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

Bronckhors t  Noord

Dinsdag 3 november 2009
71e jaargang no. 35

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

In onze maatschappij neemt het aantal
zorgkinderen toe, zo ook het aantal
‘zorgleerlingen’. Deze leerlingen willen
we graag extra ‘bedienen’. De ouders van
nu, hebben (terecht) meer vragen dan
voorheen. Ze volgen kritisch de vorderin-
gen van hun kinderen op school. Ook
het Ministerie van Onderwijs legt de
scholen (lees de directie) het nodige op.
Vandaar dat ik het heerlijk vind om nog

een dag in de week voor de klas te staan’,
zo zegt Jan v.d. Gaast. Door zijn manier
van vertellen wordt het al vrij snel duide-
lijk dat hij het op de dorpsschool prima
naar de zin heeft.’ Dat klopt, zo beaamt
hij. Ik trof al direct een fijne club met 16
leerkrachten. Een gemotiveerd team
met daarbij ook nog veel kennis op ICT
gebied, waar de school en de leerlingen
veel baat bij hebben. De school telt mo-

menteel 167 leerlingen. Bij mijn in-
diensttreding heb ik mij gelijk als doel
gesteld ‘op naar de 200 leerlingen’, aldus
Jan v.d. Gaast. Uiteraard kan dan de
vraag aan hem niet uitblijven, waarop
zijn optimisme is gebaseerd? Zegt hij:
‘Wij hebben hier niet alleen een nieuw
prachtig modern schoolgebouw, maar
ook wordt hier tevens goed (Dalton) on-
derwijs gegeven. En zoals ik al aangaf,
hebben we veel contact met de ouders.
Wij voeden de kinderen elke dag 5,5 uur
op, de ouders uiteraard het merendeel.
Wel zijn we dus samen de ‘bodem’ voor
de groei van de kinderen. Daarbij is één
ding als school heel erg belangrijk: vertel
ouders nooit dingen die je niet waar
kunt maken’, zo zegt Jan v.d. Gaast.
Geboren in Zierikzee, heeft hij aanslui-
tend een ‘nomaden-achtergrond’, zo ver-
telt hij lachend. ‘Vanwege werkzaamhe-
den van mijn vader, heb ik achtereenvol-
gens in Veenendaal, Alphen a/d Rijn en
Almelo gewoond. In mijn Twente-tijd
heb ik in Hengelo de opleiding aan de
pedagogische academie gevolgd. Vervol-
gens de militaire dienst, een zeer leuke
tijd. Met name heb ik uit het jaar Seedorf
(Duitsland) het ‘maximale’ uitgesleept’,
zo zegt hij met een brede grijns. Zijn eer-
ste baan in het onderwijs was op een
school in Almelo. Jan v.d. Gaast: ‘Daar
had ik tijdens mijn studie al stage gelo-
pen. Dat was blijkbaar goed bevallen
want toen ik solliciteerde werd ik gelijk
aangenomen en heb ik er negen jaar
met veel plezier gewerkt. Ik heb deze
school geleidelijk aan van ‘wit, zwart
zien worden’. Dus een school met multi-
cultureel onderwijs. Ik heb er zeer veel
ervaring opgedaan. Op gegeven ogenblik
wilde ik wat anders en kwam ik op 32 ja-
rige leeftijd weer terug in Zeeland en
werd ik daar tot directeur op een kleine
school benoemd. Dat gaf een goed ge-
voel, bij terugkeer op mijn geboorte-
grond, waar nog steeds familie woonde,
had ik nog altijd dat ‘Zeeland-beeld’ voor
ogen, de zomer, de duinen, het strand,
de zee. Echter na vijf jaar kreeg ik steeds
meer het gevoel dat ik elke dag van en
naar school (5 km) altijd tegen de wind-

Directeur Jan v.d. Gaast:

'Openbare dorpsschool heeft voldoende potentie om door te groeien'

Toen wij bij de openbare dorpsschool de hal inliepen en aan een toevallig
passerende leerling vroegen naar de kamer van mijnheer v.d. Gaast, kre-
gen we als antwoord ‘o, u zoekt meester Jan, de trap op naar boven’. Jan
v.d. Gaast sinds enkele maanden de nieuwe directeur op deze school in
Vorden, vond het prachtig en zei lachend ‘ kun je zien hoe snel ik ingebur-
gerd ben ‘Dat’ meester Jan ‘heeft te maken met het feit dat de directeur
één dag in de week samen met meester Etienne les geeft aan de leerlingen
van groep acht. Daar heb ik bij mijn aanstelling ook bij het bestuur van
de school (Stichting Ysselgraaf) op aangedrongen. Ik vind gewoon dat ik
contact met de werkvloer moet houden. De taak van directeur slokt voor-
al in het ‘randwerk’ veel tijd op.

in fietste. En hoe gek het ook klinkt, ik
kreeg heimwee-gevoelens naar het oos-
ten van het land. Uiteindelijk heb ik een
baan gevonden als locatie-directeur in
Hummelo waar ik vanaf 1995 tot 2003
heb gewerkt’, zo zegt hij. 
Het gezin (Jan, echtgenote Annet en de
beide zonen Bram (23) en Sietze (21)
betrok een woning in Zelhem. Na de
‘Hummelo-periode’ werd Jan v.d. Gaast
in 2003 benoemd aan de Schildersoord-
school in zijn woonplaats.‘ Toen zich de
kans voordeed om hier in Vorden direc-
teur van de basisschool te worden heb ik
er eerst wel goed over nagedacht, want
het beviel mij op de Schildersoordschool
uitstekend. Toch blij dat ik de benoe-
ming in Vorden heb aanvaard. Zoals ge-
memoreerd, ik heb het hier prima naar
de zin. Ik ben thans 52 jaar, een leuke
uitdaging om hier over een aantal jaren
mijn carrière in het onderwijs af te slui-
ten’, zo zegt hij.

We hopen bij de komende actie dit
aantal ook te halen of mogelijk te
overtreffen. Dit kan alleen met uw
hulp! Het ingezamelde voedsel is be-
stemd voor de allerarmsten in ver-
schillende Oost-Europese landen. Ze
kunnen daar amper rondkomen

van het inkomen dat zij ontvangen.
Door het uitdelen van voedselpak-
ketten wil de organisatie Dorcas
Hulp deze mensen de winter door-
helpen. Komt u allen 6 november as.
naar Super de Boer en koop wat ex-
tra boodschappen voor deze arme
medemensen.

Bij de ingang van de winkel wordt u
een speciaal boodschappenlijstje
overhandigd, waarmee u de extra
aankopen voor dit goede doel kunt
uitzoeken. Ook is er een collectebus
aanwezig ter ondersteuning van de
transportkosten. Helpt u mee deze
actie tot een succes te maken?

Voedselactie
Over enkele dagen is het zo ver,
dan vindt op vrijdag 6 november
a.s. van 's morgens tot 's avonds in
de winkel van Super de Boer,
Dorpsstraat 18 te Vorden de jaar-
lijkse Voedselinzameling plaats.
In Vorden werden vorig jaar bijna
110 dozen met inhoud ingeza-
meld.

LOCATIE

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

Bruidsshow
Maandag 16 november • aanvang 19.30 uur

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

Entree € 7,50

Plus wat een verschil! 
Onze vakslager staat voor

u klaar!

• 3 Slagers Rookworsten     
€ 5.00

• Heerlijke Runderrollade
500 gram  € 4.49

• Hollandse Bloemkool       
€ 1.29

• Herfstbokbier
div. soorten 6 flesjes halen = 4 betalen

prijs vanaf  € 3.12
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Fruitkrans

€4.99
Jonge
Jenever

Liter | ADVIESPRIJS 11.99

FLORYN

9.99

Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 



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.

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 4 november Dankdag in de Dorpskerk 19.30 uur
ds. B. Neppelenbroek Zondag 8 november 10.00 uur Oecu-
menische Raad van kerkendienst in de Chr. Koningkerk ds.
J. Kool Actie Schoenendoos.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 4 november Dankdag in de Dorpskerk 19.30 uur
ds. B. Neppelenbroek Zondag 8 november 10.00 uur Oecu-
menische Raad van kerkendienst in de Chr. Koningkerk ds.
J. Kool Actie Schoenendoos.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 november 10.00 uur  ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 november 10.00 uur Oecumenische Raad van
kerkendienst in de Chr. Koningkerk ds. J. Kool Actie
Schoenendoos.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 november geen viering
Zondag 8 november 11.00 uur Eucharistieviering, Willi-
brordzondag.

Tandarts
7-8 november D. Stolk, Ruurlo tel. 0573 – 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: 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 drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische-
en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden. Tel.nr.
(0575) 84 27 27.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie 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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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, kinderopvang.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur 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. 
Eppink & 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) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer dieren-
mishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Leo Lont, de neef van
James Bond nu te koop

op DVD bij de servicebalies
van de Hengelose super-
markten, Museum 40-45
en in de webwinkel van

www.kreunen-multimedia.nl

Heerlijke oliebollen uit
Wichmond; ze zijn er weer
zaterdag 7 november. Ver-
koop ten bate van het onder-
houdsfonds van de Ned.
Herv. kerk

�

Per direct te huur
gevraagd voor één of
twee maanden een
ongemeubileerde
leegstaande woning
voor één persoon met
hond. Huur max. 
€ 500 per maand incl.
Tel. (0575) 55 19 28

Te huur per direct: Va-
kantiewoning op "park Brons-
bergen" Voor korte of langere
termijn. Tel.: 06-22215592

�

Start per 1-11-2009 

Praktijk voor Logopedie Huiskamp 
en Waanders

Philippine Huiskamp en Paul Waanders, 
logopedisten

Raadhuisstraat 20 (boven de Bruna)
7251 AB Vorden

06-18222312 of 0314-621758

14, 20 en 21 november
presenteert Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld haar revue in
Het Dorpscentrum te Vorden.
Zaal open 19.30 aanvang
20.00.

�

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Dagmenu’s
4 t/m 10 november 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag 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 4 november  
Wildbouillon / Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Donderdag 5 november  
1/2 gegrild haantje met frieten, rauwkostsalade en appelmoes/
Bavarois met slagroom.

Vrijdag 6 november 
Spinaziesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 7 november (alleen ophalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, ham/kaas gegratineerd, aardappelen en
rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Maandag 9 november 
Mosterdsoep / Hollandse Biefstuk met pepersaus, aardappe-
len en rauwkostsalade.

Dinsdag 10 november
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Kanskaart-aanbiedingen

Speculaas
250 gram € 3,95

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Roomboteramandelstaaf
€ 3,50

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Aanbiedingen geldig van do. 29 okt. t/m za. 7 nov.

Te koop: 1/2 studieviool €
250,-- - 3/4 studieviool €
350,--, beiden in goede staat.
Te. 0575- 52 67 32

�

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

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.

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

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

Pure Aloe vera
producten

Bestel nu snel en makkelijk via
www.jannienijkamp.myflpbiz.com

Bronckhorsterkleindie-
renshow PKV Vorden in Ka-
pel De Wildenborch, Kapel-
weg 1 Vorden. Te bezichti-
gen zijn 280 dieren waaron-
der Hoenders, Watervogels,
Konijnen, Cavia's en Sierdui-
ven. Zaterdag 7 nov. 14.00
uur eindjurering Kind en Dier.
Zondag verkoopklasse van
Hoenders, Konijnen, Water-
vogels en Cavia's. Vrijdag 6
november 20.00 uur tot 22.00
uur Zaterdag 7 november
10.00 uur tot 20.00 uur Zon-
dag 8 november  10.30 uur
tot 16.30 uur Toegang gratis.
www.kleindierenvereniging.nl

�

Woning te huur ge-
vraagd: Wij zoeken op korte
termijn een huurwoning voor
minimaal een jaar. Voor infor-
matie kunt u contact opne-
men na 18:00 uur (ivm werk)
met Geert 06 47011763 of
Bastiaan 06 16401897.

�



1969 2009

Op vrijdag 13 november zijn wij 40 jaar getrouwd.

Een heel goede reden om samen met onze
kinderen, kleinkinderen en u er een gezellige dag
van te maken. U bent deze dag van harte welkom
op onze receptie van 19.00 tot 21.00 uur in het
St. Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg 37 te
Vierakker.

Jan en Ria 
Tijssen-Taken

Vierakkersestraatweg 41
7233 SH Vierakker

1949 2009

Blij en dankbaar delen wij u mee, dat wij op 10
november a.s. 60 jaar getrouwd zijn.

Jan & Jacomien 
Veenendaal-Smit
Het is een wonder dat wij deze mijlpaal samen
mogen beleven.

Als u in onze vreugde wilt delen, bent u heel
welkom op dinsdag 10 november van 15.30 tot
17.30 bij Hotel Bakker.

De Decanije 19
7251 CG Vorden

Denken aan anderen, en niet aan jezelf.
Beter te geven, dan te ontvangen.
Zo was jezelf.

Na een arbeidzaam leven vol van eenvoud, liefde,
zorgzaamheid en goedheid is, te midden van al
haar dierbaren, veel te vroeg van ons heengegaan
onze lieve vrouw, moeder en oma

Derkjen Geertruida Hendrika
Slotboom-Schuerink

Dirrie
echtgenote van G.J. Slotboom

op de leeftijd van 61 jaar.

Hengelo Gld.: G.J. Slotboom
Hengelo Gld.: Inge en Gerben

Daphne
Hengelo Gld.: Karin en André

Lotte en Gertjan
Hengelo Gld.: Johan

Het Spittaal Zutphen, 30 oktober 2009

Kieftendorp 13
7255 MG  Hengelo Gld.

Dirrie is thuis.

Gelegenheid om afscheid te nemen en te condole-
ren is er op woensdag 4 november 2009 van 19.30
uur tot 21.00 uur bij ons thuis, Kieftendorp 13.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op
donderdag 5 november 2009 om 11.00 uur in de
Remigiuskerk te Hengelo Gld., waarbij u wordt uit-
genodigd.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in Ons Huis, Beukenlaan 30 te Henge-
lo Gld.

Indien u Dirrie kende, maar onverhoopt geen rouw-
kaart hebt ontvangen, gelieve dan deze kennisgeving
als zodanig te beschouwen.

Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf
woensdag 4 november 2009 vanaf 12.00 uur
gesloten en donderdag 5 november 2009 de

gehele dag gesloten.

Slotboom Tweewielers
Kieftendorp 11

7255 MG  Hengelo Gld.

Dankbaar en intens gelukkig zijn wij met de
geboorte van

Carlijn
Hendrika Jennigje

& 
Ruben 

Hendrikus Frederik

Geboren op 13 oktober te Zwolle

Dochter en zoon van
Martijn Eggink & Gerrie Pasop

Ruurloseweg 19
7251 LA Vorden
(0575) 55 36 99

Carlijn en Ruben verblijven nog in het ziekenhuis
te Zutphen.

De Keurslager
trakteert!

Ambachtelijke vleeswaren koop je bij de
Keurslager. Neem bijvoorbeeld de
producten uit onze worstmakerij. Deze
lekkernijen zijn gemaakt van de beste
ingrediënten en met zorg bereid. Dat
proef je. Neem bijvoorbeeld nu onze fijne
Leverworst deze is met Goud bekroond
tijdens de Slavakto. Ook onze Bakbloed-
worst is met Goud bekroond. Daarom zijn
deze 2 producten deze week extra

voordelig voor u. Een traktatie van de Keurslager, die smaakt naar meer!

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

Runder minute steaks
4 stuks € 6.00

SPECIAL

Fiore 100 gram € 1.95

VLEESWARENKOOPJE

Leverworst fijn 250 gram stukje € 1.59

TIP VAN DE KEURSLAGER

Gehakt cordon bleu 4 stuks € 4.98

EXTRA AANBIEDING

Bakbloedworst per 100 gram € 0.59

MAALTIJDIDEE

Babi pangang 500 gram € 4.98

Dankbaar voor zijn vriendschap is onverwachts van
ons heengegaan

Gerrit Vliem
Levenspartner van Hennie Willems-Kornegoor

Hanna Makkink-Kornegoor
Toon Makkink †

Jan Kornegoor †
Riek Kornegoor-Smallegoor

Dine Groot Roessink-Willems
Henk Groot Roessink †

Mini Rietman-Willems
Jan Rietman †

27 oktober 2009

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet. 
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn
die hem missen. 

Dit zal ons tot steun zijn in de komende tijd. 

Jan van Leijden

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende 
blijken van medeleven.

Jacqueline van Leijden
Eric van de Weer

Iris en Mart
Harry van Leijden
Linda van Leijden-Zweverink

Tom, Esmee en Nick

Hengelo (Gld.), november 2009

't Laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie 't aangaat is 't niet erg,
die heeft genoeg geleden.
Wel voor hen die zij achterlaat.
"Vaarwel" en "Rust in vrede".

Na een ernstige ziekte, waarvan de laatste periode
erg moeilijk was, is op 27 oktober 2009 overleden
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma 

Harmke Elisabeth 
Pardijs - Langeler

Harmke

* 6 mei 1942 † 27 oktober 2009

Jan
Hans en Jolanda

Lars, Linsey
Bart en Janny    

Ramon, Thomas
Tosca

Mosselseweg 4a
7251 KT Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 31 oktober in Vorden
plaatsgevonden.

Onbegrijpelijk dat we in zo een korte tijd afscheid
moeten nemen van 

Dirrie Slotboom

echtgenote van onze voorzitter.

Haar onvoorwaardelijk inzet voor onze vereniging is
voor ons het voorbeeld om verder te gaan.

We wensen Jan, de kinderen
en kleinkinderen heel veel
sterkte en hopen een steun
te kunnen zijn de komende tijd.

Hengelo, 30 oktober 2009

Wens...  Wonder...  Werkelijkheid... 

Fien
Inge Heleen

28 oktober 2009
3610 gram en 53 cm lang

Dochter van Frank en Inge Arendsen-Pelskamp
Zusje van Gijs en Guusje

Varsselseweg 27
7255 NN  Hengelo (Gld.)
0575 - 46 23 71

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van 

Dirrie Slotboom

Wij verliezen in Dirrie een bijzondere werkgeefster
en een zeer gewaardeerd persoon, die altijd voor
ons en anderen klaarstond.

Wij wensen Jan, Inge en Gerben, Karin en André,
Johan en de overige familieleden heel veel sterkte
met het verwerken van dit grote verlies. 

Namens het personeel:
Slotboom Tweewielers
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‘Malburgen wordt een prachtwijk!’

‘Niet per se: tweederde van alle 

banen is buiten een bedrijven-

terrein.  We moeten zorgvuldiger 

met ruimte, natuur en landbouw-

grond omgaan.  Regie van de 

pro vincie is daarvoor nodig. 

Maatwerk. Werk dicht bij huis 

is belangrijk. Grotere bedrijven 

passen beter bij een stad.’

Luuk van der Veer, fractie PvdD

‘Ten onrechte wordt bedrijfs-

vestiging vaak als ‘probleem’ 

benaderd. Het bedrijfsleven vormt 

echter wel de ruggengraat van 

onze welvaart. Zonder bedrijven 

géén werk, géén inkomen, géén 

innovatie. Dicht bij je werk wonen 

heeft grote voordelen. Zowel voor 

de leefbaarheid als het milieu.’

Anja Prins, fractie VVD

www.gelderland.nl/geldersdebat 
stelling

Bedrijventerrein 
noodzaak voor een 
leefbaar dorp!

‘Ik wilde niet zeggen dat ik niet kon lassen’

‘Kan een voetbalstadion op een 
bedrijventerrein?’

De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen daalt de komende 

jaren verder. De provincie spoort gemeenten aan tot verregaande 

samenwerking. Samen één groot terrein is beter dan elke gemeente een 

klein. Het Gelders Debat gaat hierover. Iedereen is van harte welkom.

Een regionaal bedrijventerrein van een paar gemeenten is beter 

bereikbaar en beter te exploiteren. De provincie vindt dat lokale 

uitbreiding alleen nog mag als het direct aansluit op al bestaande 

terreinen. Bedrijven moeten dan aantoonbaar een binding hebben met 

de kern. Een van de deelnemers aan het Gelders Debat is Henk Bloemers 

(1969), commercieel directeur bij Betaald Voetbal De Graafschap B.V.: 

‘Ik ben benieuwd naar hoe mensen kijken naar een stadion op een 

bedrijventerrein. Doet het afbreuk of heeft het toegevoegde waarde?’

Het Gelders Debat is op 25 november 2009 in De Olde Beth, Wehl. Het 

begint om 18.00 uur, inloop 17.00 uur. Aan de hand van drie stellingen 

over kwaliteit, kwantiteit en leefbaarheid discussieert het publiek met 

de aanwezige statenleden. 

Vanaf 4 november kun je al je mening geven op www.gelderland.nl/

geldersdebat. Daar vind je ook meer informatie over de stellingen.

Laatste kans

Oplossing prijsvraag

Ideeën om je omgeving meer klimaatbestendig te maken kun 

je nog tot 6 november aanmelden op www.klimaatparels.nl

of via het postbusnummer van de provincie. Zie onderaan 

de pagina. De klimaatparelactie is gericht op groepen 

inwoners van Gelderland zoals buurtverenigingen, wijkraden, 

sportverenigingen, ouderverenigingen en straatclubs. Zij 

worden van harte uitgenodigd mee te doen. 

Meer informatie op www.klimaatparels.nl

In Gld.dichtbij 14 was de vraag hoeveel bedrijven Gelderland 

heeft. Ook hier geven verschillende bronnen op het internet 

andere cijfers. Alle inzenders met een antwoord tussen de 

120.000 en 210.000 hebben meegeloot. De winnares is studente 

Aukje Berger uit Nijmegen. Zij is met kaartjes van de provincie 

Gelderland naar het concert van Marco Borsato geweest. 

Zij schreef: ‘Marco Borsato & Friends werden gedragen op de wuivende 

armen en het gejoel van alle fans. De show werd gevuld met allemaal 

grote hits van Marco Borsato en vrienden. En daar was ik zomaar 

bij. Wat heb ik dankzij een prijsvraag van de provincie Gelderland een 

geweldige avond gehad. Bedankt!’

De provincie Gelderland steekt 1 miljoen euro in 

scholingskosten (onderwijsvouchers) voor mensen 

die werkloos dreigen te raken of onlangs zijn 

geraakt door de recessie. John de Geus (1987) uit 

Varik is zo iemand. Eigenlijk is hij autospuiter, 

maar dat werk kon hij niet meer doen. Na enkele 

tijdelijke banen kreeg hij nieuw werk: ‘Ik moest 

een hekwerk vervangen en wilde niet zeggen dat 

ik niet kon lassen.’ Hij vond laswerk wel iets voor 

hem. John raakte werkloos en kwam in contact 

met UWV Werkbedrijf dat hem op een cursus 

lassen wees. John zit sinds drie weken ’s avonds 

op school (ROC Tiel) en overdag werkt hij bij een 

bedrijf in Kesteren.

Koningin Beatrix komt op 17 november naar de Arnhemse 

wijk Malburgen om gebouw Malburgstaete te openen, een 

woonzorgcentrum en een multifunctioneel centrum tegelijk. 

Wil Gouka (1943) is al meer dan tien jaar onbetaald actief in 

de wijk. Zij bewaakt namens de inwoners de nieuwe manier 

van werken, omdat de oude manier niet tot resultaat leidde: 

‘We zijn nu met z’n drieën verantwoordelijk en gelijkwaar-

dig, de bewoners, de corporaties en de gemeente. De Konin-

gin komt praten over de manier waarop wij werken. Ik vind 

haar komst een enorme erkenning en waardering.’ 

De provincie Gelderland ondersteunt de ontwikkeling van de 

wijk Malburgen intensief. 

Meer informatie op www.kroonopmalburgen.nl

Henk Bloemers: ' Hoe kijken mensen naar een voetbalstadion op een bedrijventerrein?' 

John de Geus werkt overdag en leert 's avonds

Wil Gouka en Floortje Dekkers vieren vast het bezoek van de Koningin

Foto Martin Wieldraaijer  
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stelling GELDERS DEBAT

actueel

actueel

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



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

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

BIJ SPARTA

iedere woensdag van 19.00 tot 20.00 uur

Lekker swingen op muziek!
Kom vrijblijvend 2x meedoen

Vanaf 4 november iedere woensdag van 19 tot 20 uur
ZUMBA in sporthal ’t Jebbink (’t Jebbink 13 te Vorden)

SPARTA verzorgt nog andere lessen te weten:
Maandag 15.45 - 16:30 uur Peutergym (van 2 1/2 tot 4 jaar)

16.45 - 18.45 uur Selectietraining turnen
Woensdag 13:00 - 19:00uur (in 6 groepen) Gymnastiek (vanaf 4 jaar tot 12+)

19.15 - 20:15 uur Damesgym
20:00 - 21:00 uur Aerobic/Bodyfit

Donderdag 16:00 - 17:00 uur Acrogym (vanaf 6 jaar)

De contributie bij SPARTA bedraagt € 28 per kwartaal voor 1 uur.
Kinderen onder de 16 jaar betalen € 23 per kwartaal voor 1 uur

Tot ziens bij een les van SPARTA

ZONNEPIT-
BROOD 

€ 1.95

HARDE WALD-
KORNPUNTJES

NU PER STUK € 0.40

VLEGEL 

MET STOOFPEREN-

BAVAROISE

NU VOOR € 8.95

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 3 t/m zaterdag 7 november.

ZWITSERSE
ROOMVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk € 0,98
HAGELWITTE WITLOF 1 kilo € 0,98
NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00
NIEUWE OOGST NAVEL SINAASAPPELEN 16 stuks € 5,00
HONINGZOETE GOLD ANANAS per stuk € 1,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP DE
MARKT TE
VORDEN

Vol smaak:
Nieuwe oogst Clauselina manadrijnen
van Bon Aparte 15 stuks + 5 gratis 2,50
Biologische pompoen per stuk 1,49

Weekaanbiedingen:
Sperziebonen 500 gram 1,79
Conference peren 1 kilo 0,99
Gesneden snijbonen 400 gram 1,99

Uit eigen keuken:
Chili Concarne + rijst + bakje 
komkommer rauwkost per persoon 6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 9 november.

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A.Hork.

B. Nosteren.

C. Ni'jsgereg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Veel 'gezonde' mensen blijken toch
niet zo gezond als zij zelf denken te
zijn. Bijna één op de acht heeft, zon-
der het te beseffen, een aanzienlijke
kans op chronische aandoeningen zo-
als diabetes, vormen van kanker of
hart- en vaatproblemen. Deze verkeer-
de inschatting van de eigen gezond-
heid blijkt uit onderzoek door het Ni-
ped, een Nederlands instituut voor ge-
zondheidspreventie en vroegdiagnos-
tiek.

PERSOONLIJK ADVIES
Preventief werken aan een gezond li-
chaam en gezonde geest is dus belang-
rijk. Jong en oud kan zich daarom bij
Sensire aanmelden voor een gezond-
heidsconsult. Een verwijzing van een

arts is niet nodig. Voorafgaand aan het
persoonlijke gesprek beantwoordt
men thuis vragen over onder meer de
gezondheid, leefsituatie, eet- en drink-
gewoonten, slaappatroon en activitei-
ten. In het daaropvolgende persoonlij-
ke gesprek gaat de gezondheidsconsu-
lent dieper in op de antwoorden, wor-
den bloeddruk, cholesterol- en bloed-
suikergehalte gemeten en wordt de
verhouding tussen lengte en gewicht
bepaalt. Het consult, dat drie kwartier
tot een uur duurt, wordt afgesloten
met een gericht advies voor een gezon-
de(re) leefstijl. Ook begeleiding naar
die gezonde leefstijl behoort tot de
mogelijkheden. Indien nodig wordt
verwezen naar een (huis)arts. Het ge-
zondheidsconsult kan eenmalig wor-
den aangevraagd, maar kan naar wens
ook jaarlijks worden herhaald. 

GRATIS IN 2009
Dankzij afspraken met ZonMw, een
Nederlandse organisatie voor gezond-
heidsonderzoek en zorginnovatie, kan
Sensire het gezondheidsconsult in
2009 volledig gratis aanbieden in di-
verse gemeenten in de Achterhoek.
Gelnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij Sensire via telefoonnum-
mer 0900 - 88 56 (10 ct/min).

Sensire biedt gratis
gezondheidsconsult
Een gezonde leefstijl bevordert een goede gezondheid
Gezondheidsconsulenten van Sen-
sire adviseren en begeleiden men-
sen in een persoonlijk gesprek
naar een gezonde leefstijl. Het ge-
zondheidsconsult is dé manier om
tijdig te signaleren of de huidige
leefstijl een risico vormt voor de ge-
zondheid. Sensire biedt het ge-
zondheidsconsult gratis aan op
verschillende locaties in de Achter-
hoek, waaronder ook locaties in de
gemeente Bronckhorst.

STEUNJECLUB
De nieuwe schenkingsconstructie is
ingevoerd op verzoek van de stichting
SteunJeClub.nl. Deze stichting beijvert
zich al jaren voor een gunstiger fiscaal
regiem voor het verenigingsleven
(o.m. belastingvrij verzilveren van ver-
lofdagen). Het Ministerie van Finan-

ciën attendeerde SteunJeClub op stich-
ting De Periodieke Gift, die specialist
is in belastingaftrek voor goede doe-
len. Overleg tussen SteunJeClub.nl en
De Periodieke Gift leidde tot oprich-
ting van een speciale website
(www.iksteunmijnvereniging.nl). Gif-
ten aan verenigingen, via stichting De
Periodieke Gift, zijn voortaan fiscaal
aftrekbaar.

DE PERIODIEKE GIFT
Stichting De Periodieke Gift stelt zich
ten doel zoveel mogelijk middelen te
verwerven voor kerkelijke, levensbe-
schouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke, algemeen nut be-
ogende instellingen en (vanaf heden)
verenigingen met behoud van belas-
tingaftrek. Stichting De Periodieke
Gift heeft voor haar schenkingscon-
structie in 2007 een prestigieuze prijs
ontvangen en wordt aanbevolen door
de consumentenbond. De stichting
heeft een ANBI-status. 

Op www.iksteunmijnvereniging.nl
vindt u meer informatie over schen-
kingen aan (sport)verenigingen.

Giften aan verenigingen
aftrekbaar
Vanaf november kunnen particu-
lieren hun giften aan (sport)vereni-
gingen aftrekken van de belasting.
Sportverenigingen krijgen door
deze maatregel nieuwe mogelijk-
heden om extra inkomsten te ver-
werven. Om in aanmerking te ko-
men voor belastingaftrek, bewan-
delt u een speciale route. U stort de
gift op rekening van De Periodieke
Gift en geeft daarbij aan voor wel-
ke (sport)vereniging de gift be-
stemd is. De Periodieke Gift zorgt
er voor dat het bedrag bij de
(sport)vereniging van keuze te-
rechtkomt. Als u deze speciale rou-
te kiest, wordt de fiscale aftrek vei-
liggesteld. Voorwaarde is wel dat u
geen tegenprestatie van de ontvan-
gende vereniging ontvangt.

Middels het oplaten van tientallen bal-
lonnen opende directeur Arjan De-
mers zaterdagmiddag aan de Overweg
zijn nieuw verbouwde sportschool
Strada Sports. De bezoekers konden de
gehele dag voor tien euro ( inclusief
consumpties ) naar hartelust sporten.
Daarbij kon aan een zestal gevarieerde
lessen worden deelgenomen. Het geld
zal worden overgemaakt aan de stich-
ting ‘Kanjers voor kanjers’. Een stich-
ting die tracht om gehandicapte kin-
deren aan het sporten te krijgen. Deze
zaterdag werd ook de in de sport-
school gevestigde podo therapie prak-
tijk van Melanie Oonk geopend en
vond ook de heropening plaats van
het naast gelegen squashcentrum dat
onlangs door Arjan Demers werd aan-
gekocht. Peter v.d. Boom (winnaar
prijsvraag ) mag een jaar lang gratis
sporten bij Strada Sports.

Officiele opening Strada Sports

heropening Strada Sports

Arjan Demers links overhandigt gratis jaarabonnement aan Peter v.d. Boom

Het Alzheimer Café duurt van 19.30
tot 21.30 uur. Belangstellenden zijn
vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is
gratis. Bezoekers hoeven geen lid of
donateur van Alzheimer Nederland te
zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café
mogelijk anders suggereert wordt tij-
dens de maandelijkse bijeenkomsten
aan alle vormen van dementie aan-
dacht besteed en dus niet alleen aan
de dementie-vorm alzheimer.
Als men zorgt voor iemand met de-
mentie zijn informatie, een luisterend
oor en een helpende hand in de eigen

omgeving erg belangrijk. De omstan-
digheden en de mogelijkheden voor
zorg bij dementie verschillen vaak per
regio. Alzheimer Nederland Afdeling
Doetinchem en Omstreken kan voor
mensen een steun en vraagbaak zijn
en hen de weg wijzen naar lokale in-
stanties en mogelijkheden voor hulp
in de eigen omgeving.
Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en al-

le andere belangstellenden. Dat het in
een behoefte voorziet blijkt uit de aan-
tallen bezoekers. Het café wordt elke
tweede dinsdag van de maand tussen
19.30 en 21.30 uur gehouden in Het
Borghuis.
Het Alzheimer Café heeft als werkge-
bied de gemeenten Doetinchem,
Montferland, Oude IJsselstreek,
Bronckhorst en Doesburg. Voor nade-
re informatie tel. 06-20412665 of email
doetinchem@alzheimer-nederland.nl.
Zie ook de website www.alzheimer-ne-
derland.nl/doetinchem.
De overige bijeenkomsten dit seizoen
zijn 8 december (dagbehandeling), 12
januari (de diagnose), 9 februari (de
partner), 9 maart (film Ontregeld), 13
april (Het geheugen), 11 mei (fasen bij
dementie) en 8 juni (seizoensafslui-
ting).

Alzheimer Café vertoont film 
‘Met mij is niks mis’
Het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken vertoont op dinsdag
10 november de film ‘Met mij is niks mis’. Het café wordt gehouden in Het
Borghuis in het centrum van Doetinchem.
In de film tonen computeranimaties wat er mis gaat in de hersenen van
iemand die de ziekte van Alzheimer heeft en met gespeelde scènes wordt
het verloop ervan in beeld gebracht. Na de film is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en discussie.

De opdracht is eenvoudig. Schrijf een
Sinterklaasrijm, in de streektaal na-
tuurlijk, voor een familielid, vriend,
vriendin, collega of goede bekende.
Een min of meer bekende (Oost-)Ne-
derlander c.q. -Nederlandse mag ook.
Noem in het rijm minstens één goe-

de en één minder goede eigenschap
van betrokkene en maak toespelin-
gen op een (virtueel) cadeau. Het ge-
dicht moet op een A4’tje passen.
Stuur uw inzending, voorzien van
naam en adres, vóór dinsdag 1 de-
cember naar het Staring Instituut,

Postbus 686, 7000 AR in Doetinchem
of stuur het digitaal in via de mail op
info@staringinstituut.nl. Een des-
kundige jury beoordeelt de rijmen.
De te winnen prijzen hebben uiter-
aard alles met de Bisschop van Myra
te maken.

Novembermaand - rijmmaand
Op zaterdag 14 november zet Sint Nicolaas weer voet aan wal in Neder-
land. In Schiedam dit jaar. Voor de kleintjes begint dan een spannende
periode. De volwassenen maken zich intussen op voor de eerste Sinter-
klaasrijmen. Het Staring Instituut in Doetinchem speelt daar op in met
de actie ‘Novembermaand, rijmmaand’. Een gezellige Sinterklaasge-
dichtenwedstijd, die de hele maand november duurt.
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3. 16-02-1989, volle bak 
bij hoorzitting Defensie. 

Geheel links Ria Aartsen, 
10e van links, 

in donker colbert: 
Burg. Kamerling.

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,

7250AA 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 pu-

blicatie-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 20 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Week van het brood 13-10-1988, de dames Schurink,
Oplaat en van Asselt bieden het brood aan.

1. Hoogste punt bereikt van het overdekte
trainingscomplex van de touwtrekvereniging.

2



OV-chipkaart

Zoals bekend wordt stapsgewijs in heel Nederland de OV-

chipkaart ingevoerd. Het vertrouwde bus- en of treinkaartje

zal worden vervangen door een geheel nieuw betalingssys-

teem. Iedereen krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Het

vervoersbedrijf Syntus stelt op vrijdag 27 november een bus

met personeel ter beschikking om aan inwoners van de ge-

meente Bronckhorst de gelegenheid te bieden het nieuwe

systeem te bekijken en informatie te ontvangen over het ge-

bruik van de  OV-chipkaart. De bus staat voor u klaar op on-

derstaande tijden en locaties: In Vorden van 9.00 tot 10.30

uur  in bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24. In Toldijk van 11.00

tot 12.30 uur bij café-restaurant Den Bremer,  Zutphen-Em-

merikseweg 37. In Hengelo van 13.00 tot 14.30 uur op de par-

keerplaats van de Plus-markt,  Raadhuisstraat 53. In Zelhem

van 15.00 tot 16.30 uur bij de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41.

Servicehuis Sensire 

In het Servicehuis kan men allerlei hulpmiddelen bekijken

en uitproberen. Aanpassingen voor in de keuken, de slaap-

kamer, de huiskamer, aanpassingen voor slechtzienden of

slechthorenden, etc. De medewerkers geven u graag advies

over de hulpmiddelen welke passen bij uw beperking. Op

vrijdag 13 november kunt u zich bovendien uitgebreid laten

informeren over trapliften en op vrijdag 27 november over

badliften. Elke eerste vrijdag van de maand houdt Oorakel,

een adviesorgaan voor doven en slechthorenden, van 9.00

tot 10.00 uur spreekuur. Voor dit spreekuur kunt u vooraf

een afspraak maken op telefoon¬nummer 0314-357419.

Het Servicehuis is gevestigd aan de Dorpsstraat 7 in Vorden

en geopend op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur en op za-

terdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Mantelzorgsalon

Dag van de MantelZorg wordt gevierd op 10 november in de

mantelzorgsalon in Partycentrum Langeler, Spaltstraat 5 in

Hengelo. Alle mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst

zijn van harte uitgenodigd voor deze gezellige middag van

13.30-16.00 uur. Het thema is dit jaar ‘Mantelzorg, doe het

samen’. De accordeonist en entertainer Zahi verzorgt op

ontwapende wijze de muziek. U kunt zich aanmelden voor

deze middag bij VIT Oost-Gelderland. Tel. 0573-438400.

Koffieochtend voor ex-mantelzorgers is op dinsdag 17 no-

vember van 9.30-12.00 uur in het kantoor van VIT in Ruurlo,

Borculoseweg 4. Deze ochtend is bedoeld om mantelzor-

gers, waarvan de zorgbehoevende is overleden, te onder-

steunen in hun situatie. U kunt zich aanmelden bij VIT

Oost-Gelderland. Tel. 0573-438400.

Omgaan met uw mobiele telefoon

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd

en lijkt een onmisbaar communicatiemiddel. Nu ouderen

steeds langer zelfstandig blijven wonen is de mobiele tele-

foon een belangrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van

een mobiel telefoon is niet zo eenvoudig voor ouderen. De

Stichtingen Welzijn willen hiervoor een bijeenkomst orga-

niseren om uitleg te geven over het gebruik van ervan. U

kunt hierbij denken aan: voice-mail beluisteren, sms-en,

voorkeurstoetsen gebruiken en vele andere mogelijkheden

die een mobiele telefoon biedt. Wij willen dit organiseren,

maar willen eerst weten of hiervoor belangstelling is. Lijkt

het u iets? U kunt zich aanmelden bij de Stichting in uw

woonplaats (adres: zie boven in de aanhef).

Wij vragen u om u zo snel mogelijk aan te melden voor de georga-

niseerde cursussen en activiteiten,  ook al zijn ze wat later in het sei-

zoen. Hiervoor bedankt.

Kunstbus

Woensdag 11 november. De stad Utrecht, een bruisende

stad met een lang verleden in het hart van Nederland. Na

een kopje koffie met gebak brengen we een bezoek aan het

Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement. Gevestigd

in de middeleeuwse Buurkerk treft u een scala aan van Ca-

rillonklokken, speeldozen, pianola's, draaiorgels en vele an-

dere collectibles. Een rondvaart door de Utrechtse grachten

laat u de stad tevens op een bijzondere wijze beleven. Deze

dag wordt afgerond met een heerlijk diner. Kosten € 50,- en

snelle opgave via het secretariaat is gewenst.

Ouderenmiddag

Een gezellig programma met muziek en klederdracht uit

verschillende landen wordt gebracht door de Maratten-

band.  De middag nodigt uit tot meezingen en een dansje.

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Woensdagmid-

dag 4 november van 14.30-17.00 uur in het Dorpshuis te

Voor-Drempt. Kosten: € 3,- en u kunt zich melden aan de

zaal.

Club 60+

Op zaterdag 14 november om 13.41 uur  is er een gezellige

carvavalsmiddag met de Blauwe Snep in het Dorpshuis te

Voor-Drempt. U kunt zich aanmelden bij Dinie Bloemen-

daal secr. tel. 0313-479532.

Bowlen herfst 2009

Het bowlen onder leiding van Jan van Hagen is weer gestart

in het Dorpshuis te Voor-Drempt. De middag is voor ieder-

een uit onze gemeente toegankelijk. Tijd 14.00-16.00 uur.

Kosten € 4,- per keer. Data: 26 november en 17 december. In-

formatie bij Jan van Hagen tel. 0313-472920.

Fitness 55+

Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-

sen vrij op de woensdagmorgen. De oefeningen worden op

maat aangeboden onder deskundige begeleiding van een fy-

siotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt,

Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: fysioplusruimte in

het Centrum te Hoog-Keppel

Tijd: van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Meer Bewegen voor Ouderen

Op woensdagmorgen gaan we bij voldoende deelname star-

ten met een tweede groep. Plaats: De Hessenhal te Hoog-

Keppel. Kosten: € 40,- voor het hele seizoen. Tijd: woensdag-

morgen 10.45-11.30 uur. Snelle opgave is gewenst.

Nordic-walking mist 2 deelnemers

De startdatum laat even op zich wachten omdat  er nog 2

deelnemers te kort zijn voor een volledige groep. 

Tijd: op zaterdag van 9.15-10.15 uur waarna in het Centrum

koffie/thee gedronken  kan worden. Start is op het plein te

Hoog-Keppel. Kosten € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik

van poules. Na de cursus kunt u iedere zaterdagmorgen

wandelen in groepsverband.

Computercursussen

gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort.

Plaats: gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Deze cursus

wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat aan

elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden.

PC-vervolgcursus E-mail /etiketten en Windows XP 

Start: 27 en  29 oktober van 20.00- 21.30 uur. Er zijn nog en-

kele plaatsen beschikbaar. Kosten: € 22.50 voor 5 lessen.

PC-cursus fotobewerken

We gebruiken het Picassa-programma. Start: donderdag van

20.00- 21.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

Het streven is om in februari 2010 een vervolg-basiscursus

aan te bieden, waarin de stof van de basiscursus wordt uit-

gediept.

Koersbal

Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het

koersballen. Het is een verrassend en gezellig spel. 

Er wordt veel gelachen en het blijft spannend tot de laatste

worp van de bal. Plaats: huiskamer van het Centrum. Tijd:

van 13.45-15.30 uur. Kosten: geen. Opgave via formulier of

telefoon en vervoer kan geregeld worden.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag

van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00

tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave voor cursussen en activiteiten 

Secretariaat: Loes van der Laan tel. 0314-380232  of ant-

woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag

en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursusopgave kunt u sturen naar:

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.v.Pan-

huysbrink 1E,  6997AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVEFORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

� ........................................................................................................................................................

� ........................................................................................................................................................

Naam:...............................................................................................................................................

Adres:................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: .......................................................................................................

Tel.nr.: ........................................E-mail:...................................................................................

Thema-avond: EHBO voor ouderen
Woensdag 4 november organiseert de stichting in samen-

werking met de EHBO een bijeenkomst in het kader van

EHBO voor ouderen. Waarom speciaal voor ouderen? Oude-

ren vallen vaker, hebben vaker ziektes en gebruiken relatief

vaker medicijnen. De functie van de zintuigen, het even-

wicht en brein gaan achteruit. Er gebeuren meer ongeluk-

ken met vuur, elektriciteit en huishoudelijke apparaten. En

net als bij kinderen zijn ouderen eerder ontdaan of geheel

de kluts kwijt bij een ongeval of opgelopen letsel. Wilt u we-

ten hoe adequaat te handelen? Kom dan naar deze thema-

avond. De aanvang is 19.00 uur in de grote zaal van De Bon-

gerd.

Bazaar in De Bongerd

Stichting Welzijn Steenderen organiseert weer haar jaarlijk-

se Bazaar. Dit gaat gebeuren op zaterdagmiddag 7 novem-

ber a.s. in De Bongerd te Steenderen. Op deze middag kunt

u weer veel mooie spulletjes kopen die gemaakt zijn door de

dagverzorging-, pergamano- en handwerkgroepen. Beroemd

zijn de zelfgebreide ‘geitewollen sokken’, die door onze da-

mes nog worden gebreid. Verder zal er gelegenheid zijn om

een kopje thee of  koffie te drinken met een zelfgebakken

lekkernij erbij. De sjoelbak staat ook weer klaar. U bent van

harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur.

Darten

Elke maandagavond en vrijdagavond is er gelegenheid om

met een groepje te darten. Dit gebeurt in de grote zaal van

De Bongerd te Steenderen. In diezelfde zaal is er op dat mo-

ment ook een groep aan het biljarten. Het is een leuke com-

binatie en het zijn gezellige avonden.  Bent u geïnteresseerd

en wilt u wel eens zien hoe gezellig dit is? Neem dan con-

tact op met de contactpersoon van de dart en biljartgroep:

Daan van der Kolk, tel. 0575-452012.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁



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

In navolging van de grandioze markt
van vorig jaar op Rha, presenteren de
Achterhoekse en Liemerse producen-
ten, veelal boeren met een neventak,
zich met hun eigen producten. Er is
volop gelegenheid tot proeven en ko-
pen.
De opening zal om elf uur plaatsvin-
den door de loco burgemeester van de
gemeente Bronckhorst de heer André
Baars. Hij geeft het startschot voor de-
ze streekmarkt waarop ruim 20 kra-
men ingericht zijn met streekproduc-
ten uit de regio: wenskaarten, jams en
groenten van Erica Schot, warme
worst en vleesproducten van Hoeve
Hulshof, jam enzovoort van Groot An-
tink, Kaneelbeschuit en andere pro-
ducten van Bakkerij Kuipers, een expo-
sitie van (kerst)pakketten van Kaas-
boerderij Weening, diverse worsten,
nagelhout en dergelijke van Vlees-
boerderij Garritsen, Wijn van Wijn-
gaard Schepershof, geschenkpakket-
ten, groenten enzovoorts van Dick
Garritsen, diverse vleesspecialiteiten
van De Schelfert, jam, glühwein en
warme wafels van Te Pas, braadpan

met warm vlees van Vleesboerderij
Mateman, kaas van ’t Versland, bier
van bierbrouwer Steve Gammage, bo-
men en struiken van Boomkweker
Menkhorst, kalenders van Herbert
Leussenkamp, honing van Mario van
Waardenburg, speltbier en speltmeel
van Jan Steverink, geitenkaas en jam
van Bert Kots, mosterd van Chris Boes-
veld en Achterhoeks brood, koeken,
speculaas en dergelijke van Bakker Ga-
ze.
De markt wordt georganiseerd door
de VSA, een vereniging van kleinscha-
lige producenten die veelal op am-
bachtelijke wijze hun producten ma-
ken. Doel van de vereniging is om sa-
men op te trekken en meer bekend-
heid te geven aan het streekproduct
om zo de verkoop te stimuleren.
De markt is zo ingericht dat zowel bin-
nen als buiten activiteiten zijn. De toe-
gang is gratis. Voor de kinderen is er
buiten de gelegenheid om onder bege-
leiding broodjes te bakken en aardap-
pels te poffen en binnen is iemand die
de mooiste figuren kan draaien van
ballonnen. Verder zijn er diverse op-

tredens van de boerendansers en zal
geregeld accordeonmuziek te beluiste-
ren zijn.

Boerderij De Kruisbrink, Kruisbrinkse-
weg 7, 7227 DA Toldijk. Voor informa-
tie over de markt kan contact opgeno-

men worden met Dick Garritsen, tele-
foon (0575) 451361.

Zondag 8 november 2009

Streekproductenmarkt bij AGF Garritsen in Toldijk
Dick Garritsen van AGF Garritsen De Kruisbrink aan de Kruisbrinkseweg
in Toldijk is 8 november aanstaande gastheer voor de streekproducten-
markt van de Vereniging Streekproducten Achterhoek en Liemers, VSA.
Ruim 20 deelnemers willen laten zien welke mooie producten er in de
Achterhoek gemaakt en te koop zijn. De markt is gratis toegankelijk,
duurt van 11.00 tot 17.00 uur en is voor jong en oud.

De gezellige streekproductenmarkt van 2008 werd gehouden op Rha.

Leren omgaan met een mobiel 

Zie voor meer informatie algemeen nieuws onder Stichting

Samenwerking Welzijn Bronckhorst. Opgave in Vorden bij

Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. 

Centrale Vrijwillige Hulpverlening

U woont zelfstandig en kunt zich in het algemeen goed red-

den. Toch kunt u soms in een situatie komen dat u plotse-

ling hulp nodig heeft. Uw buren zijn met vakantie en uw

kinderen wonen ver weg.

Voor zulke situaties staan vrijwillig(st)ers van de Centrale

Vrijwillige Hulpverlening voor u klaar. U kunt dan een be-

roep doen op deze hulpverlening. Voor het doen van bood-

schappen of het ophalen van medicijnen bij de apotheek,

eventueel begeleiding bij het bezoek aan de huisarts. Voor

het invullen van formulieren of het schrijven van brieven of

kaarten, voor begeleiding naar de bibliotheek of het halen

van boeken. Om bij u op bezoek te komen als u daar behoef-

te aan heeft of te gaan wandelen met iemand die dat alleen

niet aandurft of gebonden is aan een rolstoel. Of voor klei-

ne klusjes in huis of tuin. Aan deze vorm van hulpverlening

zijn geen kosten verbonden. Voor vervoerskosten naar de

huisarts, fysiotherapeut of naar het ziekenhuis betaalt u

zelf aan de chauffeur. Tel. 0575- 553405.

Demodag trapliften in Vorden

Het Servicehuis aan de Dorpstraat 17 in Vorden biedt u de

mogelijkheid op vrijdag 13 november een demonstratie tra-

pliften bij te wonen. De trapliftdemodag duurt van 10.00 tot

16.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk. Tel. 0314-357419.

Alzheimer Café Zutphen

Onderwerp: muziek en dementie. Betekenis van muziek en

muziektherapie bij dementie. Datum: 17 november van

19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café ‘de Born’, Oude

Bornhof 55-57 te Zutphen. Tel. 06-46540141. U hoeft zich

niet aan te melden en de toegang is gratis. 

Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,

Lochem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie kunt

u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden 

Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs

zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor

de keuring kunnen voor de aanmelding en/of informatie da-

gelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003.

De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Da-

tum: 28 november. Locatie: het woon- en zorgcentrum, ‘de

Wehme’, Nieuwstad 32 in Vorden.

Wintermiddag fietsclub in Zelhem

Op dinsdag 17 november  wordt er om 14.00 uur een gezel-

lige middag gehouden in de Oranjehof Pr. Beatrixstraat 41

in Zelhem. Leden van de fietsclub zijn welkom. Ook oud-le-

den kunnen komen. 

Deze middag zal er bingo worden gespeeld.

Themabijeenkomst over mantelzorg

Op woensdag 11 november zal er in de Leefwinkel Stations-

straat 6-8 in Zelhem een bijeenkomst worden gehouden met

als onderwerp mantelzorg. De middag begint om 14.00 uur

en duurt tot 15.30 uur. De organisatie is in handen van Sen-

sire, Stichting welzijn Ouderen Zelhem en de VIT Oost-Gel-

derland. Ekie Voorburg, mantelzorgconsulente bij de VIT

Oost-Gelderland zal vertellen over mantelzorgondersteu-

ning. 

Zorgt u voor uw chronisch zieke partner, zorgt u voor een

kind met een beperking, zorgt u voor uw ouders die extra

zorg nodig hebben dan bent u welkom op deze middag. U

kunt gratis en zonder indicatie gebruik maken van de ver-

schillende vormen van ondersteuning.

Iedereen die belangstelling heeft is welkom!

Activiteiten voor Ouderen in Zelhem

Meer Bewegen voor Ouderen. Op maandag kunnen ouderen

in Halle gebruik maken van de mogelijkheid om deel te ne-

men aan MBvO-gymnastiek in de Kleine Kerk de Korenaar in

Halle van 10.15 uur tot 11.45 uur. Ouderen in Zelhem kun-

nen aan deze activiteit meedoen op dinsdagmorgen van

9.15 tot 10.30 uur en van 11.00 tot 11.45 uur in de Oranjehof

Pr. Beatrixstraat 41. Op maandagmiddag is er Meer Bewegen

voor Ouderen watergymnastiek in zwembad de Brink  in

Zelhem. De tijden zijn: 13.30 tot 14.15 uur en van 14.30 tot

15.15 uur. Onder leiding van Meer Bewegen voor Ouderen

docentes kunt u oefeningen doen, die ten goede komen aan

uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Door te bewegen

voelt u zich lichamelijk en geestelijk in een betere conditie.

Ook ontmoet u andere mensen.

OV-chipknip

Zie hiervoor het artikel onder de kop SSWB.

Zaterdagactiviteit in de Bleijke

Aanvang 14.30 uur.

7 november: Lezing over historische appels.

14 november: Slachtmaand, demonstratie en proeverij.

21 november: Sjoelmiddag in het atrium.

28 november: Pianomuziek Faya Farrakhova.

Graag vooraf even bellen voor deelname. Tel. 498200.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur



Vrijdag jl. was zij voor de derde - en
laatste - maal op de markt aanwezig
voor het verzamelen van handtekenin-
gen.  Steun betuigen blijft mogelijk op
de tien adressen waar handtekenin-

genlijsten zijn neergelegd, door over-
making van ¤ 1,00 op bankrekening-
nummer 366406523 van vereniging
‘Oud Vorden’ of door een e-mail te stu-
ren naar ons: jwdrijver@hetnet.nl.

Wilt u op deze adressen lege handte-
keningenformulieren ophalen om
daarmee uw buurt langs te gaan!
Graag! Om de actie zuiver te houden
wel maar één steunbetuiging per in-
woner!
In de vorige inspraakronde van februa-
ri 2009 heeft ‘Oud Vorden’ al uitge-
breid gereageerd op de diverse onder-
delen van het masterplan. 
Nu vraagt de vereniging alle aandacht
voor het behoud van oude gebouwen
in Vorden.

Behoud voormalig Nutsgebouw

Zienswijze oudheidkundige vereniging

Woensdag 28 oktober jl. eindigde de termijn waarop bij de gemeente
zienswijzen konden worden ingediend op het Masterplan Vorden cen-
trum 2009. Ook ‘Oud Vorden’ heeft van deze gelegenheid gebruik ge-
maakt en aandacht gevraagd voor nieuwe gebruiksmogelijkheden van
het voormalige Nutsgebouw. Zoals bekend voert de vereniging een grote
actie om het gebouw waar nu de ‘bieb’ in is gevestigd voor sloop te behoe-
den.

SENIORENTEAM 1
Met Chjehrando Gasper, Niels Lijf-
togt, Geeske Menkveld en Lianne en
Bernadeth Heijenk trad dit team com-
pleet aan tegen Varsseveld. Chjehran-
do en Niels wonnen hun enkelspel in
twee sets. Geeske verloor haar enkel-
spel maar Lianne wist het hare te win-
nen. In het herendubbel was de over-
macht van Flash met 21-4 en 21-11
zeer duidelijk. De beide dames Heij-
enk verloren daarop wel het dames-
dubbel. In de mixedspelen van Niels/
Bernadeth en Chjehrando/Geeske
kwam Flash niet in gevaar. Beide par-
tijen werden gewonnen. Met vijf ge-
wonnen wedstrijden en 31 sets voor
en 9 tegen staat dit team bovenaan. 
Flash 1 - Varsseveld 1:  6-2

JEUGDTEAM 1
J1 kreeg zaterdag de buren uit Henge-
lo op bezoek. Erik van Hoffen trof in
Sander Massen een sterke tegenstan-

der. Hij speelde een aardige partij
maar liet te vaak een kans lopen om
de winst naar zich toe te halen. Beide
sets gingen met 16-21 naar Sander. Jel-
le van Rossum speelde geconcentreerd
naar een 21-13 en 21-12 overwinning.
Vera Velhorst moest er flink tegenaan
in haar partij tegen Aniek Luesink. Ze
won de eerste set met 21-18, verloor de
tweede met 21-16, maar won ook de
derde set met 21-16. Femke Nab had
minder tegenstand en won gemakke-
lijk met 21-9 en 21-5. De herendubbel
was spannend, maar Erik en Jelle haal-
den in twee sets de winst binnen: 21-17
en 21-17. Vera en Femke deden ook wat
werd verwacht en wonnen met 21-11
en 21-15. De mixed van Erik en Femke
ging duidelijk naar Hengelo met 13-21
en 16-21. De mixed van Jelle en Vera
was in de eerste set spannend. Ze won-
nen die met 21-19. De tweede set haal-
den ze daarna met 21-6 overtuigend
binnen. Flash J1- Hengelose BC J1 6-2

F l a s h

4 MEDAILLES OP GELDERSE
ESTAFETTE KAMPIOENSCHAPPEN 

Al de hele week heeft de estafette-
ploeg van de Berkelduikers er erg veel
zin in. In elke zwemtraining worden
de overnames geoefend en staan
krachtige keerpunten op de lijst van
de te verbeteren onderdelen. Immers
op de 50m is een goed keerpunt wel
extra belangrijk. Op de Gelderse Esta-
fette Kampioenschappen strijden de
ploegen op de 4x 50m vrij en de 4x
50m wisselslag om de beste tijd. Hoe-
wel we als hele groep ( 8 teams, alles
opgeteld) niet echt medaillekansen
hebben zijn die er wel voor een aantal
teams en uiteraard gaan alle zwem-
mers voor de maximale prestatie.
Nou, dat is gelukt. Vrijwel iedereen
verbeterd zijn eigen tijd, zelfs als het
om een 2e of 3e start gaat. 

2 Medailles gaan naar jongens van 11
t/m 13 jaar. Luuk Nijland, Irjan Brum-
melman, Harmen van Middelkoop en
Niels Tjoonk winnen brons op de 4x

50 vrij en zilver op de 4x 50 wisselslag.
Met name de bronzen medaille wordt
veroverd na een felle strijd waarbij de
Berkelduikers de winst met 5 hon-
derdste van een seconden in hun voor-
deel afdwingen. De andere 2 medail-
les gaan naar de meisjes van 14 jaar.
Lotte Eising, Milou Tjoonk, Carmen
Seesing en Merel Wilgenhof winnen
2x brons. De 3e plek op de 4x 50 vrij
wordt in een hele spannende race be-
slecht. Met een verschil van 3 hon-
derdsten van een seconde kunnen de
dames hun 3e plek in de eindsprint
net behouden. Uiteindelijk wordt de
totale groep 6e in het eindklassement.

De samenwerking in de teams, de aan-
moedigingen langs de kant en het
met elkaar voor elkaar krijgen om een
goede tijd op het bord te zetten, ma-
ken de estafette kampioenschappen
voor de zwemmers tot een echt feestje.
Kijk voor meeruitslagen op www.ber-
kelduikers.nl bij "uitslagen selectie" of
uitslagen op de site van KNZB Kring
Gelderland.

B e r k e l d u i k e r s

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

NOVEMBER
3 Koffiemiddag Vrouwen van Nu
4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
4 Lindese Vrouwengroep, apotheker

mevr. Kroonen
5 Bejaardenkring
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 Prov. handwerkmiddag Vrouwen

van Nu in Vorden

11 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-
tink

11 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Afdelingsbijeenkomst Vrouwen

van Nu Vorden
18 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring
25 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

25 ANBO klootschieten bij t. Olde Let-
tink

26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB Vorden 't Stampertje dhr.

Luijendijk met Natuuropnamen
27 ANBO Diapresentatie "Peru.., het

land van het verloren Inka-rijk
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers, infotel. 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 Galerie Agnes Raben Ex-
positie Hugo Pasman

Daar kan men vanaf 19.00 tot 21.00
uur een kaartje leggen, een spelletje
Rummicub spelen. Of een partijtje

dammen, schaken, sjoelen e.d. Speci-
aal bedoelt voor mensen die op een za-
terdagavond wat leuks willen doen
dan in plaatst alleen maar TV kijken.
Gewoon aandacht voor elkaar en wat
gezelligheid. Alleenstaanden, echtpa-
ren of gewoon de hele familie, ieder-
een is welkom. Voor meer informatie
kan men bellen met Sabine Blaak
(0575) 47 08 48.

Start 'Mens waar ben je
ontmoetingsplaats'
Zaterdagavond 7 november wordt
in het gebouw de Voorde (achter
de hervormde kerk) gestart met
een ‘Mens waar ben je? een soort
‘inloop-herberg-café-huiskamer’ si-
tuatie.

RATTI 1 - RIETMOLEN 1
Op de eerste novemberdag stond de
‘zes-punten-wedstrijd’ tegen Rietmo-
len op het programma. Bij winst zou-
den de Kranenburgsers Rietmolen
achterhalen, bij verlies zou het pun-
tenverschil oplopen tot zes waarmee
Ratti de aansluiting met het linkerrij-
tje zou verliezen. In de warming up
moest spits Sandor Verkijk helaas af-
haken. Na een langslepende kniebles-
sure speelde een rugblessure hem nu
parten. Ratti begon niet scherp ge-
noeg maar kon gaandeweg de eerste
helft de controle over de wedstrijd
pakken. De eerste grote kans was voor
Ruud Mullink die vrij voor het doel de
bal met buitenkantje rechts net naast
schoot. Ratti bleef op jacht naar een
voorsprong en was vooral op de rech-
terflank de directe tegenstanders de
baas. Na 36 minuten kwam laatste
man Robert Ruiterkamp door. Hij
kreeg de bal mee van Gijs Klein Heer-
enbrink en schoot van net buiten de
´16´ de bal hard in de linker hoek. Een
op dat moment dik verdiende voor-
sprong voor de thuisclub.  Ratti kreeg
via Koen Klein Heerenbrink en Ruud
Mullink nog twee grote kansen, maar
wist deze niet te benutten. Vlak voor
rust kwam Ratti nog een keer goed
weg bij een scrimmage na een vrije
trap. Keeper Bram Klein Haneveld was
uiteindelijk degene die de bal vast kon
pakken waarmee het gevaar geweken
was.
Na rust was alle lijn uit het spel van de
thuisclub verdwenen. Rietmolen stel-
de hier weinig tegenover maar werd in
de tweede helft wel sterker. De gelijk-
maker viel uit een hoekschop waarbij
de afgeslagen bal vanaf de rand van
het strafschopgebied keihard binnen
werd gevolleerd.  Rietmolen probeer-
de door te drukken waardoor er voor
Ratti ruimte ontstond. Een goede actie
van Michiel Gudde leidde tot een gro-
te kans voor Niek Nijenhuis die de bal
echter naast schoot. In de blessuretijd

werd het voor Ratti nog erger doordat
Rietmolen op voorsprong kwam. De
resterende tijd bleek te kort om deze
tegenslag ongedaan te maken. Ratti
had het vandaag aan zichzelf te wijten
dat het met lege handen stond. Onno-
dig puntverlies betekent dat het gat
met de bovenkant van de midden-
moot op is gelopen tot zes punten. Ko-
mende week is het dan ook zaak de
punten uit Gelselaar mee te nemen.

RATTI 1 - AD'69 1 (DAMES)
Afgelopen zondag stond de zespunten
wedstrijd tegen AD op het program-
ma. De eerste helft verdiende absoluut
geen schoonheidsprijs. Rommelige pa-
sen die niet overkwamen en van beide
teams veel lange ballen. Geen uitge-
sproken kansen wat resulteerde in een
saaie 0-0 ruststand. Na de rust lieten
beide teams meer van zich horen. Uit
het niets viel het openingsdoelpunt.
In de 57e minuut wist Annemie Nijhof
de keepster van AD te verrassen met
een uitgekiend afstandsschot. 1-0. AD
liet het hier niet bij zitten en de aan-
voerdster wist met een solo actie de
verdediging van Ratti te passeren. Bin-
nen tien minuten werd de score weer
op gelijke hoogte gebracht. 1-1. Met
nog vijfentwintig minuten op de klok
was de wedstrijd nog niet gelopen. Bei-
de keepster kregen sporadisch wat te
doen en het spel werd veel uitgeknokt
op het middenveld. De slotfase van de
wedstrijd had nog wat moois in petto.
Vijf minuten voor tijd belandde een
vrije trap van Kim Heuvelink prachtig
in het net. 2-1. AD had nog de intentie
terug te knokken voor een gelijkspel,
maar de genadeslag van Ratti kwam
vrijwel direct. Els Berenpas vuurde een
bal op het doel en deze belandde op de
lat, uit de rebound wist Marieke Tuin-
man de bal alsnog binnen te schieten.
3-1. De tijd was te kort voor AD om de
schade nog te herstellen en de eind-
stand bleef 3-1. Met de winst stijgen de
dames van Ratti van een 8e naar 6e
plaats. Aanstaande zondag uit tegen
de nummer twee Neede.

R a t t i

Vorig weekend werd er een wedstrijd
georganiseerd in manege de Gompert
te Hengelo gld. Joanne Pellenberg
deed goede zaken, ze werd 1ste en 2de
met 202 en 201 punten, in de klasse
L1. Hester Slegt behaalde een 2de prijs
met 181 punten, in de klasse L2, met
Zingy. Dit weekend werd een wedstrijd
te Heeten georganiseerd. Dianne
Smallegoor behaalde met Aragorn, in
de klasse L1, een mooi 3de prijs met
186 punten. Iris Berenpas behaalde
een 1ste prijs met 207 punten, in de
klasse M1. Anita Berenpas behaalde
met Walencia een 6de prijs met 196
punten, ook in de klasse M1. Ook werd
er dit weekend een wedstrijd georgani-
seerd in Gorssel. Christ van Dijk was
hier goed op dreef. Hij behaalde in de
klasse L1, 2 keer een 1ste prijs met
resp. 193 en 190 punten. Dit deed bij
met zijn paard Amiga Maya.

L . R .  d e  G r a a f s c h a p

Erwin bouwde zijn snelheid rustig in
de proeven op en liep gedurende de
dag weg bij zijn concurrenten. Dit on-
danks een zware valpartij in de derde
ronde. Erwin reed toen op een boom-
stronk, waarbij hij zijn arm en hand
blesseerde. In de laatste proef verbeet
hij de pijn en zette hij de snelste tijd op
de klokken. In het tussenklassement
heeft ‘good- old’ Erik Davids met 99
punten de leiding, 2 Marco Teunissen
94 punten, 3 Dave Elzinga 86 punten,
4 Erwin Plekkenpol 85 punten. Zater-
dag 7 november staat in Zelhem de vol-
gende wedstrijd op het programma.

Erwin Plekkenpol wint
ook in Hellendoorn
Na de overwinning in Vorden (Oost
Gelderland Rit) heeft Erwin Plek-
kenpol afgelopen zaterdag ook de
vijfde wedstrijd om het Nederlands
kampioenschap enduro (klasse E2),
welke in Hellendoorn werd ver-
reden, winnend afgesloten.
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Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT EEN
VOORDELIGE
HYPOTHEEK
VOOR EEN DURE
VERBOUWING?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs kunnen we de 

hypotheek precies afstemmen op uw wensen en 

mogelijkheden. Dankzij onze hypotheekvergelijking 

van alle hypotheekverstrekkers van Nederland 

beschikt u over de actuele gege-

vens en voorwaarden! Kortom,een 

deskundig advies op maat!

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt,

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 42,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden:
november, december en januari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48
06-46 376 955

Hans Rietman Goud- en zilversmid 25 jaar in Zelhem

www.de-goudsmid.nl
Tel. 0314-623584

Kerkweg 13
7021 CM
Zelhem

• verkoop van gouden en zilveren sieraden
• herinneringssieraden
• trouw- en relatieringen
• jubileumsieraden en relatiegeschenken

• ontwerpen en veranderen van sieraden
• reparatie en restauratie werkzaamheden
• zetten van edelstenen
• inkoop oud goud

Exklusiv und Individuell

Nieuw in de collectie: 
Charlot Borgen Bedels.

ddee  hheellee   mmaaaanndd  nnoovveemmbbeerr   eenn   ddeecceemmbbeerr

JJuubbii lleeuummaaaannbbiieeddiinnggeenn  
oopp  ddee  ggeehheellee  ccooll lleecctt iiee   

vvaannaaff   1100%%



Uw pand van buiten en binnen 
STRAK IN DE LAK!

sinds
1919

Bedrijvenweg 10   7251 KX  Vorden   (0575) 55 15 67   www.boerstoel.nl

Kantoor Rijssen
Ambachtsstraat 5-7
7461 TP Rijssen
T 0900-9896
F 0548-539419 
E inforijssen@aboost.nl

Kantoor Huissen
Fresialaan 3
6851 TH Huissen
Postbus 40
6850 AA Huissen
T 0900-9896
F 026-3259866  
E infohuissen@aboost.nl

Personeel 

dat van 

aanpakken 

weet!

www.aboost.nl

Toldijk
Z-Emmerikseweg 35

(0575) 45 14 41

Vorden
Stationsweg 16

(0575) 55 15 83

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

Beeklaan 22

7234 SL Wichmond

Tel. 06-18 63 78 43

of 0575 - 44 19 00

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

U kunt bij ons terecht voor:

- Aardappelen, groente en fruit

- Boerenzuivel

- Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund

- Vele soorten bakprodukten

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 13.00-19.00

Zaterdag van 10.00-17.00

Zondag gesloten

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 
7234 ST  Wichmond                  (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

vereniging 
van hoveniers en 
groenvoorzieners

Lankhorsterstraat 25, 72 34 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl www.gebr-arends.nl

VEEHANDEL

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s 
onderhoud en 
reparatie van 
alle merken

André Hissink

Toverstraat 14 • 7223 LP Baak
T (0575) 44 13 05 • F (0575) 44 10 59
M 06 22 26 39 44

vhg

Wij adviseren/verzorgen:

• tuinarchitektuur
• aanleg en onderhoud
• groenvoorziening/renovatie
• sierbestrating binnen/buiten
• voor- en najaarsbeurt



Hans
HOVEN I ERSBEDR I J F

• Tuinontwerp

• Aanleg en onderhoud

Vraag vrijblijvend bij ons een offerte aan: 
Hans Haverkamp Dorpsstraat 10, 7234 SN Wichmond

Tel: 06-53423197

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT Vorden
TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren- 
landbouw/tuin- en parkmachines
Ook zaterdags geopend

jb
TIMMERFABRIEK

BESSELING BV

kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende 

timmerwerkzaamheden

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662
www.timmerfabriekbesseling.nl

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Wij wensen u een 
plezierige avond uit

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
Tel: (0575) - 54 41 05
Fax: (0575) - 44 27 22

vakkundig
veelzijdig
kleinschalig

Kwaliteit door
jarenlange ervaring 
en vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

In onze winkel verkopen wij
Histor-verfprodukten

en we beschikken over een
uitgebreide behangcollectie

Revue ‘Ons Ideaal’
Jong Gelre Vorden-Warnsveld speelt met deze revue in op het wel en wee
van de plaatselijke buurtsupermarkt. Deze buurtsupermarkt wordt gerund
door Henny die samen met zijn trouwe medewerkers probeert er een hui-
selijke winkel van te maken. Echter komt zijn vader vervroegd vrij uit de
bajes en dat gooit flink roet in het eten. 

De schrijvers hebben hun uiterste best gedaan om de revue aan te laten
sluiten op de actualiteit. Zo stappen er verschillende types de supermarkt
binnen, van naturisten tot de plaatselijke roddelvrouwtjes. Deze types
hebben allen hun eigen verhaal en gewoontes. Deze gewoontes zorgen
wederom voor hilarische sketches en komische situaties. 

Het is bijzonder te noemen dat er elk jaar telkens weer ongeveer 70 jon-
geren actief zijn bij de totstandkoming van de revue. Iedereen beleeft er
veel plezier aan. Sommigen doen dit voor de schermen door middel van
toneel, dans, zang of de muziek; anderen zijn achter de schermen bezig
met de grime, de decorbouw, 
het geluid, licht en het filmen. Gezamenlijk maken we er een feest van!

De revue vindt ook dit jaar weer plaats in het Dorpscentrum te Vorden.
Let op! Kaarten zijn te koop in de voorverkoop en aan de deur. Wees er
op tijd bij want vol is vol. Na de revue is er gelegenheid tot het nuttigen
van een drankje.

De muziek na het einde van de voorstelling wordt verzorgd door:

Zaterdag 14 november

DUTCH REBELS
Vrijdag 20 november

The Anonymous girls & boys
Zaterdag 21 november

Woodstar
We willen alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage aan de revue. 
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys willen we bedanken  voor
de sponsoring van de hoofdprijs in de verloting!

*  Taxi
* Groepsvervoer 8, 16 en 36 persoonsbus
*  Rolstoelvervoer
*  Doelgroepenvervoer
*  Ziekenfonds vervoer

Lochemseweg  32, 7231 PH Warnsveld

Betrokken bij een actief
verenigingsleven

Samen muziek maken, sporten of bij elkaar komen

met je hobbyclub. Dat brengt mensen dichter bij

elkaar. Zulke verenigingen steunen we graag.

Zodat u van uw hobby kunt blijven genieten.

www.rabobank.nl/graafschap-noord



Vrijdags voordat de kinderenspelen
begon lieten alle kinderen van beide
dorpen als start van deze spelen een
mooie grote ballon met hun naam op
achter de feesttent in Wichmond. Het
heeft even geduurd maar er zijn een
aantal kaarten terug gekomen. De bal-
lon die het verste kwam was van 2 ja-
rige Lynn Bouwmeister. Haar ballon
kwam terecht in Schackendorf een
plaats in Duitsland. Verder waren er
nog 4 ballonen in andere plaatsen van
Duitsland terecht gekomen en 1 bal-
lon in Enschede. 

De Oranjevereniging wil de kinderen
die in de prijzen zijn gevallen natuur-
lijk van harte feliciteren met hun
cadeaubon en hoopt hen volgend jaar
alle kinderen weer te zien op deze
kindermiddag. 

1. Lynn Bouwmeister
2. Lisette Weustenenk
2. Claudet Jansen
3. Stefan Keppels
4. Stijn Franken
5. Mandy Rouwenhorst
6. Ciem ter linde

Lynn Bouwmeister wint
ballonnenwedstrijd

Vele kinderen uit Vierakker Wichmond weten het nog wel! In de eerste
schoolweek na de lange zomervakantie was er een groot feest in hun
dorp, "het Oranjefeest", ook wel de kermis genoemd.

Onder bovenstaande titel is, van 2
november t/m 10 januari 2010, in
Galerie Agnes Raben in Vorden een
solotentoonstelling te zien met
werk van beeldend kunstenaar Hu-
go Pasman. In zijn voorgaande ten-
toonstellingen in de galerie waren
de verstilde sferen in eeuwenoude
Romaanse kerken en abdijen het
centrale thema in zijn werk. Nu
voeren vergezichten in het
(berg)landschap en andere interi-
eurs weer de boventoon. Op zon-
dag 1 november a.s. om 15.00 uur is
de feestelijke opening van de ten-
toonstelling in aanwezigheid van
de kunstenaar. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstel-
ling verschijnt de publicatie: Hugo
Pasman,  Een vergezicht zonder focus,
met een tekst van kunsthistoricus Fei-
co Hoekstra en met afbeeldingen van
zijn nieuwe werk in kleur.

Hoewel Hugo Pasman nooit uit is op
het maken van spectaculaire kunst en
hij altijd met beide benen op de grond

blijft, is de grandioze wijze waarop hij
de beschouwer van zijn werk 'ruimte'
en 'ruimten' laat ervaren spraakma-
kend te noemen. Misschien valt deze
juist stil.. 

Pasman verstaat zijn vak en beheerst
verschillende technieken. Vaak schil-
dert hij met olieverf op doek, of met
gouacheverf, aquarelverf of O.I.- inkt op
papier. Zelfs in zijn O.I.- inkten en pot-
loodtekeningen zijn zoveel nuances en
lagen te ontdekken dat we het gevoel
krijgen naar een schilderij te kijken. 

Interieurs en landschappen zijn be-
langrijke inspiratiebronnen voor hem.
Het overweldigende wat hij waar-
neemt probeert hij te doorgronden en
neemt hij met al zijn zinnen in zich
op. Pas later, in de beslotenheid van
zijn atelier, vertrouwt hij, werkend
vanuit zijn herinnering, aan het pa-
pier of aan het doek toe wat hij zag en
wat hem zo intens raakte.

Openingsdagen: donderdag tot en met
maandag.

Hugo Pasman
Een vergezicht zonder focus

Doelstelling van het team is dit jaar
bij de eerste vijf te eindigen. Door wat

spelerswisselingen zal dat best een
lastige opgaaf zijn, maar de eerste

wedstrijden zijn veelbelovend. Het he-
renteam speelt op zaterdagen om
17.00 uur thuis, het spelschema is te
vinden via www.vvdash.nl

Heren 1 dankt de trouwe sponsor
hartelijk voor de fijne tenues.

Nieuwe tenues voor DASH Heren 1

Scheffer keukens uit Zelhem heeft de nieuwe huisstijl ook doorgevoerd
op de shirts van het in de 1e klasse spelende herenteam van DASH H1 uit
Vorden. Het team speelt al jaren in de 1e klasse en weet telkens een goede
klassering te realiseren.

Op de foto v.l.n.r. staand: Coach Wietze ten Kate, Emiel Groot Jebbink, Mark Droppers, Tonny Jansen, Gerard Wullink en Hans Leunk.
Gehurkt: Peter Jansen, Frank Jansen, Arjan Bikkel, Niels Bikkel en Rick Bikkel. Trainer Gerrit Harmsen ontbreekt op de foto.

Er worden vele exclusieve artikelen te
koop aangeboden, waaronder baby- en
kinderkleertjes, kerstartikelen en al-
lerlei mooie en praktische zaken voor
huis en tuin. Met de opbrengst van de
verkoop steunt de vereniging de vrou-
wen die de artikelen vervaardigen en
ondersteunt zij vrouwen in hun stre-
ven naar economische zelfstandig-
heid door bijvoorbeeld een bijdrage te

geven in studiekosten. Het daartoe op-
gerichte Betsy Perk Opleidingsfonds
Steunt jaarlijks ongeveer 60 vrouwen.
Landelijk heeft de vereniging 31 afde-
lingen met meer dan 10.000 leden. 

Tijdens de verkoopdagen kunt U meer
informatie krijgen over het werk van
de vereniging. Of bezoek de web-
site:www.tesselschade-arbeidadelt.nl 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op dinsdag 10 november en op
woensdagmorgen 11 november in
Hampshire Hotel 't Hof van Gelre,
Nieuweweg 38 te Lochem.

Verkoopdagen 
Tesselschade-Arbeid Adelt
De afdeling Lochem- Zutphen van
de Algemene Nederlandse Vrou-
wenvereniging Tesselschade-Ar-
beid Adelt houdt volgende week
haar jaarlijkse verkoopdagen.

Zo kwam Cordrik van der Meulen op
het idee om de supermarkt tot het
‘centrale punt’ in een revue te maken.
Hij lanceerde deze suggestie tijdens
een evaluatiegesprek, direct na de re-
vue de ‘Loveboat’ die Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld het afgelopen jaar met
succes in het dorpscentrum te Vorden
opvoerde. De schrijversgroep van de re-
vue, te weten Anouk Pardijs, Anne-
miek Riefel, Nout Nijenhuis, Gerrit
Borgman en Frank ten Damme (waar-
van Cordrik v.d. Meulen ook deel uit-
maakt) reageerde direct enthousiast
en ging al ‘brainstormend ‘ aan de slag
met het schrijven van de revue ‘Ons
Ideaal’. Op 14, 20 en 21 november
wordt het in het dorpscentrum te Vor-
den opgevoerd.
Geert Harmsen en Nout Nijenhuis,
medewerkers aan de revue, wilden
maar al te graag wat over de revue ver-

tellen, maar onderbraken telkens hun
relaas, keken elkaar veelvuldig aan
want: informatie verstrekken is goed
voor de publiciteit, maar niet ‘de clou‘
vertellen!! En het moet gezegd, dat is
beiden prima gelukt! In de super-
markt ‘De Ideaalmarkt’ zwaait een
strabante vader de scepter. Zoonlief
werkt met vader samen, want hij is
voorbestemd om zijn ‘ oude heer’ later
op te volgen. Echter de karakters bot-
sen nog wel eens. De jonge onderne-
mer heeft nu eenmaal modernere
ideeën dan zijn vader! Nout Nijenhuis:
‘ In de revue zie je klanten van diverse
pluimages door de winkel lopen, alle-
maal met het doel het winkelwagentje
te vullen. Het ‘elkaar tegenkomen’
leidt tot grappige taferelen’, zo zegt
hij.
Erik Klein Haneveld die de afgelopen
jaren de regie voerde tijdens de revue’

s van Jong Gelre, vond het ‘mooi ge-
weest’ en is er mee gestopt. Geert
Harmsen: ‘Wij hebben toen een’ con-
tactje’ geplaatst, waarop Gitta Hen-
driksen uit Hengelo reageerde. Tijdens
een gesprek met haar klikte het gelijk
en besloten wij met elkaar in zee te
gaan. Een goede keus, zo bleek. Gitta
heeft zelf ook jarenlang toneel ge-
speeld. We zijn begin september met
de repetities begonnen. Gitta is lekker
fanatiek, niet op haar mondje geval-
len. Is een scène niet goed, net zolang
overdoen tot het wel goed is. Wel na af-
loop gezellig met haar nakletsen’, zo
zegt Geert. 
In totaal werken er circa 60 jongelui
aan de revue mee. De zanggroep staat
onder leiding van Victor Macare. De
leiding van de dansgroep is in handen
van Janita Kip en Lotte en Esther Klein
Haneveld. Een groep ‘handige jongens’
is de afgelopen weken in een schuur
bij de familie Teunissen druk bezig ge-
weest met het maken van de decors.
De groepen hebben tot eind oktober,
wekelijks apart gerepeteerd. Vanaf no-
vember wordt er gezamenlijk gerepe-
teerd. Nout Nijenhuis: ‘De opkomst is
telkens goed. Iedereen is zeer enthou-
siast en nu maar hopen dat er veel
mensen komen kijken’, zo zegt hij.

In revue Jong Gelre Vorden / Warnsveld
staat de supermarkt centraal

Met name in een dorp, speelt een supermarkt een belangrijke rol in het
sociale leven van de inwoners. Uiteraard is het ‘boodschappen doen’ de
hoofdmoot, echter voor velen is de super ook een ontmoetingsplek. ‘Hal-
lo Gerda, een tijdje niet gezien, toch niet ziek geweest’? ‘Hoi Trijntje ik las
in de krant dat jouw dochter is getrouwd. Leuke dag gehad ‘? ‘Tsjonge
Mark, wat keepte jij afgelopen zondag een formidabele partij’!Allerhande
opmerkingen en begroetingen wanneer je met het winkelwagentje tus-
sen de paden door manoeuvreert. Er zijn mensen die het dagelijks naar
de winkel gaan zien als een welkome afwisseling in hun bestaan.

Geert en Nout met (nu nog) een lege winkelwagen



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

MS211
Nieuwste Trillingsarme  motorzaag
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS270
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MSE 140 CBQ
Met QuickStop kettingremsysteem
en kettingsnelspanner. Zaagbladlengte 30 cm

BR380 Bladblazer
Krachtige bladblazer 
met beproefde techniek.

SHE 71
Elektrische bladzuighakselaar
 Standaard ook inzetbaar 
als bladblazer.

Viking Hakselaars 
GE150 GE250
Max. takdikte 35mm
Gedempte invoertrechter

SH86-D Bladzuighakselaar
Zeer grote zuigcapaciteit. 
Standaard ook inzetbaar 
als bladblazer.

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

Pelgrom, Sterk in stevig werk!

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

NU MET
GRATIS 
OPVANG-

BAK

NU MET

€ 50,- 
INRUIL-

KORTING

NU MET
GRATIS 

BIJL

NU MET
GRATIS 

BIJL

374,-

299,-
219,-

169,-

584,-

549,-
644,-

589,-

569,- 

499,-
144,- 

129,-

Vanaf

399,-

394,- 

369,-

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

AUTO RIDDERHOF

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

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

Uw Peugeot wordt op maar liefst 
27 punten gecontroleerd.

Na 7 november kunt u nog tot 1 maart 2010
voor € 19,- uw Peugeot laten controleren.

Dus een bezoekje aan Ridderhof is zeker 
de moeite waard!

10% korting
op reparaties 

(onderdelen en uurloon!) 

welke op de winterstartdag 

geconstateerd worden.

25% korting

op Michelin 

winterband/velg sets,

welke op deze dag 

besteld worden.

op specifieke winterbenodigdheden 

en onderhoudsartikelen.

(Accu’s, lampensets, wisserbladen, etc.).

10 tot 25% korting 

Startklaar voor een veilige winter?
Kom zaterdag 7 november naar de GRATIS WinterStartDag!!

Winterklaar Starten maar!

Tijdens deze WinterStartDag zijn wij 

geopend van 08.30 tot 15.00 uur.

Een lekkere warme

kop erwtensoep.

Gratis wasbeurt
bij Autowascentrum 

de Hoge Voort in Zelhem.

Kijk ook op: www.ridderhof.peugeot.nl

Tevens diverse demo’s en occasions 

zéér scherp geprijsd!!!

Deze WinterCheck-up is niet alleen

voor Peugeot-rijders!!!!

ZATERDAG

7
NOVEMBER

WINTERKLAAR
CONTROLE

WINTERSTARTDAG

GRATIS



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op 

dinsdag 24 november van 20.00 tot 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 

of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

IJZERSTERK
IN

WINTERBANDEN

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

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruitreparatie

Dashboardreparatie
Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Alternatief schadeherstel!

Spotrepair

Ford Focus 1.6 16V 74KW WGN Trend 10-2005 81.983 km € 11.200,-

Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.523 km € 13.750,-

Opel Meriva 1.6 16 V Enjoy 01-2006 37.291 km € 13.950,-

Opel Zafira Z1.6XE 16V Comfort 06-2002 108.274 km € 8.500,-

Renault Kangoo Privilege 1.6 16V 04-2003 91.000 km € 7.500,-

Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-

Volkswagen Bora 2.0 85KW 4D Trendline 09-2000 127.152 km € 6.500,-

Hyundai Atos 1.1I 
Active Version Prime, 10-2006,

10.153 km € 5.900,-

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

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

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

Opel Meriva
1600-16V Cosmo airco, 2007

€ 14.950,-
OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 11950
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 15500
OPEL ASTRA 1600-16V COSMO 5-DRS 2004 11450
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950
ALFA 156 2.4 JTD TOURING 2003 6950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 12950
RENAULT TWINGO 3-DRS 1998 2250
SUZUKI ALTO 3-DRS 1999 1950
CITROEN SAXO 3-DRS 2001 4450
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
PEUGEOT 307 1600 5-DRS          2002 8950
FORD GALAXY 2.0 MPV 6-PERS. 2004 14950
FORD WINDSTAR 3.0 V6 MPV AUTOM. 2000 8950
FIAT STILO 5-DRS 1600-16V 2002 6950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
VOLVO V70 2.5 TDI COMFORT 2000 5250
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI STATION 1999 5950
VW GOLF 1.8 STATION 1997 2950
VW POLO 1.6 5-DRS MILISTONE 1999 4450
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 9950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2005 14950
LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 20950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 2001 13950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING 2006 27950

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

APK-keurstation

Schadereparatie-service

24-uur service

Wasserette

Verkoop van alle merken nieuw en gebruikt

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Volkswagen Golf 1.4
16V FSI 66KW 5D Comfortline,

139.500 km, 08-2005 € 12.950,-
DAIHATSU TERIOS 1.5 16V 5DR EXPLORE 2WD € 16.950 02-2007 15.681 KM
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 KM
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM
MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 KM
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 KM  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 KM 
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 KM
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 13.250 03-2006 134.333 KM
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 8.250 01-2001 97.000 KM 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 13.750 09-2003 123.036 KM 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.750 01-2003 90.000 KM
VOLVO S60 D5 KINETIC CHRONO € 12.950 10-2004 159.323 KM

Autobedrijf
Melgers
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.steenderenseondernemers.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Wat is er fijner om na een wandeling in de 
bossen de geest even te laten na genieten van de 
vele indrukwekkende geuren en kleuren van de 
natuur. Ellens Restaurant geeft u deze rust. 
In een sfeervolle ambiance, onder het genot van 
een drankje, kiest u uit onze speciale herfstkaart, 
of u neemt gewoon het “Herfst”smakelijk menu.

Tip: iedere zondag brunch van 11.00 t/m 14.00 uur.

November “Herfst” smakelijk menu

normaal 34,50 nu bij inlevering van

deze bon 29,50 per persoon*

“Herfst”smakelijk

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Proeverij van voorgerechtjes
Gebakken Gamba in kataifideeg, Serranoham 
met schorseneren en hazelnoot en een 
bospaddestoelen bouillon

Sucade Black Angus
geserveerd met een saus van crème de cassis
of
Zeebaarsfilet
geserveerd met een saus van Oregano

Dessert
Duet van witte en pure chocolade met malaga 
roomijs

*Reserveren gewenst: o.v.v. november “herfst”menu.

Geniet van uw nieuwe badkamer

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Gotink beschikt over een prachtige showroom waar u zich uitstekend kunt laten
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast helpen bij de complete
inrichting van uw badkamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot montage.

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

De basis van uw idee begint niet achter het beeldscherm, maar met een scherp 

luisterend oor.Tijdens een eerste ontmoeting proberen we een helder beeld te krijgen 

van uw bedrijf of instelling, uw wensen en verwachtingen. Deze elementen vertalen

we in een concept voor de boodschap die u wilt communiceren.

Weevers Walburg Communicatie Zutphen, tel.: (0575) 585 585, www.weevers.nl

Metgezel kiest bewust!

uiszorgVrijwillige Intensieve Th
elderlanden Mantelzorg Oost-Ge

Zorgt u voor uw kind, partner, ouder of een andere dierbare en 
bent u toe aan een moment voor uzelf? Kijk dan op www.respijt.nl

DÉ WEBSITE VOOR MANTELZORGERS IN OVERIJSSEL EN OOST-GELDERLAND

        

Bestel tijdig uw VVV Irischeques voor de decembermaand bij VVV Bronckhorst.

Bestellen kan via Tel. 0575-553222 of administratie@vvvbronckhorst.nl

P A R E L  V A N  D E  W E E K



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op 30 oktober jl. gaf wethouder Baars
het startsein voor de campagne
'Afvalvrij' in Bronckhorst. De
gemeente werkt samen met
afvalbedrijven Berkel Milieu en
Circulus en zes andere gemeenten
in de regio aan een afvalvrije toe-
komst. Doel is door afvalscheiding
en -preventie de hoeveelheid huis-
houdelijk restafval en grofvuil steeds
verder te verminderen. Wethouder
André Baars: “Een afvalvrije toe-
komst betekent dat we alle grond-
stoffen die we gebruiken niet
weggooien, zoals dat nu heel veel

gebeurt, maar opnieuw gebruiken.
Dit bespaart geld en is beter voor 
het milieu.” Doelstelling van de
samenwerkende gemeenten is om
in 2030 nog slechts 10 kg restafval
en grofvuil per inwoner in te zamelen.
Door minder afval te verbranden,
wordt minder CO2 geproduceerd en
worden grondstoffen hergebruikt.
Dat is goedkoper, beter voor het
klimaat en duurzamer. 

Denk aan je toekomst
De campagne 'Afvalvrij' heeft als mot-
to 'Denk aan je toekomst, maak van
afval geschiedenis!'. Deze campagne
vormt de rode draad voor tal van re-
gionale en gemeentelijke initiatieven
om het huishoudelijk afval verder
te reduceren. De campagne is eind
vorige week gestart met de lancering
van de website www.afvalvrij.nl en
is via tal van media zichtbaar in de
regio. Uitgangspunt hierin is dat u
zich in 2030 niet meer voor kunt
stellen, hoe we nu met afval omgaan.
De mens in 2030 vindt dat verspilling
van grondstoffen en energie en kijkt
hierop met verbazing terug!

Samenwerken aan afvalvrije toekomst

Wij zoeken kampioenen van 2009!
Kent u een kampioen, meld deze
dan aan voor de speciale kampioenen-
huldiging die plaatsvindt tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 11 januari 2009 in Hengelo. Als u
een persoon of een club kent die het
afgelopen jaar kampioen geworden is
op sportief  of cultureel gebied, dan
kunt u dit tot en met 31 december a.s.
aan de gemeente doorgeven. De hul-
diging van de kampioenen is een blijk
van waardering van de gemeente en
haar inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen. 

Om geen kampioenen over te slaan,
vraagt de gemeente uw medewer-
king. U kunt personen of clubs uit
Bronckhorst aanmelden die voldoen
aan de volgende criteria:
• de persoon of club heeft een eerste

prijs behaald tijdens een nationaal
kampioenschap 

• de persoon of club heeft een eerste,
tweede of derde prijs behaald
tijdens een Europees of wereld-
kampioenschap 

• het kampioenschap dient erkend
te zijn door een (landelijke) bond

• de prestatie moet door de persoon
of club zelf verricht zijn; de eige-
naar van bijvoorbeeld een rashond
of bijzondere vogel komt niet in
aanmerking

Wij ontvangen graag enkele (digitale)
foto's of (nog leuker) een filmpje van
de persoon of groep/club tijdens
beoefening van de discipline bij de
aanmelding. De foto's/film worden
gebruikt tijdens de nieuwjaars-
receptie. Heeft u vragen, neemt u
dan contact op met de heer J. Glan-
drup van de afdeling Maatschappij
en organisatie, tel. (0575) 75 04 89. 

Een aanmeldingsformulier treft u
hierbij aan. U kunt het formulier
met bijlagen tot en met 31 december
a.s. naar de gemeente sturen 
(geen postzegel nodig), afgeven 
bij het gemeentehuis- of kantoor, 
of de gegevens mailen naar 
j.glandrup@bronckhorst.nl.

Bronckhorster kampioenen gezocht!
Voor feestelijke huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie

De kampioenen van 2008

OPGAVEFORMULIER KAMPIOENEN OP HET GEBIED VAN SPORT OF CULTUUR

Ik wil de volgende kampioenen van 2009 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: .............................................................................................................................................

Telefoonnummer: .........................................................................................................................................................

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Kampioenstitel:

Gegevens van de afzender:
(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)

Naam:............................................................................................................................................................................

Evt. naam organisatie: ..................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: ......................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................................................................................

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de persoon of het team tijdens beoefening
van de discipline. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.

Dit formulier vóór 1 januari inleveren bij: Of opsturen naar:

De heer J. Glandrup, afd. Maatschappij en organisatie Gemeente Bronckhorst, 

Gemeentehuis Bronckhorst afdeling Maatschappij en organisatie

Banninkstraat 24A de heer J. Glandrup

Hengelo (Gld) Antwoordnummer 2519

Of mailen naar: j.glandrup@bronckhorst.nl 7255 ZX  Hengelo (Gld)

Het jaar 2030: Else en Josie kijken met verbazing terug op de manier waarop hun ouders

met afval omgingen



Vanaf deze week zijn de zakken voor
de inzameling van luiers en inconti-
nentiemateriaal verkrijgbaar bij de
SPAR supermarkt aan de Dorps-
straat 20 in Hummelo. Door verhui-
zing van het kinderdagverblijf naar
de Keppelseweg in Hummelo zijn er
problemen ontstaan met het verkrij-
gen van luierzakken in Hummelo,
die we zo opgelost hopen te hebben. 

De inzamelcontainer voor luiers en
incontinentiemateriaal blijft gewoon
staan bij Het Wissel aan de Van
Heeckerenweg in Hummelo.

Luierinzameling 
in Hummelo e.o.

De gemeente wilde alle inwoners
met een voorziening volgens de
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (bijvoorbeeld huishoudelijke
ondersteuning) half oktober een
brief sturen over de Dag van de
Mantelzorg. Helaas is dit niet hele-
maal goed verlopen en heeft een
aantal van onze Wmo-klanten deze
brief niet ontvangen. Daarom dit
bericht. 

Op 10 november a.s. is het de Dag
van de Mantelzorg in Bronckhorst.
Dan willen we samen met mantel-
zorgorganisatie VIT alle mensen die
regelmatig voor andere mensen
zorgen (hen noemen we mantel-
zorgers) een gezellige en musicale
middag aanbieden. Veel inwoners
met een Wmo-voorziening van de
gemeente hebben familieleden,
buren en/of vrienden die hen regel-
matig verzorgen. Wij willen hen
vragen hun verzorgers op te geven
voor deze middag. Heeft u de brief
niet ontvangen? Meld uw familielid,
buurman of vriend die u veel helpt
aan door het hiernaast staande
telefoonnummer even te bellen! 

Alle mantelzorgers in Bronckhorst
kunnen op 10 november even rus-
tig achterover gaan zitten tijdens
de speciale ontspanningsmiddag
op de 'Dag van de Mantelzorg',
die de gemeente en VIT aanbieden.
Het moet vooral gezellig worden
in Partycentrum Langeler aan de
Spalstraat 5  in Hengelo. De man-
telzorgers zijn welkom vanaf
13.30 uur. Wethouder Anne van Kuil
opent de bijeenkomst. Daarna
begint het programma waarin zan-
ger, accordeonist en entertainer
Zahi een grote rol gaat spelen.
Hij heeft zijn optreden afgestemd
op het thema van de Dag van de
Mantelzorg: 'Mantel¬zorg, doe het
samen!'. Om 16.00 uur wordt de
middag afgesloten. Mantelzorg kan
heel zwaar zijn, sommige mantel-
zorgers zorgen 24 uur per dag voor
een naaste. Met deze middag wil-
len we hen in het zonnetje zetten
en onze waardering voor hun
enorm belangrijke werk laten zien! 

Aanmelden kan via de Vrijwillige
intensieve thuiszorg (VIT), tel.
(0573) 43 84 00. Doen!

Dag van de Mantelzorg 10 november 
Gemeente biedt mensen die voor een
ander zorgen middagje uit aanMet de vaststelling van het Land-

schapsontwikkelingsplan (LOP)
door de drie gemeenteraden van
Bronckhorst, Lochem en Zutphen is
het nu tijd om het plan te introduce-
ren aan betrokken partijen en andere
belanghebbenden. Onder het motto
'Landschap zoekt Initiatief' wordt op
18 november a.s. bij zalencentrum
Witkamp in Laren (Gld) het startsein
gegeven om inwoners kennis te laten
maken met de inhoud en de mogelijk-
heden van het LOP.

Programma 
'Landschap zoekt Initiatief'
De avond staat in het teken van een
aantal voorbeeldprojecten, het inter-
viewen van de gemeentebestuurders
en danken van diverse betrokken
partijen en personen én er is volop
gelegenheid om kennis te maken én
ervaringen uit te wisselen met de
aanwezige organisaties en personen.
Dit alles vindt plaats onder muzikale
begeleiding van Achterhoekse trou-
badour Gery Groot Zwaaftink en een
aantal andere markante personen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Het programma start om 20.00 uur
en eindigt om ongeveer 22.15 uur.
Wilt u er deze avond bij zijn? Meld u
dan voor 13 november aan bij me-

vrouw S. Platzer van de gemeente
Bronckhorst, via tel. (0575) 75 03 99
of e-mail s.platzer@bronckhorst.nl. 

Kaders voor ontwikkelingen
In december 2006 is het startsein
gegeven voor een gezamenlijke
opzet van een Landschapontwikke-
lingsplan. Nu bijna drie jaar later
vieren we de afronding van de plan-
vorming én de start van de uitvoering.
In juli 2009 stemden de gemeente-
raden van Lochem, Zutphen en
Bronckhorst in met de vaststelling
van het (LOP). Het LOP geeft kaders

voor ontwikkelingen in de buiten-
gebieden voor de komende tien jaar.

Betrokkenheid bewoners
Er is veel energie in het plan gestoken,
met grote betrokkenheid van de
inwoners van alle drie gemeenten.
Bij het opstellen is door een inter-
actief proces veel gesproken met
bewoners van het gebied en met
verschillende gebiedsorganisaties
op het terrein van natuur en landbouw.
Het is daardoor een proces geweest
ván bewoners vóór bewoners.

‘Landschap zoekt Initiatief’
Landschapsontwikkelingsplan van start

Duizenden deelnemers gaan op 7
november a.s. op ruim 200 locaties
in heel Nederland actief aan de
slag in bos, heide, vennen, trilveen
of duingebied. Samen wordt er ge-
werkt aan het onderhoud van na-
tuur en landschap. In korte tijd
krijg je als vrijwilliger een goed
beeld van de gevarieerde werk-
zaamheden die natuur- en land-
schaporganisaties verrichten. Ook
onze gemeente, het bestuur van
het Boelekeerlspad en natuur- en
landschapsvereniging het Steen-
ders Landschap organiseren op
twee locaties in Bronckhorst acti-
viteiten.

Boomgaard Slotheuvel
Bronkhorst
De boomgaard bij de Slotheuvel in
Bronkhorst is één van die locaties.
De werkzaamheden bestaan
hoofdzakelijk uit het onderhoud
van de boomgaard en de haag en
het vellen van bomen. De werkdag
begint om 09.00 uur en eindigt om
12.30 uur. Wilt u meehelpen? We
verzamelen op de dijk bij de boom-
gaard aan de Bovenstraat in
Bronkhorst. Kinderen kunnen
meewerken onder begeleiding 
van volwassenen.

Boelekeerlspad Zelhem/Halle
Het Boelekeerlspad in Zelhem/
Halle is de andere locatie, waar on-
derhoud wordt gepleegd aan de
singels langs het wandelpad. De
werkzaamheden bestaan uit het
snoeien/zagen en afvoeren van het
hout. Nieuw dit jaar is dat voor kin-
deren in de leeftijd van 6-12 jaar
een speciale activiteit op deze loca-
tie wordt georganiseerd, met als
thema 'het jaar van de egel'. De
werkdag begint om 09.00 uur en
eindigt om 15.00 uur. We verzame-
len aan de Boldijk 5 in Zelhem
(voor routebeschrijving zie
www.boelekeerlspad.nl).

Op beide locaties wordt voor kof-
fie/thee, soep en/of broodjes ge-
zorgd. We raden deelnemers aan
om stevige schoenen/laarzen,
werkkleding en werkhandschoe-
nen mee te nemen.

Aanmelden
U kunt zich voor beide locaties aan-
melden via www.natuurwerkdag.nl
of bij de gemeente, via mevrouw
W. Kempers, tel. (0575) 75 03 77 of
e-mail w.kempers@bronckhorst.nl.
Voor de locatie Bronkhorst kan
dit ook via tel. (06) 38 52 12 02.

Helpt u ook mee tijdens de Landelijke
Natuurwerkdag op 7 november?
Landschappelijk onderhoud aan
Boelekeerlspad in Halle/Zelhem en
boomgaard Slotheuvel in Bronkhorst

Op 20 en 27 oktober jl. heeft u op de-
ze gemeentepagina's kunnen lezen
over de gemeentebegroting 2010.
Als eerste lichtten b en w hun plan-
nen voor de komende tijd toe en een
week later gaven de in de gemeen-
teraad vertegenwoordigde politieke
partijen in een notendop hun mening
over de begrotingsvoorstellen van
b en w. Tijdens de raadsvergadering
op 12 november a.s. wordt de begro-
ting behandeld. De vergadering is
om 17.00 uur (afwijkende tijd) in de
raadzaal in het gemeentehuis. U
bent van harte welkom om deze bij-
eenkomst bij te wonen! 

Met de publicaties gaven wij u een
beknopt inzicht in de begroting van
uw gemeente. De begroting 2010 is
in z'n geheel in te zien tijdens de
openingstijden van de gemeente bij
de recepties van het gemeentehuis
en -kantoor. Ook kunt u deze raad-
plegen op www.bronckhorst.nl �
Bestuur en organisatie � Beleid en
rapporten � Programmabegroting.
Verder ligt de begroting ter inzage in
de bibliotheken in Vorden, Hengelo
(Gld) en Zelhem.

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen

Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

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

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

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

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

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

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk
24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de
Griffie, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Raad vergadert op 12 november over begroting 2010 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen!



De gemeente zet vrijwilligers die
zich onderscheiden door hun
activiteiten in Bronckhorst in het
zonnetje met de verkiezing van
'Vrijwilliger van het jaar'. Kent u
een persoon of een groep waar-
van u vindt dat zij de titel 'Vrijwil-
liger van het jaar' verdienen?
Stuur dan vandaag nog het aan-
meldformulier in! Het formulier
is ook verkrijgbaar bij de receptie
van het gemeentehuis en ge-
meentekantoor, of u kunt het op
de website www.bronckhorst.nl
vinden, uitprinten en opsturen.
Aanmelden kan tot 15 decem-
ber a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwilliger
van het jaar gebeurt tijdens de
nieuwjaarsreceptie die 11 januari in
het nieuwe gemeentehuis plaats-
vindt. Een commissie bestaande uit:
voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
de heer J. Glandrup van de afdeling
Maatschappij en organisatie selec-
teert op basis van uw inzendingen
drie genomineerden. De commissie
let daarbij op onder meer de speci-
fieke werkzaamheden die zijn ver-
richt, het belang van de activiteiten
en het aantal keren dat iemand is
aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De 'Vrijwilliger van het jaar 2009'
ontvangt natuurlijk de eretitel, maar
daarnaast ook een geldbedrag van
€ 250,-. Als de eretitel naar een vrij-
willigersgroep gaat dan ontvangt
deze een geldbedrag van € 500,-. De
andere twee genomineerden krijgen
een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van 'Vrijwilliger
van het jaar' willen b en w hun enor-
me waardering laten blijken voor het
vrijwilligerswerk. Het vrijwilligers-
werk is namelijk van groot belang
voor grote groepen in onze gemeente
of voor de hele gemeenschap. De be-
noeming is een symbolische prijs en
de verkozen vrijwilliger vertegen-
woordigt alle vrijwilligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden verbon-
den aan de nominatie van vrijwilligers
voor de titel:
• vrijwilligers moeten actief zijn in ge-

organiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen of verenigingen, of bij
professionele organisaties 

• individueel vrijwilligerswerk (zoals
mantelzorg) komt niet in aanmer-
king, maar de overkoepelende or-
ganisaties (die zich bijvoorbeeld in-
zetten voor mantelzorgers) wel 

• vrijwilligerswerk op het gebied van
politiek en religie komt niet in aan-
merking 

• ook personen die in het verleden
een Koninklijke onderscheiding of
het ereburgerschap hebben ont-
vangen, kunnen niet meedingen
naar de titel

• ook kunnen inwoners van andere
gemeenten die in Bronckhorst vrij-
willigerswerk doen, aangemeld
worden

Vrijwilliger van vorig jaar
De vrijwilliger van het jaar 2008 is
mevrouw Trees Harmsen-Lebbink uit
Bronkhorst. Zij is gekozen vanwege
haar vrijwilligerswerk voor vele ver-
schillende verenigingen en stichtin-
gen. De twee andere genomineerden
van 2008 waren de heer Warringa uit
Vorden en de commissie vormgeving
van het Heiligenbeeldmuseum uit
Kranenburg.

Oproep voor 'Vrijwilliger van het jaar'
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:
Naam (persoon of groep): .............................................................................................................

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 
Straat: .......................................................................................................................................................

Postcode en plaats:...........................................................................................................................

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................

Is/zijn vrijwillig(st)er(s) bij:............................................................................................................

Doet (n) dit sinds (s.v.p. aanvangsjaar vermelden): ........................................................

Gemiddeld aantal uren per week/maand:............................................................................

Eerder als vrijwilliger actief geweest bij:..............................................................................

Gedurende de periode van........................................tot en met ..............................................

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor): 
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Afzender:................................................................................................................................................

Naam: ......................................................................................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................

Indien van toepassing
Naam organisatie: .............................................................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .............................................................................................................................

Dit aanmeldingsformulier vóór 15 december a.s.
• inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of gemeentekantoor
• opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst,

t.a.v. de heer J. Glandrup, Maatschappij en organisatie,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld) 

• of gegevens mailen naar j.glandrup@bronckhorst.nl

Aanmelding verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar 2009'

Gecombineerde
commissievergadering
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle 
Op 11 november a.s. vergaderen de
commissies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle gezamenlijk
in de raadzaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering
begint om 20.00 uur en u bent van
harte welkom om deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda 
staan onder andere de volgende
onderwerpen: 

• Bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden
2009; Hengeloseweg 26, 26A
en 28 in Keijenborg/
Kruisbergseweg 10 in Hengelo'
De raad wordt gevraagd dit plan
gewijzigd vast te stellen. Het plan
omvat o.a. uitbreiding op bedrijf-
sterrein, omzetting burgerwoning
naar bedrijfswoning en burger-
woning naar bedrijfsbestemming
(kantoor)

• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2009; 
Hoogstraat 21, Toldijk'
B en w vragen de raad het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen. Het gaat om een uit-
breiding van een bedrijf met
melkkoeien  

• Bestemmingsplan 'Landgoed
De Biezen, Zelhem'
De raad wordt gevraagd dit plan
om een nieuw landgoed te reali-
seren tussen de Terborgseweg en
de Heidenhoekweg in Zelhem
ongewijzigd vast te stellen 

• Beleidsnota Kunst en cultuur
In dit beleid zijn de plannen van
b en w voor kunst en cultuur in

de komende jaren opgenomen.
De raad wordt gevraagd dit plan
vast te stellen. Het is bedoeling
met name de deelname aan cul-
tuur bij jeugd/jongeren, ouderen
en financieel minder daadkrach-
tige inwoners te bevorderen.
Daarnaast moet er meer aan-
dacht komen voor activiteiten als
film en schrijven en voor digitaal
cultureel erfgoed. Ook bekijken
we of de huidige subsidieregeling
voor amateurkunstverenigingen
aangepast moet worden, omdat
we graag willen dat hun activitei-
ten bijdragen aan bepaalde voor-
waarden, zoals het benaderen van
specifieke doelgroepen, sociale
samenhang en culturele diversi-
teit

• Lokaal Gezondheidsbeleid
2009-2011
Gezondheid bepaalt voor een
belangrijk deel de kwaliteit van
iemands leven. Daarom vindt de
gemeente het belangrijk om de
gezondheid van haar inwoners
te beschermen en bevorderen.
Verschillende factoren zijn van
invloed op de gezondheid. De ge-
meente zet zich in om een aantal
factoren te beïnvloeden, bijvoor-
beeld door het verbeteren van

de sociale en fysieke omgeving en
het stimuleren van een gezonde
leefstijl. Hoe de gemeente dat
doet en met welke organisaties,
is opgenomen in dit nieuwe ge-
zondheidsbeleid. De raad wordt
gevraagd het beleid vast te stellen

• Evaluatie Recreatie en toerisme
2005-2009
B en w hebben de activiteiten van
de gemeente van 2005 tot nu op
het gebied van recreatie en
toerisme geëvalueerd en gecon-
cludeerd dat er veel is gebeurd.
De samenwerking tussen de
gemeente en het toeristisch
bedrijfsleven en de VVV is goed
opgezet, er zijn veel nieuwe acti-
viteiten ontplooid (Kunst10Daag-
se, speciale kinderactiviteiten in

de zomervakantie en paarden-
toerisme) en duidelijk beleid
opgesteld dat kaders stelt

• Plaatsing zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen 
B en w stellen de raad voor duur-
zame energie toe te passen door
Zon PV installaties aan te schaf-
fen voor de daken van acht ge-
meentelijke gebouwen. Het gaat
om drie brandweerkazeners
(Steenderen, Vorden en Zelhem),
vier gymzalen (Hengelo, Keijen-
borg, Halle en Zelhem) en de
sporthal in Hengelo. Hiermee
kunnen we aan onze doelstelling
uit het klimaatbeleid voor het toe-
passen van duurzame energie in
gemeentelijke gebouwen voldoen
en tegelijkertijd een voorbeeld
zijn voor inwoners en bedrijven
om ook zonne-energie op te gaan
wekken. De totale investering
voor de zonnepanelen bedraagt
1,1 miljoen euro. De opbrengst is
bijna 180.000 kilowatt per jaar.
SenterNovem verstrekt een sub-
sidie voor de geleverde energie  

• Evaluatie prioritering
Gemeentelijk Verkeer en

Vervoer Plan (GVVP)
In het GVVP is een prioriteiten-
schema aangegeven van thema's
waar we op in zetten om de ver-
keersveiligheid in Bronckhorst te
bevorderen. B en w vragen de
raad dit ongewijzigd te laten

• Verordening rioolheffing
Bronckhorst 2010
De raad wordt gevraagd de nieu-
we verordening vast te stellen en
ermee akkoord te gaan de riool-
rechten voor volgend jaar te ver-
lagen van 240 naar 230 euro per
huishouden 

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Grif-
fie, via tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

De vrijwilligers die in 2008 in de prijzen vielen

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

In de rubriek Openbare bekend-
makingen kunt u zien dat het voor-
ontwerpbestemmingsplan 'Laakweg,
Drempt' en het ontwerpbestem-
mingsplan 'Zelhem Dorp' van 5 no-
vember t/m 16 december 2009 ter
inzage liggen. Bijzonder hieraan is
dat dit de eerste bestemmingsplan-
nen van de gemeente zijn die we u
volledig digitaal kunnen aanbieden.

Overheden moeten vanaf 1 januari
2010 nieuwe ruimtelijke plannen
digitaal toegankelijk maken via de
landelijke website: www.ruimtelijke-
plannen.nl. Belangstellenden kunnen
de plannen dan digitaal raadplegen.

Vooruitlopend daarop zijn wij in
Bronckhorst al vroeg gestart met
het digitaal toegankelijk maken van
nieuwe plannen. Met als resultaat
dat we de eerste twee plannen nu op
de nieuwe digitale wijze in procedure
brengen.

Dit werkt als volgt. Als een plan in
procedure komt, wordt dit met een
publicatie op deze gemeentepagina's,
de Staatscourant en op www.bronck-
horst.nl bekendgemaakt. In die
publicatie staat dan waar u het plan
op de site www.ruimtelijkeplannen.nl
kunt vinden. Om het u makkelijker te
maken vindt u op www.bronckhorst.nl

� Infobalie � Ruimtelijke plannen
� Snel naar � Bekendmakingen
een directe link naar het plan. Als u
op de link klikt, komt u direct bij het
betreffende plan op www.ruimtelijke-
plannen.nl terecht. U hoeft dan niet
zelf te zoeken op die website.

Omdat het merendeel van onze
ruimtelijke plannen nog op de
'oude' wijze tot stand is gekomen,
vindt u die voorlopig niet op de
landelijke website. Gaandeweg
maken wij steeds meer digitale
plannen zodat er na verloop van tijd
meer van onze plannen op ruimtelijke-
plannen.nl komen te staan.

Eerste digitale bestemmingsplannen beschikbaar

Afgewezen worden voor een stage-
plaats omdat u een hoofddoek
draagt, niet mee kunnen doen aan
een cursus vanwege een rolstoel of
ontslagen worden omdat u homo
bent. Helaas zijn dit voorbeelden
van discriminatie die regelmatig
voorkomen in ons land. Inwoners
van de gemeente Bronckhorst die
zich gediscrimineerd voelen, kun-
nen hiervan melding doen. De ge-
meente is hiervoor sinds medio
2008 aangesloten bij het meldpunt
Discriminatie van Art. 1 Noord Oost
Gelderland. Om u nader te informe-
ren over het meldpunt, wat we on-
der discriminatie verstaan en wat
we er samen aan kunnen doen als u
dit ervaart in uw naaste woonomge-
ving, organiseert de gemeente een
discussieavond. Deze vindt plaats
op 16 november in het gemeente-
kantoor in Hengelo van 20.00 tot
21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De gemeente organiseert de avond
samen met Art. 1 die het meldpunt
Discriminatie bemenst. Ook zijn
de politie en medewerkers van het
project Buurtbemiddeling aanwezig. 

Tijdens de avond hopen we aan de
hand van een aantal prikkelende
stellingen een discussie onder de
aanwezigen op gang te brengen
zodat duidelijk(er) wordt wat er op
het gebied van discriminatie speelt
onder onze inwoners en wat de
behoeften zijn van inwoners die
hiermee van doen hebben. 

Wij hopen dat u ons laat weten
hoe u erover denkt en welke
ideeën u heeft om discriminatie
aan te pakken zodat we met z'n
allen in een Bronckhorst kunnen
(blijven) wonen waar discrimina-
tie niet voorkomt!

Discussieavond over discriminatie 
op 16 november a.s. in Hengelo
Praat met ons mee over wat we tegen
discriminatie kunnen doen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, café De Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2010, P.B.J. Leferink
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m

31 december 2010, J.W.H. Herfkens
• Drempt, Allez 4 Kidz, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m

31 december 2010, B.G. Swinkels-Nijkamp
• Hengelo (Gld), ophalen lege statiegeldflessen, 2 januari 2010, jongerenwerkgroep Roemenië
• Keijenborg, café Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari

t/m 31 december 2010, H.J.A. Winkelman
• Vorden, Zutphenseweg 93, innemen standplaats voor verkoop kerstbomen, 12 en 19 december 2009,

mevr. B.F. Masman-Kamerling

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Prunusstraat 8, veranderen/vergroten woning
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, plaatsen van een tweede vettank
• Steenderen, Kerkhofweg 15, vergroten woning en bouwen bijgebouw
• Steenderen, Molenkolkweg 4, veranderen schuur
• Steenderen, Nijverheidsweg 6, plaatsen ombouw om technische installatie
• Steenderen, Toldijkseweg 39, bouwen mestsilo 
• Vorden, Brandenborchweg 7A, plaatsen veranda
• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, gedeeltelijk plaatsen loopbrug met trap
• Zelhem, Ericaweg 14, bouwen bedrijfshal met kantoren
• Zelhem, Ermelinkstuk 2, gedeeltelijk vergroten garage/berging en carport
• Zelhem, Prinses Beatrixstraat 40, bouwen serre
• Zelhem, Turfweg 29, gedeeltelijk veranderen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 23 oktober 2009:
• Hengelo (Gld), verkoop loten, 11 januari t/m 22 februari 2010, christelijke muziekvereniging

Crescendo
• Steenderen, venten met kerstkaarten, 26 oktober t/m 1 november 2009, stichting Intermobiel
Verzonden op 27 oktober 2009:
• Toldijk, Wolfsstraat 5, slachtvisite, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 november 2009

van 10.00 tot 18.00 uur, vleesboerderij Garritsen

Verleende vergunningen

• Vorden, Dorpscentrum, hobbybeurs, 8 november 2009 van 10.30 tot 17.00 uur, mevrouw Ooyman-
Klein Tiessink

• Zelhem, 't Brinkhuus, verloting tijdens toneeluitvoering, 13 en 14 november 2009, toneelvereniging
Wees een Zegen

• Zelhem, ontheffing groepskamperen tijdens Jan van Beekrit, 6 en 7 november 2009, Zelhemse
Auto en Motorclub (ZAMC)

Verzonden op 28 oktober 2009:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promoten landelijke collecte Nederlandse

Stichting voor het Gehandicapte Kind, 13 t/m 22 november 2009, PromoBase media & advertising
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, 14 november 2009, motor kennismakingsdag met live-muziek

van 11.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 01.30 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, houden verloting, Side-car-party/G.H.W. Enzerink

• Zelhem, Smidsstraat 7-9, aanbrengen van een reclameobject, Stamhuis ontwerp & management-
bureau (in opdracht van de HEMA)

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 28 oktober 2009:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 9, bouwen serre
• Zelhem, Everhardinkweg 1, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 29 oktober 2009:
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, verbouwen boerderij in twee woningen

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 26 oktober 2009: 
• Drempt, Zomerweg 19A, geheel oprichten kleedaccommodatie met bijbehorende ruimtes

Sloopvergunningen 
Verzonden op 26 oktober 2009:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, slopen loods
Verzonden op 28 oktober 2009:
• Hummelo, Dorpsstraat 3, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de kerstmarkt op 12 december 2009 is de Kerkstraat, tussen de Dorpsstraat en

de Roggestraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Laag-Keppel, tijdens de sinterklaasintocht op 21 november 2009 zijn de Dorpsstraat en de

Wehlsedijk van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de Eldrikseweg,
IJsselweg en de Jonker Emilweg

• Vorden, tijdens de cyclocrosswedstrijden op 27 december zijn de Schuttestraat, tussen de
Vordensebosweg en de Ruurloseweg, en de Vordensebosweg van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. In het bezwaarschrift moeten staan:
de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 oktober 2009:
• Rha, Rhabergseweg 13, uitbreiden woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 26 oktober 2009:
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, bouwen werktuigenberging
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, aanbouwen cafetaria

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving 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 in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorontwerpbestemmingsplannen 'Buitengebied 2009;
Kuilenburgerstraat 4 Steenderen' en 'Buitengebied 2009; 
Enzerinckweg 8-10 Vorden'
De voorontwerpbestemmingsplannen:
• 'Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4 Steenderen' (dit plan heeft betrekking op de vergroting

van het agrarisch bouwperceel naar bijna 4 hectare ten behoeve van de uitbreiding van de
melkrundveehouderij)

• 'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10 Vorden' (dit plan betreft een functieverandering van
Agrarisch naar Kantoor (ten behoeve van agrarische natuurvereniging 't Onderholt) en Wonen)

en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 november t/m 16 december 2009 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575)
75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op deze voorontwerpbestemmingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft)
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Digitaal voorontwerpbestemmingsplan 'Laakweg, Drempt'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Laakweg, Drempt' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 5 november t/m 16 december 2009 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking
op het realiseren van 17 woningen aan de Laakweg in Voor-Drempt.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00863-VO01 
• op papier tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en

economische ontwikkeling
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid het plan in te zien dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/ NL.IMRO.1876.BP00863-/NL.IMRO.1876.BP00863-VO01. 
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen.

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

Digitaal ontwerpbestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Zelhem Dorp' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen
van 5 november t/m 16 december 2009 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op
actualisatie van diverse bestemmingsplannen door één nieuw bestemmingsplan voor de kern
Zelhem. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00864-ON01 
• op papier tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en

economische ontwikkeling
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid het plan in te zien dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00864-/NL.IMRO.1876.BP00864-ON01. 
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen

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

Vastgestelde bestemmingsplannen 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 oktober 2009 de volgende bestemmingsplannen
vastgesteld:
• 'Buitengebied 2008; Plan Mennink, Hengelo (Gld)'. Het plan heeft betrekking op de sloop van de

bedrijfsbebouwing van het voormalige agrarisch bedrijf Menninkweg 1, de functiewijziging van
het agrarisch bedrijf Menninkweg 3 in een woning en de sloop van overbodige bebouwing, het
bouwen van een nieuwe boerderij, natuurontwikkeling en extensieve landbouw op de bijbe-
horende agrarische grond, de legalisering en inpassing van de bestaande caravanstalling en
detailhandel op het perceel Hesselinkdijk 3

• 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 14, Keijenborg'. Het plan heeft betrekking op de bouw van
een tweede dienstwoning op het agrarisch bouwperceel Uilenesterstraat 14 in Keijenborg

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ont-
werpen. De bestemmingsplannen liggen van 5 november t/m 16 december 2009 tijdens openings-
tijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen deze
vaststellingsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

De besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen treden in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Ontwerpwijzigingsplan 'Hoog-Keppel, voormalige gemeentewerf'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Hoog-Keppel, voormalige gemeentewerf' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 5 november t/m 16 december 2009 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de bouw van vijf woningen op de voormalige gemeentewerf aan de
A.G. Noijweg 15 in Hoog-Keppel.

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Broekstraat 2, bouwen ligboxenstal, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'  
• Zelhem, Ruurloseweg 25, uitbreiden bedrijfsruimte, ontheffing voor het overschrijden van

de maximale toegestane goothoogte en hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening 2-1988' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Hamminkweg 5, vernieuwen en vergroten garage/schuur, ontheffing voor het over-

schrijden van het maximale toegestane bebouwingsoppervlak van bijgebouwen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008'

De bouwplannen liggen van 5 november t/m 16 december 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Streekplanherziening voor de herbegrenzing van de ecologische
hoofdstructuur (EHS)
Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten van Gelderland de nieuwe grenzen van de ecologische
hoofdstructuur in het Streekplan definitief vastgesteld. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is
daarbij op een paar punten aangepast. 

De vastgestelde streekplanherziening ligt voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van
het provinciehuis, Markt 11 in Arnhem en tevens in het gemeentekantoor van Bronckhorst bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. U kunt de definitieve tekst en de streekplankaart
ook downloaden via www.gelderland.nl/ehs

De vaststelling door Provinciale Staten bevat geen concrete beleidsbeslissingen en daarom is er
geen beroep mogelijk bij de Raad van State.

Ruimtelijk beleid



Openbare bekendmakingen - vervolg

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Bronckhorst, Lochem en Zutphen
Op 25 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten:
• de landschapsontwikkelingsvisie Bronckhorst, Lochem en Zutphen en
• de uitvoeringsstrategie en het uitvoeringsprogramma LOP Bronckhorst, Lochem, Zutphen

vast te stellen.
Het plan is opgesteld om sturing te geven aan ontwikkelingen in het buitengebied in het kader
van plattelandsontwikkeling. Het biedt ook een handvat om de wenselijkheid van onvoorziene
ontwikkelingen te kunnen beoordelen. Het LOP is hiermee een ontwikkelingsgerichte beleidsvisie.

Het LOP en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Tevens zijn de betreffende stukken te raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen � Ruimtelijk beleid � Landschaps-
ontwikkelingsplan Bronckhorst-Lochem-Zutphen.

Tegen de vaststelling van het LOP is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voornemen tot het plaatsen van panden op de gemeentelijke
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende panden te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Steenderen, Dorpsstraat 29
• Drempt, Roomstraat 5 (de schuurberg)

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 27 oktober jl. en liggen van 5 november
t/m 16 december 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs of 
W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

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

Erfgoedverordening 2008 gemeente Bronckhorst
Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 5 no-
vember t/m 16 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, De Leuke 6, ontwerpvergunning voor het veranderen van een schuur in een woonhuis

met een expositieruimte 

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 17 december 2009. Indien u dat

Monumenten

Wijziging voorrangssituatie Industriepark-Oude Stikkenweg, Zelhem
Om de verkeersveiligheid op de kruising Industriepark-Oude Stikkenweg in Zelhem te vergroten
hebben b en w op 28 oktober jl. besloten de kruising te wijzigen in een voorrangskruising. 
De voorrangskruising wordt ingesteld via bebording en haaientanden. Verkeer op Industriepark
krijgt voorrang boven het verkeer op de Oude Stikkenweg. 

Inspraak
Het plan ligt ter visie van 2 november t/m 14 december 2009. U kunt in die periode uw mening
erover geven. Als er geen bezwaren binnen komen, voeren we het plan eind 2009/begin 2010 uit.

Verkeer en vervoer

Legesverordening Bronckhorst 2009
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2009 de Leges-
verordening Bronckhorst 2009 vastgesteld.

De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Belastingen en organisatie-
ondersteuning in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar, maar
gratis te downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister
� Financiën en economie. De verordening treedt op 4 november a.s. in werking. 

Samenwerkingsovereenkomst en verordening rekenkamercommissie
De gemeentraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2009 ook vastgesteld:
• de samenwerkingsovereenkomst inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke

rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst,
Lochem en Montferland, en

• de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 

De samenwerkingsovereenkomst en de verordening liggen vanaf nu voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis bij de Griffie en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De samenwerkings-
overeenkomst en verordening zijn ook (gratis) te raadplegen via www.bronckhorst.nl onder
Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Bestuur en recht. 

De verordening treedt op 4 november a.s. in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. 
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact
opnemen met de heer C. Hofs of de heer W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

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.
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Acties geldig in de maanden nov. en dec. 2009.

Tijdens deze actie geen spaarzegels.

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



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 45 van
2 november t/m

7 november 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

WEEKAANBIEDINGEN



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

Openingstijden:
vrijdag 13.30-21.00
zaterdag 9.30-17.00

Kerst 2009Kerst 2009
Onbeperkt dineren en drinken voor een vaste prijs!

All-in dus!
25 en 26 december:

Tijd (3 ronden) Leeftijd Prijs (all-in)*

13.30 uur-16.00 uur 0 t/m 3 jaar € 2,50

4 t/m 11 jaar € 16,95

12 jaar en ouder € 34,95

16.30-19.00 uur 0 t/m 3 jaar € 2,50

en 4 t/m 11 jaar € 18,95

19.30-22.00 uur 12 jaar en ouder € 37,95

Alles is onbeperkt tot uw beschikking! Alle buffetten, inclusief ijs en alle drankjes,
* m.u.v. buitenlands gedistilleerd en likeuren.
U kunt net zo veel eten en drinken als u wilt!
Tijdig reserveren noodzakelijk!

www.wokmaxis.nl
Wok Maxis

Vordenseweg 32 • 7231 PC  WARNSVELD
tel. 0575 - 55 14 26

554753 Kerstaktie.indd    1 28-10-2009    15:37:15
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart
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Zo organiseerden ze een benefietcon-
cert, waarbij de opbrengst voor het
goede doel was, waren ze, met hun ge-
sponsorde voertuig voor de tocht, op
alle evenementen in de regio en werd

het bedrijfsleven bestookt met verzoe-
ken om sponsorgeld. Dankzij die inzet
zit de auto vol (sponsor)stickers en is
de financiële doelstelling gehaald. 
De auto was het tweede probleem,

want volgens de regels van de Dakar
Challenge mag het voertuig niet meer
dan ¤ 500,-- gekost hebben en mogen
de deelnemers en voor hooguit ¤ 250,-
- aan verbouwen. De opdracht is dus
om met een oud ‘barrel’ van Amster-
dam naar Dakar te rijden. Die auto
was redelijk snel gevonden, maar om
tijdens de tocht niet voor verrassingen
te komen, moesten Stephan en Ido
hun voertuig zowel technisch, als rij-
technisch leren kennen. Verder moest
er een imperiaal op gebouwd worden
en moest de vrachtruimte van de stati-
onwagon geschikt gemaakt worden

om in te slapen. Met een technische
opleiding, een baan als monteur bij
hoofdsponsor transportbedrijf Gesink
en de hulp van specialisten is de Volvo
Stationwagon in perfecte conditie en
klaar voor de tocht.
10 oktober reisden de Dakar-gangers
naar Almere om hun voertuig en uit-
rusting daar aan de organisatie van de
Challenge te laten zien en om op een
speciale baan de auto aan een defini-
tieve test te onderwerpen. Het team
slaagde met vlag en wimpel en mag
zelfs deelnemen aan de ‘Extreme’
Challenge, hetgeen inhoudt dat een
deel van de tocht wordt afgeweken
van de (min of meer) begaanbare we-
gen om daarmee mens en machine
aan een ultieme proef te onderwer-
pen.
De voorbereidingen zijn nu achter de
rug en aanstaande zaterdag, 7 novem-
ber, gaat het team, samen met andere
teams, op weg van Amsterdam naar
Dakar. Voor de eerste etappe naar
Zuid-Spanje (bijna 3000 km) hebben ze
tot dinsdag de tijd, want dan vaart de
veerboot, die ze in Marokko aan wal
zet. Daar gaat de groep uiteen in twee
groepjes, waarbij de groep van het Ke-
bu team het ‘Extreme’ gedeelte rijdt.
Uiteindelijk hopen Ido en Stephan op
28 november aan te komen in Senegal
(Dakar), waar de finishlijn ligt. Voor
hen zit de reis er dan nog niet hele-
maal op, want de bedoeling is om
door te rijden naar Gambia (500 km
zuidelijker), om daar de auto beschik-
baar te stellen aan een kraamkliniek.
Mocht de auto niet nodig zijn dan
wordt het voertuig geveild en gaat de
opbrengst naar de kraamkliniek. Pas
dan stappen Stephan en Ido op het
vliegtuig om terug te reizen naar Ne-
derland.
Via de website www.teamkebuzel-
hem.nl is het team tijdens de tocht te
volgen. Door sponsoring van de fa. Tip
Trailerverhuur kon een volgsysteem

op de auto gemonteerd worden, waar-
mee vijf maal per dag een signaal
wordt doorgegeven aan een satelliet,
die dat weer doorseint naar Nederland
en zichtbaar kan maken op de websi-
te.
Op de vraag wat ze zoal meenemen
voor problemen onderweg, komt
maar een karig antwoord. Er blijkt
maar weinig ruimte te zijn, dus naast
een viertal jerrycans met (ongeveer 80
liter) benzine en twee reservebanden
is er slechts beperkt ruimte voor ge-
reedschap en materialen. IJzerdraad
en trekbandjes blijken een belangrijk
hulpmiddel.
Naast de doelstelling om geld in te za-
melen voor ‘Spieren voor Spieren’ en
om de eindstreep te halen heeft het
team zich nog een derde doel gesteld.
Voor de Challange wordt een Trophy
beschikbaar gesteld voor het team dat
op de meest positieve manier andere
teams helpt om de eindstreep te ha-
len. Het helpen van anderen zit Ido en
Stephan van nature al in de aderen en
ze hopen die eigenschap ook tijdens
de Dakar Challenge te kunnen inzet-
ten.
De omgeving van beide avonturiers
leeft intens mee. Zo zorgde Stephan’s
oma, toen ze in de voorbereidingsperi-
ode met de auto bezig waren, steevast
voor een lekkere bak koffie met iets
lekkers erbij en hielp ze Stephan bij
het inpakken van zijn koffer.
Het is Ido en Stephan in de afgelopen
periode duidelijk geworden dat het
maken van een dergelijke tocht niet
kan zonder sponsoring en ze hopen
dan ook dat u allemaal even een kijk-
je neemt op hun website www.team-
kebuzelhem.nl om daar die sponsors
de aandacht te geven die ze verdienen.
Zaterdag 7 november om 7.30 uur
wordt het team in Zelhem uitge-
zwaaid om hopelijk 21 dagen later en
zo’n 8000 km verder op 28 november
aan te komen in Dakar.

Dakar Challenge voor 'Spieren voor Spieren'

Kebu-team klaar voor de grote uitdaging

Het afgelopen half jaar zochten Stephan Keuter en Ido Buunk regelmatig
de publiciteit om de regionale bevolking te informeren over hun grote
uitdaging voor dit jaar, de deelname aan de Dakar Challenge. De tocht is
enerzijds een sportieve en avontuurlijke uitdaging, maar wat voor Ste-
phan en Ido de afgelopen periode nog belangrijker was, had te maken
met het doel van de sponsortocht. De bedoeling was namelijk om ¤
10.000,-- aan sponsorgeld bij elkaar te brengen voor het doel ‘Spieren voor
Spieren’.

Mash bestaat anno 2009 uit Sacha
Reulink (gitaar en zang), Jos Teunis (gi-
taar en zang), Jeroen Baars (basgitaar)
en Robin Brinkman (drum en zang).
In 2004 begonnen Sacha en Jeroen sa-
men muziek te maken. “Dat was meer
gewoon een beetje oefenen,” vertelt
Sacha. “Ik vond het leuk om muziek te

maken. Jeroen ook en samen was ge-
zelliger. Toen kwam het idee om Jos er
een keer bij te vragen, toen waren we
al met z’n drieën.” Een drummer ont-
brak nog, maar die plek werd ingevuld
door Erik Witteveen.
Een naam vonden ze snel. “We hebben
gewoon het woordenboek gepakt,”

lacht Sacha. “We hadden het idee voor
een korte krachtige naam, maar het
moest wel betekenis hebben. Mash is
het Engelse woord voor wirwar, men-
gelmoes. En rondkijkend klopte dat
wel.” De website is www.mash-band.nl
geworden, want mash.nl bestond al.
Eind 2006 vertrok Erik voor een lange
buitenlandse reis en werd in Robin,
voorgedragen door Erik zelf, een nieu-
we drummer gevonden. Het klikte ge-
lukkig goed en na een keer te hebben
meegeoefend kon hij blijven. 

Mash legt zich toe op het coveren van
bekende top-100 nummers. “Het is wel
de bedoeling dat het heel veel op het
origineel gaat lijken. In het begin wil-
den we lekker muziek maken, maar
streven nu een bepaald niveau na. We
laten zien dat we hetzelfde kunnen als
de originele artiest. Dat is een uitda-
ging,” vindt Jeroen.
De jongens zijn vijf jaar geleden niet
zomaar een band begonnen. Robin
volgt het conservatorium voor docent
muziek en wil volgend jaar specialise-
ren in drums. Sacha is met zelfstudie
begonnen en nam later privélessen
voor de fijne kneepjes. Hij wil nog wel
piano- en zanglessen, maar de tijd ont-
breekt daarvoor vanwege zijn hbo op-
leiding. Jeroen begon als jongen met
klarinet- en later saxofoonles. Basgi-
taar spelen heeft hij zichzelf aange-
leerd, later aangevuld met privélessen.
Sinds maart van dit jaar heeft hij les
op de contrabas. Jos heeft nooit mu-
ziekles gehad en leerde zelf gitaarspe-
len. Wel volgde hij een half jaar zang-
les en oefent nu op toetsen. Een ge-
schikte toetsenist om de band te ko-
men versterken is nog wel een grote
wens. Ze zijn op zoek naar iemand die
goed in de groep past.
De band treedt zo’n twee keer per
maand op, tijdens kermissen of fees-
ten. De bandleden hebben alle techni-
sche benodigdheden zelf en tijdens
optredens gaan altijd vaste licht- en ge-
luidsmensen mee. De eerste jaren was
dit Gerard Reulink, de laatste drie jaar
Bas Teunis en het laatste jaar is ook

Huug Lohuis van de partij. Af en toe
worden akoestische optredens ver-
zorgd, waar de bandleden anders ge-
nieten van het muziek maken.
Ze zijn er trots op nog nooit voor een
optreden te hebben afgezegd. Elke
week wordt geoefend in een hiervoor
aangepaste en goed gelsoleerde
schuur in Olburgen. Om van de mu-
ziek hun beroep te maken, denken ze
wel eens na. “Iedereen heeft er een
baan naast,” vertelt Jeroen. “Voor mij
mag het wel hobby blijven.”
Op 7 november aanstaande wordt in
Zaal Heezen een geweldig feest ge-
vierd, compleet met lichtshow met
dank aan Huug en Rinaldo uit Hum-
melo, waar Huug veel mee samen-
werkt. “Tijdens het twintigjarig be-
staan van Heezen, november 2005,
speelden wij hier voor het eerst,” ver-
telt Sacha. ”En we vroegen ons toen af:
‘Hoeveel jaar bestaan wij eigenlijk’.
Dat bleek een jaar te zijn.” Sindsdien
spelen ze vaker bij Heezen en hebben
goed contact. “Bij Gerrit Heezen is
voor een muzikant ongeveer de beste
plek waar je op kunt treden,” vult Jos
aan. “Alles wordt geregeld, je komt
nooit tekort. Het is altijd goed gezel-
lig.” 
De inzet van het jubileumfeest is dat
mensen een leuke avond hebben. “Het
is een bedankje naar de mensen toe,”
vinden de bandleden. “Voor iedereen
die de afgelopen vijf jaar heeft gehol-
pen en op allerlei wijze de band heeft
gesteund. Daarom hebben we ook uit-
nodigingen verstuurd.”

Groot feest in Zaal Heezen in Steenderen

Vijfjarig jubileumoptreden Mash

Op 7 november 2009 wordt gevierd dat de coverband Mash vijf jaar be-
staat. In Zaal Heezen zijn genodigden en liefhebbers die avond welkom
vanaf 20.00 uur. Naast een optreden van Mash, verlenen de band Woodstar
en DJ W2 hun medewerking. De entree is vrij!

Jos, Sacha, Robin en Jeroen (v.l.n.r.) vormen de coverband MASH.

Het najaar is de periode van het
bokbier. Ieder merk heeft daarbij
z’n eigen smaak en daar waar de
‘pils’ drinkers het liefst hun eigen
merk drinken, is het bij bokbier
juist de nieuwsgierigheid die bier-
liefhebbers er toe verleid om ver-
schillende soorten uit te testen.
Zondag 8 november zorgen Berna-

det en Dirk Jan van café ‘de Tol’
voor verschillende bokbieren ‘op’
de tap en in flesjes. Van 15.00 tot
20.00 uur zijn de bieren te proe-
ven. De band ‘Moonyard’ is ge-
vraagd om vanaf 16.00 uur een op-
treden te verzorgen. De toegang is
gratis.

Bokbiermiddag bij ‘de Tol’
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties e

Nieuws tot maandag 12.0

Advertenties tot maanda

Overname van adverte

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007

39e jaargang no. 26

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

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterho

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele
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DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

BIZARRE FAMILIESHOW

VAN DE SJONNIES !

VERNIEUWDE SHOW...

4 UR STOP S ...U NON FEE T

HAARDEN- EN KACHELSHOW
VRIJDAG 6 NOVEMBER

van 9.00 - 20.00 uur

EN 

ZATERDAG 7 NOVEMBER
van 9.00 - 17.00 uur

Barendsen Vorden b.v.
onder andere

Barbas

Dru

Faber

Altech

RVS Rookkanalen

Isoduct

Morso

BARENDSEN
Zutphenseweg 15

Vorden

T 0575-552159

F 0575-552558

www.kachelsbv.nl

info@kachelsbv.nl

Vakkundig advies en volledige installatie

Haarden- en Kachelspecialist

U heeft mooi antiek/curiosa en verzamelgoed?
Wij kopen het graag van u...
Wij kopen en verkopen leuke oude spulletjes die weer door

andere mensen verzameld worden. Natuurlijk kunt u
proberen te verkopen via internet of zelfs een veiling, maar
hier zijn vaak kosten aan verbonden of er is veel tijd mee

gemoeid. Het Verzamelhuis, al 15 jaar in Warnsveld, koopt
graag en betaalt u contant.

Een voorbeeld van wat we zoeken…?
Glas en aardewerk, aanstekers, ansichtkaarten, art-deco,

automobilia, bakeliet, barometers, beelden, bestek, blikken,
blikken speelgoed, boeken, brillen, broches, camera’s, Dinky
toys, emaille voorwerpen, erotica, gereedschap, gewichten,

gouden- en zilveren voorwerpen, hengelsport, horloges,
inktpotten, ivoor, kandelaars, kerstversiering, keukengerei,

klokken, kurkentrekkers, lakstempels, letterdoeken,
luchtvaart, medisch, microscopen, militaria,

muziekinstrumenten, naaigerei, Olympische spelen,
onderscheidingen, parfumflesjes, poppen, poppen- of

kinderserviesjes, radio’s, reclameborden, 
reclame-voorwerpen, scheergerei, schilderijen, sieraden,

spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen,
stripboeken, stijlmeubelen, tegels, treinen, uurwerken, vazen,

verlichting, vismolens, vulpennen, weeginstrumenten,
zakhorloges, enz. enz.

Voor veel artikelen geldt dat deze een beetje oud of
bijzonder moeten zijn. Rommelmarkt- of kapotte spullen en

dingen die nog volop te koop zijn, komen meestal niet in
aanmerking voor inkoop.

Denkt u iets voor ons te hebben, zet het bij elkaar en bel ons
voor een afspraak. Wij komen dan bij u thuis! In de winkel

kan ook. Ook dan is het handig een afspraak te maken,
eventueel ook voor in de avonduren. Wij zijn ook

geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en
kunnen desgewenst een huis of kamer geheel schoon

opleveren.

VERZAMELHUIS
Henny en Bert Ubels,

Rijk straatweg 35, Warnsveld.
Tel. 0575 - 522919

s

OPEN: INDIEN AANWEZIG EN OP AFSPRAAK.

Café Uenk • Nieuwstad 13 • Vorden

Zaterdag 
7 november 2009

Established 2007

Rockaholic
100% pure rock

seventies • eighties • nineties
www.rockaholic.nl

Support act 

Jamvox
www.jamvox.nl

Aanvang 21.00 uur
Entree vrije gift!!

Eduva Licht en Geluid
www.eduva.nl

Ruurloseweg 13, GROENLO. Tel. 0544-46 45 55

WWW.AUTOARINK.NL

Kia Picanto 1.0 M-Bition Airco...............2006

Kia Rio II 1.3 6-drs. RS Airco Navi ........2004

Kia Rio II 1.5 5-drs. LS ..........................2004

Kia Rio II 1.5 5-drs. X-treme ..................2005

Kia Rio III 1.4 5-drs. LXE Airco..............2006

Kia Ceed SW 1.4 X-tra ..........................2008

Kia Mentor 1.6 LS Airco ........................2001

Kia Carens 2.0 EX 7-zits .......................2006

Kia Magentis 2.0 X-ecutive Navi............2006

Kia Sportage 2.0 Execute Leer .............2006

Kia Sportage 2.0 X-ception Navi ...........2007

Kia Sorento 2.4 EX AWD.......................2003

Kia Carnival 2.5 V6 LS ..........................2000

Kia Carnival 2.5 V6 EX..........................2002

Toyota Yaris 1.0 VVTi 3-drs. Terra Sport 2001

Toyota Yaris 1.3 VVTi 3-drs. Sol.............2001

Toyota Corolla 1.6 3-drs. XLi .................1996

Toyota Corolla 1.4 VVTi 3-drs. Terra ......2000

Toyota Corolla 1.3 Station Terra ............2000

Toyota Corolla 1.3 Liftback Terra ...........2001

Toyota Corolla 1.6 Sedan Terra Airco....1998

Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco ........2000

Suzuki Alto 1.1 5-drs. GLS ....................2003

Opel Astra 1.6 5-drs. Pearl Airco...........2000

Renault Clio 1.2 16v 5-drs. Authentique2002

Renault Scenic 1.6 RN Aida..................1999

DIESEL

Kia Carens 2.0 VGT EX Roetfilter .........2006

Kia Sorento 2.5 CRD EX AWD

Roetfilter..........................................2003

Kia Sorento 2.5 VGT Adventure 

Roetfilter.........................................2006

AUTOMAAT

Kia Rio II 1,5 5-drs. LS Automaat ..........2003

Toyota Corolla 1.6 VVTi 5-drs.

Luna Automaat................................2002

KIA-specialist

KIA-servicepartner voor Oost –Nederland

• Onderhoud door Kia-specialisten
• De optimale kwaliteit en zekerheid van originele 
Kia-onderdelen

• Gebruik van geavanceerde diagnoseapparatuur en 
gereedschappen

• Vaste prijzen: u weet dus waar u aan toe bent
• Vervangend vervoer mogelijk
• Alle voorkomende garantiewerkzaamheden



Maar dan komt het moment dat er
een nieuw leven start, alles is niet
meer vanzelfsprekend aanwezig, we
zullen nu samen verder moeten. Maar
hoe zal dat gaan. Er gebeurt zoveel en
verstaan we elkaar wel voldoende?
Het gaat niet alleen om het aanleren
van massage in deze cursus. In feite
leert de cursus het contact met de ba-
by verbeteren. Het gevoel van gebor-
genheid wordt versterkt. 
Rust en ontspanning bij de baby en
tussen ouder en kind wordt bevor-
derd. De baby kan er vaak beter van

slapen en ook op het huilgedrag kan
de cursus een gunstige invloed heb-
ben. Bovendien is de massage ook
goed voor de tastzin van het kindje en
stimuleert het de spijsvertering. 
Verder wordt er in de cursus onder an-
dere aandacht besteed aan tillen en
dragen, het leren herkennen van li-
chaamstaal en de motorische ontwik-
keling van het jonge kind.

De cursus is bestemd voor moeders,
vaders of verzorgers met baby's vanaf
ongeveer zes weken tot zes maanden.
Er is ruimte voor contact met andere
ouders. Ervaringen en wederzijdse ad-
viezen kunnen worden uitgewisseld.
Wijkgebouw Yunio/Sensire, Het Wie-
melink 40, Vorden. Woensdagmid-
dagen 2, 9, 16 december Aanmelding/
Informatie: tel. (0314) 35 64 31 of via:
cursusbureau@sensire.nl

Cursus babymassage
Het cursusbureau organiseert voor
Yunio in Vorden de cursus "Baby-
massage" . Liefdevolle aanraking is
net zo belangrijk als voedsel en
zuurstof. Veilig negen maanden in
de baarmoeder gewiegd en gevoed
worden is een hele ervaring.

Op deze beurs is dit jaar heel wat
nieuwe hobbyisten te zien. Er zijn on-
der andere keramiek, silhouette snij-
den, herfstkransen, iris vouwen,
warmte zakken sieraden, glas in
lood, borduurwerk op handdoeken/

theedoeken en badjassen enz. Op de
beurs kan men hier ook op bestelling
wat laten maken, het wordt direkt
voor u gemaakt en men kan zelf zien
hoe het gaat. Ook voor het hobby-
materiaal is er van alles te vinden.

De beurs is ook voor rolstoelgebrui-
kers (door het ruim op te zetten).
Voor verdere info (0573) 49 12 61,
www.hobbybeurs.organiseert.nl

Hobbybeurs Vorden
De jaarlijkse hobbybeurs in Vor-
den wordt dit jaar gehouden op
zondag 8 november a.s. in het
Dorpscentrum 6 te Vorden.

NUTZ 
De aftrap van deze avond werd gedaan
door de band Nutz. Zij kregen het pu-
bliek al mooi op hun hand, met mooie
nummers van o.a. Coldplay en The
Golden Earring. Het mooie van deze
band is dat de drummer veel van de
leadzangpartijen voor zijn rekening
neemt. Iets wat je niet vaak ziet bij
bands. De gitarist van de band kon he-
lemaal los gaan met nummers van o.a
Pink Floyd en John Mayer. Zijn solo's
werden zeer gewaardeerd door het pu-
bliek. Ook de strakke toetsenist maak-
te er een mooi feest van tijdens het
nummer Everybody van The Blues
Brothers.

BATTY MINX
De band Batty minX mocht als tweede
band aantreden en deden dat met een
ijzersterk repertoire. Er stond dan ook
een zangeres op het podium die haar
stem niet aan het sparen was. Met
prachtige uithalen in het mooie num-
mer Michelle van Anouk maakte Ju-

dith Brink dat het publiek genoot van
haar performance. Verder veel lekkere
stevige rocknummers van bands als
K's Choice, No Doubt, Black Crowes.
De viermans band rockte er flink op
los! Niet voor niks stond de band ook
al op de vorige editie! Maar ook een
rustpuntje in de set werd enorm ge-
waardeerd; Het nummer To make you
feel my love van Adele kwam goed uit
de verf. 

BIG=U
Als laatste band mocht aantreden de
nieuwe vordense belofte; De band
Big=U (spreek uit: big issue). Een band
die eind vorig jaar is ontstaan, en
waarvan duidelijk is dat de lat hoog
ligt bij de bandleden. Wat vooral op-
viel was de repertoire keuze. Erg lekke-
re nummers van o.a. The Beatles en
The Romantics werden afgewisseld
met hedendaagse rocknummers van
bands als Kings of Leon, U2 en Milow. 

Zanger Gert Kraayenzang kon zijn ziel
en zaligheid helemaal kwijt in het
nummer Free Falling van John Mayer.
En gitarist Thijs Eckhardt kon heerlijk
soleren tijdens Always on the Run van
Lenny Kravitz. Drummer André Jim-
mink en bassist Ivo Eijkelkamp gingen
kompleet uit hun dak tijdens afsluiter
Born to be Wild van Steppenwolf. Het
publiek trouwens ook !! 

Kortom volgens het publiek was Big=U
een terechte afsluiter van deze leuke
3e editie van de pop / rock avond!

Geslaagde pop/rock avond
De derde editie van de pop / rock
avond in de grote zaal van De Her-
berg kan weer als een succeseditie
worden gezien. De sfeer was goed
en het publiek was er in ruime ma-
te en natuurlijk zorgden de drie
optredende bands voor het nodige
muzikale vertier. Zoals inmiddels
bekend traden er tijdens deze
avond allemaal bands op waar ten-
minste één vordense muzikant in
zit !

Dit voormalige, kleine koninkrijkje,
dat in de Himalaya ligt en grenst aan
India en Tibet, staat in het westen
vooral als exotisch bekend, maar wei-
nig mensen weten er echt iets van,
al zal menigeen zich nog wel de
moordpartij in 2001 herinneren,
waarbij de kroonprins vrijwel zijn ge-
hele familie uitroeide, omdat hij niet
mocht trouwen met het meisje van

zijn keuze. De maolstische opstande-
lingen, al jaren actief, wisten in 2008
de republiek te vestigen. Mevrouw
Bosch zal haar kennis en ervaringen
met ons delen. De avond zal verlucht
worden met dia's. Tevens biedt deze
avond de laatste gelegenheid om zich
nog op te geven voor de excursie 18 no-
vember aanstaande naar de Amaryllis-
kwekerij in Wilp.

Ook niet-leden met belangstelling
voor Nepal worden van harte uitgeno-
digd. Locatie: gebouw Withmundi,
Dorpsstraat Wichmond.

Oecumenische vrouwengroep Wichmond Vierakker

Nepal-lezing
Woensdagavond 11 november zal
mevrouw Janny Bosch uit Vorden
verslag komen doen van haar reis
door Nepal.

De schoenendozen gaan naar afgele-
gen en arme gebieden in de wereld en
worden uitgedeeld aan kinderen in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en
sloppenwijken. Dit jaar in Tanzania,
Kameroen, Oeganda en de Filippijnen.
Elk kind, dat daar een doos krijgt,

maak je enorm blij, vergeet even zijn
verdriet, misère.

Op de scholen loopt de actie tot en
met vrijdag 6 november. Zondag 8 no-
vember wordt de actie afgesloten in
een Raad van Kerkendienst in de

Christus Koningkerk. Ds. Kool is de
voorganger, het Jongerenkoor Strong,
de Jongerenband en een aantal kinde-
ren zullen meewerken aan deze dienst
voor jong en ouderen. Na afloop is er
koffie, thee en limonade.

Iedereen is van harte welkom, of u, jij
nu wel of niet meedoet aan de actie.
We hopen op een volle kerk en veel
dozen, want...

Elke gevulde doos hier, betekent een
blij kind daar.

Schoenendoosactie in Vorden gestart
Deze week zijn heel veel kinderen, maar ook ouderen, in Vorden in de
weer met een schoenendoos. Zij versieren de doos en vullen deze dan met
schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed en een knuffel. Waarom doen ze
dit??  Omdat ze meedoen aan de Schoenendoosactie. Deze actie is zondag
25 oktober gestart in de Vordense kerken (Sameritan's Purse Actiekids) en
maandag 26 oktober op alle Vordense scholen [Edukans Schoenmaatjes].

DASH H1 GAAT ONDERUIT
Op zaterdag 31 oktober gingen we
voor onze internationale wedstrijd in
bij Duitsland naar Dinxperlo.
Aangezien Favorita hier en daar ook al
enkele punten had gemorst, hadden
we er alle vertrouwen in dat we dit
jaar punten mee konden nemen naar
Vorden.
De eerste set verliep nogal moeizaam,
laten we zeggen dat we nog even
moesten wennen aan de zaal, het
licht, het rumoer, de bal, en meer van
dat soort dingen. Tegen de tijd dat het
een beetje begon te lopen was de ach-
terstand al te groot en we verloren
met 25-18.
De tweede set ging mooi gelijk op.
Jammer genoeg bleven we meer per-
soonlijke fouten maken dan de tegen-
stander, waardoor we de hele set ach-
ter de feiten aan bleven lopen. Toch
werd het op het laatst nog spannend,
maar verder dan 25-23 konden we niet
komen.
De derde set begonnen we zwak en Fa-
vorita nam al snel een voorsprong van
zes punten. Op het moment dat we zo
rond de 15 punten kwamen, ging het
beter lopen en kwamen we ook weer
dichterbij. Helaas was de schade te
groot om te kunnen herstellen en ook
deze set ging naar Favorita met 25-21.
De vierde set kunnen we kort over zijn
25-14. Was niet best. Dit was zo'n wed-
strijd waarover een bekend sportanaly-
ticus eens heeft gezegd: "Wat d'r nie in
zit, kuj der ok nie uut haal'n". En daar-
mee is eigenlijk alles gezegd.
De volgende wedstrijd is aanstaande
zaterdag in Vorden tegen Wevoc H3
om 17.00 uur.

DASH DAMES 1 HERPAKT ZICH
Dash-Polaris Uitslag 3-1
De dames van DASH mochten na twee
uitwedstrijden weer eens thuis hun
kunsten vertonen. De tegenstanders
kwamen uit Helmond. De dames van
VC Polaris waren bekend bij DASH (fi-
nancieel bijgestaan door Visser mode).
Vorig jaar werd zowel uit als thuis van
Polaris verloren. Maar er kan veel ver-
anderen in één seizoen. Het team
bleek niet aangevuld te zijn met nieu-
we speelsters.

De dames van DASH begonnen sterk
aan de wedstrijd, door de vele goede
services en het goede blok wisten de
'zwart-roden' de eerste set gemakkelijk
naar zich toe te trekken. De eerste set
wisten de dames van DASH dan ook
met 25-16 te winnen. Vol goede moet
begon DASH aan de tweede set. DASH
wist de dames van Polaris wederom
goed onder druk te zetten, de dames

uit Brabant konden niet goed met de
druk omgaan, waardoor de tweede set
dan ook met 25-17 gewonnen werd. De
derde set begon weer strijdvaardig en
de dames van de jubilerende volleybal-
vereniging uit Vorden (Dash bestaat
dit jaar 50 jaar) waren zeer gebrand op
de derde setwinst. Er werd weer fana-
tiek begonnen aan de derde set. DASH
bracht de bal goed naar de spelverde-
ler, waardoor er in de aanval veel ge-
scoord werd. Er werden een aantal lan-
ge rally's gespeeld waarin in DASH
goed stond te verdedigen. Daardoor
werd de derde set overtuigend gewon-
nen met 25-19. De vierde set begonnen
de dames minder sterk, door de goede
services van Polaris, kwam DASH dan
ook op een achterstand. De dames van
DASH vochten hard terug want ze wil-
den het vijfde punt ook in Vorden la-
ten. Coach Carlo Schutten probeerde
DASH weer in de wedstrijd te brengen
door een aantal wissels. Maar het
mocht niet baten voor de dames uit
Vorden, de vierde set werd verloren
met 21-25. 

Zaterdag aanstaande mogen de dames
uit het mooie Achtkastelen dorp hun
kunsten vertonen in Ootmarsum. De
wedstrijd start om 14.00 uur en dit
keer is Set-up '65 de tegenstander. 
(DASH uit Vorden wordt naast shirt-
sponsor Visser Mode tevens gespon-
sord door Bistro 'de Rotonde' en sport-
school STRADA)

DASH UITSLAGEN WEEK 44
Za 31 oktober 
Dash DS 1 - VC Polaris DS 1 3-1
Favorita HS 2 - Dash HS 1 4-0
Dash DS 3 - Labyellov DS 2 1-3
Dash DS 5 - Langhenkel... DS 9 4-0
Longa'59 HS 5 - Dash HS 3 4-0
D.V.O. DS 8 - Dash DS 6 3-1
MEVO MB 1 - Dash MB 3 4-0
Dash DS 4 - Kerkemeijer... DS 2 1-3
Longa'59 MB 3 - Dash MB 1 1-3
Dash MB 2 - Tornado La... MB 1 1-3
Dash MC 2 - Tornado La... MC 1 0-4

PROGRAMMA DASH WEEK 45
Zaterdag 7 november 
09:00 Langhenkel MC 1 - Dash MC 1
10:15 Kerkemeijer ... MB 2 - Dash MB 2
13:00 Dash DS 2 - Victoria DS 1
13:00 Dash MB 1 - Langhenkel MB 1
13:30 Grol MC 1 - Dash MC 2
14:00 Kerkemeijer ... DS 3 - Dash DS 3
14:00 Set-Up'65 DS 2 - Dash DS 1
15:00 Dash HS 3 - Langhenkel O... HS 7
15:00 Dash MB 3 - Blok '71 MB 2
15:00 Dash HS 2 - VIOS Eefde HS 3
17:00 Volga DS 2 - Dash DS 4
17:00 Dash DS 6 - Blok '71 DS 1
17:00 Dash HS 1 - Wevoc HS 3

D a s h

VORDEN - GENDRINGEN 5-2 
Met een uitstekende oefenpot tegen Pax
(2-0 winst) was het zelfvertrouwen, na
het dramatische verlies tegen AD '69,
weer wat opgevijzeld. Hoewel Vorden
niet al te sterk begon, had het geen kind
aan Gendringen. De doelpunten waren
allemaal even fraai. Was het à la van
Basten doelpunt van Dennis Wentink
tegen Pax er één om in te lijsten, dan
heeft Frank Hiddink met de geweldige
omhaal recht op een tweeluik. Vorden
begon matig aan de wedstrijd door dat
het positioneel niet helemaal klopte,
maar Gendringen kon daarvan niet pro-
fiteren, omdat het alleen maar de lange
bal hanteerde. Geleidelijk kwam Vor-
den beter in de wedstrijd en dat zou
worden bekroond met een fraai doel-
punt van Bart Stokman in de 20e mi-
nuut. Frank Hiddink gaf een pass op
maat en de snelle Stokman tekende de
1-0 aan. Even later had de laatste man
van Gendringen moeite met het contro-
leren van de bal en opnieuw was Bart
Stokman de hele verdediging te snel af.
Hij werd door de doelman binnen de be-
ruchte lijnen onderuit gehaald. Scheids-
rechter Nijhuis kende een stafschop toe
en was clement voor de doelman, die er
met een gele kaart van af kwam. Het
zou niet tot een doelpunt leiden, want
Dennis Wentink mikte tegen de paal.
Gendringen kwam niet echt aan voet-
ballen toe en het kreeg dan ook geen
uitgespeelde kans, hoewel de hoge bal-
len in de doelmond wel voor dreiging
zorgde. Op slag van rust maakte Rob En-
zerink met een boogbal er 2-0 van. In de
tweede helft zette Vorden direct druk
naar voren. In de 50e minuut maakte
Frank Hiddink een achterwaartse salto
en de bal verdween onhoudbaar in de
bovenhoek. Een doelpunt om in te lijs-
ten. 3-0 Vorden liet de teugels wat vieren
en daar profiteerde Gendringen van dat
uit een hoekschop de 3-1 scoorde. Door
het aandringen van Gendringen ont-
stond er ook meer ruimte voor de Vor-
den spitsen. Een combinatie uit het
boekje tussen Rob Enzerink en Frank
Hiddink betekende de 4-1, want de doel-
man was kansloos op de inzet van
Frank Hiddink, die daarmee zijn twee-
de doelpunt scoorde. Scheidsrechter
Nijhuis had iets gezien wat een ieder
kennelijk was ontgaan, want hij legde
tot ieders verbazing de bal bij Vorden op
de elfmeter stip. 4-2 Bart Stokman zorg-
de met een tweede doelpunt voor een
klinkende eindstand. Bas Schroer speel-
de zich goed vrij en legde de bal pan-
klaar voor de aanstormende Stokman
die verwoestend uithaalde en de 5-2 op
het scorebord plaatste. Een overtuigen-
de overwinning voor de ploeg van trai-
ner Theo Hulshof.

V V  Vo r d e n

Bonne Route is een dialect-muziek-
groep die in 2005 werd opgericht. Zij
spelen liedjes in de eigen streektaal,
waarin vooral de Achterhoekse leefstijl
en ‘gemudelukheid’ centraal staan.

Aanvankelijk bestond het repertoire
vooral uit volksmuziek uit verschillen-
de landen en hier komt dan ook de

naam Bonne Route vandaan; Goeie
Reis. Maar zoals met elke reis, kwa-
men ze weer thuis in de Achterhoek,
waar hun roots liggen. In de jaren die
volgden is een eigen stijl ontstaan,
waarin humor, verleden en heden,
ontspanning en vrolijkheid te vinden
is. De teksten en muziek, gespeeld op
akoestische instrumenten, zijn gro-

tendeels van eigen hand. De optredens
van Bonne Route komen het beste tot
zijn recht voor een luisterend publiek,
dat het dialect een warm hart toe-
draagt. Deze zomer is een CD uitgeko-
men. Bonne Route bestaat uit Hans
Westerveld, zang, gitaar en banjo;
Wim Smit, contra-bas, cello en zang;
Inge te Boekhorst, zang, viool en ac-
cordeon en Stef Geurtzen, gitaar,
mondharmonica en zang. Het optre-
den begint om 8 uur en kost 7,50 euro,
inclusief koffie/thee en cake.

Van harte welkom op 16 november
aan de Banninkstraat. Er zijn geen ge-
reserveerde plaatsen, dus kom op tijd.

Optreden Bonne Route
De culturele activiteiten voor 2010 in de kerk van de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap aan de Banninkstraat in Hengelo Gld. worden op 16 novem-
ber afgesloten met een optreden van de bekende Achterhoekse band Bon-
ne Route. Deze band was drie jaar geleden ook al in het zelfde gebouw en
verzorgde toen een prachtig optreden. Op verzoek van velen willen we u
graag gelegenheid geven om opnieuw een avond te genieten van deze Ach-
terhoekse band.



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

Voorzitter Aalderink sprak het aanwe-
zige gezelschap toe. Het Staring Insti-
tuut is, samen met andere partijen,
druk bezig met het vormen van een
Regionaal Historisch Centrum Achter-
hoek in gebouw Het Brewinc in Doe-
tinchem. Er wordt veel samengewerkt
met historische verenigingen, waar-
van alleen al in de Achterhoek en Lie-
mers meer dan 20.000 mensen lid
zijn. “Mensen die iets hebben met cul-
tuur en historie,” aldus Aalderink.
Deze middag ging het om het boek
‘Boerderij- en Veldnamen in Steende-
ren’. Er werd in de jaren ’60 al begon-
nen met de inventarisatie en velen
werkten er aan mee. Gedurende het
proces echter, overleden een aantal
mensen. “Je ziet dat mensen op latere
leeftijd heel veel hebben met historie
en veldnamen,” weet Aalderink. Het
boek over de voormalige gemeente
Steenderen is de laatste in rij. De in-
ventarisaties van de vier overige ge-
meenten die Bronckhorst vormen, wa-
ren al voor de gemeentelijke herinde-
ling gepubliceerd: Hengelo Gld. in
1988, Vorden: 1996, Hummelo en Kep-
pel: 1997 en Zelhem in 1998.

Naamkundige Loes Maas, samen met
A. Schaars de redactie van het boek
vormend, karakteriseerde Steenderen
naamkundig gezien, in verhouding
tot de rest van de Achterhoek. In de
80er jaren maakte zij tijdens een be-
zoek aan wijlen Pater Koekoek kennis
met veld en boerderijnamen in Steen-
deren.
“Als je er een luchtige blik op werpt,
dan zie je al dat het naammateriaal ty-
pisch westelijke trekjes vertoont,” al-
dus Maas. “Een naam als ‘ois’, wat
(wei)land langs water betekent, sluit
direct aan bij het Gelders rivierenge-
bied.” Als voorbeelden dienen Ooi bij
Beek in Ubbergen of Ballenooien. Ver-
der legde ze uit over de namen hank,
plas, veld en enk.
Steenderen heeft grote hoeveelheid
grondsoorten, ideaal voor het ont-
staan van namen die iets zeggen over
de bodem. “We hebben hier bijvoor-
beeld zand, klei, leem, veenachtige
grond, zand op klei, klei op zand,
zand met ijzeroor en zand met grind,”
vertelt zij verder. Dat leverde namen
op als De Zanderije, Leemslag, Slijk-
slag, het Ven en ‘t Griet. De Tichelkoe-
le is de plaats waar geticheld werd, het

leem op klei werd gedolven voor de
baksteenfabricage. In Bronkhorst, bij
het veer aan de IJssel, stonden midden
19 eeuw drie steenovens. In dit cen-
trum van baksteenfabricage werden
per jaar 3 miljoen stenen gebakken.
Naast in eigen streektaal gevormde na-
men, zijn er ook vernoemingnamen:
een stuk grond of gebouw vernoemd
naar een plaats elders of een speciale
gebeurtenis. “In Steenderen is als ver-
noemingnaam bijvoorbeeld opgete-
kend West Vlaanderen, het voormali-
ge heidegrond bij boerderij Borris-
kamp in het zuidoosten van Steende-
ren.” Ook de namen Antwerpen en Ba-
tavia komen voor, waarschijnlijk om
moeilijk te bereiken, te ontginnen of
onvruchtbare gronden aan te duiden.

Ab Aalderink werkte met Marco
Keurentjes aan het boek. Hij vertelde
over de belangengroep die in 1986 bij-
een kwam om de veldnamen van de
gemeente Steenderen in kaart te bren-
gen. Met de vereniging kleine kernen
en andere instanties hielden zij rugge-
spraak. Op 10 oktober 1986, net 23 jaar
geleden was het onderhoud met Cor
Hofs en Jan Tieken. Jan Wolters, Henk
Helming, Derk Weijers, Henk Harm-
sen en Henne Scholten gingen in ge-
sprek met Henk Krosenbrink, toenma-
lig directeur van het Staring Instituut,
later opgevolgd door Stef Grit.
Henne Scholten tekende Bronkhorst
op. Olburgen en Rha werd gedaan
door Lebbink van de Pupelier en Gos-

selink de timmerman. “Toen ik 25 jaar
getrouwd was, heb ik een boerderij-
kaart uitgebracht,” vertelt hij verder.
“En Lex Schaars van het Staring Insti-
tuut vroeg mij toen om Toldijk en
Steenderen in kaart te brengen. Baak
was niet meer nodig, want Pater Koe-
koek had monnikenwerk verricht.
Waarom zouden wij dat overdoen.” In
zijn schaarse vrije tijd als dorpskruide-
nier, ging Ab een paar dagen van de
week aan het werk. Hij moest echter
na drie jaar wegens gezondheids-
klachten stoppen. Alles wat hij had,
bracht hij veilig onder bij Lex Schaars.
Het lag jaren stil, voordat Marco
Keurentjes het overnam. Hij ging in
gesprek met mensen van in de 80, 90
soms wel tegen de 100. “Dat was
prachtig. Ze wisten zo veel, Arend Heb-
bink uit de Paardestraat wist binnen
een straal van twee kilometer elk stuk-
je grond bij naam te noemen. Daarna
wist hij het niet meer, maar dat was
niet erg, dat wist een ander wel weer,”
vertelt Ab enthousiast. De namen wer-
den genoteerd zoals het in de volks-
mond werd genoemd. Zo staat Papen
Duivestaart benoemd als de Doevestat.
Boerderij De Kuilenburg, vroeger on-
derdeel van het landgoed van de do-
minee, heette vroeger De Motterkule.
“In overlijdensaktes kwam ik tegen: de
Modderkuil,” lacht Ab. “Nou, ik weet
zeker dat het precies dezelfde is, maar
ze wilden er iets mooiers van maken.”

Henk Aalderink bedankte Ab Aalde-
rink en Marco Keurentjes, maar ook
de vele vrijwilligers en sponsors. “In
Steenderen zijn 130 personen geweest,
die uiteindelijk 1700 namen bij elkaar
hebben gekregen en in zo’n gebied is
dat heel bijzonder.”
Wethouder Baars kreeg, als publieks-
vertegenwoordiger, maar ook als wet-
houder ruimtelijke ordening van de
oude gemeente Steenderen, het eerste
exemplaar. Het is een zwart-wit boek
geworden. “Voorzitter, dank u wel. Ik
heb de neiging om meteen te gaan kij-
ken wat er in staat. Wat is er mooier

dan van het gebied waar je bent gebo-
ren en opgegroeid, kenmerken van de
jeugdjaren terug te vinden,” vertelt
wethouder Baars. “Want als jonge jon-
gen mocht ik helpen bij de boer en
dan was het: ‘Ga je even naar de Koe-
wei of naar de Brink of de Helles’. Je
wist precies waar je naar toe moest.”
Hij realiseert zich dat als iemand ou-
der wordt, er meer gesproken wordt
over mensen die prachtig konden ver-
tellen, maar die er helaas niet meer
zijn. “Eigenlijk moeten wij met veel
meer zorg die verhalen, die cultuur
van toen, die nu vertelt kan worden,
met elkaar vastleggen. Het is zo waar-
devol, dat je weet waar je vandaan
komt.”
Hij pleit ervoor om de cultuur van De
Achterhoek vast te houden, ook in na-
men, straten, of prachtige geschriften
als deze. “Ik weet zeker dat het Westen
tot de conclusie komt, dat in het Oos-
ten heel veel wijsheid zit!”

Voorzitter Henk Aalderink dankte de
sprekers voor hun woorden, de organi-
satie voor de ontvangst deze middag
en de aanwezigen voor hun komst. De
bestelde boeken werden bij de direc-
teur van het Staring Instituut, Stef
Grit, opgehaald. Met veel belangstel-
ling openden men de boeken. Gezocht
werd naar de eigen woonplek op de
kaarten achterin het boek. In 22 kaar-
ten is het gehele gebied van de voor-
malige gemeente Steenderen weerge-
geven. Het voorwoord werd geschre-
ven door de voorzitter van de Stich-
ting Staring Instituut Henk Aalderink,
waarna een uitleg volgt over het ont-
staan van veldnamen in Steenderen,
geschreven door Loes Maas. Naast een
lijst van medewerkers en informanten
is een overzicht geplaatst opmerkin-
gen van deze mensen. Tenslotte is een
straatnamenregister opgenomen. Het
boek is te koop bij het Staring Insti-
tuut in Doetinchem en drogisterij De
Vijzel en Supermarkt Aalderink in
Steenderen.

Boerderij- en Veldnamen voormalige gemeente Steenderen in boekvorm

Eerste exemplaar voor wethouder André Baars

Donderdagmiddag 29 oktober jl. kwamen ruim 50 gelnteresseerden in de
boerderij- en veldnamen van de voormalige gemeente Steenderen bijeen
in Zaal Het Anker. Maar liefst 23 jaar geleden werd gestart met het opte-
kenen van de gegevens, die nu in een prachtig boek werden verzameld.
Voorzitter van het Staring Instituut Henk Aalderink overhandigde het
eerste exemplaar aan wethouder André Baars, die in de tijd van voor de ge-
meentelijke herindeling wethouder was in deze gemeente Steenderen.

Wethouder André Baars krijgt van Voorzitter Henk Aalderink het eerste exemplaar overhandigd.

Met veel interesse wordt het boek opengeslagen en de eigen woonplek op de kaarten ge-
zocht.

SOCIÏ NIEUWS
Sociï ging met een goed gevoel op be-
zoek bij KSH, gelukkig weer een paar
geblesseerd geweest zijnde spelers te-
rug op de bank zodat trainer Steffens
iets meer keuze mogelijkheden
heeft..Met dit gegeven verwacht je een
mooie wedstrijd maar dat was deze
middag aan geen van beide teams be-
steed. Na drie min lag de 1-0 al achter
doelman Vreeman, door vanaf het be-
gin niet scherp te zijn. Mark schoena-
ker zorgde fraai voor de 1-1, maar uit
een hoekschop werd het via een eigen
goal weer 2-1 voor de thuisclub. De be-
ste man van het veld, scheidsrechter
Spexgoor wees in de 35 min naar de
stip en de terecht toegewezen straf-
schop werd door Jan Willem Krijt
steenhard onhoudbaar ingeschoten 2-
2. Kevin Esselink had met een mooie
stiftbal de 2-3 op zijn schoen maar de
bal kwam via de lat het veld weer in.
Het scorebord gaf al lang 45 min aan,
maar toch werd het in blessure tijd op

Vo e t b a l een zeer vervelend moment nog 3-2
ook. De ruststand.
Na de thee werden Gert -Jan Loman en
Johan Riefel ingebracht voor Teun Lo-
man en Martijn Peters, iets meer op de
aanval maar hier kwam weinig van te-
recht het was de gehele tweede helft
erg rommelig van beide kanten Door-
dat Sociï voor de 3-3 ging, vielen er ve-
le gaten achterin en daarvan wist de
thuisclub te profiteren en bepaalde de
eindstand op 4-2.
A.s. zondag spelen we de derby thuis
tegen Keijenburg aanv 14.00 uur.

VERDER UITSLAGEN.
Sociï 2 - Klarenbeek 3 2-5
De Hoven 3 - Sociï 3 3-2
Baak 4 - Sociï 4 2-2
Sociï 5 - Be Quick 7 2-1.

PROGRAMMA 8 NOV
Sociï 1 - Keijenburgse Boys 1
Lochem 4 - Sociï 2
Sociï 3 - Erica 76 6
Sociï 4 - De Hoven 4
Vorden 6 - Sociï 5.

De tweede lezing in de serie literaire
ontmoetingen staat alweer op stapel.
Culturele instellingen en Boekhandels
uit Doetinchem organiseren op 15 no-
vember een ontmoeting met Herman
Koch. Koch is de winnaar van de NS
Publieksprijs 2009 met zijn boek Het
Diner.

Koch werd geboren in Arnhem en ver-
huisde met zijn ouders al op zijn twee-
de naar Amsterdam. Hij zat daar later
op het Montessori Lyceum, maar werd
van school gestuurd. Toch begon Koch
daarna aan een studie. Hij studeerde
drie maanden Russisch, en koppelde
aan deze studie ook reizen. Zo werkte
hij een jaar op een boerderij in Fin-
land.

Koch is bekend als acteur, voorname-
lijk van de televisieserie Jiskefet, maar
is ook schrijver en columnist van de
Volkskrant. In 2005 schreef hij het dic-
tee voor het Groot Dictee der Neder-
landse Taal. Hij is getrouwd met de
Spaanse Emalia en heeft een zoon Pa-
blo (1994) en woont voornamelijk in
Spanje. Koch schreef ook onder de
naam Menno Voorhof.
Zijn laatste roman "Het diner" is een
klassiek en hecht opgebouwde roman
over vier ouders die een dilemma heb-
ben met betrekking tot de loyaliteit
aan hun kinderen wanneer ze te we-
ten komen dat die kinderen een zwerf-
ster hebben vermoord.

De andere ontmoetingen uit de serie

literaire ontmoetingen zijn:
Herman Brusselmans, 24 januari 2010
Abdelkader Benali, 14 maart 2010

Literaire ontmoetingen is een initia-
tief van Volksuniversiteit Doetin-
chem, Bibliotheek West-Achterhoek,
De Gruitpoort, Boek en Buro en Raad-
geep & Berrevoets.
Reserveren voor de lezingen kan bij de
boekhandels. Boek en Buro, tel.: 0314
391800. Raadgeep & Berrevoets, tel.:
0314 323119.
Alle voorstellingen zijn in De Gruit-
poort en beginnen om 20.00 uur. Kos-
ten € 8,50. 

Meer informatie vindt u ook op
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Schrijvers dichtbij: Herman Koch

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws: www.contact.nl
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Op 8 november komt vader H. Steren-
berg naar Vierakker; hij is als cele-
brant verbonden aan Pokrof, landelij-
ke koepel van katholieke gemeen-
schappen van de Byzantijnse rite. Hij
wordt geassisteerd door diaken F.
Aarts en acoliet A. Bourgonje.  Het
mannenkoor van de Twentse Wladi-
mirgemeenschap (Hengelo) verzorgt
hier de koorzang. Dat gebeurt in
steeds voortgaande dialoog met de
priester en de diaken. Een half uur
vooraf aan de eigenlijke liturgie   die
om 11 uur aanvangt en ongeveer an-
derhalf uur duurt   begint de priester
reeds met zijn voorbereidende gebe-
den en handelingen. Normaliter is het

priesterkoor door een 'iconostase', een
iconenwand met poorten, afgeschei-
den van het schip der kerk. Laat de si-
tuatie dit niet toe, dan zullen een aan-
tal staande iconen een symbolische
vormen. Het afgescheiden zijn duidt
op het heilige van de plaats, waar
Christus' offer plaatsvindt. De dienst
laat zich goed volgen aan de hand van
een fraai liturgieboekje, dat ook vol-
gende keren te gebruiken is. Bij de in-
gang vindt u tevens 'diptieken', inten-
tiebriefjes die u, voorzien van de voor-
naam van een of meer levende of over-
leden personen, tezamen met een
'prosfoor' (communiebrood) en een sti-
pendium kunt afgeven. Er bestaat ver-
der gelegenheid een kaarsje op te ste-
ken bij een icoon vóór in de kerk. Na-
dere toelichting wordt ter plaatse ge-
geven. Wie dat wenst, kan op oosterse
wijze te communie gaan, waarbij hij
van de priester de heilige gave in beide
gedaanten op een lepeltje ontvangt.
Het blijft daarnaast mogelijk op de ge-
wone, Romeinse wijze te communice-
ren. 

Na afloop kan men de voorin neerge-
legde gewijde (niet-geconsacreerde)
resten van de prosforens meenemen,
bijvoorbeeld voor een zieke thuis. Na
afloop van de viering zal er een deur-
collecte zijn, waarvan de opbrengst ge-
heel ten goede komt aan de eigen
kerk. Tevens worden na afloop icoon-
reproducties aangeboden.

Bijzondere eucharistieviering
Op zondag 8 november a.s. is er om
11.00 uur in de St. Willibrordus-
kerk te Vierakker een bijzondere
eucharistieviering: een eucharis-
tieviering volgens de Slavisch-By-
zantijnse rite, de stijl van de Oost-
Europese - de Russische en Oekra-
lense - eredienst. Na de Tweede We-
reldoorlog zijn in West-Europa ge-
meenschappen ontstaan van oos-
terse christenen. Daarmee werd
hun stijl van eucharistievieren hier
bekend. Meer en meer gingen ook
anderen de 'Goddelijke Liturgie'
bijwonen. In verschillende plaat-
sen in ons land, met name in het
zuiden en westen, bestaat een vast
rooster, en sinds kort in Twente
een regelmaat van vieringen.

Overdag spelen er de kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar en in de
avond uren maken andere partijen zo-
als de meisjesclub, de oecumenische
vrouwengroep en het koor Reborn ge-
bruik van het gebouw. In de laatste
week van de zomervakantie is er met
al deze partijen flink gepoetst en het
resultaat mag er zijn!! Met elkaar zijn

we reuze trots op ons nieuwe onder-
komen. 

Met gepaste trots nodigen wij u hierbij
uit voor het openingsfeest van kinder-
centrum Avonturijn-Wichmond op za-
terdag 7 november van 14.00 uur tot
16.00 uur. Voor de kinderen wordt er
een ballonnenwedstrijd georganiseerd
en zijn er die middag allerlei activitei-
ten te doen. Natuurlijk ontbreekt het
springkussen niet! Tijdens het ope-
ningsfeest bieden wij u uiteraard de
gelegenheid om, onder het genot van
een hapje en een drankje, het kinder-
centrum te bekijken. 

Wij heten u graag van harte welkom
op 7 november a.s. aan de Dorpsstraat
16 7234 SN Wichmond.

Openingsfeest kindercentrum
Als gevolg van de landelijke ont-
wikkelingen heeft het bestuur van
Peuterpret na 35 jaar peuterspeel-
zaalwerk in Wichmond besloten
haar activiteiten per 24 augustus
2009 over te dragen aan Kinderop-
vang Avonturijn. Hiervoor moest
het 'Withmundi' gebouw in Wich-
mond verbouwd worden tot een
prachtig kindercentrum!

Via de actie “Winnen met Weevers”
heb ik de meest relaxte prijs gewon-
nen: een moment voor jezelf bij Hair
Beauty Spa Salon Dechering in Groen-
lo.  Op een zaterdagochtend fiets ik
moe, grauw en weinig sprankelend
naar Dechering, mij verheugend op
een gezichtsbehandeling. Ik word har-
telijk ontvangen door de eigenaresse
Stephany Dechering, die me vol trots
haar zaak laat zien. Trots mag ze zijn:
de zaak is prachtig ingericht, hele-

maal volgens het concept van het
merk Aveda, het product waarmee
wordt gewerkt. Via de shop met alle
producten van Aveda, kom je de kapsa-
lon binnen. De zaak straalt rust en
ruimte uit en draagt bij aan het creë-
ren van ‘een moment voor jezelf’.  De
kleuren, geuren, inrichting en muziek
is perfect op elkaar afgestemd en ik
ontspan meteen. 
Naast de kapsalon zijn twee prachtig
ingerichte spa ruimtes aanwezig. Hier

begint mijn behandeling. Rianne, een
van de twee dames die de gezichts- en
lichaamsbehandelingen doet, neemt
uitgebreid de tijd om mij in te wijden
in de wereld van Aveda. De producten
van Aveda zijn voor 97 tot 99 procent
plantaardig en deels gelnspireerd
door de ayurveda, een Indiase gezond-
heidsleer.  Door middel van het invul-
len van een vragenlijst kan zij bepalen
welk type ik ben ( aarde, lucht, vuur,
water of pitta) en welke behandeling
en producten op dat moment geschikt
voor mij zijn.  Alles om lichamelijk en
geestelijk weer in balans te komen.
Tijdens het invullen van de vragenlijst
krijg ik een lekker kopje ayurvedische
thee en een voetenbadje. Daarna mag
ik op de behandeltafel gaan liggen en
begint een uitgebreide gezichtsbehan-
deling. Afgewisseld krijg ik scrubs,
maskertjes, hand- en voetenmassages
en tot slot een rugmassage. Na twee
uur sta ik weer in de kapsalon, waar ik
make-up advies krijg en wordt opge-
maakt. Daarna neemt kapster Janny
het over en geeft me een hoofdmassa-
ge en advies over de verzorging van
mijn haar. Ook in de kapsalon wordt
uitsluitend gewerkt met de natuurlij-
ke producten van Aveda, veel beter
voor je haar dan waterstofperoxide! Al-
le haarkleuren zijn mogelijk en er
wordt goed naar je huid gekeken om
de juiste kleur te bepalen. Ook krijg je
bij een totaal andere haarkleur nieu-
we make-up aangemeten om zo weer
harmonie te creëren.
Iedere medewerker is vakkundig,
neemt uitgebreid de tijd voor je en
staat volledig achter het concept van
Aveda. Na drie uur sta ik weer buiten,
fris, stralend en vol energie: laat de
stapavond maar beginnen!

Winnen met Weevers voor Marjolijn Gerritsen!

Nazomer make-over bij Hair Beauty Spa
Salon Dechering in Groenlo

Twaalf Hedendaagse Geneugten staan beschreven op de Weevers (bu-
reau)kalender: twaalf maanden, twaalf prijzen. De maand september kon
een nazomer make-over worden gewonnen bij Hair Beauty Spa Salon De-
chering in Groenlo. Marjolijn Gerritsen uit Groenlo was de gelukkige win-
nares van dit arrangement en stuurde ons het navolgende verslag:

Afhankelijk van de mogelijkheden en
voorkeur van de gastouder zijn twee
trajecten beschikbaar die verschillen
in tijdsduur en flexibele startmomen-
ten kennen. Het Graafschap College
biedt ondersteuning bij deze trajec-
ten.
Via het e-learning programma van de
gastouder¿academie worden de digita-
le theoriemodulen aangeboden. Deze
modulen zijn door een onderzoeksbu-
reau samen met de gastouderbureaus
ontwikkeld. De gastouder werkt in
zijn/ haar eigen thuissituatie of in de
leefomgeving van het vraaggezin. De-
ze werkomgeving van de gastouder

kan als praktijkplaats aangemerkt
worden. Hierdoor is het voor de gast-
ouder gemakkelijker om de kwalitei-
ten aan te tonen die door het ministe-
rie worden gevraagd.
Zelfstudie of uitgebreide begeleiding
Er worden twee trajecten aangeboden.
Het éne traject is gebaseerd op zelfstu-
die en het andere voegt een uitgebrei-
de ondersteuning toe. Beide trajecten
leiden op tot Helpende zorg en welzijn
niveau 2 (uitstroom gastouder). Het
zelfstudietraject bestaat onder andere
uit modulen van de gastouderacade-
mie, twee trainingsbijeenkomsten
waarbij ook een diagnostische toets

wordt afgenomen, een praktijktoets in
de eigen werkomgeving en een eind-
gesprek. Het tweede traject, waarbij
uitgebreide ondersteuning vanuit het
Graafschap College wordt geboden,
biedt, naast de stof uit het eerste tra-
ject, 6 tot 8 trainingsbijeenkomsten.
Het Graafschap College vindt het be-
langrijk om een gedegen diploma af te
geven. Daarom worden de kwaliteits-
eisen goed in de gaten gehouden. De
trajecten voor gastouders vallen onder
verantwoordelijkheid van de opleidin-
gengroep Basis-Zorg en Welzijn en
worden aangeboden op de locaties
Doetinchem en Groenlo of op verzoek
op andere locaties in de regio.
Voor informatie of aanmelding voor
de scholingstrajecten kunt u contact
opnemen met Ineke ten Brinke, tel. 06-
12910866 of uw contactgegevens mai-
len naar bte@graafschapcollege.nl. Na-
dere informatie is ook te vinden op
www.gastouderacademie.nl.

Gastouderscholing bij het
Graafschap College
Op 1 januari 2010 gaan de nieuwe regels voor gastouderopvang in. Gastou-
ders moeten dan kunnen aantonen dat zij voldoen aan de kwa¿liteitsei-
sen die worden gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap. Deze nieuwe eisen worden langzamerhand helder. Het Graaf-
schap College heeft binnen de sector Zorg & Welzijn verschillende trajec-
ten ontwikkeld, waarmee gastouderbureaus of individuele gastouders er-
voor kunnen zorgen dat zij aan de gestelde eisen voldoen.

Op deze website wordt een over-
zicht gegeven van alle vervangende
zorgvoorzieningen in Oost-Gelder-
land en Overijssel.
Als mantelzorger zorgt u voor ie-
mand in uw omgeving. Dat kan zijn
uw chronisch zieke partner, uw
kind met een beperking of uw va-
der of moeder die door ouderdom
zorg nodig heeft. 
Soms wilt of moet u uw mantel-
zorgtaken even overdragen aan een
ander. U heeft respijt nodig, tijd
voor uzelf: bijvoorbeeld voor ont-
spanning, om bij te tanken of tijd

voor andere gezinsleden. Door tijd
te nemen voor respijt, kunt u de
zorg weer beter en langer aan. U
kunt hiervoor een beroep doen op
respijtzorg.

Bij respijtzorg worden de zorgtaken
tijdelijk volledig overgenomen van
een mantelzorger; dit wordt ook
wel vervangende zorg genoemd. Dit
kan voor een enkele keer zijn, maar
ook voor regelmatig terugkerende
zorgovername. Respijtzorg kan zo-
wel thuis (door bijvoorbeeld zorg-
vrijwilligers) als buitenshuis (bij-

voorbeeld op een zorgboerderij) ge-
boden worden.
Als mantelzorger en/of zorgvrager
kunt u op www.respijt.nl, met be-
hulp van een eenvoudig zoeksy-
steem, zoeken naar de vervangende
zorgvoorziening die voor u het
meest geschikt is. 
Ook kunt u op deze website algeme-
ne informatie vinden over mantel-
zorg en respijt, de diverse vormen
van respijtzorg en financiering van
respijtzorg.

Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Neem contact op met de
mantelzorgconsulent van VIT Oost-
Gelderland. Dit kan telefonisch op
werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00
uur op (0573) 43 84 00 of via info@
vitoost-gelderland.nl.

Neem tijdig tijd voor respijt!
Met ingang van maandag 2 november is VIT Oost-Gelderland van start
gegaan met het coördinatiepunt respijtzorg. Dit coördinatiepunt
biedt mantelzorgers hulp bij het zoeken naar respijtzorg. Belangrijk
onderdeel van het coördinatiepunt is de website www.respijt.nl, waar-
op mantelzorgers zelf kunnen zoeken naar respijtzorg.

Onder de ingezonden vogels is een
grote variatie aan soorten, rassen en
kleurslagen. De tentoonstelling is voor
de leden van Exokan een hoogtepunt
van het jaar. Om in de prijzen te vallen

moeten de vogels goed op kleur, vorm
en in conditie zijn. Een vogel aanschaf-
fen is ook mogelijk in de verkoopklas-
se. Om de vogels te bekijken kan men
terecht in dorpshuis De Horst, St. Jans-
traat 6 in Keijenborg op zaterdag 7 no-
vember van 10.00 tot 18.00 uur en zon-
dag 8 november van 10.00 tot 15.30
uur. 
De zaal is rolstoel toegankelijk.

Vogeltentoonstelling Exokan
Keijenborg

Vogelvereniging Exokan uit Henge-
lo houdt op zaterdag 7 november
en zondag 8 november haar jaar-
lijkse onderlinge tentoonstelling.

Advertorial

Vraagt u zich wel eens af 
waarom een kwajongens-
streek verschillend kan 
worden bestraft? Wilt u 
eens een rechtzitting 
bijwonen? Dat kan: 
op de Open Dag van de 
Rechtspraak. 

Op 7 november opent de 
rechtbank Zutphen de 
deuren. Het thema is: 
‘De rechter maakt het 
verschil’. In het programma 
tussen 10.00 en 16.00 uur 
kunt u ook rondkijken in de 
cellenblokken of plaatsne-
men in het ‘boevenbusje’. 
Veel juridische organisaties
presenteren zich; ontdek

de wereld ‘achter’ de 
rechtspraak. Kinderen kun-
nen in toga op de foto en 
ex-gedetineerden vertellen 
over het leven in gevangen-
schap. 

In het ochtendprogramma 
strijden twee middelbare 
scholen om de Zutphense 
Pleitaward en Merle Bouw-
meester (12) werkt de hele 
dag aan een kunstwerk 
voor het gerechtsgebouw. 

Meer informatie leest u op 
www.opendagvande
rechtspraak.nl. Hier kunt u 
ook zelf op de stoel van de 
rechter plaatsnemen.

7 november: 
Open Dag van de rechtspraak 
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
www.hetkniphuus.nl

KAPSALON

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

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

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
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.

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.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

Renault Twingo 1.2
b.j. 2000

Hyundai Atos 1.0
bj. 1998

Daihatsu Cuore
b.j. 1991

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

KOOPZONDAG 8 NOV.
11.00 - 17.00 uur

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

De mooiste merken ...

... iedere week weer
zo anders!!!

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, 
naast de Gazelle-Fabriek.

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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Frits Mulder werkt vanaf februari
2009 bij het bedrijf in Baak. “Ik kom
uit de industrie en verkocht grote me-
taalbewerkingmachines. Dan krijg je
ook te maken met bedrijfsveiligheid.
Hoe ga je ermee om, met machines,
elektriciteit, vallen, hijsen en tillen.
We werkten met het VCA, de Veilig-
heid Chequelist voor de Aannemerij,”
vertelt hij. Voor Achterkamp Bedrijfs-
opleidingen gaat hij de Achterhoek in,
op bezoek bij vaste relaties. Daar praat
hij over de bedrijfshulpverlening, een
ander lesprogramma of het voldoen
aan de bepaalde eisen vanuit regule-
ring. Ook worden altijd nieuwe rela-
ties gezocht binnen en buiten de Ach-
terhoek. “Als je Achterkamp ziet: het is
niet alleen een EHBO trainer. Dat is
maar een klein stukje van het pakket,
wat we uiteraard bieden in grote kwa-
liteit en verschillende gradaties. En er
wordt aandacht besteed aan de bedie-
ning van de automatische defibrilla-
tor, AED,” vertelt hij uit ervaring, na
het volgen van alle benodigde bedrijfs-
opleidingen. “Wij kunnen bedrijfsvei-
ligheid bieden van A tot Z. Dat begint
met een risico-inventarisatie en evalu-
atie en dat eindigt -als je kunt spreken
van eindigen, met bijvoorbeeld het le-
veren van het materiaal: een brand-
blusser, een blusdeken, een ladder,
nieuwe tekeningen als een pand
wordt verbouwd of een noodplan. Al-
les wat op het gebied van bedrijfsvei-
ligheid nodig is, daar kunnen wij in
voorzien.”

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is in
de loop der jaren erg uitgebreid. Be-
kend zijn hoofdgebouw De Maalderij,
de Loods, oefenhuis De Ramp en het
WiBe Huis, waar brandweerlieden uit
heel Nederland komen trainen. En De
Hoop, een nagebouwde polikliniek,
waar ontruimingen kunnen worden
geoefend. In de preventieweken werd
daar extra aandacht aan besteed. “Het
gaat om ontruimen en alles daarom-
heen: goede tekeningen hebben, BHV-
ers op scherp zetten, je organisatie
erop voorbereiden, communicatie,
dat begeleiden we. In Baak, maar ook
in praktijksituaties,” legt Frits uit.

Bij het Graafschap College in Doetin-
chem bijvoorbeeld, werd een proef ge-
houden om een afdeling, een paar
honderd mensen, te gaan ontruimen.
“Helaas was de geur zo indringend,
dat de hele school ontruimd werd en
er 2800 leerlingen buiten stonden! Het
was een serieuze oefening, die gas-
lucht die we maken, is net echt.” Door
de aanwezigheid van een camera-
ploeg en kijkende brandweerlieden
werd pas duidelijk dat het om een ont-
ruimingsoefening ging. Toch wordt
een serieuze evaluatie gehouden. “Op
die school is een goed getrainde club
BHV’ers, die meerdere keren per jaar
worden geschoold bij Achterkamp.
Niet alle scholen zijn er scherp op. Ge-
lukkig gebeurt er bijna nooit iets.”
Toch is oefenen belangrijk. Ook bij ver-

zorgingstehuizen, mensen die niet
zelf kunnen wegkomen, zullen ont-
ruimingsplannen moeten zijn en wor-
den geoefend.

Nieuw is de gelegenheid om in zee-
containers te oefenen. “Dat is het al-
lernieuwste op het gebied van specifie-
ke branden voor brandweermensen.
Er is een faciliteit gemaakt met een
speciale naverbranding, want er ko-
men enorme temperaturen bij vrij:
een soort flashover knal,” vertelt Frits.
In de Maalderij zijn lokalen, maar ook
in het ruime pand waar voorheen het
bedrijf Blue Wave gehuisvest was, wor-
den nieuwe lesruimten en een nieuw
bedrijfsrestaurant gerealiseerd. De
kantoren werden eerder in gebruik ge-
nomen. Bij Achterkamp trainen veel
groepen uit heel Nederland, maar ook
van Achterhoekse bedrijven. Anders-
om neemt het bedrijf producten af
vanuit die omgeving. “We doen alles
met onze buren. Een goede buur, is be-
ter dan een verre vriend,” lacht Frits
Mulder. “Een deel van het drukwerk
bijvoorbeeld, komt van Drukkerij Wee-
vers in Vorden, onze kleding wordt ge-
maakt bij Seezo in Keijenborg en we
tanken bij Melgers in Steenderen.”

Achterkamp blijft zich bezighouden
met voorlichting. Voor het nieuwe
jaar staat bijvoorbeeld de tweede
Rookdag op de agenda. Maar al op 12
november 2009 wordt in Baak een be-
drijfspresentatie gegeven aan onder-
nemers van de VNO/NCW Midden, af-
deling Achterhoek. Een actieve groep
mensen die nieuwsgierig is wat Ach-
terkamp te bieden heeft.  De BKB, Be-
drijven Kring Bronckhorst brengt ver-
volgens op 18 november een bezoek
aan het bedrijf in Baak.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen

Uitbreiding bedrijfsterrein en
serviceverlening

Achterkamp Bedrijfsopleidingen, aan de Zutphen-Emmerikseweg 103 in
Baak, is een bedrijf dat in Nederland een bepaalde toon zet. Directeur Jan
Achterkamp en een aantal van zijn mensen worden gehoord bij en advies
gevraagd door verschillende instituten. Hoofd Verkoop Frits Mulder ver-
telt over de uitbreidingen die momenteel op het bedrijfsterrein worden
gerealiseerd, waardoor de serviceverlening nog zal vergroten.

Hoofd Verkoop Frits Mulder op het terrein van Achterkamp Bedrijfsopleidingen.

tussenkop>Op donderdag voorafgaan-
de aan de show worden de kooien op-
gebouwd en ’s avonds worden de die-
ren in de kooien geplaatst. Vrijdag
vindt de keuring plaats door de keur-
meesters die de dieren kritisch beoor-
delen op bouw, raseigenschappen, te-
kening, kleur en conditie. In elke dier-
soort wordt een kampioen aangewe-
zen. De keuring is alleen toegankelijk
voor helpers en keurmeesters.

De officiële opening vindt s’avonds
om 20.00 uur plaats. Dan worden ook
de hoofdereprijzen uitgereikt. Tevens
zal die avond een lid worden gehul-
digd wegens 40 jaar lid van de landelij-
ke bond, genaamd Kleindieren Lief-
hebbersvereniging Nederland. (K.L.N.)
en 2 leden wegens 25 jaar lid van P.K.V.
Daarna is de tentoonstelling geopend
voor het publiek. 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 belangstelling
is evenals andere jaren weer groot.
Liefst 18 lievelingsdieren zoals een
kip, konijn, cavia en hamster komen
naar de Kapel. Enkele weken voor de
tentoonstelling vond er reeds een be-
zoek aan huis plaats. Er werd daarbij
vooral gelet op huisvesting, omgang
en verzorging. De dieren hoeven dus
niet aan tentoonstellingseisen te vol-
doen. Het gaat om dieren die ook bij
onze vereniging voor komen.

Op zondag 8 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
van een erkende fokker te kopen. Er
zullen door de leden ruim 280 dieren
worden ingezonden, bestaande uit

hoenders, dwerghoenders, watervo-
gels, konijnen, cavia’s en sierduiven.
Er zijn dit jaar liefst 8 nieuwe inzen-
ders. Onder de 49 inzenders bevinden
zich 11 jeugdleden die 45 dieren heb-
ben ingezonden. De meeste van deze
jeugdleden hebben de afgelopen jaren
mee gedaan aan Kind en Dier. Er zal
weer een grote verscheidenheid aan-
wezig zijn in grootte en kleuren. Me-
nig bezoeker die niet zo bekend is met
deze sportfokkerij staat versteld van
de vele kleuren, soorten en rassen die
er zijn. Er zal dan ook weer veel moois
te zien zijn. Ook kan men tijdens de
show informatie inwinnen over het
houden en verzorgen van dieren.

De vereniging PKV telt ruim 80 leden,
o.a. Vorden, Hengelo (Gld.), Warnsveld,
Steenderen, Lochem en Laren. In de
gemeente Bronckhorst is PKV de enige
vereniging op dit gebied vandaar ook
de naam “Bronckhorsterkleindieren-
show”. Het tentoonstellingsseizoen
loopt van oktober tot en met januari.
Enkele leden zijn de afgelopen maand
op regionale tentoonstellingen al in
de prijzen gevallen met hun
dieren.Veel van de leden gaan dan ook
naast de eigen clubshow met hun die-
ren naar regionale en landelijke
shows in o.a. Zuid Laren en Utrecht. In
november gaan 4 leden naar de Euro-
pa Show in Slowakije. Menig ereprijs
en zelfs kampioensprijzen zijn de af-
gelopen jaren door leden van PKV ge-
wonnen.De openingstijden zijn:Vrij-
dag 6 november van 20.00 uur tot
22.00 uur. Zaterdag 7 november van
10.00 uur tot 20.00 uur en Zondag 8
november van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Voor nadere informatie kan men con-
tact op nemen met voorzitter G. Lense-
link, telefoon :0575-552670 mobiel: 06-
53542688

Bronckhorster
kleindierenshow
Op 6, 7, en 8 november 2009 houdt PKV wederom haar clubtentoonstelling
onder de naam Bronckhorsterkleindierenshow in de Kapel De Wilden-
borch. Deze kapel is een uitstekende locatie voor dit soort activiteiten. De
afgelopen weken zijn de voorbereidingen getroffen voor deze show. De zes
keurmeesters zijn inmiddels gecontracteerd en zijn ook de nodige ver-
gunningen binnen.

Opmerkelijk is dat jongeren met een
ongezonde leefstijl op meer punten
verschillen van jongeren met een ge-
zonde leefstijl. Zo komen ernstig de-
pressieve gevoelens bij jongeren met
een ongezonde leefstijl zes keer zo
vaak voor als bij jongeren met een ge-
zonde leefstijl. Ook doen jongeren
met een ongezonde leefstijl vaker mee

aan pesten en worden ze vaker zelf ge-
pest. Op grond van het onderzoek is
niet vast te stellen of de depressieve ge-
voelens en het pestgedrag oorzaak of
gevolg zijn van het overgewicht en/of
de ongezonde leefstijl. 
Ook ten aanzien van de vrijetijdsbeste-
ding zijn er eveneens verschillen. Jon-
geren met een ongezonde leefstijl be-
steden meer tijd aan internet, verve-
len zich vaker en hangen vaker rond
op straat dan jongeren met een gezon-
de leefstijl. Ook bezoeken zij vaker een
gokhal, een poolroom en een buurt-
huis.
Jongeren met een ongezonde leefstijl
zijn relatief vaak van Turkse afkomst
en maken relatief vaak deel uit van
een eenoudergezin. Verder hebben
vmbo’ers en vierdeklassers vaker een
ongezonde leefstijl dan havo/vwo’ers
en tweedeklassers.
GGD Gelre-IJssel gaat de resultaten
van dit onderzoek gebruiken bij de
preventie van overgewicht bij jonge-
ren.

Vaker overgewicht en psycho-
sociale problemen bij jonge-
ren met ongezonde leefstijl

Jongeren die zelden ontbijten, wei-
nig groente eten, roken, door de
week alcohol drinken en weinig be-
wegen, hebben ruim twee maal zo
vaak overgewicht als jongeren die
er een gezonde leefstijl op na hou-
den. Tevens blijkt dat jongeren met
een ongezonde leefstijl vaker psy-
chosociale problemen hebben en
hun vrije tijd op een andere ma-
nier invullen dan jongeren met
een gezonde leefstijl. Dit conclu-
deert GGD Gelre-IJssel uit gegevens
die zijn verzameld onder ruim
14.000 middelbare scholieren in de
regio.

De zaal zit dan stampvol met allerhan-
de spullen, zoals antiek, oude curiosa,
tweedehands spullen, huisraad, boe-
ken, elpees, glaswerk, sieraden, kle-

ding en meubels. Wie weet vindt u wel
datgene waar u al jaren naar op zoek
bent. Snuffelen, kijken, zoeken en vin-
den. Er is voldoende parkeergelegen-
heid aanwezig. De entree is 1,50 euro
en voor de kinderen gratis. Voor meer
informatie: Ton van der Horst, tel. 06-
28974399 of kijk op www.notmai.nl

Vlooienmarkt in Halle
Op zondag 8 november is er van
10.00 tot 16.00 uur een vlooien-
markt in Zaal Nijhof, Dorpsstraat
11-13 te Halle.

Vorden. Zondagmiddag 8 november
wordt in Galerie Aquadraat aan de
Mosselseweg 12A de expositie van
Nicoline van Boven en Sulling Yan
geopend. Nicoline van Boven is ju-
weelontwerper. Zij heeft na de mid-
delbare school, aan de Koninklijke
Academie voor Schone kunsten in
Antwerpen de opleiding tot juweel-
ontwerper gevolgd. Ook volgde zij

nog onlangs een opleiding tot be-
roepskunstenaar in de klas aan de
Willem de Koning Academie in Rot-
terdam. Zij werkt sinds 2003 als zelf-
standig juweel- ontwerper in haar
atelier in Kapelle.

Suiling Yan studeerde aan de Bei-
jing University in China Engelse
taal en letterkunde. Van 1995 tot

2000 studeerde zij aan de Hoge-
school voor de Kunsten in Arnhem.
Haar inspiratie voor schilderijen en
inkttekeningen doet zij op in het
bos (bladeren, paddestoelen e.d).
Door het waarnemen en schilderen
probeert zij de sporen van de na-
tuur te traceren. Bij haar grafische
werk gaat zij meer uit van haar fan-
tasie dan van het waarnemen.

Nicoline van Boven en Suiling Yan
exposeren in Galerie Aquadraat
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Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

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

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 7 november

in de disco

Wolsink

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

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

WeekendVoordeelWeekendVoordeel bij Helmink Meubelen
ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 NOVEMBER

Nog voor de sfeervolle feestmaand december kunt u uw huis 
gezellig inrichten met bijvoorbeeld een stijlvol bankstel, een 
comfortable fauteuil of een nieuw tapijt. Kom a.s. zaterdag 

en zondag kijken in onze gerestylde toonzalen naar ons uitgebrei-
de programma wonen en slapen. We tracteren u deze dagen niet

alleen op koffie maar ook op aantrekkelijk voordeel met:

zondag
GEOPEND

Van 12 - 17 uur

E
J.W

20%Weekendkorting
op de gehele voorraad tapijt en couponnen

Actie alleen geldig op zaterdag 7 en zondag 8 november

Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl

Damesblouses van 22.99 voor 17.50
Dames- en heren-
en kinderjassen nu 30% korting

MODEKOOPJES
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AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

ZATERDAG

77
NOVEMBER

WINTERKLAAR
CONTROLE

GRATIS

WINTERSTARTDAGWINTERSTARTDAG

Ga veilig de winter in!
Op zaterdag 7 november 2009 bent u, tussen 8.30 en 15.00 uur, 
van harte welkom op de landelijke Peugeot WinterStartDag. 
Dan geven wij uw Peugeot een EXTRA controle 
op maar liefst 27 essentiële punten.

Kijk voor meer informatie op www.peugeot.nl. En doe mee met de Peugeot Rally Challenge!

Hollandse bloemkool deze week 0.89
Elstar appelen v.a. 3 kilo 1.00

Blanke Witlof v.a. 500 gram 0.39
Zoete Mandarijnen 15 voor 1.00

Zo van’t land Boerenkool stronk kilo 0.50
Zondag 8 november: Achterhoekse streekproductenmarkt

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Nergens zo vers als bij de
groenteboer!!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



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

Tijdens deze bijzondere avond zullen
de heren zowel afzonderlijk van el-
kaar, als in wisselende combinaties
met elkaar te horen zijn. De plaats-
kaarten kan men reserveren op
www.natuurmonumenten.nl of tele-
fonisch via de Ledenservice van Na-
tuurmonumenten, T 035 - 6 55 99 55. 

NIEUWSTE CD
Rob Heuvelink en Jeroen den Herder
werkten mee aan Gery's nieuwste CD
"Van Dageraad tot Schemerlamp". 

Rob Heuvelink is gitarist, componist
en vaste begeleider van Gery, zij tre-
den regelmatig samen op. 

Jeroen den Herder is een bevlogen spe-
ler op de cello. Hij was (mede) organi-
sator van het cello festival in Zutphen. 

WESTERHOLTZAAL
Het concert vindt plaats in de sfeervol-
le Westerholtzaal van kasteel Hack-
fort. Natuurmonumenten eigenaar
van kasteel en landgoed, organiseert
regelmatig concerten op deze prachti-
ge plek. Door zijn grootte en akoestiek
leent de zaal zich uitstekend geschikt
voor warme, intieme concerten. Het
aantal plaatsen is beperkt, dus reser-
veer tijdig!

Gery Groot Zwaaftink 
op Hackfort
Op zaterdagavond 7 november zal
Gery Groot Zwaaftink samen met
Rob Heuvelink en Jeroen den Her-
der een sfeervol optreden verzor-
gen op kasteel Hackfort Vorden.

De Radstake zal op maandag-
avond 16 november het centrum
zijn voor een professionele
bruidsshow. Op initiatief van 
Beijer Besselink Bruidsmode &
Heezen Mannenmode verlenen
meerdere specialisten hun mede-
werking om de grootste dag van
je leven onvergetelijk te maken. 

"Het idee en de keuze voor De Rad-
stake is dat dit uitgaanscentrum de
plek is waar mensen elkaar treffen,
er bruiloften worden gehouden en
dus de plek bij uitstek is voor een gro-
te bruidsshow. De avond biedt een
unieke gelegenheid om een totaal-
collectie te laten zien voor de mooi-
ste dag van je leven", vertellen Beijer
Besselink en Heezen Mannenmode.
Beide kledingbedrijven zijn al meer
dan 50 jaar toonaangevend in trouw-
en gelegenheidskleding. 
In een sfeervolle ambiance showen
meerdere malen op de avond de
mannequins en dressmen de aller-
nieuwste en bovenal bijzondere col-
lecties voor 2010. Om alvast een tipje

van de sluier te lichten toont Beijer
Besselink behalve het traditionele
wit en ivoor ook bruidsjaponnen in
verrassende kleuren en stijlen. 
Heezen mannenmode stemt daar de
modestijl en kleuren voor de bruide-
gom op af. Ook aan de bruiloftsgas-
ten wordt op een unieke wijze de 
nodige aandacht geschonken. In de
pauze kan op een persoonlijke en
vrijblijvende manier kennis worden
gemaakt met een tiental exclusieve
bedrijven die de trouwdag tot een 
daverend succes zullen maken. 'Of je
nu kiest voor modern of klassiek, ro-
mantisch of elegance; tijdens de
bruidsshow kun op je gemak bepa-
len voor welke stijl je kiest en welke
het beste past', aldus de organisatie.  

Kaarten en reserveringen zijn ver-
krijgbaar bij Beijer Besselink in Bel-
trum en bij Heezen Mannenmode in
Varsseveld. Om zeker te zijn van een
goede plaats vooraan adviseert de or-
ganisatie vroegtijdig te reserveren.
Zie de advertentie elders in deze
krant voor meer informatie.

Laatste nieuws over trouwen:

Grootste bruidsshow 
de Radstake

Door nauw samen te werken en ge-
bruik te maken van elkaars ervarin-
gen, kunnen de meest effectieve be-
leidsinitiatieven worden toegepast.
Nieuw daarin is het gezamenlijke ini-
tiatief tot een publiekscampagne.
"Met de campagne 'Afvalvrij' willen wij
de 425.000 inwoners van de regio uit-
dagen samen van afval geschiedenis te
maken" aldus Henk Knip, directeur
Berkel Milieu en Circulus. "Doel is een
afvalvrije regio in 2030." 

GOEDKOPER EN DUURZAMER
Door minder afval te verbranden en te

kiezen voor hergebruik, wordt ook
minder CO2 geproduceerd. De poten-
tiële reductie bedraagt nog zeker 91
kiloton CO2 voor de regio. Dit is te ver-
gelijken is met het energieverbruik
van 90.000 huishoudens. Meer herge-
bruik is goedkoper, beter voor het kli-
maat en duurzamer, zo stellen de sa-
menwerkende partijen. Bovendien
blijkt dat afvalscheiding voor inwo-
ners van de regio een belangrijk the-
ma is. Maar liefst 81% van de inwoners
noemt afvalscheiding als belangrijk-
ste onderwerp waarvoor zij zich posi-
tief in willen zetten. Zo blijkt uit on-
derzoek dat voor de monitoring van
de campagne is uitgevoerd in de regio. 

CAMPAGNE
De campagne 'Afvalvrij' heeft als mot-
to 'Denk aan je toekomst, maak van af-
val geschiedenis!'. Deze campagne zal
de rode draad vormen voor tal van re-
gionale en gemeentelijke initiatieven
om het huishoudelijk afval verder te
reduceren. De campagne is gestart
met de lancering van de website
www.afvalvrij.nl en zal via tal van me-
dia zichtbaar zijn in de regio. Uit-
gangspunt hierin is dat men in 2030
het zich niet meer voor kan stellen,
hoe we nu met afval omgaan. De mens
in 2030 vindt dat verspilling van
grondstoffen en energie en kijkt met
verbazing hierop terug.

Afval verspilling van
grondstoffen
Zeker 80% van wat als afval wordt
weggegooid in de grijze container,
zou als grondstof hergebruikt kun-
nen worden. Verder terugdringen
van deze verspilling is de inzet van
de publieke afvalbeheer bedrijven
Berkel Milieu en Circulus en de ge-
meenten  Apeldoorn, Bronckhorst,
Brummen, Deventer, Epe, Lochem
en Zutphen. In de afgelopen zeven
jaar is er in die gemeenten samen
al 10.000 ton minder afval ingeza-
meld. Het verschil met de rest van
Nederland wordt steeds  groter. In
2008 gooide de gemiddelde Neder-
lander 281 kilo afval weg per jaar.
In de zeven genoemde gemeenten
zal dit in 2009 gemiddeld 222 kilo
per inwoner zijn.

P.K.V. Nieuws
Van Pallandtshow Varsseveld

HOENDERS:
Vorwerk: E.H. Ruesink 1xZG
Wyandotte: B. Wassink 2xZG
Australorp: E.H. Ruesink 1xZG

DWERGHOENDERS: 
Doornikse Kriel: H. van Olst 1xF, 2xZG,
1xG
Vorwerk Kriel: Sil Ruesink 1xZG, 1xG
Appenzeller spitskuif: H. van Olst 2xF,
2xZG, 2xG

SIERDUIVEN:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
1xZG, 1xG

KONIJNEN: 
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
1xF, 1xZG
Rode Nieuw Zeelander: J. Bakering
1xF, 1xZG, 2xG
Alaska: J. Bakering 1xF, 3xZG
Ned. Hangoor Dwerg: J. Martens 3xZG,
1xG
Kleurdwerg: J. Martens 3xZG

K l e i n d i e r e n

Vrijdagavond stond de 800 meter vrije
slag op het programma. In een span-
nende race werd Rieneke 1e, in een
tijd van 8.30.56, een verbetering met
meer dan 13 seconden van haar per-
soonlijke record en ze vestigde hier-
mee het nieuwe 'Festivalrecord'.

Zaterdag deed ze dat eveneens op de
400 meter vrije slag in een tijd van
4.05.83 en kwam daardoor tevens
dicht in de buurt van het nationale
record dat al sinds 1998 op naam staat
van Kirsten Vlieghuis (4.04.53).

Zondag zwom ze haar 3e 'Festival-
record' en wel op de 200 meter vrije
slag (dat met 1.57 nog op naam van
Inge Dekker stond) in een tijd van
1.56.59, wederom een persoonlijk
record. Op de 100 meter vrij werd ze
diezelfde dag 2e in een tijd van 54.93,
nadat ze in de series al eenpr van
54.83 had gezwommen.

Mooie resultaten voor
zwemster Rieneke Terink
Tijdens het 40e Internationales
Schwimmfestival te Aken van 23
t/m 25 oktober heeft Rieneke een
aantal mooie prestaties geleverd.
In het 25-meterbad verbeterde ze
maar liefst 3 keer het 'Festival-
record', de snelste tijd ooit ge-
zwommen daar.

EEN SPANNENDE WEDSTRIJD
TUSSEN HEREN SV QUINTUS EN
SWIFT 3
Op zondag 1 november stond de wed-
strijd tussen de nummer één en twee
in de tweede klasse regio oost op het
programma. Handbalvereniging Swift
uit Arnhem tegen SV Quintus uit Hen-
gelo. Ondanks een gelijk aantal pun-
ten had Swift door een beter doelsaldo
de leiding in de tweede klasse. Bij
Swift spelen oud ere en eerste divisie-
spelers. Hierdoor hadden wij een tech-
nische pot handbal in het vooruit-
schiet op deze herfstige zondagmid-
dag.  Na enige vertraging ging de wed-
strijd van start. Het eerste kwartier
keek Quintus al snel tegen een achter-
stand aan. Het snelle technische spel
van Swift was Quintus nog niet eerder
in de competitie tegen gekomen.
Quintus herstelde zich door het tem-
po op te voeren dat uitte in een aantal
succesvolle snelle break outs. Stijn
Holland scoorde een aantal malen op-
rij. De verdediging kreeg ook beter
grip waardoor de achterstand werd
verkleind. De ruststand bedroeg 12-16
in het voordeel van Swift.

De tweede helft startte Quintus voort-
varender dan in de eerste helft. Mede
gesteund door de volle tribune kwam
Quintus terug tot een verschil van
twee doelpunten. Het verschil bleef
echter bestaan. Stijn Holland liep een
vervelende blessure op. Na een kort
oponthoud trachtte Quintus het hoge
tempo en pressie spel weer voort te
zetten. We hadden nog tien minuten
te spelen. Maar onnauwkeurigheid in
de passes werden door Swift afge-
straft. De eindstand werd 22-28 voor
Swift. Ondanks een trage start werd
het een leuke en attractieve wedstrijd,
waarbij het publiek de grote winnaar
was. De volgende wedstrijd is uit tegen
CVO in Vaassen op zondag 8 november
om 12:00 uur. Een nieuwe wedstrijd
met nieuwe kansen om bij de koplo-
per in de buurt te blijven.

WEER EEN ZEGEN VOOR DE
HANDBALDAMES SV QUINTUS 
Konden de handbaldames van Quin-
tus de stijgende lijn vasthouden? Dat
was de vraag voor de wedstrijd tegen
Erix uit Lichtenvoorde. De start was
voor Quintus. Het gevarieerde spel le-
verde grote mogelijkheden op voor
Quintus. Echter, de dames verzuim-
den in de eerste vijf minuten al een
ruime voorsprong te nemen. Paulien
Eulink was in de hoek erg op dreef, zij
maakte enkele doelpunten op rij. Na
de rust verzuimde Quintus een kwar-
tier lang niet te scoren Door de ruime
marge van tien goals ebde de motiva-
tie om de score verder uit te bouwen
langzaam weg. Gelukkig herpakten de
dames zich weer en de doelpuntenma-
chine kwam weer op gang. De uitslag
van de wedstrijd was 20-7 in het voor-
deel van Quintus. Volgende week spe-
len de dames tegen Pacelli uit Zieu-
went.

H a n d b a l

De band is het directe contact met de
weg. Het spreekt dus van zelf dat alles
staat of valt met een goede weglig-
ging. Bij koud en nat weer wordt het
weggedrag in positieve zin belnvloed
en is ook het geluidsniveau van de
banden vergelijkbaar met zomerban-
den. Door nieuwe ontwikkelingen
worden winterbanden steeds veiliger
en stiller. Ook onder extreme omstan-

digheden. Als stelregel geldt dat als de
temperatuur beneden de 7 graden
daalt de voordelen van de winterband
gaan tellen. De speciale rubber samen-
stelling blijft soepel terwijl die van een
zomerband juist verhardt. In omlig-
gende landen zijn winterbanden in
bepaalde periodes van het jaar ver-
plicht. Een vaak gehoorde opmerking
van de klant is dat men winterbanden
duur vindt. Dat is echter volgens Riet-
man Autobanden aan de Slotsteeg te
Hengelo Gld. niet zo. De zomer- en
winterbanden liggen elk ongeveer een
half jaar onder de auto en slijten hier-
door minder hard. Qua kosten is er
dus eigenlijk weinig verschil, terwijl
er op het gebied van veiligheid een
groot verschil is. Er worden ook vaak
complete sets (banden en velgen) aan-
geschaft. Dit is makkelijker met het
verwisselen. De banden kunnen bij
ons ook opgeslagen worden. Zie ook
de advertentie

Wintertijd, tijd voor winterbanden

Winterbanden worden steeds be-
langrijker gevonden. Er hoeft niet
perse sneeuw te liggen om voor-
deel van uw winterband te hebben.
De band bewijst zijn dienst ook al
in de regen en op gladde wegen.
Het profiel van een winterband is
zo gemaakt dat het water sneller af
voert. Door de samenstelling van
het rubber blijft bij lagere tempe-
raturen de winterband zachter en
heeft dus een betere grip op de
weg.

Vorden. Burgemeester Henk Aalderink
zal donderdagavond 19 november
(19.00 uur) aan de Yselweg in Vierakker
De Tulp (Centrum voor innerlijk welbe-
vinden) openen. Een gebouw achter
hun woning waar het echtpaar Antoon
en Ina Wuestman hun werkzaamhe-
den zullen verrichten. Ina Wuestman
legt zich toe op intultieve ontwikkeling
en energetisch werk of anders omschre-
ven met ‘reflexzone therapie’. Een be-

handelmethode waarbij de reflexzones
(die zich op de handen en voeten bevin-
den) middels een speciale techniek te
masseren. Het uitgangspunt bij de
werkzaamheden van Antoon Wuest-
man (innerlijk welbevinden) is dat hij
probeert middels training en coaching
om de medemens ‘lekker in zijn vel te
laten zitten’. Na de opening is er don-
derdagavond 19 november tot en met
zondag 22 november ‘open huis ‘ .

Burgemeester Henk
Aalderink opent De Tulp

Tijdens de open dag konden leden en
niet-leden  deel  nemen aan een  mega
work out en/of een Spinning challen-
ge. Beide activiteiten zijn gestart  om
9.00 uur en eindigen om 15 .00 uur. De
mega work out bestond uit de verschil-
lende groepslessen die bij Strada
Sports Vorden op het lesprogramma
staan, o.a. Zumba, Body Balance, Body
Pump, Pilates, Total Work Out en Core
Stability.  De Spinning challenge be-
stond uit 1 tot 6 uur Spinnen. Ook was
er de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met de per 1 september over geno-
men Squash afdeling van Strada
Sports Vorden. Gelnteresseerden kon-
den er gratis lessen volgen of gewoon
een kijkje nemen in deze mooie ac-
commodatie. 

Alle deelnemers betaalden een eigen
bijdrage voor het goede doel, Kanjers

voor Kanjers.  Dit doel is er om kinde-
ren die door verschillende omstandig-
heden niet de mogelijkheid hebben
om te sporten aan het bewegen te krij-
gen.  Alle deelnemers ontvingen aan
het einde van de dag een goed gevulde
goody bag. Deze tas is beschikbaar ge-
steld door Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys, Catriens Kappe-
rij, Sport-inn Lochem en Strada Sports.
Onder de deelnemers die 4 uur of
meer hadden deelgenomen werd er
een jaarabonnement verloot, zie el-
ders in deze krant. Natuurlijk was er
voor iedereen de mogelijkheid om de
nieuw ingerichte sportschool te be-
wonderen. Er waren onder andere de-
monstraties van de kinderlessen en de
nieuwe Core Stability sensatie TRX. De
TRX is een trainingsmethode die alle
mogelijke spiergroepen aan het werk
zet door verschillende oefeningen te
doen aan banden die aan het plafond
hangen. Ook aan de aller kleinsten
werd er zaterdag gedacht, voor de kin-
deren was er een springkussen en
draaimolen aanwezig.

Om 15.00 uur werden de sportactivi-
teiten afgerond waarna door eigenaar
van Strada Sports Arjan Demers en
ambassadeur van Kanjers voor Kan-
jers Tristan Hoffman de heropening
werd verricht.   Al met al een zeer ge-
slaagde dag als afsluiting van deze
succesvolle actiemaand.

Mega work out, Spinning challenge en heropening

Open dag Strada Sports
enorm succes
Als afsluiting van de actiemaand
oktober was er afgelopen zaterdag
een open dag bij Strada Sports. De-
ze dag gaf veel mensen de gelegen-
heid om het vernieuwde Strada
Sports te bekijken. Strada Sports
heeft een enorme metamorfose
ondergaan; een compleet nieuwe
indeling, nieuwe vloeren, nieuwe
apparatuur; kortom een compleet
nieuwe uitstraling.  Het enthousi-
asme van de mensen was overwel-
digend.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hork: 
Stugge, eigenwijze man. "Met dén hork kö'j niks veur mekare
kriegen."

B. Nosteren (uutspr. nostan):
Mopperen. "Hee vleukt en nostert godserbarmelek."

C. Ni'jsgereg:
Heel erg nieuwsgierig zijn. "Zo ni'jsgereg waezen as ne henne
met ne glazen gat."

Het Dinxper's Smartlappenkoor is in
april 2007 opgericht en bestaat met 34
dames en 12 heren uit 47 leden, die
zingen als een ontspannende bezig-
heid zien, die vermoeidheid doet ver-
dwijnen. Het koor wil er een spette-
rende avond van maken en voor een
leuke sfeer zorgen. De muziek nodigt
uit om mee te deinen. Het koor repe-
teert op de maandagavond, waarbij de
repetities beginnen met ademhaling-,

stem- en ontspanningoefeningen. De
dirigent Dini Jansen heeft de wind er
flink onder. Ze weet wat ze wil. Diver-
se gezellige nummers zitten er al in de
muziekmap, zoals de Zuiderzeeballa-
de, Santa Domingo en Ach vaderlief
toe drink niet meer. Het Dinxper’s
Smartlappenkoor treedt regelmatig
op voor 'goede doelen'. Afhankelijk
van de 'kas' van de instelling betalen
zij niets of doen een bijdrage voor de

kosten van de dirigent en/of muzikale
ondersteuning
U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
te beluisteren via Radio Ideaal en de
livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Dinxper's Smartlappenkoor op
podium LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 4 november treedt het Dinxper's Smartlappenkoor tus-
sen 20.00 en 22.00 uurop in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Ca-
fé ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Zuiniger met het geld, maar ook zuini-
ger met de bezoekjes aan de kerk. De
kerken lopen leeg! Maar waarom dan?

Wat moet je hier nu van vinden? Hoe
kunnen we hier iets aan veranderen? 

Er is crisis. Crisis in de kerk. Heeft u
een oplossing? Hebben wij een oplos-
sing? Deze kunnen we dan in een spet-
terende jeugddienst met elkaar delen.
Op zondagmorgen 15 november in de
Protestante kerk van Steenderen.

Crisis in de kerk
Het is crisistijd. De economie be-
gint weer langzaam uit zijn dal te
komen, maar de crisis is nog lang
niet voorbij. Iedereen doet wat zui-
niger aan.

Hengelo is vanouds een agrarische gemeen-

schap. Economische activiteiten die daaruit
voortkwamen waren de exploitatie van wind-
en rosmolens en een pelmolen om de produc-
ten te verwerken. Later kwamen daar een zui-
velfabriek en landbouwcoöperaties bij. Al eeu-
wen is Hengelo een echte marktplaats. In 1658
verleende het Hof van Gelre Hengelo het oc-
trooi op het recht tot het houden van mark-
ten. Met de tijdens de dorpskermis in juli ge-
houden paardenmarkt is Hengelo bekend ge-
worden. Keijenborg is de vestigingslocatie van
de in 1921 opgerichte klompenmakerij Sue-
ters. In de jaren twintig werkten er 5 mensen
die gezamenlijk zo’n acht paar klompen per
dag maakten. In de twintigste eeuw kreeg

Hengelo ook fabrieken voor textiel, schoenen
(Quick), meubels (Lenselink Meubelfabriek),
cementproducten (HCI Betonindustrie) en
elektromotoren. Belangrijk voor de ontwikke-
ling van Hengelo was de oprichting in 1901
van Tramwegmaatschappij De Graafschap die
tussen Zutphen en Hengelo een stoomtram-
lijn ging exploiteren.
Een klein gedeelte van
die lijn was al aanwe-
zig. Sinds 1889 reed er
namelijk een paarden-
tram tussen Zutphen
en een hotel in Warns-
veld. Deze lijn werd
doorgetrokken naar
Hengelo. Op de eerste
Kerstdag van 1903 werd
de 19 kilometer lange
tramlijn voor het pu-
bliek geopend. De foto
laat ‘Logement Stalhou-
derij Langeler’ zien, dat
zeker een belangrijke
rol bij het vroegere ver-

voer heeft gespeeld. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog kwam Tramwegmaatschappij De Graaf-
schap in financiële problemen. Vanaf 1926
werden de trams op het traject vervangen door
bussen voor persoonsvervoer. Voor het goede-
renvervoer kwamen vrachtwagens. De econo-
mische crisis van de jaren dertig bracht de
tramwegmaatschappij verder in de proble-
men. Nadat het bedrijf in 1939 op was gegaan
in een andere tramwegmaatschappij, bleef de
Tramwegmaatschappij De Graafschap nog
slechts op papier voortbestaan en werd uitein-
delijk in augustus 1954 opgeheven.

Rondom de Hessenweg (112)
Het dorp Hengelo (het huidige centrum van de gemeente Bronckhorst) was eeuwenlang
centrum van een landbouwgebied en werd al in het jaar 963 genoemd. Rond de Remigi-
uskerk ontstond een nederzetting op de grens van vruchtbare kleigebieden (N.W.) en ar-
mere zandgronden (Z.O.). Op oude kaarten staat Hengelo vermeld als Henghel, ressorte-
rende onder het Landdrost ambt van Zutphen. Een naam die in de volksmond nog vol-
op wordt gebruikt.

Al met al een theatraal unieke gebeurte-
nis. Op zondagmiddag 8 november a.s.
zal Peter Hoefnagels "verhalen en gedich-
ten" voordragen. Zowel de verhalen als de

gedichten zijn onlangs door hemzelf ge-
schreven en worden voorgedragen, zoals
hij, sinds het bestaan van het TheaterOn-
derdeMolen altijd gedaan heeft. In ieder
geval kan men als vriend en bezoeker van
het theater nu reeds met de auteur over
die wonderlijke wens en de gevolgen spre-
ken. 
Het Theater  bevindt zich op het Molen-
plein 29 in Linde. Er is plaats voor de au-
to en voor de fiets. Alle gelden dienen tot
instandhouding van De Lindesche Molen.

Theater OnderdeMolen

De uitvoering van Peter Faber in sep-
tember 2009 was een groot succes. Pe-
ter Hoefnagels, die veertig jaar gele-
den met Faber en andere leden van
het Werktheater in Amsterdam to-
neel speelde, zat gedurende de voor-
stelling op Fabers verzoek naast hem
op het toneel.

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Raadhuisstraat 27 | Hengelo
T 0575 - 462547

Beltrumsestraat 34 | Groenlo
   T 0544 - 461394

NIEUW

November
MANAS  maand

Alle MANAS  laarzen25% KORTING



“Toen mama klein was, 
gooide zij plastic zomaar in de

grijze container”

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Je ziet het haar denken, die Anne Fleur. Zouden ze in 

2009, toen mama klein was, echt niet beter hebben 

geweten? Anne Fleur vindt het in 2030 zonde van 

het plastic. En ze heeft groot gelijk. Al de gebruikte

kunststof verpakkingen, maar ook het papier en

karton en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die

we in de grijze container gooien, zijn nuttige

grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het

restafval te verbranden.

Daarom gaan we samen met u van afval 
geschiedenis maken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze 

containers hooguit 20 procent écht afval zit. De rest 

is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden,

kost de verwerking van het afval aanzienlijk minder,

is dat beter voor het klimaat en gaan we duurzaam 

met materialen om.

Zeg nou zelf,

is het niet geweldig dat 

Anne Fleur in 2030 verbaasd 

is over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen.

Surf naar www.afvalvrij.nl

Anne Fleur - 28 september 2030

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN
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Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 7 november

in de disco

Wolsink

..... alss hett méérr moett hebbenn ...

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Meubel- en Tapijtenhuis

AACTIECTIE : NO: NOVEMBERVEMBER
20% K20% KORORTINGTING

op raamdecoraties uit onze huiscollectie.
Zoals o.a. rolgordijnen, jaloezieën,

vouwgordijnen en de nieuwe “Romana”

Tevens diverse acties op gordijnstoffen

en inbetweens.

Kom in één van onze winkels en overtuig uzelf!

... als het méér moet hebben!

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

DE VAKHANDELA
STERK IN STEVIG WERK

SH 86-D
€ 369
€ 394

BGE 71
€ 99
€ 109

BR 380
€ 499
€ 569

Zuighakselaar, zeer grote zuigcapaciteit. Standaard 
ook inzetbaar als bladblazer. Met katalysator en 
comfortabel anti-vibratiesysteem.

Deze bladblazer is geschikt voor het verwijderen 
van blad- of grasresten rondom het huis. 
Krachtig maar toch licht en stil. 

Elektrische zuighakselaar. 
Standaard ook inzetbaar als 
bladblazer. 

AR, 

SHE 71
€ 129
€ 144

Krachtige bladblazer met 
beproefde techniek. 

+ gratis 
heupgordel 

t.w.v. € 27,50

Ruurloseweg 65c
7251 LB  Vorden

Tel.: (0575) 55 20 80
Mobiel: (06) 51 631 878

info@bulten-techniek.nl
www.bulten-techniek.nl

Denk aan de winterbeurt voor uw tuinmachines!
Gratis halen en brengen.

Ook voor stoffeer- en reparatiewerk van uw meubelen
kunt U bij ons terecht.

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 06-54317355 of 0575-463504

Aanleveren berichten
Wilt u eenmalig nieuws aanleveren, dan kan dit
door een e-mail te sturen naar onderstaand adres.
Artikelen kunt u aanleveren in word of platte tekst.
Foto's niet insluiten maar los als jpg of tiff bestand
bijsluiten, het minimale formaat is 1200 pixels. 
Redactie Contact: redactie@contact.nl

Als u vaker artikelen gaat aanleveren dan kunt u
bij de redactie een gebruikersnaam en wachtwoord
aanvragen voor onze redactionele portal.

Ruurlo, luxe gemeubileerde
recreatievilla’s, ook geschikt
voor lange termijn verhuur.
Max. 6 personen, 2 badkamers en
luxe keuken. Op zeer rustig park.

Tel 0573-461221 • www.sikkeler.nl

RB-Achterhoek Samen meer dan 1
Relatiebemiddeling Achterhoek Leuker dan alleen
www.rb-achterhoek.nl

Bent U 35 jaar of ouder en alleenstaand?

Zoekt u een relatie in de regio Achterhoek?
Schrijf U dan in bij RB-Achterhoek.

Meldt u zich  aan voor 2010 dan betaalt U voor uw intake
slechts 50 Euro in plaats van 175 Euro. 
Bel Anita van Heel: 0654392207 of mail: rb-achterhoek@kpnmail.nl

zondag 8 november

Bokbiermiddag

vanaf 16.00 uur

livemuziek Moonyard

Van 15.00 tot 20.00 uur. Toegang gratis

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

14 hotelkamers en 2 appartementen

I.v.m. ons 6-jarig bestaan
6 gangen menu

voor

6 x € 6,00
Hele maand november

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Turfstraat 25 • 7201 KE Zutphen
T (0575) 51 44 18 F (0575) 54 17 88

E info@maricovers.nl www.maricovers.nl

Covers Bruidsmode heet voortaan Maricovers Bruidsmode. 

Onze winkel is vernieuwd en de nieuwe collectie 2010 is binnen. 

Wil je onze huisshow bijwonen? Bel ons van te voren even om

een plekje te reserveren (€ 3,- p.p.). 00
1.

20
09

.2
0

Open huis!
Op zaterdag 21 november a.s. vanaf 10.00 tot 17.00 uur.



BanenContact
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

VOLVO DEALER HARRIE ARENDSEN bestaat al meer dan 40 jaar

en is met vestigingen in Doetinchem Ruurlo en Zevenaar een begrip

in de regio. Doordat wij de klant centraal stellen, genereren wij een

hoge servicegraad. De kracht van het bedrijf zit in de kwaliteit van

het personeel. Hier is dan ook aandacht voor. Mede daardoor is er

als gevolg van een verschuiving in ons huidige personeelsbestand in

de vestiging RUURLO plaats voor een:

Junior service adviseur
met Commerciële capaciteiten

Wij Vragen:
Een zelfstandige service adviseur met een commerciële instelling die deel gaat

uitmaken van het After Sales team. Je vormt de schakel tussen klant en werk-

plaats, focus op klant en kwaliteit zijn daarbij de sleutelwoorden. Je adviseert

klanten over reparatie en onderhoud, de wensen van de klant vertaal je op een

duidelijke wijze terug naar je collega’s in de werkplaats. Daarnaast ben je ver-

antwoordelijk voor de werkplaatsadministratie en facturatie.

Wij Bieden:
Een dynamische functie met een eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig-

heid met ruimte voor het ontplooien van vooral commerciële initiatieven. Een

open cultuur, een goede werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden passen

bij deze positie.

Uw Profiel:
Je bent proactief, doortastend en communicatief vaardig. Je hebt een duide-

lijke visie op service en klantgerichtheid . Tevens heb je een commercieel/tech-

nische opleiding op MBO niveau met succes afgerond.

Uw Sollicitatie:
Zie je deze baan als een uitdaging stuur of mail dan een sollicitatiebrief 

met c.v. naar Harrie Arendsen Ruurlo B.V. t.a.v. After Sales manager

Victor Rensen,  Groenloseweg  13A 

7261 AM RUURLO                             Mail adres:  v.rensen@harriearendsen.nl

Groenloseweg13a

Ruurlo tel 0573452743

www.harriearendsen.nl

VACATURE
Bibliotheek West-Achterhoek (Bronckhorst, Doesburg,
Doetinchem) zoekt lid voor de Raad van Toezicht 
met kennis van juridische zaken.

Nadere informatie: www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Open avond: donderdag 26 november. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ICT HELPDESKMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen – parttime – vacaturenummer VJB00739

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het correct te
woord staan van klanten die bellen met vragen of klachten. De-
ze zaken kun je goed inschatten en oplossen. Tijdrovende zaken
kun je doorzetten naar de 2e lijns-helpdesk.

Functie eisen
- Bedienen van de helpdesk;
- bewaken van openstaande meldingen;
- zorgen dat meldingen binnen de gestelde tijd worden opge-

lost;
- bewaken van licenties en updates;
- ervaring of affiniteit met ICT;
- oplossingsgericht kunnen werken;
- HBO werk- en denkniveau.

HULPMONTEUR M/V
Omgeving Vorden – fulltime - vacaturenummer VIW00746

Werkzaamheden
Helpen bij het monteren van producten op locatie.

Functie eisen
- Woonachtig in omgeving Groenlo;
- mechanische achtergrond;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;
- montage ervaring;
- lassen is een pre.

MEDEWERKER ISOLATIE M/V
Omgeving Zutphen – fulltime – vacaturenummer ZJK1067

Werkzaamheden
Na een uitgebreide inwerkperiode zult u in staat zijn om samen
met een collega, regionaal en landelijk woningen na te isoleren
met verschillende soorten isolatiemateriaal.

Functie eisen
- Geen last van hoogte- of engtevrees;
- werkervaring in de bouwsector is een pré;
- 2 rechterhanden;
- bereidheid om af en toe in de kost te gaan.

LASSER TIG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer VVN00497

Werkzaamheden
RVS constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen
- TIG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer VVN00702

Werkzaamheden
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen
van potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodani-
ge technische en administratief-oranisatorische werkvoorberei-
ding en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief
optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten ge-
waarborgd is. De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfs-
bureau.

Functie eisen
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het begelei-

den van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

APPLICATIE ONTWIKKELAAR M/V
Omgeving Zutphen – fulltime 
vacaturenummer VJB00740

Onze opdrachtgever test en ontwikkelt softwarepakketten. 

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van software-uitbereidingen in ASP.net. Je werkt nieuwe
technische specificaties uit en gaat deze verder ontwikke-
len. Ook ben je verantwoordelijk voor het testen van nieuwe
productontwikkelingen.

Functie eisen
- Affiniteit met SQL-databases;
- zorgvuldig en analytisch ingesteld;
- NET ervaring;
- kennis van Microsoft Visual Studio;
- HBO werk- en denkniveau.

Oxalis bloemen- en
plantenshop

Voor onze filialen 
Doetinchem, Groenlo en Lichtenvoorde

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)

b. Leerling bloembinders(sters)
(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV



Installatie/servicemonteur melkinstallatie gezocht!
Voor ons bedrijf gespecialiseerd in melkwinning en automatiseringstech-
niek zijn wij op zoek naar een fulltime service/installatie monteur. 

Ons bedrijf:
Ons bedrijf is leverancier van melkinstallaties, stalinrichting en boerderij-
benodigdheden. Wij vertegenwoordigen de merken DeLaval, Manus en
Spinder en bieden een breed pakket aan. De bedrijfscultuur is open, in-
formeel, no-nonsense en afspraak is afspraak. 

Werkzaamheden:
In deze functie ben je de spil in de organisatie en zijn jouw belangrijkste
taken o.a.:
• Je bent verantwoordelijk voor de installatie, onderhoud en service van

melkmachines, melkrobots, mestrobots en voersystemen;
• Je geeft advies aan klanten;
• Je draait mee in periodieke storingsdiensten.

Kandidaat:
• MAS, HAS, MBO Elektrotechniek of MBO Werktuigbouwkunde;
• Agrarische affiniteit en interesse in melkveehouderij in het bijzonder;
• Sociaal en communicatief vaardig;
• Woonachtig in de regio. 

Aanbod:
• Zelfstandige en veelzijdige baan;
• Collegiaal en enthousiast team;
• Interne opleiding bij het bedrijf en bij onze leveranciers;
• Goed salaris!

Solliciteren
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar: 
InFarming B.V. Voor meer informatie:
t.a.v. Dhr. Nijenhuis / Scheper Tel. 0314-621 906
Gildenweg 9 info@infarming.nl
7021 BS  Zelhem www.infarming.nl

Je bent de spil in het zorgnetwerk van de klant en zijn omgeving. Je onderhoudt de contacten 
binnen dit netwerk maar je bent ook aanvoerder van een zelfstandig team van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Dankzij jou krijgen onze klanten de best denkbare zorg en aandacht. Je bent 
dus zorgverlener, regisseur en coach tegelijk. 

Daarom ben je voor ons veel meer dan een wijkverpleegkundige. Bij Sensire krijg je alle ruimte en 
vertrouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen 
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij 
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

Sensire zoekt wijkverpleegkundigen, 

verpleegkundigen, verzorgenden IG 

en verzorgenden niveau 3. Op onze 

website www.doenwatjehartzegt.nl 

vind je een uitgebreid functieprofi el.

Doen wat je

hart zegt!

  Bij ons ben
  je veel meer dan een 
wijkverpleegkundige.




