

Op 14 november 2000 werd de Agra-
rische Natuurvereniging ‘t Onderholt 
opgericht.
Doel van ‘t Onderholt is onder andere 
het verkrijgen van inkomsten voor 
haar leden door het organiseren van 
beheer- en onderhoudswerkzaamhe-
den, waarbij wordt samengewerkt 
met andere organisaties in het gebied 
de Graafschap.
‘t Onderholt is door alle jaren heen 
actief in agrarisch natuurbeheer. De 

afgelopen tien jaar groeide het aantal
projecten van ‘t Onderholt van 33 in
de begin jaren tot ruim 200 projecten
in 2009. Meer dan 1 miljoen bomen,
200 ha bosjes en singels werden ge-
plant. 75 poelen gegraven en aange-
legd, 100 km raster gezet en ongeveer
25 ha hoogstamfruitbomen aange-
plant. Op dit moment beheert ‘t On-
derholt 425 landschapselementen.
Op de ledenvergadering op woensdag
10 november a.s. sluit ‘t Onderholt
het jubileumjaar af met een feest-
avond aansluitend aan de vergade-
ring. De avond wordt onder meer
opgeluisterd door een optreden van
Het Brook Duo uit Markelo en talent
uit eigen huis. Deze jubileumavond
is toegankelijk voor leden en intro-
ducé.

Feestelijk ledenvergadering 

Agrarische Natuurvereniging
‘t Onderholt 10 jaar
Vorden - Agrarische Natuurver-
eniging ‘t Onderholt houdt op 
woensdagavond 10 november a.s. 
een vergadering in ‘De Nieuwe 
Aanleg’ te Almen. De vergadering 
staat in het teken van het tienja-
rig jubileum.

Bij de Masters 40+ stonden Peter 
Makkink, Garjo Kamphuis en Frans 
de Wit aan de start. Makkink werd 
ondanks een val 8e. Na afloop was 
hij hiermee gematigd tevreden. 
¨Mijn start was redelijk en nadat ik 
in mijn ritme kwam, kon ik meer-

dere renners inhalen. De achtste plek
was vandaag het hoogst haalbare¨,
blikte hij na de finish terug. Kamp-
huis en De Wit werden 20e en 33e.
Bij de Vrouwen maakte Gretha Klein
Brinke uit Vorden haar opwachting.
Het was voor haar de eerste veldrit
van dit seizoen. Zij wist over de zan-
derige en modderige heuvels van de
motorcrossbaan naar een 7e plaats te
rijden. Haar plaatsgenoot Thijs van
Amerongen reed zondag in het Bel-
gische Zonhoven een wedstrijd in de
Superprestige-reeks. Hij finishte bij
de profs op een goede twaalfde plaats
achter winnaar Zdenek Stybar.

RTV-ers strijden om  districtstitel
Wichmond - De veldrijders van 
RTV Vierakker-Wichmond reis-
den zaterdag naar Lichtenvoorde 
af voor het Districtskampioen-
schap Veldrijden. Op het zande-
rige parcours op en rond motor-
crossterrein De Schans werd er 
in diverse categorieën om de titel 
gestreden.

Het betreft een bijzonder oorlogsver-
haal, waarbij de auteur beschrijft hoe 
hij zich verstopt voor de vijand. De 
moeder van Gradus zei, dat ze niet 
wist waar haar zoon was. “Dan bent 
u ook geen goede moeder”, snauwde 
de Duitser haar toe. De moeder van 
Gradus zei ad rem: “Weet jouw moe-
der dan wel dat je nu achter mijn jon-
gens aan het vangen bent?” 
Zoon Eddy Geurtsen is verrast door 
de grote belangstelling. “Het is onge-
lofelijk. Prachtig hoe de verhalen van 
mijn vader nu nog leven en tot de ver-
beelding spreken. En heel fijn dat het 
vergeten oorlogsverhaal nu toch nog 
mee kan in de tweede druk”.
Uitgeverij Het Boekenschap biedt de 
kopers van de eerste druk het ver-
geten verhaal alsnog aan. Wie een 
e-mail stuurt naargeurtsen@hetboe-
kenschap.nl ontvangt het vergeten 
verhaal (8 pagina’s) direct automa-
tisch via e-mail. De tweede druk is 
ook weer te koop in de boekwinkels 
in de regio.

Vergeten verhaal toch nog in 
 dialectbundel
Hengelo - Eén vergeten Achter-
hoeks verhaal van dialectschrijver 
Gradus Geurtsen is per ongeluk 
niet opgenomen in zijn levens-
werk De hutte in ‘t Galgengoor, 
dat 17 jaar na Gradus overlijden 
in september verscheen. Wegens 
het overweldigende succes komt 
er nu in november een tweede 
druk van het boek, waar het ver-
haal wel in is opgenomen.

Eddy Geurtsen.

De opbrengst in de gemeente Bronck-
horst was € 14.781,48. Dit komt ge-
heel ten goede aan de plaatselijke 
afdeling om daarmee de diverse acti-
viteiten te ondernemen en projecten 
te ondersteunen. 

214 collectanten, waaronder leerlin-
gen van het Rietveld College (in het
kader van hun maatschappelijke
stage), gingen op pad om de collecte
een succes te laten worden. Het Rode
Kruis, afdeling Bronckhorst, dankt
alle gevers en collectanten voor hun
inzet en hoopt volgend jaar weer een
beroep op u mogen doen. Dan vindt
de Nationale Collecte plaats in de
week van 19 tot en met 25 juni.

Collecte Het Nederlandse Rode Kruis
Bronckhorst - De collecte van het 
Nederlandse Rode Kruis, die in 
de week van 20 tot en met 26 juni 
werd gehouden was een groot 
succes.

Jaarlijks gebeuren er in de don-
kere maanden meer ongevallen 
doordat fietsers zonder (goede) 
verlichting de weg op gaan. Hoe-
wel er geen exacte ongevalcijfers 
bekend zijn, is het wel duidelijk 
dat fietsers die onverlicht de weg 
op gaan regelmatig betrokken zijn 
bij een ongeval of bijna-ongeval.
Met de extra controles hoopt de 
politie dat fietsers en ouders van 

fietsende kinderen de komende 
maanden extra scherp zijn op 
goede fietsverlichting. Enkele fiet-
senmakers repareren de verlich-
ting gratis tijdens speciale acties.
Fietsers die zonder goede verlich-
ting de weg op gaan kunnen reke-
nen op een bekeuring van € 35,--. 
Voor dit bedrag had de fietser zijn 
verlichting meerdere keren kun-
nen vervangen. Met de komst van 
ledverlichting is goede verlichting 
niet duur en zeer eenvoudig te 
monteren. 
Bij enkele controles deelt de po-
litie ‘thuiskomertjes’ uit aan 
bekeurde fietsers. Deze speciale 
ledlampjes kunnen ter plaatse op 
de fiets gemonteerd worden, met 
de lampjes kan de fietser zijn weg 
veilig vervolgen.

Extra verlichtingscontroles 
in donkere maanden
Regio - De politie Noord- en 
Oost-Gelderland kondigt extra 
verlichtingscontroles aan. In 
de maanden november en de-
cember wordt er intensief ge-
controleerd omdat het voeren 
van goede fietsverlichting van 
levensbelang is in de donkere 
maanden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Om de betrouwbare occasions extra 
aantrekkelijk te maken, bieden we 
tijdens het Now or Never Festival een 
extra inruil tot wel 1.000 euro boven 
de prijzen in de Autotelex koerslijst. 
Dat is direct voordeel voor de klant. 
Alle Renault top occasions zijn speci-
aal voor het Now or Never Festival ex-

tra scherp geprijsd. En alsof dat nog 
niet genoeg is, kunnen kopers van 
een occasion tijdens het festival pro-
fiteren van een rentevrije financie-
ring. Het aanbod is erg breed, want 
behalve onze eigen Renault-modellen 
kunt u ook modellen van andere 
merken vinden. Zolang ze maar aan 

de strenge eisen voldoen. Iedereen 
die op zoek is naar een betrouwbare 
occasion is altijd bij ons aan het juiste 
adres. Van 29 oktober tot en met 6 
november wordt het tijdens het Now 
or Never Festival financieel nog aan-
trekkelijker om voor een occasion van 
Herwers te kiezen. Kom dus langs om 
uw ideale match te vinden!

Kijk voor meer informatie op www.
herwers.nl of kom langs bij Herwers 
Renault.

Now or Never Festival bij 
Herwers Renault

Hengelo -  Voor wie op zoek is naar een betrouwbare occasion is het 
tot en met 6 november ‘Now or Never’ bij Herwers Renault. Tijdens het 
Now or Never Festival zijn alle occasions extra aantrekkelijk dankzij 
de mogelijkheid van rentevrije financiering, extra inruilwaarde en 
messcherpe prijzen.

Op donderdag voorafgaande aan de 
show worden de kooien opgebouwd 
en ’s avonds worden de dieren in de 
kooien geplaatst. Vrijdag vindt de keu-
ring plaats door de keurmeesters die 
de dieren kritisch op bouw, raseigen-
schappen, tekening, kleur en conditie 
zullen beoordelen In elke diersoort 
wordt een kampioen aangewezen. De 
keuring is alleen toegankelijk voor 
helpers en keurmeesters. De officiële 
opening vindt vrijdagavond om 20.00 
uur plaats. Dan worden ook de hoofd- 
ereprijzen uitgereikt. Tevens zal die 
avond een lid worden gehuldigd 
wegens 40 jaar lid van de landelijke 
bond, genaamd Kleindieren Liefheb-
bersvereniging Nederland (K.L.N.) en 
een lid wegens 25 jaar lid van P.K.V. 
en K.L.N. Daarna is de tentoonstelling 
geopend voor het publiek. 

Op vrijdagmorgen tijdens de keu-
ring brengen 40 kinderen uit groep 
4 van basisschool ’t Hoge een bezoek 
aan de tentoonstelling. De kinderen 
gaan kennismaken met deze hobby 
en kunnen vragen stellen aan keur-
meesters en leden van P.K.V. Ook zul-
len leden tekst en uitleg geven over 
het houden van dieren en enkele die-
ren bespreken. Evenals andere jaren 
vindt op zaterdagmiddag 6 november 
om 14.00 uur de eindkeuring plaats 
van de wedstrijd Kind en Dier door 
twee leden van P.K.V. De belangstel-
ling is evenals andere jaren weer 
groot. Liefst 15 lievelingsdieren zoals 
een konijn, cavia en hamster komen 
naar de kapel. Enkele weken geleden 
hebben twee leden van de vereniging 
de dieren bij de kinderen thuis be-
zocht. Daarbij werd vooral gelet op 
huisvesting, omgang en verzorging. 
De dieren hoeven dus niet aan ten-
toonstellingseisen te voldoen. Het 

gaat om dieren die ook bij PKV voor
komen. 
Op zondag 7 november is er evenals
vorig jaar een verkoopklasse aanwe-
zig.Voor een liefhebber die graag een
huisdier zoals een kip, konijn of cavia
aan wil schaffen een uitstekende gele-
genheid om een goed en gezond dier
te kopen van een erkende fokker.
Er zullen door de leden ruim 220 die-
ren worden ingezonden, bestaande
uit hoenders, dwerghoenders, konij-
nen, cavia’s en sierduiven. Onder de
40 inzenders bevinden zich 8 jeugd-
leden die 36 dieren hebben ingezon-
den. De meeste van deze jeugdleden
hebben de afgelopen jaren mee ge-
daan aan Kind en Dier. P.K.V. is dan
ook bijzonder trots op zoveel jeugdige
inzenders.

Er zal weer een grote verscheiden-
heid dieren in grootte en kleur aan-
wezig zijn. Menig bezoeker die niet
zo bekend is met deze sportfokkerij
zal versteld staan van de vele kleu-
ren, soorten en rassen die er zijn.
Ook kan men tijdens de show infor-
matie in winnen over het houden en
verzorgen van dieren. De vereniging
is in 1920 opgericht en bestaat uit 80
leden, o.a. uit Vorden, Hengelo (Gld.),
Warnsveld, Steenderen, Lochem en
Laren. In de gemeente Bronckhorst is
PKV de enige vereniging op dit gebied
vandaar ook de naam “Bronckhor-
sterkleindierenshow”.

Het tentoonstellingsseizoen loopt
van oktober tot en met januari. En-
kele leden zijn de afgelopen maand
op regionale tentoonstellingen al in
de prijzen gevallen met hun dieren,
waarbij zelfs al een lid met een ko-
nijn kampioen is geworden met het
hoogste predicaat ‘U’. Veel van de le-
den gaan dan ook naast de eigen club-
show met hun dieren naar regionale
en landelijke shows in o.a. Zuid Laren
en Utrecht. Leden van PKV hebben
de afgelopen jaren menig ereprijs en
zelfs kampioensprijzen gewonnen.
De tentoonstelling kan vrijdag 5 no-
vember bezichtigd worden van 20.00
tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 tot
18.00 uur en zondag van 10.00 tot
16.30 uur. De toegang is gratis. Voor
nadere informatie kan men contact
opnemen met voorzitter G. Lenselink
telefoon 0575-552670 of ( mobiel: 06-
53542688 )

Bronckhorsterkleindierenshow
Vorden. De pluimvee- en konij-
nenvereniging Vorden ( PKV ) 
houdt op 5, 6, en 7 november 
aanstaande in de kapel in het 
buurtschap Wildenborch( aan 
de Kapelweg 1 ) onder de naam 
Bronckhorsterkleindierenshow 
haar clubtentoonstelling. De 
kapel is een uitstekende locatie 
voor dit soort activiteiten. De af-
gelopen weken zijn de voorberei-
dingen getroffen voor deze show. 
De vijf keurmeesters zijn gecon-
tracteerd en ook zijn de nodige 
vergunningen binnen.

De volgende afstanden kunnen wor-
den gelopen: 1,25 km, start om 11.00 
uur; 2,5 km, start om 11.03 uur; 5 
km, start om 11.10 uur en 10 km, 

start om 11.20 uur. De Start en Finish 
vinden plaats bij zaal Concordia, Pas-
toriestraat 5 te Baak, alwaar men zich 
van 10.00-10.50 uur op kan geven. Na 

10.50 uur kan geen inschrijving meer 
plaatsvinden, er wordt geadviseerd 
om op tijd te komen! 

Inschrijfkosten bedragen voor de 
jeugd t/m 12 jaar 3 euro, 13 jaar en 
ouder 4 euro. Meer informatie op de 
site www.dogbaak.nl.

14 november 2010

Trimloop Baak

Baak - Op zondag 14 november 2010 organiseert Gymnastiek Vereni-
ging D.O.G. Baak haar jaarlijkse trimloop. Gestart wordt vanaf 11.00 
uur, inschrijven kan tot uiterlijk 10.50 uur!

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

‘Zand, Zeep en Zoda’ zingt mooie 
leedjes in ’t Twents. Aalt Westerman 
hef ’t aover de Grösmeiers van Urk. 
Uut Groningen heur ie’j Klaas Spek-
ken zingen aover ‘Kinder in de wind’. 
Wieter is ter ’n präötje met Vincent 
Stapelbroek uut Lichtenvoorde. Hie’j 
zal ‘live’ ’t leedje ‘Heimwee’ zingen. 

Erna least een verhaal aover doeven
veur en Harm oet Riessen hef weer
iemand an de kuierdraod. Natuurluk
bunt der ok weer de amparte Weur-
den, sprekwoorden en de Limerick
van de weak. Dika van de Wierdense
Revue holt weer ’n präötjen en sluut
af met ’n gevuulig leedje.
Ok disse kere weer veur elk wat wils.
Deurumme is ’t goed um elke zun-
dagmargen van 11.00 uur töt 12.00
uur naor Radio Ideaal Dialect te luus-
tern.

Ideaal Dialect op de 
 zundagmargen
Zelhem - Veur de uutzending van 
zundag 7 november is weer ’n af-
wisselend programma met mu-
ziek en verhalen in mekare ezet.

Het was fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van 

een evenement door foto’s op onze  website te plaatsen. Neem voor meer 

 informatie  contact op met onze redactie.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Evenement

drukkerij
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Wat is: A. Drieten: 
 1. Zijn behoefte doen. “Hee is hen drieten”. 
 2. “Loop hen drieten”. Donder op.
 3. “Driet mi’j wat.”Wat kan mij dit schelen.

4. “A’j ‘t gat uutleent, mo’j deur de ribben drieten. Zeg i’j um 
an te geven da’j de gevolgen van ow eigen stommiteiten zelf 
mot draegen.”

B. Inkommen: Binnenkomen. “Der in komm”. “Komt er in. 
wi’j bunt altied bli’j met ow, is ‘t neet bi’j ‘t kommen, dan 
wal bi’j ‘t gaon”. 

 C. Näölen: Zaniken, zeuren. “Zitten te näölen.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

RotaRouge is een unieke wijnhap-
pening, met wijn en hapjes, mas-
terclasses en een diner. De nadruk 
van de proeverij ligt op de wat meer 
winterse wijnen, port en champagne. 
Naast het proeven van de geselec-
teerde wijnen kunnen de deelnemers 
ook genieten van heerlijke hapjes. 
Bovendien is er gelegenheid wijn per 
fles of glas te kopen, wanneer men in 
goed gezelschap wil vertoeven in een 
mooie ruimte op het landgoed en wil 
genieten van de prachtige ambiance. 
Voor deze RotaRouge is - net als voor 
de succesvolle Rosétary in dit voor-
jaar - gekozen voor de prachtige en 
stijlvolle ambiance die Huis de Voorst 
biedt.
Het project in Ghana betreft het orga-
niseren en bekostigen van de aanleg 
van waterputten in het droge noor-
delijke gedeelte van Ghana, waar 
mensen primitief en verspreid over 
een groot gebied wonen. Dit schoon-
drinkwater project levert een belang-
rijke bijdrage aan de verbetering van 
de eerste levensbehoefte van duizen-
den mensen. De uitvoering van het 
project - de aanleg van de putten, 
leidingen en tappunten - ligt in de 
handen van de lokale bevolking, on-
der leiding van een gediplomeerde 
locale ingenieur. De bevolking is en 
voelt zich eigenaar van het project, 
ook na de oplevering. Met het conti-

nue toezicht, de begeleiding en audits
door een van de Rotary-leden levert
dit project een 100% kostenefficiënte
en effectieve hulp op. De overheid
neemt de levering en de kosten voor
haar rekening van de aanleg van de
elektriciteit die de pomp nodig heeft.
Meer over dit project is te lezen op
www.wijneventzutphenvorden.nl. 
Iedereen is zondag 14 november van
14.00 tot 18.00 uur van harte welkom
op de RotaRouge. Toegangskaarten
kosten 20 euro per persoon en 30
euro voor twee personen. De kaar-
ten zijn van tevoren te bestellen op
www.wijneventzutphenvorden.nl,
bij de ingang van Huis de Voorst of
bij Rotaryleden. Voor de liefhebbers
worden er masterclasses gehouden.
Zo zal er een masterclass bourgogne
zijn, een masterclass champagne en
een masterclass port. Iedere master-
class kost € 15 per persoon. Men kan
aan meerdere masterclasses deel-
nemen. Omdat hier geldt: ‘vol=vol’,
wordt men aangeraden zich nu al in
te schrijven via het inschrijfformulier
op de website. De bezoekers kunnen
de dag in stijl afsluiten met een diner
dat speciaal voor de RotaRouge wordt
samengesteld. Men kan dan genieten
van mooie gerechten in combinatie
met exclusieve wijnen. De kosten van
het diner bedragen € 85, inclusief de
wijnen die tijdens het diner worden
geschonken. Helaas zijn er maar 60
plaatsen beschikbaar. Het is dus raad-
zaam om er snel bij te zijn met de
inschrijving, via www.wijneventzut-
phenvorden.nl. De RotaRouge wordt
gesponsord door een 11-tal sponso-
ren. Hoofdsponsor is Landgoed Huis
de Voorst. Voor nadere informatie
kan men bellen :Jacqueline Kuijper,
lid Rotaryclub Zutphen 06-53541274
of Maurits van Uhm, lid Rotaryclub
Vorden-Zutphen 06-12980026.

Wijnhappening in Huis de 
Voorst in Eefde
Vorden. De Rotaryclubs van Zut-
phen en Vorden organiseren sa-
men met wijnboer Goossens uit 
Maastricht de ‘RotaRouge’, een 
wijnhappening die gehouden 
wordt op zondagmiddag 14 no-
vember 2010 op Landgoed Huis 
de Voorst in Eefde. De opbrengst 
van de wijnverkoop gaat naar 
het schoon-drinkwaterproject in 
Ghana, waarmee Rotary al enige 
jaren succesvolbezig is.

Bij deze Kring zijn elf verenigingen 
aangesloten. Zaterdagavond waren 
behalve Jubal de volgende orkesten 
van de partij: ZOV uit Zutphen, Ex-
celsior Warnsveld, de Malletband 
SDG uit Harfsen, Fanfare Apollo uit 
Laren en als gastorkest Crescendo 
uit Hengelo. Er was nog een zevende 
orkest te beluisteren te weten de Big 
Band uit Twello, die aan het slot van 
de avond het publiek vermaakte met 
swing en jazz. Heerlijk om naar te 
luisteren, maar ook heerlijk om op te 
dansen!
Toen acht trombonisten van Jubal de 
openingsceremonie speelden (het 1e 
deel van The Funny King Suite met 
als titel ‘The King’s Festive Fanfare) 
van Martin Klaschka, was de sport-
hal met naar schatting circa 450 toe-
schouwers goed gevuld. Het publiek 
kreeg een prachtige avond met tal 
van muzikale hoogstandjes voorge-

schoteld. Speaker Kees Benard was 
continu in touw om de orkesten en 
de te spelen nummers aan te kondi-
gen. Het programma voor de pauze 
werd verzorgd door de harmonieor-
kesten ZOV uit Zutphen, Excelsior 
Warnsveld en Crescendo Hengelo. 
Nadat in het tweede gedeelte van de 
avond SDG uit Harfsen en Fanfare 
Apollo uit Laren hun opwachting 
hadden gemaakt, was het de beurt 
aan Jubal. Het publiek ging er nog 
eens extra goed voorzitten en gaf de 
muzikanten bij onder meer het num-
mer Thinking of You met als soliste 
Lisa Olthof (altsaxofoon) een klate-
rend applaus.
Tijdens de tweede pauze van de avond 
won Yvonne Roelofs uit Wichmond 
de hoofdprijs van de verloting: een 
Gazellefiets (mede mogelijk gemaakt 
door rijwielhandel Klein Brinke uit 
Vorden). Everdien Berendsen, voor-

zitter van Jubal bedankte na afloop 
de verschillende orkesten voor hun 
muzikale inbreng en bood zij de diri-
genten een attentie aan. Ook speaker 
Kees Benard kreeg een attentie aan-
geboden. Voor Jubal zelf was er ook 
nog een verrassing. Toen het orkest 
haar optreden had beëindigd kreeg 
het met ondersteuning van Apollo 
Laren ter gelegenheid van het 60 jarig 
bestaan door de zaal een ‘Lang zal ze 
leven’ toegezongen. En gezien de hui-
dige status van Jubal: een toekomst 
met veel jeugdleden, hebben de mu-
zikanten uit Vierakker-Wichmond 
ongetwijfeld nog een heel lang ‘mu-
zikaal leven‘ voor de boeg! Overigens 
houdt de vereniging zaterdagmiddag 
6 november t.g.v. van haar 60 jarig 
jubileum van 15.00 tot 17.00 uur een 
receptie in het Ludgerusgebouw in 
Vierakker. De festiviteiten rond het 
60 jarig jubileum worden op 23 janu-
ari 2011 in de kerk in Baak afgeslo-
ten. Dan geeft Jubal samen met het 
Vordens Mannenkoor een speciaal 
concert.

In sporthal De Lankhorst te Wichmond

Flinke belangstelling 
Kringconcert Jubal

Wichmond - De muziekvereniging Jubal uit Vierakker-Wichmond 
fungeerde zaterdagavond in sporthal De Lankhorst namens de Kring 
Lochem als gastheer van het jaarlijkse Kringconcert.

Muziekvereniging Jubal

Iedereen wil succesvol zijn. Het is een 
natuurlijke behoefte van ieder mens. 
Toch is maar een kleine meerderheid 
echt succesvol en stijgt boven de mid-
delmaat uit. Denk aan grote wereld-
leiders uit de wereldgeschiedenis of 
vernieuwende geesten die de wereld 
veranderd hebben. Waarom waren 
juist zij succesvol? Ieder kent in zijn 
of haar directe omgeving wel mensen 
die het gemaakt hebben.
Hebben zij meer kwaliteiten of ca-
paciteiten dan een ander? Of ligt er 
mogelijk ook iets anders ten grond-
slag aan hun succes? Er zijn univer-
sele wetten die, door ze consequent 
toe te passen, er voor kunnen zorgen 
dat succes voor ieder van ons binnen 
handbereik ligt. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de ontwikkeling van je ta-
lenten of capaciteiten of het bereiken 
van zakelijk succes. Ook kan het zijn 

dat je je financiële situatie wilt ver-
beteren of op zoek bent naar meer
kwaliteit binnen je relaties. 

Binnenkort komt  de wereldwijd er-
kende autoriteit op het gebied van
mentale training en business coa-
ching naar Nederland. Het is Mykola
Latansky. Deze 37-jarige Oekraïner
heeft reeds een zeer succesvolle car-
rière achter de rug bij grote interna-
tionale ondernemingen in o.a. Ameri-
ka, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast
is hij oprichter van goedlopende
eigen bedrijven. Nu reist hij over de
hele wereld om anderen te leren suc-
cesvol te zijn. Een van zijn enthousi-
aste leerlingen, mevrouw Farrakhova
uit Hummelo heeft hem gevraagd
naar Nederland te komen. Zij is te-
vens de initiator van het seminar dat
binnenkort in ons land gehouden zal
worden. Het 2-daags seminar ‘Door-
braak naar Succes” wordt gegeven op
zaterdag 20 en zondag 21 november
in Hotel Restaurant “de Gouden Kar-
per” in Hummelo.
Meer informatie vind u op de website
www.doorbraaknaarsucces.nl.

Doorbraak naar succes
Hummelo - In hotel restaurant 
De Gouden Karper in Hummelo 
wordt in het weekend van 20 en 
21 november 2-daags seminar ge-
houden onder het motto “Door-
braak naar Succes”.

De afgelopen tien jaar hebben velen 
op open dagen en exposities kennis 
gemaakt en genoten van het werk 
van Herman van den Broek in De 
Kunstkamer. De samenstelling van 
de Kunstkamer is niet onveranderd 
gebleven; veel kunstwerken zijn aan-
gekocht door nieuwe eigenaren. Na 
tien jaar sluit De Kunstkamer een 
periode af en breekt voor Beeldend 
Kunstenaar Herman van den Broek 
een nieuwe fase aan. Om letterlijk 
en figuurlijk ‘ruimte’ te maken voor 
zijn ontwikkeling gaat een deel van 
de collectie van de Kunstkamer on-
der de hamer. Daarnaast houdt De 
Kunstkamer dit najaar een grote de-
potverkoop tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen. Het depot bevat schetsen 
en schilderijen van Van den Broeks 
reizen naar Colombia, Spanje, Grie-
kenland en IJsland en digitale kunst 
vanaf de vroege jaren ’80 tot heden; 
van de allereerste composities met di-
gitale middelen tot de geavanceerde 

kunstwerken van nu. Ook beelden 
gaan in de verkoop, evenals enkele 
sculpturen. Enige specifieke werken 
kunnen zoals gezegd aangekocht 
worden middels een veiling; dit be-
treft de met koeien beschilderde 
originele Gispen vergadertafel, het 
doek de ‘Figuur in de mist’ (digitale 
kunst, IJsland) en de sculptuur van 
kunsthars met glas. Op de website: 
www.kunstkamerlaagkeppel.nl is 
daarover meer informatie te vinden. 

De depotverkoop is nog tot en met 12 
december op de vrijdag, zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De 
Kunstkamer vindt u aan de Dorps-
straat 23 (6998 AA) te Laag-Keppel. 
Wilt u alleen of met een groep op een 
ander moment komen dan kan voor-
af een telefonische afspraak worden 
gemaakt via telefoonnummer 0314-
381025 of per mail: hermanvanden-
broek@planet.nl

De Kunstkamer   Grote depotverkoop
Laag Keppel - Heeft u altijd al 
kunst van Herman van den Broek 
willen kopen? Dan krijgt u nu de 
kans om dit najaar nog eigenaar 
te worden van 1 of meerdere 
werken van deze in de gemeente 
Bronckhorst wonende kunste-
naar.
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Bij Massagetherapie te Walvaart kunt 
u naast klassieke massage ook terecht 
voor diverse andere massages zoals 
onder andere segmentale massage, 
voetreflexologie, Shiatsu, stoelshiatsu 
en de Dorn Methode. 
De diverse therapieën worden inge-
zet bij klachten als rsi, rug, schouder 
of nekklachten, hoofdpijn, whiplash, 
slapeloosheid of hooikoorts. 
Maar dit zijn maar enkele van de 
klachten waarvoor u bij Marjan te-
recht kunt. “Ik ben aangesloten bij 
de Nederlandse Vereniging van Soma 
Therapeuten en de Stichting Beroeps-
beoefenaren Natuurlijke Behandel-
wijzen zodat de meeste zorgverzeke-

raars de behandelingen vergoeden.  
Ik werk alleen op afspraak zodat ik 
de tijd heb voor elke patiënt. 
Meestal combineer ik een aantal mas-
sages om zo het beste resultaat te be-
halen. Welke combinatie ik gebruik 
is afhankelijk van de klachten,” aldus 
Marjan. 

Dorn Methode
“Ik wil op de hoogte blijven en daarom 
volg ik regelmatig nieuwe cursussen. 
De Dorn Methode is de laatste cur-
sus die ik gevolgd heb. Deze massage 
wordt vooral gebruikt om op zachte, 
dynamische wijze een lichte scheef-
stand in de wervels te corrigeren of 

om een klein verschil in beenlengte 
te verhelpen.”

Massagebon
Wie iemand verrassen wil kan dit 
ook eens doen met een massagebon. 
“Naast diverse klachten zijn er veel 
meer redenen om een massage te 
nemen. 
Bijvoorbeeld om je eens lekker te ont-
spannen, rust en kalmte te vinden of 
gewoon tijd en aandacht voor jezelf 
te nemen. Een massagebon is dan de 
gelegenheid om aan iemand cadeau 
te doen.” 

Open Dag
Een Open Dag zodat iedereen kennis 
kan maken met de nieuwe behan-
delruimte zal te zijner tijd gehouden 
worden. 
“Op dit moment wil ik eerst alles goed 
in orde hebben en over enige tijd zal 
ik zeker een open dag houden.”

Massagetherapie te Walvaart verhuisd

Nieuw adres per 1 november

Lievelde - Marjan te Walvaart is ruim een jaar geleden begonnen met 
haar praktijk in Eibergen en deels bij haar thuis in Lievelde, maar met 
ingang van 1 november jl. heeft ze een praktijkruimte aan De Bree 
1 in Lievelde gehuurd. Op die manier kan zij alle klanten op een en 
hetzelfde adres behandelen. Omdat alles gelijkvloers is, is de ruimte 
voor iedereen makkelijk te bereiken.

Marjan voor haar nieuwe pand in Lievelde

Instructeur John de Ruyter van Mo-
torrijschool Les & more : ́ ”Niet alleen 
veiliger, maar ook met meer plezier 
motorrijden! Echte motorkenners 
weten het al jaren: alleen met het 
behalen van het A-rijbewijs ben je 
er nog niet. Er komt nog veel meer 
bij kijken voordat je jezelf echt een 
ervaren motorrijder kunt noemen. 
Normaal kost dat proces jaren, maar 
met een Regionale Motorvaardig-
heids Training, kortweg RMT, kan 
dat proces flink worden versneld. 
De RMT cursussen worden exclusief 
door deskundige KNMV gediplomeer-
de motorrijinstructeurs gegeven die 
daarvoor een aanvullende opleiding 
tot RMT-instructeur hebben gevolgd. 
Het bijzondere er van is dat de cursus 
in je eigen vertrouwde omgeving ge-
volgd kan worden. Dus niet voor dag 
en dauw en naar een ver weg gelegen 
circuit, maar gewoon in en rond de 
eigen woonplaats. Onderzoek heeft 
trouwens aangewezen dat zeer veel 
verkeersongelukken zich juist relatief 
dicht bij huis afspelen. De vertrouwd-
heid van de weg met als gevolg dat 
de verkeersdeelnemer minder oplet-
tend is, vormt daarbij een belangrijke 
rol. Maar juist als motorrijder ben je 
kwetsbaarder in het verkeer en er 
blijkt dan ook een grote behoefte te 
zijn om na het halen van het A-rijbe-
wijs, toch een meer praktijk gerichte 
training te gaan volgen” Op de vraag 
hoe die training eruit gaat zien, zegt 
John: “Deze eendaagse RMT prak-
tijkcursus in de eigen regio, is een 
stevige training die je samen met 
twee andere cursisten volgt. Een uit-
gelezen mogelijkheid dus om je met 
vrienden, kennissen of collega’s aan 
te melden! Het ochtendprogramma 
staat in het teken van voertuigbe-
heersing. Er is veel aandacht voor de 
balans tussen motor en bestuurder 
en voor de kijktechniek. Een ander 
belangrijk onderdeel is remmen en 
uitwijken. ‘s Middags ga je de open-
bare weg op, waar weer die o zo be-
langrijke kijktechniek onder de loep 
wordt genomen. De instructeur ob-

serveert hoe de cursist anticipeert en
of de goede positie op de weg wordt
ingenomen. Hij kijkt ook of de snel-
heid goed wordt aanpast, of bochten
op een juiste manier benadert en
correct ingestuurd worden. Verder
komen zaken als remmen bij hogere
snelheden, uitwijken en keren in een
beperkte ruimte aan bod”. Wat is dan
het verschil met een gewone rijles?
John:“De RMT is zeker geen rijles zo-
als die bij de gewone opleiding voor
het rijbewijs wordt gegeven. Het is
een speciaal ontwikkelde cursus om
de vaardigheden bij het motorrijden
te verbeteren, waardoor je op een vei-
lige manier meer plezier zult beleven
aan het motorrijden. Het resultaat
van een dag RMT is dat de cursis-
ten niet alleen een vaardiger motor-
rijder worden, maar ook nog eens
door dat betere inzicht meer plezier
aan de motor beleven, zegt John die
als KNMV gediplomeerd motorrijin-
structeur de RMT cursussen in onze
regio geeft. Samen met hem worden
de vaardigheden aan het einde van de
dag geëvalueerd. Na de training ont-
vangen de deelnemers een certificaat
als bewijs van deelname en een han-
dig naslagboekje. Wie zijn motor bij
KNMV Verzekeringen ondergebracht
heeft, krijgt na het volgen van de
RMT gedurende twee jaren een pre-
mieverlaging van tien procent en dat
zegt veel over de kwaliteit van deze
cursus. Na afloop van de cursusdag
zijn alle deelnemers het overigens
eens dat deze RMT echt een aanrader
is voor iedereen die meer plezier uit
zijn motor wil halen. Voor deelname
aan de RMT cursus in onze regio
kunt u contact opnemen met KNMV
gediplomeerd motorrijinstructeur
John de Ruyter van Motorrijschool
Les & more,�Keppelseweg 2,�6999 AP
Hummelo,��Telefoon: 06-13154997,
�E-mail: info@les-en-more.nl �of via
de website van de rijschool: www.les-
en-more.nl. Meer informatie over de
RMT is overigens ook te vinden op:
www.knmv.nl.

Regionale Motorvaardigheids Training

Meer zeker- en veiligheid

Hummelo - Motorrijden is een hobby die steeds meer aan populariteit
wint in Nederland. Samen met die stijging in populariteit is ook de
wens ontstaan naar een vervolgopleiding. In de praktijk blijkt name-
lijk dat alléén het bezit van het A-rijbewijs nog geen garantie is voor
zeker en veilig motorrijden. Vandaar dat de KNMV (Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging) en de ROV (Regionaal Overlegorgaan
Verkeersveiligheid) de RMT cursus hebben ontwikkeld. De afkorting
staat voor Regionale Motorvaardigheids Training en geeft precies weer
waar het om gaat: een praktijk gerichte vervolgopleiding voor motor-
rijders om meer ervaring te verkrijgen, waardoor er meer veiligheid
voor hen zelf en anderen ontstaat.

Omdat het buurtschap Linde volgens 
de gemeente geen risicokern is, moet 
men zelf de benodigde gelden bij el-
kaar zien te krijgen. Voor diegene die 
niet precies weten wat het inhoudt: 
Een AED is een apparaat dat door 
middel van elektrische schokken 
het hartritme weer op gang kan hel-
pen. Een korte training helpt om in 
noodgevallen snel en goed te kunnen 
handelen. De initiatiefnemers hopen 
dat mensen in Linde interesse heb-
ben om deze training te volgen, zo-

dat een AED aangeschaft kan worden 
om dit apparaat vervolgens op een 
centraal punt in Linde op te hangen. 
Het is overigens wel een vereiste dat 
alvorens men een AED training gaat 
volgen, men wel een reanimatiecur-
sus gedaan moet hebben. Bij opgave 
dus wel vermelden of men een in het 
bezit is van een reanimatiediploma. 
Afhankelijk van de polis kunnen de 
cursuskosten bij de ziektekostenver-
zekering worden gedeclareerd. Bij 
voldoende deelname wordt de cur-
sus, die door Edith Garritsen gegeven 
zal worden, op een nader te bepalen 
plek in Linde worden gegeven. Voor 
vragen en/ of aanmeldingen kan men 
terecht bij Edith Garritsen telefoon 
0575- 559098 of Janny Lenselink 
0575- 556609 of g.w.lenselink@com-
veeweb.nl

Ook AED training in 
 buurtschap Linde
Linde - Doordat er regelmatig be-
richten inde pers verschijnen dat 
er in de kleine kernen van de ge-
meente Bronckhorst mensen zijn 
die een AED training gedaan heb-
ben, ontstond bij Edith Garritsen 
en Janny Lenselink het idee om 
dit ook in Linde op te starten.

Weevers verzorgt graag uw druk-

werk en denkt met u mee. Zo zal 

uw feest gegarandeerd slagen.

Iets te
vieren?

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D E  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”
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WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

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

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

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

VOORHEEN

SCHOOLLEVERANCIER

Grote Uitverkoop bij:

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 KOOP/TE HUUR
Bedrijfspand met inpandige kantoorruimte.
Winkelskamp 2, 7255 PZ  Hengelo (Gld)

Magazijn ca. 1700 m2 / vrije hoogte ca. 6m 
voorzien van laadkuil en 2 dockshelters.

Deelverhuur bespreekbaar.

Kantoorruimte ca. 150 m2

Indeling:  Hal met garderobe en toiletten. 
Spreekkamer. 
2 Kantoorruimten.

Verdieping:  2 Kantoorruimten met mogelijkheid tot 3e. 
Kantine met keukenblok en toilet. 
Archiefruimte.

Aanvaarding in overleg.
Prijs op aanvraag.
 
Voor meer info: 06-22660400

TE KOOP:
Op een prachtige landelijke locatie in de Achterhoek 
(Oost Gelre) is een Landhuiskavel in de verkoop op 
een nieuw te realiseren 7 Ha groot  NSW-landgoed. 
Het nieuwe natuurgoed ligt in een uniek stukje Ach-
terhoek op gunstige afstand van de bestaande be-
bouwing en een goede aansluiting op de N18.

Bouwmogelijkheden
De inhoud van het nieuw te bouwen landhuis met 
bijbehorende bijgebouwen is maximaal 3000 m3. 
Er kunnen max. drie wooneenheden in 1 gebouw 
gerealiseerd worden. Per woning is maximaal 100 
m2 aan bijgebouwen toegestaan.

De vraagprijs voor het landgoed is  725.000 vrij 
op naam. U bent dan vrij om een ontwerp, archi-
tect en aannemer te kiezen. De koopsom inclusief 
afgebeeld casco landhuis bedraagt ca.  1.100.000 
von. excl. bijkomende kosten, zoals aanleg, leges, 
honoraria, etc. .
Er is eventueel meer weiland bij te kopen.

Meer informatie:
Kijk op www.Landhuiskavel.nl voor nadere details 
en de brochure, of neem contact op met een van de 
verkopende makelaars.

www.siebelinkmakelaardij.nl
(0314) 362 444

www.gierkink.nl
(0544) 377 444 

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

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

genot Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066
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MS211
Nieuwste Trillingsarme  motorzaag
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS171
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MSE 140 C-Q
Electrische motorzaag 
Zaagbladlengte 35 cm

BR380�Bladblazer
Krachtige bladblazer  
met beproefde techniek.

SHE 81
Elektrische bladzuighakselaar
 Superkrachtig. Standaard ook 
inzetbaar als bladblazer.

Viking Hakselaars  
GE150 GE250
Gedempte invoertrechter

SH56-D�
Benzine bladzuighakselaar
Zeer grote zuigcapaciteit.  
Standaard ook inzetbaar  
als bladblazer.

MS 290
Zeer Robuuste zaag
Vermogen 4.1 PK. Zaagbladlengte 40 cm

Pelgrom, Sterk gesnoeide PRIJZEN

Broekstraat 1-A – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 –  www.pelgrom.nl –  info@pelgrom.nl

NU MET
GRATIS 
OPVANG-

BAK

NU MET
GROTE 

OPVANG-
ZAK

NU MET
GROTE 

OPVANG-
ZAK

384,-

 329,-
189,-

 169,-

594,-

 549,-
252,-

 229,-

569,- 

499,-
186,- 

169,-

Vanaf

 399,-

339,- 

309,-

GRATIS 
EXTRA

KETTING

Ontdek de
nieuwe Juke.

Stoer, eigenwijs, 
compact.

Nissan

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23www.herwers.nl

Introductieweek: 1 t/m 6 november a.s.
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Herwers Nissan presenteert een fris 
alternatief voor een traditionele spor-
tieve hatchback. Het is de JUKE: een 
swingende, gestileerde compacte 
crossover: een mix van een stoere 
SUV, een sportauto en de kleine broer 
van de QASHQAI en de Murano. Het 
ontwerp stamt van de QAZANA con-
ceptauto, die in 2009 is onthuld tij-
dens de Autosalon van Genève. De 
Nissan JUKE is ontworpen door Nis-
san Design Europe (NDE) in Londen 
in samenwerking met Nissan Design 
Centre (NDC) in Japan. De designers 
hebben zich laten inspireren door 
het uiterlijk van een rallyauto, een 
strandbuggy en een motorfiets. De 
JUKE heeft daarbij volop het Nissan-
DNA, zoals is te zien aan de achter-
lichten in de vorm van die van de 
370Z. De JUKE biedt het beste van 
twee werelden. Hij is compact van-
buiten en vanbinnen toch verras-
send ruim, robuust, dynamisch - en 
praktisch en speels tegelijk. Het is die 

smeltkroes van schijnbaar onverenig-
bare tegenstellingen dat de JUKE zo 
uniek maakt. Het is een crossover die 
zelfverzekerdheid en stijl uitstraalt. 
Eigenschappen die Nissan ook ver-
wacht te zien bij de JUKE-kopers.

UITERLIJK
Het robuuste zit hem in SUV-kenmer-
ken als de stoere wielen met brede 
banden, in de grote bodemvrijheid en 
in contrasterende wielkastranden. De 
onderzijde van de bumpers lijkt deel 
uit te maken van de bodemplaatbe-
scherming (skidplates). Heel kenmer-
kend aan de voorzijde zijn de ronde 
openingen als luchtinlaat voor de 
motorruimte - een designoplossing 
die intern over de tong ging als het 
‘wijnrek’.
De bovenzijde van de carrosserie 
schetst het beeld van een sportauto 
met een schuin geplaatste voorruit, 
een hoge taille, lage ramen en een 
coupéachtige, ver naar achteren door-

getrokken daklijn. Die indruk van 
een coupé wordt nog eens versterkt 
door de in de C-stijl weggewerkte ont-
grendeling van de achterportieren. 
De luchtweerstand van de JUKE is, 
gezien het stoere voorkomen, verras-
send laag met een waarde van 0,35 

Cw. Daaraan draagt onder meer de in 
het dak geïntegreerde dakspoiler bij, 
waarvan de vorm is geperfectioneerd 
in de windtunnel.

De JUKE is leverbaar in negen kleu-
ren, waaronder drie specifieke lak-

ken voor dit model: Force Red, Haptic
Blue en Machine Brown. U bent van
harte welkom bij Herwers Nissan, of
kijk voor meer informatie op www.
herwers.nl Introductieweek: 1 t/m 6
november a.s.

Hij is er weer…en hij blijft

Nu in de showroom bij Herwers Nissan: Nissan JUKE
Hengelo - In juli heeft u hem al even kunnen bewonderen bij Herwers 
Nissan tijdens de voorintroductie. Maar hij is er weer, en hij blijft: de 
nieuwe Nissan JUKE. Van maandag 1 t/m zaterdag 6 november vieren 
we de komst van de nieuwe Nissan.

In het werkgebied van het Regionaal 
Centrum Natuur en Milieu educatie 
Doetinchem en Omstreken (de ge-
meenten Bronckhorst, Doetinchem, 
Montferland en Oude IJsselstreek) is 
het pakket op zo’n 52 basisscholen 
verspreid.
Het pakket bestaat uit een doos cham-
pignonbroed en een uitgebreide hand-
leiding met werkbladen. Een padden-
stoelenzoekkaart, een vergrootglas 
en een strip over het kweken van 
champignons maken het geheel com-

pleet. Bij een juiste verzorging geeft 
het kweekpakket wel vijf weken lang 
eetbare, verse champignons. Tijdens 
het opkweken observeren de leerlin-
gen wat er allemaal gebeurt in het 
kweekpakket. Ze onderzoeken de 
bouw en groeiwijze van de cham-
pignon, maken sporenafdrukken in 
een ‘sporendoos’ en kweken zelf al-
lerlei soorten schimmels. Met behulp 
van de zoekkaart wordt tijdens een 
heerlijke herfstwandeling gezocht 
naar veel voorkomende paddenstoe-

len, waarbij ook het vergrootglas 
goed van pas komt. Met behulp van 
de recepten uit de handleiding kun-
nen smakelijke hapjes worden bereid 
met de gekweekte champignons. Als 
afsluiting presenteren de kinderen 
hun onderzoeken en de paddenstoe-
lenhapjes tijdens een tentoonstelling 
of inloopavond.
De materiaalzending Paddenstoelen 
maakt deel uit van het uitgebreide 
aanbod activiteiten van het Regio-
naal NME Centrum met als doel ba-
sisschoolleerlingen  op concrete wij-
ze verwondering, begrip, respect en 
kennis bij te brengen over hun leef-
omgeving. Voor informatie: www.
regionaal-nme-centrum.nl of 0314-
364955.

Paddenstoelen in de klas

Hengelo - De vochtige herfst is het ideale seizoen voor een fraaie schim-
melsoort: de paddenstoel. Om leerlingen van dichtbij te laten ervaren 
hoe het groeiproces van paddenstoelen verloopt, bieden 17 leden van 
de Vereniging Netwerk Gelderse Centra voor Natuur- en Milieu Educa-
tie een kweekpakket champignons aan voor het basisonderwijs.

52 groepen leerlingen van de basisscholen kweken hun eigen champignons.

Vijf Achterhoekse artiesten trekken 
met hun voorstelling “De seizoenen 
van het Achterland” volle zalen.
Het succes van het gezelschap begon 
3 jaar geleden in Groenlo. In City Lido 
werden opnames gemaakt voor de 
dvd ‘Zwarvers in de nacht’ van Dinie 
Hiddink uit Lochem.
Nadat 2 jaar geleden een ‘aangeklede 
DVD-presentatie’ van Dinie Hiddink 
in de schouwburg in Lochem een suc-
ces werd, spraken de betrokkenen af 
ook in Vorden een avond te geven.
Toen ook die erg aansloeg besloten 
zij: Dini Hiddink, Willem te Voortwis, 
Erik Knoef, Yolanda Tangelder en 
Fons Rouwhorst, samen voor onbe-
paalde tijd door te gaan.
Een jaar lang is gewerkt aan deze bij-
zondere voorstelling. Bijzonder, niet 
in de laatste plaats, omdat de arties-

ten van de voorstelling geboren en
getogen ‘Achterhoekers’ zijn en ze
ieder voor zich al vele jaren op hun
eigen manier over het Achterland
schrijven, vertellen, zingen en beel-
den maken.
Ook de Zieuwentse avonden ‘Seizoe-
nen van het Achterland’ vorig jaar in
het parochiehuis waren een geweldig
succes.
In  Ulft komt Theatergezelschap  PLA-
Teau met een andere bezetting: dit
keer kruisen verhalenvertelster Dinie
Hiddink, cabaretier Erik Knoef, de
muzikanten Gery Groot Zwaaftink,
Rob Heuvelink  en Inge te Boekhorst
en beeldmaker Fons Rouwhorst de
degens. 
Wat is er met ‘de goeie oude tijd’
gebeurd ?……………..18 november
Drufabriek in Ulft.

Erik Knoef met Theatergezelschap 
PLATeau in Dru-Theater Ulft

Vorden - Op donderdagavond 18 november speelt cabaretier Erik
Knoef met theatergezelschap PLATeau “De Seizoenen van het Achter-
land” in het nieuwe Dru-Theater in Ulft.

Erik Knoef.

Het doel van dit bezoek was de 
voorbereiding van een uitwisse-
ling met deze school in de omge-
ving van Oslo. “In mei 2011 zal 
een groep van onze leerlingen 
een 10-daags bezoek brengen aan 
de Noorse school, waarna een te-

genbezoek van de Noorse leerlin-
gen gepland staat voor september 
2011. Het programma zal bestaan 
uit culturele, sportieve en andere 
leerzame activiteiten,” aldus één 
van de organisatoren.

’t Beeckland naar Noorwegen
Vorden - Enkele docenten van 
vmbo-school “’t Beeckland”  
hebben onlangs een bezoek ge-
bracht aan de Melvold school in 
Frogner, Noorwegen.
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CONVENTIONEEL DRAAIER/ FREZER M/V
Omgeving Winterswijk – Fulltime – vacaturenr.; VMK00545

Werkzaamheden;
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Winterswijk zijn 
wij op zoek naar een conventioneel draaier/frezer. Je taken zijn 
voornamelijk conventioneel draaien en frezen, maar daarnaast 
ook vloeiboren, tappen en bijvoorkeur ook enige laswerkzaam-
heden. 

Functie eisen;
- Enige ervaring binnen een metaalbedrijf;
- leergierig en serieus.

KWALITEITSCONTROLEUR M/V
Omgeving Winterswijk – Fulltime – vacaturenr.; VCP00526

Werkzaamheden;
Als kwaliteitscontroleur controleer en meet je de ontvangen 
en te verzenden goederen. Daarnaast beoordeel je afwijkings-
meldingen en sluit je deze op de juiste wijze af. Ook het beoor-
delen en aansturen van correctieve en preventieve acties van 
afwijkingsmeldingen behoren tot je taken.

Functie eisen;
- Technische VMBO(+) metaalopleiding;
- je hebt ervaring als kwaliteitscontroleur;
- je kunt van tekening lezen;
- je bent bekend met kwaliteitsprincipes en kwaliteitsnormen.

TELEFONISCH VERKOPER M/V
Omgeving Groenlo – Fulltime – vacaturenr.; VIW00537

Werkzaamheden;
Als telefonisch verkoper bestaan je werkzaamheden uit het 
 verkopen van onderhoudscontracten voor liften. Aan de hand 
van een bestaande klantenlijst bel je de klanten op en informeert 
of ze interesse hebben om een service contract voor hun lift af 
te sluiten. Daarnaast verkoop je ook onderdelen.

Functie eisen;
- Je beschikt over een prettige telefoonstem;
- je spreekt je accentloos Nederlands;
- je bent 20 uur per week flexibel inzetbaar (uitbreiding van uren 

bespreekbaar).

GEREEDSCHAPSMAKER M/V
Omgeving Zelhem – Fulltime – vacaturenummer; VCP00549
 
Werkzaamheden;
Als gereedschapmaker ben je verantwoordelijk voor het onder-
houden, modificeren en repareren van matrijzen en het aan-
maken van nieuwe matrijzen. Je gaat werken met verschillende 
verspaningsmachines.

Functie eisen;
- Ervaring in een soortgelijke functie;
- kennis van en ervaring met verspaningsmachines;
- flexibel inzetbaar.

ALLROUND AUTOMONTEUR M/V
Omgeving Lochem - fulltime- vacaturenummer; HSW00528
 
Werkzaamheden;
Je houdt je dagelijks bezig met reparaties en onderhoud aan 
personen- en bedrijfswagens. Het betreft een zeer gevarieerde 
functie, gezien de schaalgrootte van het bedrijf verwachten     
we dat je tevens klanten te woord staat, telefoon en e-mail 
 beantwoord en het magazijn op orde houdt. Het betreft een 
functie voor 24 - 40 uur per week.

Functie eisen;
- Minimaal diploma 2e autotechnicus;
- enkele jaren ervaring als automonteur;
- klantvriendelijk;
- verantwoordelijkheidsgevoel;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V 

Onze opdrachtgever is internationaal marktleider op het gebied 
van geavanceerde systemen ten behoeve van de voedings-
middelenindustrie.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontvangst,    
controle en boeken van goederen. Je sorteert de goederen en legt 
deze op de juiste plaats. Daarnaast verricht je de bijbehorende 
magazijn administratie. Je controleert, repareert en keurt de 
hulpgereedschappen en je draagt zorg voor efficiency, orde en 
netheid in het magazijn. Voor deze functie is het belangrijk dat 
je ervaring hebt met magazijnadministratie en ERP-systemen. 
Ook is het belangrijk dat je kennis hebt van veiligheidsricht-
lijnen ten behoeve van hijs- en hefmiddelen en dat je tekening 
kunt lezen.
 
Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Ingrid van 
der Wagt, 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.

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

OPLEIDING MET ZICHT OP BAAN?
Nieuwsgierig? Kom op de open avond: 

4 november 17.00-21.00 uur



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 1 t/m zondag 7 november 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

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

Braad- of sukadelappen

actie-kiloprijs 6.98

Amstel*
krat à 24 flesjes x 30 cl

actie-literprijs 1.17

Ariel wasmiddel
alle soorten, poeder pak 1215 gram, 
vloeibaar flacon 629-1350 ml of 
tabletten pak 30 stuks,
3 stuks naar keuze

3e
 gratis!**

Ambachtelijk 
Kloosterbrood
wit of meergranen

 

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

Rundergehakt nature

SiSi
het gehele assortiment

25%
korting!

Spaanse Clementine
mandarijnen
net 1 kilo 

50%
korting!

Optimel kwark of yoghurt
alle soorten, 2 pakken of 
bekers à 500-1000 ml
naar keuze

2 stuks

+1 gratis
Kraskaart

Winkans 
1 op 4!

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Speel Superkrassen 

2010 ter promotie van

SdB Knackebröd goudbruin!

Smiths Cheetos 
of Nibb-it
alle soorten, 2 zakken 
à 103-115 gram naar keuze

2e

halve
prijs!**

Unox rookworst
alle soorten, 
2 stuks à 275-375 gram naar keuze

2e

halve 
prijs!*

+1 gratis
Kraskaart

Winkans 
1 op 4!

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Mitsubishi Colt 

Edition Two

Speel Superkrassen 

2010 ter promotie van

SdB Knackebröd goudbruin!

Mora snacks 
kleinverpakking
alle soorten, 2 pakken 
à 4-20 stuks naar keuze

2e

halve
 prijs!

Page toiletpapier
kussenzacht, decor of aloë vera, 
pak 16 rollen

actie-kiloprijs 2.58   
Sperziebonen

Pampers luiers
alle soorten, 3 pakken 
naar keuze

 


