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Henco: ‘Het begon allemaal in 1927,
mijn opa Hendrik Willem Visser werk-
te destijds bij stoffenhandel Loman en
dacht op gegeven moment bij zich zelf:
wat Loman kan, kan ik ook. Dus be-
sloot hij samen met mijn oma (Gerrit-
dina Johanna Dollekamp) voor zich zelf
te beginnen. Hij zette op deze plek aan
de Burgemeester Galleestraat een pand
neer, pakte de fiets en ging met koffers
vol met stoffen en kleding de ‘boer op’
en met succes, zo bleek al snel’.

Henco pakt een klantenboek uit het
schap, dat begint met de namen van
klanten en verkoopcijfers uit de begin-
jaren. Zo kostte een ‘hansopje’ (rom-
pertje ) in 1927 net geen gulden, om
precies te zijn 97,5 cent, een dames
‘directoir’ kostte 90 cent. Opa verkocht
voor het merendeel ‘stof aan de me-
ter’, drie el stof voor één gulden dertig.
Uit deze stof konden bijvoorbeeld wel
drie pyama’s worden gemaakt. En in
het klantenboek veel namen die Hen-
co en Tineke Elbrink thans nog steeds
tegen komen. Zoals heel oude oma’ s
van nu, die vroeger met hun moeder
in de winkel kwamen en thans nog
steeds, of alleen, of samen met hun
dochter of kleindochter.

Tineke: ‘We hebben hier onder meer
klanten die de negentig al ruim zijn ge-
passeerd. Zij kopen iets voor een feestje,
een trouwerij, of gewoon iets voor zich
zelf omdat ze weer eens wat ‘nieuws’
aan willen. Wij adviseren ze daarbij
graag. Dat is denk ik ook onze kracht,
de mensen adviseren, behulpzaam
zijn. Het stukje persoonlijke aandacht
dat vinden ze hier. Dat zal ook zeer ze-
ker de reden zijn dat er generaties lang
klanten bij ons hun inkopen doen’, zo
zegt ze. ‘En vergeet niet het brede assor-
timent dat wij voeren, vele merken, al-
les bijeen’, zo vult Henco aan.
Bij Visser Mode verkopen ze uitslui-
tend dameskleding en wel voor meis-
jes vanaf pakweg 15 jaar tot vrouwen
op oudere leeftijd. Tineke: ‘We bedie-
nen eigenlijk drie doelgroepen (15-30
jaar), 30-60 jaar en de groep zestig
plussers. Wat wel meer en meer opvalt
is dat een vrouw op leeftijd toch ook

wel graag de jongere mode draagt en
dat is voor ons soms wel lastig bij het
inkopen’. Henco: ‘Het inkopen doen
Tineke en ik altijd samen. Om ons te
oriënteren wat de markt biedt bezoe-
ken wij zowel beurzen in Nederland
als in het buitenland. Vervolgens doen
wij onze bestellingen bij de ‘agent’ in
Nederland. Tineke kijkt bij het inkoop-
gebeuren naar de modische kant van
het vak, terwijl ik meer op de cijfers
let, het financiële aspect. Samen ko-
men we er altijd prima uit’, zo zegt hij.

In de loop der jaren is Visser Mode
diverse keren uitgebreid, verbouwd,
gerestyled, hoe je het ook noemen
mag. De laatste ingrijpende ‘koerswij-
ziging’ vond rond de eeuwwisseling
plaats. Henco: ’Toen hebben wij be-
wust de herenafdeling afgestoten. We
hadden gewoon geen ruimte meer.
Voor ons geen moeilijke beslissing
want de meeste omzet lag toch al bij
de dameskleding. Hoewel ons dat wel
(heren) klanten heeft gekost, hebben
wij geen moment spijt van onze beslis-
sing gehad’, zo zegt hij. Het echtpaar
Elbrink is ook erg happy met het per-
soneel. “Acht medewerksters, waarvan
velen al jaren in dienst, die hun vak
verstaan en prettig in de omgang zijn’,
zo roemt Tineke. In totaal staan er bij
Visser Mode 11.000 klanten gere-
gistreerd, niet alleen afkomstig uit
Vorden maar ook uit Almen, Harfsen,
Laren, Lochem, Warnsveld, Zutphen,
Leesten en Hengelo. 

Nadat opa Hendrik Willem Visser in
1947 was overleden ging echtgenote
Gerritdina Johanna nog een jaartje al-
leen door. In 1948 nam dochter Willy,
die inmiddels met Herman Elbrink
was getrouwd, de zaak over. En dat tot
midden jaren tachtig, toen trokken zij
zich terug en kwam Visser Mode in
handen van Henco en Tineke Elbrink.
Henco: ‘Het was voor mij al op jonge
leeftijd een vast gegeven om later de
zaak van mijn ouders voort te zetten.
Na de Mulo in Zutphen en vervolgens
de textielschool in Enschede te heb-
ben bezocht, waar ik de benodigde
vakdiploma’s heb behaald, heb ik

eerst een paar jaar ervaring opgedaan
in Duitsland. Op mijn 25e ben ik bij
mijn ouders gaan werken’, zo zegt hij.

Tineke was voorbestemd om lerares te
worden. Op haar 21e studeerde zij met
goed gevolg af aan de pedagogische
academie in Doetinchem om vervol-
gens, eveneens in Doetinchem drie
jaar voor de klas te staan. En hoe kan
een carrière dan anders verlopen! Ver-
liefd worden en dan zomaar lerares af
en zakenvrouw worden. Tineke: ‘Wij
hebben natuurlijk geluk gehad dat wij
alvorens de zaak over te nemen, wij
een aantal jaren met de ouders van
Henco konden samenwerken, om
zodoende de kneepjes van het vak te
leren’, zo zegt ze. De verliefdheid werd
intussen ‘vertaald’ in drie kinderen
Sanne (24), Tim (21) en Lise (17). Dus de
opvolgers staan klaar? Henco: ‘De kin-
deren vinden het leuk wat wij doen,
zijn zeer zeker gelnteresseerd maar
verder volgen zij alles ‘op afstand’. Dus
wat de toekomst voor Tineke en mij
betreft: niet stil blijven zitten, gewoon
doorgaan en vooral de ontwikkelin-
gen in de branche blijven volgen’.

"Een bewijs dat we constant bezig zijn!"

Henco Elbrink over 80 jaar Visser Mode

Henco en Tineke Elbrink zijn er trots op dat hun zaak ‘Visser Mode’ al 80
jaar bestaat en dat het de potentie heeft om door te groeien naar een ‘hon-
derdjarige’! Waar het echtpaar ook trots op is dat veel klanten van oudsher,
zeg maar generaties lang bij de zaak in Vorden hun inkopen komen doen.

De bekende vergaderaccomodatie
"De Eekschuur" in Warnsveld heeft
een facelift ondergaan. 

Hierdoor is het gebouw nog beter ge-
schikt voor presentaties, exposities,
vergaderingen en allerhande bijeen-
komsten van verenigingen, bedrijven,
instellingen en particulieren die een
gezellig en comfortabel onderkomen
zoeken.  Het resultaat mag er zijn! 

Om de gemeenschap hiermee kennis
te laten maken worden alle belangstel-
lenden uitgenodigd de feestelijke
(her)opening bij te wonen. 

Deze vindt plaats woensdag 7 nov. a.s.
om 20.00 uur.  Het adres: Bonendaal 2
te Warnsveld, tel. (0575) 52 47 39

Feestelijke opening

vernieuwde

Eekschuur

Verder zal er nog een film te zien zijn
van een optocht 15 jaar geleden. Ook
zullen er weer een aantal juryleden
aanwezig zijn waar men eventueel
vragen aan kan stellen. Men hoopt u
in grote getale in het Ludgerusgebouw
te begroeten.

Stichting Oranje

Comite Vierakker-

Wichmond
Laat op vrijdagavond 9 nov.  a.s. een
videofilm zien van de feestweek
2006. De meeste aandacht zal men
besteden aan de optocht, vooral voor
de deelnemers die zelf meespeelden
in de optocht is dit een mooie gele-
genheid om toch een groot gedeelte
van de optocht te zien.

Algemene beschouwingen
Begroting 2008

Sint Nicolaaskrant

Bronckhorst

Op 13 november a.s. verschijnt de 

Sint Nicolaaskrant. 

De krant wordt verspreid in de gemeente

Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Advertentie’s en berichten gaarne voor of op 

1 november aanleveren.

De redactie

STREEKWIJN

elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur
info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Coca-Cola
4pack nu € 4.79

Aviko aardappel-
schotel nu 2 zakken

voor € 2.50

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland

Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

Dagelijkse verzorging op
basis van pure Aloë vera

producten.

Wegens uitbreiding 
verkooppunten gevraagd.

Jannie Nijkamp, Warnsveld,
tel. 0575-521316.

“Als een vogel zonder nest”

Boek van Elly Weulen Kranenbarg
nu te koop bij de boekhandel

� Gezocht per 1-12-07:
Opslagruimte 20-50m2, prijs
n.o.t.k. Tel 06-52411798.

� Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.

� Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlmann, 06-54326669.

� Ze zijn er weer Heerlijke
Oliebollen uit Wichmond, 3
november. Verkoop ten bate
van het onderhoudsfonds van
de Ned. Herv. Kerk.

Dagmenu’s
31 oktober t/m 6 november 2007 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 31 oktober
Wildbouillon/Boerenkool met spekjes, rookworst, jus
en zuurgarnituur.

Donderdag 1 november
Karbonade de rotonde met aardappelen en groente/
bavarois met slagroom.

Vrijdag 2 november 
Champignonsoep/zalmfilet met dille saus, rijst en
groente.

Zaterdag 3 november (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en
groente/IJs met slagroom.

Maandag 5 november
Gesloten.

Dinsdag 6 november
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/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

Het is herfst

VLAAI V/D WEEK

• Stoofperenvlaai
6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren € 4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Speculaasstaaf
met heerlijke amandelspijsvulling € 2,75

• Slagroomschnitt
10 stuks € 5,95

� Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalan-
ceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

� Tijdelijk te huur: woning in
het buitengebied, ook ge-
schikt voor senioren. Adres:
Wisselinkweg 3, Zelhem. Tel:
0314-641741.
� Stone Valley Erve Kots,
Lievelde. Do. 8 november.
Uncle Earl (USA) 20:30 u -
€ 15,-. 0543 466 294 - 0543
474 343.
� Geweldige zakelijke
mogelijkheid aangeboden
in de welzijnssector speciaal
voor huisvrouwen (eigen tijds-
indeling). Bel (0575) 46 35 77.

� Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.

� Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: 29 okt. 13.30
workshop Sieraden, 19 nov.
13.30 workshop Mozaïek. Meer
info www.kunstkringruurlo.nl
of (0573) 453090 of 451599.

� De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

� Gevr. voor buitenplaats de
Wiersse: huishoudelijke hulp
i.v.m. gereedkomen B&B
appartementen, Brieven aan
Beheer de Wiersse, Schone-
veldsdijk 2, 7251 LE Vorden.

� Bronckhorsterkleindie-
renshow georganiseed door
PKV Vorden in Kapel De
Wildenborch, Kapelweg 1
Vorden. Te bezichtigen zijn
250 dieren waaronder Hoen-
ders, Konijnen, Cavia’s en
Sierduiven. Zondag is er een
verkoopklasse van Hoenders,
Konijnen en Cavia’s. Vrijdag
2 november 20.00 uur tot
22.00 uur. Zaterdag 3 novem-
ber 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zondag 4 november 10.30
uur tot 16.30 uur. Toegang
gratis.

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

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

� Sweelinck ensemble met
klarinetkwintetten van Mozart
en Brahms in Orangerie
Ruurlo op 4 november 15.00
uur. Entrée € 15.- v.a. 14.00
u. a.d. zaal en kunstkring-
ruurlo@hetnet.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vordenw
Zondag 4 november 10.00 uur ds. H. Westerink 19.00 uur
geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 november 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 4 november 10.00 uur dienst.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 3 november 17.00 uur woord- en communievie-
ring, volkszang.
Zondag 4 november 10.00 uur eucharistieviering, heren-
koor.

Tandarts
3/4 november J.J. de Kruif, Vorden tel 0575 - 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 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 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 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 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk 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).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
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
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� Grolsch Verzamelaars
Gilde Brouwerij-artikelen-
beurs. Zondag 4 november,
10.30 - 16.00 uur Cultureel
Centrum De Bron, Buiten-
schans 3, Groenlo. Entree 2
euro.



MAIS-
BROOD

NU  

€ 1.75

SAUCIJZEN-
BROODJES

PER STUK

€ 1.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 29 oktober t/m 3 november.

ZWITSERSE- 
ROOM VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Dolgelukkig, trots en blij, Bjorn heeft er een klein
broertje bij!

Geboren op 23 oktober 2007

Finn
Hij weegt 3700 gram en is 52,5 cm lang.

Yvon Stoelinga & Millo van der Logt
Bjorn

De Eendracht 21
7251 GA  Vorden
0575 - 55 50 21

Vleeswarenkoopje

Runderrookvlees en
boterhamworst
2x 100 gram samen voor € 3.35

Special

Sole mio 100 gram € 2.35

Maaltijdidee

Bami 500 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Stooflappen 4 stuks € 5.50

Kookidee

4 Hamburgers +
4 Saucijzen samen € 5.50

Ze zijn makkelijker te bereiden en deze week een koopje.
Onze stooflappen, een heerlijk Holland stukje vlees. Met
de juiste kruiden, wat water of bouillon en een beetje

geduld stooft u het vlees zachtjes gaar. Makkelijk te berei-
den, het kost u alleen wat tijd. Dus waar wacht u op? 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Bedenk u geen moment
en stoof eens in!”

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Yaél Ruth Joan

Ruth Roselaar

* 21 mei 1946 † 25 oktober 2007

Jannie Bakker

Verdrietig om haar heengaan maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die zij ons heeft
geschonken, laten wij u weten dat onze moeder,
oma en overgrootmoeder is overleden.

Johanna Hendrika 
Jansen - Huetink

weduwe van J.B. Jansen

in de leeftijd van bijna 89 jaar.

Cothen: Ada en Wim Groot Jebbink - Jansen
Robert en Wendy, Lieke
Marloes

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die
moeder in verpleeghuis Azora “Den Es” te Varsse-
veld heeft ontvangen.

Varsseveld, 27 oktober 2007

Correspondentieadres:
Beatrixstraat 1
3945 CN  Cothen

Moeder is overgebracht naar het Monuta uitvaart-
centrum aan de Keppelseweg 40 te Doetinchem. U
kunt hier afscheid van haar nemen en er is gele-
genheid tot condoleren op woensdag 31 oktober
van 19.30 tot 20.00 uur.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op
donderdag 1 november om 11.00 uur in de
Protestantse kerk te Hummelo.
Na de dienst begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Zelhemseweg aldaar.

Er is gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in “De Gouden Karper”, Dorpsstraat 9 te Hummelo.

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 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

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
In zijn eigen wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen

Na een welbesteed leven is rustig van ons heenge-
gaan onze vader, opa en opi

Bernardus Harry Marie Schepers

weduwnaar van Berendina Johanna Haggeman

op de leeftijd van 84 jaar.

Thea en Fred
Elly en Jacques
Marian en Chris
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 21 oktober 2007
De Delle 47

Correspondentieadres:
Berend van Hackfortweg 32
7251 XC  Vorden

De crematieplechtigheid heeft in familiekring
plaatsgevonden.

†

Na een moedig gedragen ziekte is heden overleden
onze geliefde broer, zwager en oom

Albertus Marinus Scheffer
echtgenoot van Derkje Hendrika Bosman

Eibergen: L.H. Scheffer
H.J. Scheffer-Oonk

Vorden: H. Scheffer
Zelhem: R.H. Ruesink-Scheffer

D.H. Ruesink
Hengelo Gld.: A. Klein Winkel-Bosman

G.L. Klein Winkel
Neven en Nichten

Hengelo Gld., 26 oktober 2007

Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Nu rest ons dierbare herinneringen,
van alle mooie dingen.
Het afscheid doet ons zo’n pijn,
maar in ons hart zul je voor altijd bij ons zijn.

Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve man en
onze zorgzame en trotse vader

Albertus Marinus Scheffer
Albert

echtgenoot van Derkje Hendrika Bosman

in de leeftijd van 77 jaar.

Riek Scheffer-Bosman

Aafje en Arthur
Ard en Jenny

26 oktober 2007

Pa is thuis.

“Groot Antink”

Antinkweg 14, 7255 NV Hengelo Gld.

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag
31 oktober om 10.30 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo Gld., waarvoor u wordt uitgenodigd.
Aansluitend volgt de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats te Hengelo Gld.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de
familie te condoleren in zaal Langeler, Spalstraat 5
te Hengelo Gld.

Wanneer u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

In ut leaven is ut ok nog zo,
ze meugt bes wetten da’j d’r ewes bunt!

Bedroefd geven wij U kennis, dat onverwacht is
overleden mijn lieve man, mijn zoon, onze broer en
zwager

Antonius Jan Albertus Kroesen
Tonnie

* Hengelo Gld., † Amsterdam,
28 januari 1950 25 oktober 2007

Bep Kroesen-Smeenk

A.R. Kroesen †
H. Kroesen-van Zanten
Rini en Trudy
Betsie en Harry
Sjohnnie en Irma
Bert en Annelies
Hannie en Hermien
Anita en Willy
Hermien en Huub
Rieteke en Peter

Lindeseweg 30, 7251 NS  Vorden

Tonnie is in het Uitvaartcentrum ”Ons Huis”,
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld., alwaar gelegen-
heid is tot afscheid nemen en condoleren op dins-
dag 30 oktober van 19.30 tot 20.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 31 oktober om 13.45 uur in het crema-
torium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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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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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

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

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
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Advertenties tot maanda
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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



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Bedankt de inwoners van Vorden voor het welslagen van onze
slaatjesactie!

Ook hartelijk dank aan onze leveranciers en sponsoren: 
groenteleverancier fam. Snellink, Happerij-bakkerij de Mölle en
C.R. de Herberg!

Mede door hun inzet en het met ons meedenken, is alles weer
geweldig verlopen!

Bestuur en leden Sursum Corda

Polplein Zutphen

Zondag 25 november

75 gratis vluchten
t.w.v. € 60,- p.p.

* zie voorwaarden in de winkels.

* actie periode 5 t/m 17 nov.

Vlucht ook te boeken bij Gamma á € 60,- p.p.

OP=OP
Muziek en beweging 
voor peuters bij de

in Vorden.
Kom een proefles meedoen op:
• donderdag 22 november 2007
• van 10.30 - 11.15 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 2,5 t/m 3 jaar
• samen met de (groot-) ouders!
• aantal lessen: 8
• prijs: € 55,-

www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Muziek en beweging

voor kleuters bij de in Vorden.

Kom een proefles meedoen op

• donderdag 22 november 2007
• van 16.30 tot 17.15 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 4 t/m 5 jaar
• aantal lessen: 8
• prijs: € 55,–

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Muziek op schoot 
bij de

in Vorden.

Kom een proefles meedoen op:
• donderdag 22 november 2007
• 9.30 - 10.15 uur
• samen met de (groot-)ouder(s)!
• in het Dorpscentrum Vorden
• aantal lessen: 8 lessen
• prijs: € 55,00

www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Van maandag 29 oktober tot en met zaterdag
3 november

De Baby week
bij Super de Boer Grotenhuys

Deze hele week staat in het teken van de baby en kunt u 
profiteren van leuke aanbiedingen en activiteiten.

Zo maakt u kans op een super mooie driewieler bij aankoop
van drie Olvarit actie producten.

Op donderdag 1 november en vrijdag 2 november kunt u
uw baby of kindje laten fotograferen van 9.30 - 13.00 uur
en 14.00 - 18.00 uur door de vakkundige mensen van 
Bell Foto die hier iets speciaals van weten te maken. 
Tevens ontvangt iedereen die foto’s laat maken een foto van
13x18 cm geheel gratis.

Aarzel dus niet en kom gauw naar Super de Boer Grotenhuys
en maak kennis met de reuze opblaas baby en haal een
gratis baby kleurplaat op, als je deze mooi inkleurt dan
zullen wij hem in de winkel hangen. De vijf mooiste
kleurplaten ontvangen een mooie prijs.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit



De Wichmondse vereniging kwam
thuis met de volgende plaatsen: 

MArielle Geel 3e , Joanne Steenblik 6e
(beide pupil 1 - 15).
Esther Rietman 2e (pupil 2 - 15).
Wendy Rietman 5e (pupil 2 - 16).
Maloe Kleinehaar 2e (jeugd - 14).
Wynanda Golstein 6e, Cindy Esselink
7e en Laura Garritsen 12e (alle 3 jeugd
- 15/16).
Valerie Steenblik 1e en Paulien van Til
3e (beide junior - 15).  
Maaike Eskes 4e dn Linda Hendriks 6e
(beide junior - 14).

Afgelopen zaterdag deed WIK met
11 kinderen mee aan de turnwed-
strijd voor de 7e divisie. In verschil-
lende leeftijdscategorieen en gra-
daties streden zij om de titel. De
onderdelen waarop de kinderen
hun kunde lieten zien waren brug,
balk, vloer en sprong. Tevreden
gingen de meeste deelnemers naar
huis.

Turn-
wedstrijden

Het Grote Veld is een van de mooiste
natuurgebieden van de Achterhoek.
De afwisseling van bos, hei en cultuur-
land maakt dit een ideale omgeving
voor de beoefenaars van Nordic Wal-
king. 

Vorig jaar stond dit onderdeel voor het
eerst op het programma en trok met-
een vele tientallen deelnemers. AV

Hanzesport richt zich in clubverband
met cursussen ook nadrukkelijk op
Nordic Walking. 

Start en finish van alle onderdelen
vinden plaats bij Free-Wheel Sport en
Recreatie aan de Netwerkweg 7 in Vor-
den. Hier kunnen de deelnemers zich
vanaf 9.00 uur ook inschrijven. Het
startsein voor beide afstanden van de
Nordic Walkingtocht wordt om 10.00
uur gegeven. De start van de 2,5 km
veldloop vindt plaats om 10.30 uur. En
de hardlopers op de 7,5 km en 15 km
vertrekken om 11.00 uur. Alle afstan-
den gaan over 1 ronde.  
Freewheel Sport ligt op loopafstand
van station Vorden. Hier zijn ook
kleedruimtes en douches aanwezig.
Iedere deelnemer ontvangt een leuke
herinnering. 

Meer informatie is te vinden op
www.hanzesport.nl

4 november Grote Veld Loop
Hardlopers en liefhebbers van Nor-
dic Walking kunnen op zondag 4
november deelnemen aan de Grote
Veldloop. Dit evenement speelt
zich af in het prachtige natuurge-
bied het Grote Veld tussen Lochem
en Vorden. De hardlopers kunnen
hier kiezen uit drie afstanden: 2,5
km, 7,5 km en 15 km. Voor de Nor-
dic Walkers is er een schitterend
parcours van 7,5 km of 12,5 km. De
organisatie is in handen van AV
Hanzesport.

De Vordense vogelvereniging De Vogel-
vriend houdt op zaterdag 3 en zondag
4 november haar jaarlijkse vogelshow
in het Dorpscentrum. In totaal bren-
gen de leden bijna 150 vogels bij el-
kaar die gratis aan het publiek ge-
toond zullen worden. Het gros van de
vogels bestaat uit parkieten. Verder
zijn er ruim veertig kleurkanaries,
postuurkanaries en Europese cultuur-
vogels te bewonderen, zoals sijzen en
goudvinken. Het aantal ingeschreven
vogels ligt op een vergelijkbaar niveau
als in ander jaren. Volgens voorzitter
Harm Harmsen is dat een bijzonder
resultaat, omdat vogelverenigingen
het moeilijk hebben. Zo is de tentoon-

stelling in Ruurlo niet doorgegaan,
vanwege een te lage inschrijving en
kampen ook andere verenigingen met
teruglopende deelname.

Voorafgaand aan de show keuren drie
keurmeesters alle vogels, die in ver-
schillende categorieën zijn ingedeeld.
Per categorie zijn er prijswinnaars. De
avond voordat de show voor publiek
open gaat, worden de winnaars be-
kendgemaakt. Tegelijk zal Henk Slag-
man in het zonnetje worden gezet,
vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap.
De show is zaterdag van 10.00 tot
20.00 uur en zondag van 10.00 tot
17.00 uur voor publiek open.

Vordense vogelshow houdt stand

De plannen om het klooster in de Kra-
nenburg tot zorghotel te verbouwen
en achter het klooster een nieuw ap-
partementencomplex te bouwen ligt
momenteel ter visie. Frans Vissche-
dijk, vice-voorzitter en toekomstig
voorzitter van Kranenburgs Belang en
penningmeester Foppe Atema, zijn
verheugd dat er eindelijk schot in de
zaak komt. Frans Visschedijk: ‘Het is
hier op de Kranenburg niet alleen van
groot belang dat de kerk behouden
blijft maar daarnaast ook het klooster.
Het bepaalt het gezicht van de Kranen-
burg’, zo zegt hij. Foppe Atema: ‘Op 7
juni hebben de Kranenburgers de
plannen kunnen inzien. Als Kranen-
burgs Belang kunnen wij ons er ook
zeer goed in vinden. Blij dat er thans
leven in de brouwerij zit. Wij mogen
van geluk spreken dat, toen destijds
het klooster niet meer in gebruik was,
het niet is gesloopt en dat het thans
behouden blijft. Wanneer een gebouw
lang leeg staat raakt het in verval en
dat wordt nu gelukkig voorkomen’, al-
dus Foppe Atema die de wens uitsprak
dat er zo snel mogelijk met de werk-
zaamheden wordt begonnen.

Overigens was er na die bijeenkomst
op 7 juni in de Kranenburg en bij de
gemeente Bronckhorst alom verba-
zing toen Frits Niemeijer beweerde
dat er in de Kranenburg weinig bijval
bestond voor de plannen betreffende
de verbouw van het klooster en de
bouw van het appartementencom-
plex. Frits Niemeijer had toen de bru-
taliteit om zich te profileren als de re-
dactie van Contact, hetgeen dus com-
pleet uit de duim was gezogen. Een
verbolgen Frans Visschedijk schreef
toen namens Kranenburgs Belang op
19 juni in het Contact (wij citeren hem
letterlijk): ‘Het is een plan geworden
waarin de gebouwen zorgvuldig aan
de achterzijde van het klooster zijn ge-
plaatst, omzoomd door het nodige
groen en waarbij ook de nodige aan-
dacht is besteed aan de aan te leggen
parkeerplaatsen, toegangsweg en ver-
lichting. Bij Kranenburgs Belang over-

heerst een positief gevoel over de plan-
nen, temeer daar op deze manier het
klooster voor de Kranenburg behou-
den blijft en het verval stopt’, aldus
Frans Visschedijk.

Trouwens er zijn nog meer zaken in
het buurtschap waar Kranenburgs Be-
lang zich voor inzet. Zo bijvoorbeeld
de bouwlocatie ‘Kerkweide Zuid’, een
heikel punt. In augustus 2005 is het
dorpsplan Kranenburg 2005-2010 ge-
presenteerd. Er is toen ook een onder-
zoek geweest naar de behoefte aan wo-
ningen in de Kranenburg. Daaruit
bleek een behoefte aan 18 betaalbare
starters woningen en 8 senioren wo-
ningen. Thans anno 2007 gebruikt de
gemeente bij de onderhandelingen
met de projectontwikkelaar een voor-
lopige verkavelingopzet van 25 wonin-
gen, opgesteld door het stedenbouw-
kundig bureau Pouderoyen. Volgens
de projectontwikkelaar is het dan niet
mogelijk een substantieel aantal be-
taalbare starters woningen c.q. senio-
renwoningen te realiseren.

Kranenburgs Belang heeft een alterna-
tieve verkavelingschets laten opstellen
van 37 woningen waarvan 15 voor
starters c.q. senioren. Frans Vissche-
dijk: ‘Wij hebben voortdurend contact
met de gemeente Bronckhorst. Wat er
uiteindelijk gebouwd zal worden, we-
ten we nog niet. De onderhandelingen
lijken in een impasse te zitten. Binnen-
kort heb ik een gesprek met de heer
Annevelink, hoofd Ruimtelijke Orde-
ning bij de gemeente Bronckhorst.
Mijn vraag zal daarbij zijn ‘ kan de ge-
meente niet iets afdwingen, men weet
toch heel goed dat de Kranenburg
gebaat is bij de bouw van starters en
seniorenwoningen’, zo sprak hij. ‘Wij
zullen als Kranenburgs Belang de zaak
blijven warm houden’, zo voegde Fop-
pe Atema eraan toe!

Wat betreft de kwestie van de zend-
mast die T-Mobile in de Kranenburg
wil plaatsen, wil Frans Visschedijk ook
daar een bemiddelingspoging wagen.

Zegt hij: ‘Wellicht kan ik de gemeente,
T-Mobile en het kerkbestuur nog een
keer gezamenlijk aan tafel krijgen’.
Zoals bekend wil T- Mobile aan de Ei-
kenlaan 15 A een zendmast plaatsen.
Omwonenden zien liever een andere
plek in de Kranenburg. De kwestie
‘liep op’ tot in de Raad van State. Die
besliste uiteindelijk dat er geen be-
zwaar is tegen de door T-Mobile geko-
zen plek. En verder zag de Raad van
State geen risico’s voor de gezondheid
van de omwonenden. Of de bemidde-
lingspoging van Frans Visschedijk zal
slagen? Foppe Atema: ‘Ik vrees met
grote vreze, maar als Kranenburgs Be-
lang is het goed dat Frans het pro-
beert’.

Waar Atema wel verheugd over is, is
dat de belangenverenging van de
Krannenburgse burgers het voor el-
kaar heeft gekregen dat schoolkinde-
ren komende uit de Wildenborch en
Mossel thans per fiets vanaf de Mossel-
seweg via de Ganzesteeg naar school
de Kraanvogel kunnen fietsen. ‘Die
oversteekplaats is minder gevaarlijk
dan voorheen in de bocht bij de Wien-
tjesvoort’, aldus Foppe Atema. Wat be-
treft Frans Visschedijk, niet alle Kra-
nenburgers zullen hem kennen. Frans
geboren en getogen in het Twentse
Delden woont nog niet zo lang met
echtgenote Remmie in de Kranen-
burg. Vanaf 1989 is hij als directeur
verbonden aan de Woning Stichting
Brummen. ‘Wij hebben er ook al die
jaren gewoond, maar eigenlijk vonden
we de combinatie van wonen/werken
in dezelfde plaats niet ideaal en zijn
wij naar iets anders op zoek gegaan. In
mei 2006 kregen we de kans aan de Ba-
nekamp een woning te kopen. Het is
hier in de kleine kern Kranenburg
leuk wonen. En voordat je het in de ga-
ten hebt ben je al bestuurslid van Kra-
nenburgs Belang’, zo zegt hij lachend.
Frans Visschedijk is thans vice- voorzit-
ter maar zal vrijwel zeker in maart
2008 worden voorgedragen om de
nieuwe voorzitter van deze belangen-
vereniging te worden.

Frans Visschedijk en Foppe Atema namens Kranenburgs Belang:

'Blij dat er schot zit in de plannen
klooster en appartementencomplex'

Bakker Wilfried Besselink schuift op
basisschool De Garve in Wichmond
aan bij de leerlingen om een boter-
ham mee te eten. Zo wordt het ontbijt
een echt festijn, immers ook Wilfried
is tenslotte groot geworden met be-

hulp van een goed ontbijt. Het blijkt
dat kinderen niet altijd even goed ont-
bijten. Dat is niet gezond. De eerste
maaltijd van de dag is niet zomaar be-
dacht. Het lichaam heeft het 's nachts
zonder eten moeten doen. Om goed te
kunnen fuctioneren en presteren is na
het opstaan weer voedsel nodig. het
ontbijt is dus eigenlijk een onmisbare
maaltijd. De achterstand die je op-
loopt door de eerste maaltijd over te
slaan, wordt in de loop van de dag zel-
den gecompenseerd. Voor deelname
aan het Nationaal Schoolontbijt beta-
len scholen 25 cent per ontbijtje be-
stemd voor een goed doel: de Johan
Cruyff Foundation. Deze stichting
steunt sportprojecten voor kinderen
mét en zonder handicap in Nederland
en daarbuiten.

Bakker Wilfried met nationaal school-

ontbijt goed bij de les op de garve!

(en johan cruyff profiteert mee)
Deze week vindt het Nationaal
Schoolontbijt plaats. Het wordt
speciaal georganiseerd voor kinde-
ren op de basisschool om het be-
lang van het ontbijt als goede start
van de dag te onderstrepen. Een
goed ontbijt zorgt ervoor dat kin-
deren goed kunnen functioneren
en presteren. Wie zijn schooldag
begint met een goed ontbijt kan
zich beter concentreren. Dit jaar
nemen 2000 scholen deel. Dat zijn
450.000 ontbijtjes.

UITSLAGEN MAANDAG 22 OKTOBER
Groep A: 
1 Mw. van Gastel/Mw. Walter Kilian
62,50%; 2 Dhr. Wijers/Dhr Thalen
58,33%; 3 Mw. Hoftijzer/Dhr. Hoftijzer
53,65%.
Groep B: 
1 Dhr. Drijver/Dhr. Wullink 79,58%; 2

Mw. Oldenhave/Dhr. Schipper 56,67%;
3 Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 54,17%.

WOENSDAG 24 OKTOBER 
Groep A: 
1. Dhr. Hissink/Dhr. Holtslag 61,98%;
2. Mw. Thalen/Dhr. Thalen 57,29%;
3. Dhr. Enthoven/Vruggink 56,25%.

Groep B: 
1. Mw. de Bruin/Mw. ter Scheggert
64,06%; 2. Dhr. Peters/Dhr. Vreeman
63,54%; 3. Mw. Smit/Dhr. Gille 57,81%.
Voor de woensdagmiddag zijn nieuwe
leden hartelijk welkom Er wordt ge-
bridged van 13.30 tot ongeveer 17.00
uur. Kom gerust even binnenlopen.

Vo r d e n s e  B r i d g e c l u b



Het is de bedoeling binnen deze woon-
voorziening negen groepswoningen,
maar ook vier appartementen te reali-
seren voor cliënten die iets zelfstandi-
ger zijn. Zozijn huurt deze woonvoor-
ziening van ProWonen. Daarnaast
worden er nog vier appartementen ge-
bouwd die geen directe interne relatie
hebben met de woonvoorziening,
maar wel bedoeld zijn voor cliënten
van Zozijn. Deze cliënten zijn een stuk
zelfstandiger en hebben aan bijvoor-
beeld een uur begeleiding per dag vol-
doende. Deze appartementen worden
gebouwd onder Scheiden Wonen en
Zorg en de cliënten huren direct van
ProWonen.

Er komt een gemeenschappelijke
ruimte voor de cliënten van Zozijn die
in de kleinschalige woonvoorziening
wonen. Daarnaast zijn er algemene
ruimtes: een gemeenschappelijke

woonkamer en keuken, ruimte voor
een slaapwacht, kantoorruimte, was-
ruimte, badkamer,en  een echnische
ruimte.

Zozijn regelt zelf de vervangende huis-
vesting voor de huidige cliënten van
de Zon. Gedacht wordt op dit moment
aan een tijdelijke woonvoorziening in
Vorden. Zodra de benodigde ruimtelij-
ke procedures zijn doorlopen, kunnen
de cliënten van De Zon verhuizen
naar de tijdelijke units. Dan kan het
pand gesloopt worden en begint de
bouw. Als alles goed verloopt is dat
nog voor de zomervakantie van 2008.
Het plan is ontworpen door architect
Arnoo Holleman van architecten-
groep Gelderland uit Zelhem. De om-
wonenden van het nieuwbouwplan
zijn tijdens een bijeenkomst door Zo-
zijn en ProWonen gelnformeerd over
de plannen.

ProWonen bouwt kleinschalige 
woonvoorziening voor Zozijn

ProWonen heeft in samenwerking met Zozijn een nieuwbouwplan ont-
wikkeld voor het huidige pand De Zon aan de Zutphenseweg.  Het project
bestaat uit een kleinschalige woonvoorziening voor zeventien cliënten
van Zozijn. De verwachte opleverdatum is medio 2009 gepland.

De deelnemers hebben weer heel en-
thousiast hun rondjes gelopen rond-
om het Bronsbergenmeer. Sommige
hebben meer dan 6 rondjes van elk an-
derhalve kilometer gelopen. En net als
vorig jaar hebben ze flink hun best ge-

daan om sponsors te vinden. Unicef is
dankzij alle inspanningen van de lo-
pers in staat om vele kinderen in Mo-
zambique te helpen, die lijden onder
de gevolgen van de ziekte aids.

Ryokan bood tijdens de loop spontaan
aan om elke deelnemer aan de loop
met 1 euro te sponsoren en neemt dus
maar liefs 300 euro van de opbrengst
voor haar rekening. Unicef dankt alle
kinderen en hun begeleiders, de scho-
len, Henk Janssen van Vesting de
Bronsbergen, wethouder Van Ooijen
van de gemeente Brummen, Accon-
avm, groenteboer De Groentelaars en
Marcel de Groenteman uit Zutphen,
groenteboer Bas Janssen uit Brummen
en de heer Kuipers uit Warnsveld voor
hun deelname en hun enthousiaste
bijdrage aan het succes van de loop.

Kinderen lopen 12.500 euro
bij elkaar voor Unicef
Een kleine driehonderd kinderen
deden onlangs mee aan de spon-
sorloop bij Fort de Bronsbergen en
zij hebben 12.500 euro bij elkaar
gerend voor de aidswezen in Mo-
zambique. Het bedrag kan zelfs
nog iets hoger uitkomen omdat er
nog wat sponsorgeld binnen moet
komen. Er deden zo'n 22 kinderen
mee uit Vorden. De opbrengst en
het aantal deelnemers zijn hoger
dan die van vorig jaar. De derde
Unicef-sponsorloop in Zutphen
was daarmee opnieuw een succes.

Liefdevolle aanraking is net zo belang-
rijk als voedsel en zuurstof. Veilig ne-
gen maanden in de baarmoeder ge-
wiegd en gevoed worden is een hele er-
varing.  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 zo-
veel en ………verstaan we elkaar wel
voldoende? Het gaat niet alleen om
het aanleren van massage in deze cur-
sus. In feite leert de cursus het contact
met de baby verbeteren. Het gevoel
van geborgenheid 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. Ver-
der wordt er in de cursus onder ande-
re aandacht besteed aan tillen en dra-
gen, het leren herkennen van li-
chaamstaal en de motorische ontwik-
keling van het jonge kind. De cursus is
bestemd voor moeders, vaders of ver-
zorgers met baby's vanaf ongeveer zes
weken tot zes maanden. Er is ruimte
voor contact met andere ouders. Erva-
ringen en wederzijdse adviezen kun-
nen worden uitgewisseld. Locatie:
Wijkgebouw Yunio/Sensire, Het Wie-
melink 40. Donderdag'smorgens 6, 13,
20 december. Tijd: 9.30-11.30 uur. Aan-
melding/Informatie: tel. 0314-356431
of via: cursusbureau@sensire.nl

Cursus babymassage
Cursusbureau Oost-Gelderland or-
ganiseert voor Yunio Oost Gelder-
land in Vorden de cursus "Baby-
massage" .

Na de eerste ronde stonden de Berkel-
duikers met 2762.64 seconden op de
10e plaats van 14 verenigingen, bij de
tweede ronde haalden zij 2641,93 se-
conden, een verbetering van ruim 120
seconden. We kijken dus met span-

ning uit naar de ranglijst. Tegelijker-
tijd wordt er door de jongere zwem-
mers gezwommen voor de jeugdpro-
motie. Hierbij staan de Berkelduikers
na de eerste ronde op nr 12 van 34 ver-
enigingen. Omdat het om een vereni-
gingswedstrijd gaat wordt er altijd af-
gesloten met een estafette, waarbij de
dames goed waren voor de tweede
plaats. Individuele plaatsingen waren
er voor: 1e Torben Lammerding, Milou
Tjoonk en Bram Siebers 2e Taco Braak-
hekke,  Sanne ten Have, Torben Lam-
merding,  Irjan Brummelman, Car-
men Seesing, Bram Siebers, Milou
Tjoonk en Merel Wilgenhof 3e Melissa
Hoentjen, Loes v.d.Linden, Jeffrey
Hoentjen, Carmen Seesing,  Esmee
Vrieling,  en Martijn Cai. Voor de to-
taaluitslagen kan men kijken op
www.Berkelduikers.nl

Berkelduikers scoren ook 

2e ronde Gelderse B veel records
Nadat zwemclub de Berkelduikers
vorig seizoen promoveerde van de
C naar de B-competitie, weet zij
zich prima in de middenmoot te
handhaven. Afgelopen zaterdag
werd de tweede ronde gezwommen
in Dronten. Van de ruim 50 starts
werden maar liefst 36 persoonlijke
records (pr) gezwommen. Omdat
per programmanummer de twee
snelste zwemmers per vereniging
voor de punten zorgen is elke pr
ook voor de totaaluitslag mooi
meegenomen.

Door de goede service beurten van Ha-
rambee maakte Dash een aantal pass
fouten achter elkaar, waardoor Haram-
bee op een voorsprong kwam. De da-
mes van Dash lieten het er niet bij zit-

ten, de wedstrijd draaide helemaal om
, Dash vocht voor elk punt. Dit had re-
sultaat, want deze set werd gewonnen
met 25-18. Dash ging de 2e set vol goe-
de moed in, toch liep het niet helemaal
zoals de dames zouden willen. Er wer-
den weer veel pass fouten gemaakt en
er was geen goede service druk. Deze
set werd dan ook gewonnen door Ha-
rambee met 25-14. De 3e set was erg
spannend voor beide partijen, en ging
gelijk op. Lian Leunk functioneerde erg
goed als mid blokeerder. Dash trok aan

het langste eind en ze wonnen deze
met 29-27. De 4e set ging weer gelijk op
maar bij een stand van 20-20 kwam de
2e scheidsrechter erachter dat Haram-
bee een opstellingsfout had. Er werd
geconstateerd dat Harambee al vanaf
15 punten fout stond opgesteld.  Hier-
door ging Dash verder met een stand
van 20-15.  Harambee  kwam erg goed
terug, maar Dash bleef vechten tot het
eind. Met een stand van 25-23 werd de
4e set gewonnen zo ook de wedstrijd
met 3-1. Zaterdag 3 november speelt
Dash thuis tegen de dames van VCV uit
Varsseveld om 17.00 uur.

Dash 1 tegen dames Harambee
Dash dames 1 gesponsord door
Strada Sports en Friso Woudstra
Architectenbureau, speelde afgelo-
pen vrijdag tegen de dames van Ha-
rambee uit Enschede. Dash wist
niet erg goed wat ze van Harambee
kon verwachten.

UITSLAGEN
Zaterdag 27 oktober
Vorden A1 - MvR A1 3-1. Kon. UD B1 -
Vorden B1 2-0. Vorden D2 - Zelos D2 5-
0. Halle D1D - Vorden D3 3-1. Vorden
D4 - Pax D4M 1-1. Warnsveldse Boys E2
- Vorden E1 1-1. Eefde SP E1 - Vorden E2
4-2. Vorden E3 - Be Quick Z. E3 1-5. Lo-
chem SP E6 - Vorden E4 0-15. Vorden E5
- Brummen E4 3-3. Vorden F1 - VIOD F3
4-1. Vorden F2 - Be Quick Z. F2 1-2. Vor-
den F3 - Wolfersveen F2 0-1. SBC '05 F2
- Vorden F4 12-0. Vorden F5 - Steende-
ren F3 0-2.

Zondag 28 oktober
Vorden 1 - DVV 1-1. Vorden 2  - FC Trias
3 5-0. Vorden 3  - KSH 2 1-3. Longa'30 11
- Vorden 4 1-2. Oeken 4 - Vorden 5 5-2.

PROGRAMMA
Zaterdag 3 november
Vorden A1 - GSV '38 A1 15.00. Vorden
A2 - Westendorp A1 13.00. Vorden B1 -
RKZVC B1 14.45. Vorden B2 - DZC '68
B6 13.00. Pax C1 - Vorden C1 13.00. Ter-
borg C2 - Vorden C2 13.00. AZC D1 -
Vorden D1 11.00. Halle D1D - Vorden
D2 11.00. Vorden D3 - Warnsveldse
Boys D2 9.00. Eefde SP D2 - Vorden D4
9.00. Vorden E1 - DZC '68 E2 11.00. Vor-
den E2 - Be Quick Z. E2 11.00. Steende-
ren E2 - Vorden E3 9.15. Vorden E4 - Eef-
de SP E3 10.00. Pax E5 - Vorden E5
10.30. HC '03 F1 - Vorden F1 8.30.
Warnsveldse Boys F3 - Vorden F2 10.00.
Keijenburg. Boys F3 - Vorden F3 11.00.
Vorden F4 - Be Quick Z. F4 9.00. Warns-
veldse Boys F11 - Vorden F5 8.30.

Zondag 4 november:
Longa '30 1 - Vorden 1 14.00. Longa '30
3 - Vorden 2 11.30. Longa '30 6 - Vorden
3 9.30. Vorden 4  - Longa '30 9 9.30. Vor-
den 5  - Be Quick Z. 6 9.30.

Vo e t b a l

UITSLAGEN
Zaterdag 27 oktober
Ratti 4 - Grolse Boys 2 (zat): 0-5
Ratti A1CD - GFC A1D: 2-0
Ratti E1C - Eefde SP E4: 7-2
Brummen D4M - Ratti D1CD: 0-1
Zondag 28 oktober
Ratti 1 - Halle 1 (zon): 2-1
Marienveld 3 - Ratti 2 (zon): 2-6
Loenermark 9 - Ratti 3 (zon): 1-1

PROGRAMMA:
Zaterdag 3 november
14:30 Ratti A1CD - Grol A2
14:30 Ratti C1C - Be Quick Z. C2
10:00 Ratti D1CD - Harfsen D1
10:00 Ratti F1C - SBC '05 F2
13:15 Westendorp 3 - Ratti 4 (zat)
12:45 Steenderen B2 - Ratti B1C
10:30 Hoven De E2 - Ratti E1C
Zondag 4 november
10:00 Ratti 2 - Witkampers 5 (zon)  
10:00 Ratti 3 - Oeken 4 (zon)
14:00 Diepenheim 1 - Ratti 1 (zon) 
12:00 Cupa DA1 - Ratti DA1 (zon)

S V  R a t t i

En dit op een parcours met veel zand
en stenen en een lastige klim. Thijs:
‘Aan het begin van de wedstrijd voelde
ik dat ik geen super benen had, waar-

schijnlijk het gevolg van het vele en
harde trainen van de afgelopen we-
ken. Toch bleef ik continu bij de eerste
twee rijden. In de laatste ronde dacht
ik de koppositie te kunnen pakken,
maar helaas maakte ik een stuurfout.
Uiteindelijk ben ik dik tevreden met
mijn tweede plaats’, aldus Thijs van
Amerongen.

Thijs van Amerongen 2e in België
Thijs van Amerongen heeft zondag
in het Belgische Zonhoven een
prachtige prestatie geleverd door
als tweede te eindigen.

Onder ruime publieke belangstelling
probeerde de ploeg uit Halle Ratti te-
rug te dringen op eigen helft. Ratti zet-
te echter op de juiste momenten druk
op de defensie van Halle, waardoor de
opbouw van Halle vaak onverzorgd
was. In de 7e minuut kreeg Halle toch
een opgelegde kans om de score te
openen, omdat de scheidsrechter on-
terecht en zeer goedkoop een straf-
schop gaf na een vermeende handsbal
van Jan Groot Jebbink. Halle liet dit
buitenkansje niet onbenut en kwam
op voorsprong. Ratti liet zich niet van
de wijs brengen door deze tegenvaller
en ging op zoek naar de gelijkmaker.
Met een aantal fraaie aanvallen werd
de defensie van Halle op de proef ge-
steld en in de 14e minuut leidde dat
tot een strafschop voor Ratti. De doel-
man van Halle liep ietwat ongelukkig
Ratti-spits Jeroen Fleming van de sok-
ken, waarna de scheidsrechter op-
nieuw naar de stip wees. Sander Roel-
vink, tegen Halle de absolute uitblin-

ker in de defensie van Ratti, eiste de
bal op en schoot het goedmakertje
van de scheidrechter onberispelijk
binnen. Kort na de Kranenburgse ge-
lijkmaker was Halle dichtbij een her-
nieuwde voorsprong. De paal stond
een treffer van Halle in de weg. On-
danks deze grote kans leek de jonge
ploeg van Halle na de gelijkmaker van
Ratti toch enigszins van slag. Halle
had even geen grip op het aanvalsspel
van Ratti. Gijs Klein Herenbrink profi-
teerde van de ruimte die hij kreeg op
het middenveld en bracht in de 17e
minuut met een schitterend schot
vanaf 30 meter de Rattianen op een 2-
1 voorsprong. Het restant van de eer-
ste helft controleerde Ratti de wed-
strijd. Halle kreeg nauwelijks nog kan-
sen. Ratti daarentegen miste het raffi-
nement om de voorsprong verder uit
te bouwen. Na rust veranderde het
spelbeeld. Halle zette de thuisploeg
flink onder druk en Ratti had moeite
om onder die druk uit te komen. Hal-
le deed er alles aan om de gelijkmaker
te forceren en werd daarbij ook nog
eens geholpen door de zeer zwak lei-
dende scheidsrechter, die in alles wat
Ratti deed een overtreding zag. De de-
fensie van Ratti werd steeds verder te-
ruggedrongen en het was aan onzorg-
vuldigheid van de Hallenaren en aan
zeer sterk keeperswerk van Ratti-doel-
man Herbert Rutgers te wijten dat de
voorsprong van Ratti over de eind-
streep werd getild. Al met al een be-
nauwde, maar zeer welkome overwin-
ning voor de heren van Ratti 1.

Wedstrijdverlsag Ratti 1 - Halle 1
Op zondag 28 oktober stond voor
de heren van Ratti 1 het competi-
tieduel tegen Halle op het pro-
gramma. Voor Ratti was het zaak
om de eerste overwinning van het
seizoen binnen te halen. Onder lei-
ding van trainer Eric Gijsberts leg-
gen de Kranenburgers dit seizoen
bij vlagen goed voetbal op de mat.
Tot een overwinning had dat ech-
ter nog niet geleid. Een goed resul-
taat tegen Halle was dus van groot
belang.

MUZIEK OP SCHOOT
Drie kwartier voor (groot-) ouder en
kind! Baby's genieten van praten, zin-
gen, rustige bewegingen en muziek. In
deze cursus wordt aandacht besteed
aan het stimuleren van de (muzikale)

ontwikkeling d.m.v. beweging, ritmiek,
zang en stemgebruik. Ook worden er
luisterspelletjes gedaan en wordt er
met eenvoudige muziekinstrumenten
gewerkt. (Groot-) ouders leren samen
met hun kind muziek te maken.

MUZIEK EN BEWEGING VOOR
PEUTERS EN KLEUTERS
De peuter- en kleuterleeftijd is een
periode waarin kinderen emotioneel ge-
raakt worden door muziek. Muziek en
beweging zijn goede manieren om emo-
ties en creativiteit te uiten. In de cursus

(van 8 lessen), die volgt op de proefles le-
ren kinderen op een speelse manier om
te gaan met de basiselementen van mu-
ziek en beweging. Het is een goede voor-
bereiding op bijvoorbeeld kinderdans of
AMV. Het laatste kwartier zullen ook de
ouders (bij de baby's en peuters de gehe-
le les) bij de les betrokken worden en is
er tijd voor informatie-uitwisseling met
de docent. De proefles voor baby's (1 t/m
2,5 jaar) is op donderdag 22 november
2007 van 9.30 - 10.15 uur, aansluitend is
dan de proefles voor peuters (2,5 t/m 3
jaar) van 10.30 - 11.15 uur. In de middag
volgt de les voor kleuters (4 en 5 jaar)
van 16.30 - 17.15 uur.

Proeflessen van de Muzehof
Binnenkort zijn er proeflessen te
volgen voor kinderen van verschil-
lende leeftijden. De lessen zijn een
combinatie van muziek en bewe-
ging voor peuters en kleuters en
voor de allerkleinsten is er muziek
op schoot.



DVV is getipt als een van de kampi-
oenskandidaten in de 3e klasse C
en Vorden begon dan ook met enig
ontzag aan de wedstrijd. DVV had
meer balbezit, maar het kon zich
geen kansen creëren. 

Het heeft een fysiek sterke ploeg
met kopsterke mensen. De vleugel-
verdedigers Stokman en Rakitow
stonden niet toe dat de snelle spit-
sen de achterlijn haalden. Voorts
speelde Rob Enzerink overwegend

voor de verdediging en met deze
tactiek haalde Vorden de angel uit
de gemakkelijk scorende ploeg uit
Duiven.  In de 30e minuut kopte de
boomlange centrumverdediger
een cornerbal onhoudbaar achter
doelman Mark Borgonjen. 0-1

In de tweede helft zette Vorden wat
meer druk naar voren en had het
wat meer balbezit. Erik Oldenhave
was dicht bij een treffer maar zijn
kopbal werd uitstekend door de
doelman uit het doel gewerkt.
Even later kwam Rene Nyenhuis al-
leen voor de doelman, maar zijn
punter werd ook een prooi voor de
doelman. 

Toen worden wat nadrukkelijker
ging aandringen bleek, dat de ach-
terhoede van DVV toch wel kwets-
baar was. Er hing een doelpunt in
de lucht en Niels Siemerink wist
dat ook. 

Een pass van Dennis Wentink werd
door hem opgepikt en hij stuurde
de een na de andere speler met een
schijnbeweging het bos in en
schoot de gelijkmaker feilloos bin-
nen. 1-1 

Een eindstand waar Vorden van te
voren voor getekend zou hebben,
doch waar het gelet op de kansen
ook zeker recht op heeft.

Vorden - DVV 1-1
Vorden heeft zondag verdiend
een punt afgesnoept van DVV
(Duiven), de nummer vier van de
ranglijst. De verdediging van
Vorden was, onder aanvoering
van Rob Enzerink, weer ouder-
wets op dreef en DVV wist geen
openingen te forceren, behalve
het tegen doelpunt, maar deze
kwam uit een standaardsitua-
tie. De aansluiting tussen het
middenveld en de spitsen kan
nog worden verbeterd, want de
tweemans voorhoede krijgt te
weinig ondersteuning, waar-
door te veel balverlies wordt ge-
leden en de verdediging continu
onder druk staat. De eerste helft
was DVV de betere ploeg, doch
in de tweede helft was het Vor-
den die de meeste kansen creë-
erde. Niels Siemerink maakte
een klasse doelpunt.

Uitslagen vrijdag 26 oktober
Tornado Laren D4 - Dash D7: 0-4
Harambee D1 - Dash D1: 1-3

Zaterdag 27 oktober
Gorssel MC1 - Dash MC3: 4-0
Rivo MC1 - Dash MC2: 4-0
WIK D2 - Dash D3: 3-1
Labyellov MA1 - Dash MA1: 3-2
Overa MB1 - Dash MB1: 1-3
V.IJ.V. D1 - Dash D2: 3-1
Dash circ. 1 - Dynamo 2: 1-3
Dash circ. 2 - DVO 2: 0-4
Dash D5 - Harfsen D2: 2-3
Dash MC1 - BVC '73 MC1: 4-0
Dash D4 - Vios Beltrum D1: 1-3
Dash D6 - Rivo Rietmolen D4: 3-1
Dash H2 - Harfsen H1: 2-3

Programma zaterdag 3 november
10.00 Halley MC1 - Dash MC1
14.00 Halley H2 - Dash H1
15.00 BBVC '73 D2 - Dash D6
15.15 Vios Eefde D2 - Dash D5
15.30 DVO D2 - Dash D2
17.00 Victoria D2 - Dash D4
11.30 Dash MC2 - TOPH MC1
13.00 Dash MA1 - Avanti MA1
15.00 Dash H2 - Vollverijs H3
15.00 Dash D7 - Avanti D3
17.00 Dash D3 - Avanti D1
17.00 Dash D1 - V.C.V. D1

Vo l l e y b a l

Altijd leuk om met een verjaardag,
Sint of Kerstmis iemand blij te ma-
ken met een Unicefartikel. En u
weet dat met het geld weer veel

kinderen geholpen kunnen wor-
den. Denk aan onderwijs, gezond-
heidszorg, schoon water en niet te
vergeten de kinderen, die hun ou-
ders aan aids hebben verloren. 

U kunt bestellingen bij Anne van
Burk in de bus gooien, opbellen
(tel. 55 17 32) of eerst de artikelen
komen bekijken. U bent welkom.

Start Unicef kaartenverkoop
Vanaf heden zijn er weer kaar-
ten, agenda's, kaarsen, kalen-
ders enz. te koop bij: Anne van
Burk, Beatrixlaan 14, Vorden, tel.
55 17 32.

KINDERVOORSTELLINGEN
Het is al jarenlang gebruikelijk dat de
Rabobank tijdens de herfstvakantie
haar jonge spaarders trakteert. Vroe-
ger gebeurde dit met een cadeautje
wanneer de spaarpot werd geleegd. De
laatste jaren wordt met veel succes
een theatervoorstelling verzorgd.

Dinsdag werd 's morgens en 's mid-
dags in de Lochemse schouwburg de
musical "Karel de Kok en de droom
van de koning" opgevoerd. Woensdag
werden twee gelijke voorstellingen in
het dorpscentrum te Vorden gegeven.
De musical gaat over het kasteel van
koning Klaagmaarniet waar Karel de

Kok, hofdame Frandolien en hoofdla-
kei Fransiscus werken. Zij maken sa-
men in het kasteel de gekste dingen
mee. Ze ruziën met elkaar, maar heb-
ben ook veel lol. De musical eindigt
voor het personeel heel goed, ze gaan
alledrie een week met koning Klaag-
maarniet op vakantie naar Spanje.
Meer dan 1.100 kinderen maakten ge-
bruik van de uitnodiging om naar een
van de voorstellingen van de musical
te komen kijken. Na afloop deelden de
musicalsterren gretig handtekenin-
gen uit aan alle jeugdige bezoekers.

TERUG NAAR TOEN
Vroeger was het water blauwer, de zon
scheen vaker en iedereen was vriende-
lijker. En de muziek was ook veel be-
ter. Speciaal voor de leden van 65 jaar
en ouder organiseerde Rabobank Ach-
terhoek-Noord op dinsdagavond in de
schouwburg te Lochem en woensdag-
avond in het dorpscentrum te Vorden
de nostalgische show Terug naar Toen. 

Tijdens deze show, vol oud-Hollandse
gezelligheid, stond de muziek van
vroeger centraal. Er werd uit volle

borst meegezongen met de 'hits van
toen' zoals: Ik heb eerbied voor jouw
grijze haren, de Zuiderzeeballade en
Tulpen uit Amsterdam. 550 leden van
de bank bezochten de shows die, net
als de kindervoorstellingen, werden
verzorgd door Michael van Hoorne
Theater producties. 

Met deze voorstellingen voor de jeugd
van nu én de jeugd van toen heeft de
Rabobank opnieuw laten zien de bank
te zijn die graag wat extra's doet voor
haar klanten en leden.

Twee dagen vermaak voor jong en oud

Rabobank trakteert op amusement

Twee dagen en avonden heeft Rabobank Achterhoek-Noord afgelopen
week uitgetrokken om de kinderen en vijfenzestig plussers te amuseren.
Dinsdag was hiervoor de schouwburg in Lochem en woensdag het Dorps-
centrum in Vorden afgehuurd. De voorstellingen werden totaal door
ruim 1.650 klanten en leden bezocht.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

ROBERT NIJENHUIS
DIENSTENWEG 23 7251 KP VORDEN

Op zaterdag 3 november 2007 
houden wij Open Huis!

Wij zijn per 1 oktober 2007 verhuisd naar de Dienstenweg 23 
(achter het Firezone tankstation). 

Wij zijn verhuisd, omdat ons oude pand plaats moet maken voor appartementen. 
U bent zaterdag 3 november vanaf 11.00 uur t/m 16.00 uur van harte welkom, 

om ons nieuwe pand te komen bezichtigen.

Er staat een hapje en drankje klaar. Uiteraard is er ook vertier voor de kinderen.

Met vriendelijke groet,

Team Autobedrijf Robert Nijenhuis

Dienstenweg 23

7251 KP Vorden

Tel.  0575-553200

Fax. 0575-553028

info@auto-nijenhuis.nl

www.auto-nijenhuis.nl



Op het dak was een grote schijnwer-
per geplaatst zodat iedereen de huldi-
ging van Mies goed zou kunnen zien.
Dina Lenselink, de moeder van Wim
stond er ook glunderend bij te kijken.
Zij woont al een aantal jaren een ‘eind
verderop’ in Linde, maar was nog
steeds apetrots op Mies. ‘Ik heb de eer-
ste kalveren van Mies nog ‘gewetterd’,
dat wil zeggen dat ik de kalfjes direct
na de geboorte melk heb gegeven’, zo
legt Dina uit. Toen iedereen aanwezig
was haalde Wim Lenselink zijn lieve-
lingskoe uit de stal en kon iedereen
haar van dichtbij bekijken. Erica van
Uden-Wesseldijk, voorzitter van de af-
deling Lochem van CR Delta (Coöpera-
tieve Rundveeverbetering) verwelkom-
de de gasten en nodigde hen gelijk uit
voor een hapje en een drankje, later
op de avond in ’t Wapen van het Med-
ler.

Marcel Fox, inspecteur bij CR Delta,
raakte vervolgens zelf in ‘vervoering’
toen hij, lopend om Mies heen, al haar
specifieke kwaliteiten opsomde. ‘Mies
is met haar 18 jaren nog steeds een su-
per koe met een uitzonderlijke bouw.
Natuurlijk had Mies ook een goede va-
der , met de fraaie naam ‘F16‘, een
stier met een hoge sperma-kwaliteit.
Deze koe Mies met een ‘excellent inte-
rieur’ krijgt van mij in totaal 90 pun-
ten. Dit aantal heb ik in mijn hele car-
rière als inspecteur nog nooit meege-
maakt. Het is voor Mies heel erg be-
langrijk geweest, dat ze juist hier is ge-
boren, het ‘tekent’ het goede manage-
ment op deze veehouderij’, aldus Mar-
cel Fox. En dan kwam het moment
waar het deze avond allemaal om-
ging, de huldiging van Mies.

Dian en Bente, de kinderen van Wim
en Janny Lenselink kwamen met een
prachtige krans richting Mies gelopen.
Echter de ‘ster van de avond’ moest
niets van al dat gedoe weten, niks
geen krans, niks geen huldiging, zo
vond Mies blijkbaar. Wim Lenselink le-
verde vervolgens ook een topprestatie
door de hevig tegenstribbelende Mies
in bedwang te houden, De omstanders
hielden de adem in, zou het Wim luk-
ken? Jawel hoor, nadat Mies nog één
pirouette had gemaakt lukte het. Mies
kreeg de welverdiende krans omge-
hangen, keek iedereen met ‘duizen-
den’ verwijtende blikken aan, maar
ging uiteindelijk toch heel gedwee bij
Wim aan de lijn de stal weer in. Voor
Wim en Janny was er daarna volop ge-
legenheid om de vele bloemen en ca-
deau’s en uiteraard een fraai boeket
bloemen van de beide dochters in ont-
vangst te nemen!

NAOBERS HELPEN ELKAAR BIJ
VREUGDE EN VERDRIET
Toch prachtig dat wij leven in een plat-
telandsgemeente waar naobers weten
wanneer ze elkaar moeten helpen,
maar ook dat ze samen een feestje
kunnen bouwen. Wim Lebbink, de
naaste naober van de familie Lense-
link: 'Ja hoe gaat dat, toen ik de kaart
van Wim en Janny kreeg, heb ik ge-
vraagd wat de bedoeling was van deze
avond en hoe zouden wij als buurt
kunnen helpen. Toen ik dat wist wer-
den mijn drie naobers en de overige
circa 20 buren benaderd en werd afge-
sproken om samen de stal te versieren.
Ook werd samen besloten welk ca-
deau we zouden geven. Bij een trouwe-
rij gebeurt het vrijwel op dezelfde wij-

ze. Ook dan wordt er gezamenlijk als
buurt wat ondernomen en bij begrafe-
nissen komt de gehele buurt ook in
touw om de helpende hand te bieden’,
zo zegt Wim Lebbink. Het ‘anzeggen’
aan huis (bij families e.d.) gebeurt nog
wel, maar is in deze tijd in veel geval-
len vervangen door het ‘mobieltje’.

En hoe gaat het met het ‘naoberschap’
in andere buurtschappen in Vorden,
zo bijvoorbeeld in de Wildenborch
waar ook Reint Mennink het prachtig
vindt dat deze traditie nog altijd in ere
wordt gehouden, zij het dat het vol-
gens hem wel aan het ‘afkalven’ is!
Reint: ‘ Wij hebben hier drie naobers
en verder nog circa 18 buren. Is er bij-
voorbeeld een sterfgeval dan geeft de
familie dat door aan de naaste naober.
Die informeert dan welke wensen er
zijn en stelt vervolgens de andere nao-
bers en de rest van de buurt op de
hoogte. We komen dan met zijn allen
bij elkaar waarna de taken worden
verdeeld. Wie worden de dragers, wie
loopt met de bloemen e.d. 

De vrouwen uit de buurt zorgen na af-
loop van de plechtigheid (condoleren)
voor koffie Maar je ziet het om je
heen, de tijden veranderen en in vele
gevallen neemt de begrafenisonderne-
mer de taken van de buurt over. Daar
komt nog bij dat er intussen veel men-
sen uit het westen van het land in de-
ze regio zijn neergestreken en die ken-
nen in feite het gehele verhaal van de
‘naasten’ niet of hebben er geen be-
langstelling voor’, zo zegt Reint.

Bij Hank Rietman aan de Boshuisweg
in Vierakker is het van oudsher de ge-
woonte dat de eerste naober niet al-
leen de andere naobers informeert
maar persoonlijk ook de gehele buurt.
Hank: ‘Wanneer de familie mij de bij-
zonderheden, zoals zij dat wensen,
heeft laten weten, komen we als buurt
bij elkaar en wordt alles geregeld: naar
de gemeente gaan, kaarten laten druk-
ken, zeg maar alles wat erbij komt kij-
ken. Ook hier neemt in veel gevallen
de begrafenisondernemer de taken
over. In feite is het naoberschap een
beetje door de automatisering achter-
haald, de boeren kunnen zich alle-
maal zelf redden. Moest vroeger een
koe ‘kalveren’en de buurman was no-
dig, dan kwam hij, ook al was het mid-
den in de nacht. Dat deed je gewoon.
Was de klus geklaard dan dronken we
samen een borrel, altijd één, niet
meer’, zo zegt Hank.

Wim Vruggink, wonend aan de Ham-
minkweg in het buurtschap Delden
kent ook nog altijd van oudsher in zijn
geval, ‘vijf naasten waarvan één aller-
naaste’ en pakweg tien buren. Wim ‘Ik
heb het nog meegemaakt dat er ie-
mand uit de buurt in het ziekenhuis
was overleden en dat de naaste naober
mee ging om de overledene op te ha-
len. En indien de familie dat wenst, re-
gelen we als buurt verder alles. Bij
trouwerijen komt de buurt, (maar al
te graag!) na overleg met het bruids-
paar, mooi maken. Vooral het mooi
maken in de feestzaal is een leuk ge-
beuren. Kreeg je vroeger na het mooi
maken één borrel, tegenwoordig
wordt het glas vaker gevuld en als het
meezit komen er ook nog bitterballen
op tafel. Ik vind dat deze traditie in ere
moet blijven’, zo zegt Wim lachend.

Goed dat het naoberschap in deze regio nog bestaat !

Naobers bezorgden tegenstribbelende Mies
een overgetelijke avond

Dat het naoberschap gelukkig nog altijd op het platteland in ere wordt
gehouden, bleek vrijdagavond bij boerderij de Vosheuvel in het buurt-
schap Linde. Zo rond kwart over zeven s’avonds kwamen ze van alle kan-
ten per auto of met de fiets naar de Vosheuvel. Meer dan honderd buren,
familieleden en vrienden en dat allemaal met één doel voor ogen, Mies 11
een geweldige avond te bezorgen of beter gezegd de familie Lenselink.
‘Vosheuvel Mies’ had 10.000 kilogram vet en eiwit geproduceerd en dat
moest natuurlijk gevierd worden. Naobers en ‘verdere’ buren hadden de
stal met een bloemenboog fraai versierd. In afwachting van de dingen die
zouden gebeuren stond Mies rustig op stal. Eigenaar Wim Lenselink hield
daarbij de wacht. Hij had op de stalvloer zaagsel uitgestrooid , zodat Mies
haar ‘behoeften’ niet op een kale vloer zou doen. Wel Mies hield zich keu-
rig aan deze ‘voorschriften’.

Mies stribbelt nog tegen.

De schoenendoosactie van Operation
ChristmasChild [Actiekids] en Edu-
kans [Schoenmaatjes]  is een jaarlijk-
sterugkerende actie. Kinderen in ker-
ken en op scholen versieren een schoe-
nendoos en vullen deze met prakti-
sche artikelen als zeep, tandpasta,
schoolspullen e.d. Maar ook met iets
persoonlijks zoals een knuffel of iets
anders van hun eigen speelgoed. Het
doel van deze actie is om de kinderen
hier te leren  delen met arme leeftijds-
genootjes in oorlogsgebieden, vluchte-
lingenkampen, weeshuizen, enz.Kort-
om elke gevulde doos hier betekent
een heel blij kind daar. Afgelopen zon-

dag 28 oktober zijn de instruktiefol-
ders in de kerken uitgedeeld en maan-
dag 29 oktober op de deelnemende
scholen. De Schoenendoosactie wordt
afgesloten in een Raad van Kerken-
dienst op  zondag 11 november, om
10.00 uur in de Dorpskerk. Er is geen
dienst in de andere kerken. Er is kin-
deroppas. Ds.D. Westerneng zal voor-
gaan in deze dienst met als thema: vijf
en twee is............. Het r.-k. jongerenkoor
verleent haar medewerking, evenals
kinderen en leerkrachten van de deel-
nemende basisscholen. We hopen op
een volle kerk en vele gevulde schoe-
nendozen. U bent van harte welkom.

Operatie schoenendoos

Het was zeker een verdiende ere-
plaats, want overal was aan gedacht:
verwarming via opgepompt grondwa-
ter, gebruik van zonnenpanelen, een
lift van de ondergrondse parkeergara-
ge naar de werkplekken in het ge-
meentehuis, verlichting, aanwezig-
heid van ambulance en brandweer, de
raadszaal met 25 zetels en een stoel
voor de burgemeester, het portret van
koningin Beatrix in de raadszaal, een
inrit voor de parkeergarage, water met
drijvende klompen vóór het gemeen-
tehuis en kleurgebruik dat sterk aan

de architect Hundertwasser deed den-
ken. Ook de constructie van het ge-
bouw was stevig en speels met allerlei
inspringende wanden. Boven op het
dak stonden ook weer rondom de dak-
lijst klompen. Het gebouw moest de
uitstraling hebben van een moderne
en agrarische gemeente.  Wie de ma-
quettes met eigen ogen wil zien kan
hiervoor terecht op het gemeentehuis
in Hengelo, waar ze nog enkele weken
zijn te bewonderen. Omdat het ge-
bouw grotendeels op het Beeckland in
het technieklokaal in samenwerking
met docent Gerrit Drenten tot stand is
gekomen is met klasseleerkracht Jan
Marijnissen van De Garve een deal ge-
maakt om het met de open dagen op
22 en 23 november ook dáár tentoon
te stellen, zodat nog meer mensen er-
van kunnen genieten. De kinderen
van De Garve zijn trots op hun samen-
werkingsresultaat en zouden het nog
meer op prijs stellen als in ieder geval
één of ander onderdeel van hun ma-
quette verwezenlijkt zou worden in
het nieuw te bouwen gemeentehuis
voor Bronckhorst.

Samenwerking de Garve met
Beeckland zorgt voor klinkende
overwinning in Bronckhorst!
Op de Techniekdag bij de H.C.I. in
Hengelo stonden 11 maquettes ge-
maakt door scholen uit de gemeen-
te Bronckhorst tentoongesteld. Bij
drie ervan stond het woord "prijs-
winnaar". Welke prijzen het waren
werd echter pas vier dagen later of-
ficieel bekendgemaakt in het
Bouwcenter. De Wichmondse ba-
sisschool De Garve behaalde met
90 punten van de jury een eerste
plaats, vóór de Jan Ligthartschool
uit Zelhem en De Leer uit Hengelo.

Lotgenotengroepen, even bijpraten
met mensen die hetzelfde mee-
maakten als jij. 

Niet om te vergelijken wie er het erg-
ste aan toe was, maar voor het begrip,
de herkenning, de erkenning, het ver-
werken en verder gaan, opgelucht en
lichter. Speciaal voor hen die op jonge
leeftijd één of beide ouders verloren
aan de dood worden er bijeenkomsten
gehouden om alsnog te rouwen over
dit verlies waaraan in hun jeugd niet

of onvoldoende aandacht is besteed.
Humanitas, District Oost, organiseert
in begin 2008 in Zutphen de Lotgeno-
tengroep Verlaat Verdriet.  
Het worden geen therapeutische avon-
den, maar er worden op gelijk niveau
gesprekken met elkaar te gevoerd over
het verdriet dat nog diepgeworteld zit.
Voor deze bijeenkomsten vraagt Hu-
manitas een bijdrage in de kosten.
Voor meer informatie: Voor Zutphen:
Leny Lassche (0575) 55 15 97 Voor Apel-
doorn: Rieteke Hoen (055) 366 01 03.

Verlaat Verdriet

Het gaat hier om een kwaliteitscontro-
le van de bloedsuikermeters. 

Ook kunnen zij op deze dag bij de apo-
theek terecht om eventuele vragen te
stellen over diabetes. 

De metercontroledag vindt plaats op 8
november bij Mediq Apotheek Vorden.
Indien u interesse heeft in deelname
aan deze dag kunt u contact opnemen
met de apotheek op telefoonnummer:
(0575) 55 14 71.

Laat uw bloedsuikermeter
controleren
Mediq Apotheek Vorden organi-
seert op donderdag 8 november
een metercontroledag voor diabe-
tes patiënten. Diabetes patiënten
die aan zelfcontrole doen kunnen
op deze dag kosteloos hun bloed-
suikermeter laten controleren.

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 in de
Wehme en bingo woensdagssmid-
dags in Dorpscentrum.

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

OKTOBER
31 Bazar Welfare Rode kruis, de

Wehme
31 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

NOVEMBER
1 Bejaardenkring Vorden
1 Klootschietgroep de Vordense pan

2,3 en 4 Bronckhorsterkleindieren-
show PKV Vorden in de Kapel de
Wildenborch

7 L.V.G. Linde Remedica en Thuis-
zorg

7 ANBO klootschieten bij de Klein
Steege

8 Klootschietgroep de Vordense pan
14 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
14 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
14 Herhalingslessen EHBO
15 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Bejaardenkring Vorden
19 Nieuwe cursus EHBO
21 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
21 Herhalingslessen EHBO
22 Klootschietgroep de vordense pan
22 PCOB Vorden schrijfster Joke Ver-

weerd
23 ANBO informatiebijeenkomst over

Voedong en gezondheid
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme tel 55 20 03
26 Nieuwe cursus EHBO
28 ANBO  klootschieten bij de Kleine

Steege
28 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

28 L.V.G. Linde Sinterklaasavond
29 Klootschietgroep de Vordense pan

AGENDA VORDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij
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full-colour

ze knallen er uit



Koopt op de
Vordense

Weekmarkt

PRACHT WITLOF 1 kilo € 0,98
HEERLIJK ZOETE MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00
NIEUW ZEELANDSE KIWI’S 10 stuks € 2,50
UIEN OF WINTERPEEN 2 kilo € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Iedere donderdagmorgen aan de Ruurloseweg in Groenlo en vrijdag op de markt in Vorden.

• BROOD  •  KOEK  •  BANKET  •  BROOD  •  KOEK  •  BANKET  •  BROOD  •  KOEK  •  BANKET  •  BROOD  •  KOEK  •

BROOD • KOEK • BANKET

Alle soorten
brood 
m.u.v. 

brood van toen

3 voor 3,60

Speculaas-
molens

(in 
versverpakking) 

20 stuks2,50

3 pakken 
bollen

(wit, bruin 
of puntjes)

2,50

Suikerbroodmet 5 GRATIS
zegels

NU  2,50

De Valeweide 
Bloemen en planten

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

ORCHIDEE VAN 12,99 VOOR ......6.99

MOOI BOEKET..............6.99

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

6 mini 
loempia’s 5,00

Lever kilo 3,00

Ouderwetse 
braadkip kilo 3,25

RUNDER 
BLOEMSTUK 
Klassestuk mager 
Rundvlees 500 gram  3,95

BOER’N BROK
Panklaar 
8 - 10 min. bakken 4 stuks  3,60

MAGERE
VARKENSLAPPEN 
Naturel of 
Panklaar 500 gram  2,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



Nadat het team daar op donderdag
aankwam kregen ze een onaangena-
me verrassing met het weer want het
regende en waaide daar in Spanje be-
hoorlijk.Op vrijdagmorgen werden de
trainingen uitgesteld door het slecht
weer.Een wolkbreuk zorgde ervoor dat
de pitsstraat 15 centimeter onder wa-
ter kwam te staan en dat diverse boch-
ten helemaal blank stonden van het
vele water.In de middag konden de he-
ren rijden en Smees zette een tweede
tijd neer achter de Spanjaard Alvaro

Molina.Tijdens de trainingen op zater-
dag was het weer veel aangenamer en
waren er zomerse temperaturen.Tij-
dens de laatste tijd training zakte
Hans nog een plaats maar reed wel
sneller rond dan in 2006 op het zelfde
circuit.Wederom was Molina de snel-
ste voor de Italiaan Marco
Petrini.Smees eindigde de training op-
een goede derde plaats.Hij was wel te-
vreden over zijn uitgangspositie voor
de race.HAMOVE rijder Tonnie Was-
sink uit Hengelo wist zich in Spanje

niet te kwalificeren voor de race.
Op zondag werd de race verreden on-
der natte omstandigheden.Smees
maakte zelfs nog kans op de titel maar
was wel afhankelijk van Molina en Pe-
trini.Zij hadden een behoorlijke voor-
sprong met punten tijdens deze laat-
ste race.Hans zat er in de race goed bij
en was behoorlijk sneller als zijn twee
concurrenten.De Britse rijder Toby
Markham won de wedstrijd voor de
Duitse rijder Joshua Sommer.Hans
Smees reed zich verdienstelijk naar
een derde plek en beklom voor de laat-
ste keer in zijn carrière het podium.De
Italiaan Petrini werd negende en Moli-
na reed zich naar een tiende plaats.

Beide heren hadden het zelfde aantal
punten maar de titel ging naar de
Spanjaard Molina omdat hij meer
overwinningen op zijn naam had
staan.Hans Smees eindigde op maar
vier punten als derde in het Europese
kampioenschap 250-cc voor motoren.

Hans Smees reed in 1996 zijn eerste
race op het circuit van Zandvoort.Hij
zei tegen een vriend van hem: als ik
geen tiende word dan stop ik er weer
mee.Hij reed dat jaar in de MUZ klasse
en behaalde een zevende plek in het
kampioenschap.In 1997 werd hij Ne-
derlands kampioen in deze klasse
waarna hij overstapte naar de Super-
mono's.Daar werd hij in zijn debuut-
jaar meteen tweede.Vanaf 1999 reed
hij in de 250-cc klasse wedstrijden voor
het Nederlands kampioenschap en be-
haalde: twee negende, een zevende,
twee zesde en twee tweede plaatsen in
de einduitslag.In 2005 en 2006 werd
hij zelfs Nederlands kampioen in de
250-cc.Verder reed Hans een groot aan-
tal Europese en internationale wed-
strijden door heel Europa.Op WK ni-
veau mocht hij ook een aantal keren
meedoen tijdens de TT van Assen en
een paar keer een Grand Prix in Span-
je.

Smees bedankte na afloop van de wed-
strijd in Cartagena het Jaap Kingma
Team en het Performance Racing Ach-
terhoek die het mogelijk maakten om
deze voor hem mooie sport te beoefe-
nen.Tevens bedankte hij zijn mon-
teurs en sponsors die hem door dik en
dun gesteund hadden in zijn lange
loopbaan.Speciale dank ook voor fami-
lie, vrienden en supporters.In Spanje
waren een flink aantal supporters uit
de regio en dat deed Hans zichtbaar
goed.

Hans Smees beeindigt wegrace carrière in Spanje

Afgelopen weekend reed Hans Smees zijn laatste race van zijn 12 jarige
carrière op het circuit van Cartagena in Spanje.Hij reed daar een wed-
strijd voor het Europese kampioenschap 250-cc.

Jaap Kingma rijder Hans Smees  foto Henk Teerink

Bij het overleg tussen de besturen van
de diverse tennisverenigingen uit
Bronckhorst ontstond het idee om ook
onderlinge wedstrijden of toernooien
te gaan spelen. De jeugdcommissies
hebben zodoende het eerste Bronck-
horst jeugdtennistoernooi opgezet. 
De organisatie is, na overleg met de
andere clubs, in handen van de com-
missie Jeugdzaken van "Het Elderink".
Het toernooi, dat om 13.00 uur begint
zal worden geopend door wethouder
Glasbergen. Tot ongeveer 15.00 uur
zullen wedstrijden worden gespeeld
tussen verenigingsteams. Daarna zul-
len in onderling overleg en voor de
goede verstandhouding "gemengde"
teams worden samengesteld. Er is n.l.
ook afgesproken dat jeugdteams van
de diverse clubs uit Bronckhorst el-
kaar kunnen aanvullen. Dat is prettig
als een team één of enkele teamleden
tekort komt en anders niet aan wed-
strijden of competitie zou kunnen
meedoen. 

Als het toernooi op 4 november, be-
doeld voor zowel mini's als de iets ou-
dere jeugd, succesvol verloopt dan zal
worden gestreefd naar een gezamen-
lijke najaarscompetitie op bijv. 3 of 4
zondagen. Bij het eerste Bronckhorst
jeugdtoernooi zal een drankje en een
traktatie natuurlijk niet ontbreken.

Bronckhorst 

jeugdtennistoernooi
Op zondag 4 november a.s. wordt
op de banen van tennisclub "Het El-
derink" in Hengelo het eerste
Bronckhorst jeugdtennistoernooi
georganiseerd. De wedstrijden tus-
sen de verschillende jeugdteams
van de tennisclubs uit Bronckhorst
beginnen 's middags om één uur,
nadat de opening is verricht door
wethouder Glasbergen.

Echt alles is aanwezig en er gebeurt op
die avond van 19 november van alles.
Er is een avondvullend programma
opgesteld. De gastheer De Radstake
laat in eigen huis zien welke sferen er
in de zaal of eetgelegenheid gecreëerd
kunnen worden: tussen een traditio-
nele en een strak-modern gedekte ta-
fel is veel mogelijk voor een persoonlij-

ke sfeer. De combinatie van zwarte
(Friese) paarden en een tijdloze trouw-
koets van Stalhouderij Debbinkhof uit
Winterswijk geven een sierlijke di-
mensie aan het geheel en zullen dat
ook op de grote dag. Daarnaast geeft
Oriflame een proefmake-up; is er een
uitgebreide presentatie voor bruids-
kapsels door New Image (Varsseveld);

kan worden gebladerd in de foto-
boeken vol reportages van Jurgen Pil-
len Fotografie (Lichtenvoorde) of een
videopresentatie worden bekeken van
Albert Bakker Video (Ruurlo). De wens
wordt definitief verguld door Edel-
smederij van Eerden als een blijvende
herinnering. Er zijn schitterende
bruidssieraden te zien en zeer zeker
wordt de bruidegom niet vergeten.
Want ook manchetknopen en das-
schuiven worden er volop getoond. Bij-
zondere trouwringen zullen er beslist
niet ontbreken. Liefde voor elkaar
wordt pas echt ingegeven door een
prachtige bruidsboeket van Bloemen
en Cadeaus 't Keyzertje uit Varsseveld.
New Entertainment levert de muzika-
le omlijsting: er gaat een wereld van
feest open! 'Met een persoonlijk advies
stellen wij alles in het werk om jullie
huwelijksfeest te voorzien van het juis-
te entertainment', zo staat op de web-
site van het boekingskantoor te lezen.  

Grootste en prachtigste bruidsshow van de Achterhoek in De Radstake

De uitnodigingen, gedrukt door Grafisch Bedrijf Weevers Elna uit Lichten-
voorde, zijn al een poosje de deur uit. De zaal in de gewenste ambiance bij
De Radstake is besteld en de catwalk staat opgebouwd. Op maandagavond
19 november geven verschillende specialisten acte de presente op het ge-
bied van trouwen bij De Radstake, Twenteroute 8 in Heelweg. Je zou gerust
kunnen spreken van een bruidsbeurs want  echt alles is aanwezig om voor
de mooiste dag van je leven een eigen stijl en sfeer uit te zoeken. Als klap
op de vuurpijl vindt er een sensationele modeshow plaats. Beijer Besselink
Bruidsmode uit Beltrum en Heezen Mannenmode uit Varsseveld geven
een uitgebreide impressie van mogelijkheden. Behalve de modecollectie
2008 voor bruiden en bruidegoms lichten zij een tipje van de sluier op hoe
ook de gasten van het nieuwe bruidspaar naar het feest kunnen gaan. Een
echt avondje uit voor aanstaande bruiden, bruidegoms en hun familie
en/of beste vrienden dus. U wordt verwelkomd met een kopje koffie.

MODECOLLECTIE 2008
De nieuwe modecollectie van 2008
voor bruiden en bruidegoms biedt vol-
op ruimte voor een eigen stijl. De een-
voud van modern in natuurlijke zijde
tot aan de romantiek van draperie in
wit, ivoor, champagne met details in
het rood horen bij de bruid die in 2008
trouwt. Ook helemaal rode bruidsja-
ponnen zijn niet langer 'gewaagd',
maar toont een bewuste keuze voor
stijl. Voor de heren bruidegoms heb-

ben de kostuums een slanke val. De
chique jacquet en  smoking ontbreken
beslist niet. De professionele mode-
show krijgt als afsluiter een daverend
klapstuk. Wat dat is willen Beijer Bes-
selink en Heezen Mannenmode nog
niet verklappen. Kaarten voor de
grootste bruidsshow van de Achter-
hoek, een afspraak of meer informatie
zijn te verkrijgen bij beide modebedrij-
ven. De organisatie raadt u aan van te
voren te reserveren.

Al vijf jaar wordt er vanuit Zutphen
met een groepje enthousiaste jongelui
80 kilometer gelopen om geld bijeen
te brengen voor een jongerencentrum
in Lima, Peru. Jan Brinkhof is priester
in de sloppenwijk Comas in Lima en
rechtstreeks via hem loopt dit project.
Dit jaar start op vrijdag 9 november
om 21.00 uur weer een groep vanuit
Zutphen voor de 80 of 40 km ’s nachts.
U kunt zich hierbij aansluiten, maar
ook eventueel op andere locaties en
op zaterdag 10 november is er een mo-
gelijkheid om 40, 25, 12, of 8 kilome-
ter mee te lopen. In Ruurlo op 10 no-
vember start de 40 km om 07.00 uur;

de 25 km start om 10.00 uur bij de rk
kerk, het parochiehuis. De deelne-
mers lopen de hele nacht door en lo-
pen vanuit Zutphen via Baak, Steende-
ren, Baak, Keijenborg, Hengelo, Ruur-
lo, Borculo, Lochem, Vorden en weer
terug naar Zutphen. Elke loper moet
voor de korte afstanden 5 euro betalen
en voor de langere afstanden 10 euro.
Hiervoor krijgt u eten en drinken on-
derweg aangeboden. Na elke 10 kilo-
meter is er een rust. U kunt dit bedrag
zelf betalen maar u kunt zich hiervoor
ook laten sponsoren. Mocht u interes-
se hebben, neem dan contact met
Frank Oosterhuis, tel. 0575-546818 of
met het onderstaand adres. Ook kan
men meer informatie vinden op de
website: www.elpiuente.nl. Voor meer
informatie: Aloys Schut, Wichmond-
seweg 28, 7223 LH Baak. Tel. 0575-
441662. Email. a.schut6@chello.nl

Lopen voor Lima op 9 en 10 november

Wandelen door de Achterhoek
Afgelopen jaren heeft een groep
Baakse jeugd met jeugd en jonge-
renwerk meegelopen aan een spon-
sortocht voor Lima. Ook dit jaar
zijn ze hiervoor weer benaderd.

EDS was afgelopen zondag de tegen-
stander een ploeg die voor Socii geen
probleem mag zijn. De gehele eerste
helft had de thuisclub het betere van
het spel en kwam via Henry  Eggink in
de 18 min op een 1-0 voorsprong. Socii
had de kansen om de wedstrijd al in
een vroeg stadium te beslissen maar
verzuimden dit, het was EDS dat door
twee spaarzame uitvallen goed uit te
spelen de 1-0 omboog in een 1-2 voor-

sprong. Kort voor de rust maakte Jo-
han Riefel de 2-2 waar het gezien de
kansen al wel met drie of vier goals
meer voor had moeten staan. Onder
de goede leiding van de scheidsrech-
ter werd er in de 2e helft niet meer ge-
scoord en zijn dit twee dure punten
die we laten liggen. Socii moet het
zondag opnemen tegen Den Dam uit.
Uitslagen: Socii 3 - Erica 8: 5-2, Warns-
veld 4 - Socii 4: 4-1, PAX 8 - Socii 5: 6-2.
Programma 4 nov: Den Dam - Socii,
DCS 5 - Socii 2; Brummen 3 - Socii 3,
Socii 4 - EDS 2, Socii 5 - Loenermarkt 9

S o c i i  n i e u w s
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Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus. Nieuwe CV-ketel inclusief montage.

Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1750,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VANAF

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Belangstelling voor beleggen?

Beleggingstudieclub Rubel in Ruurlo
heeft plaats voor enkele nieuwe leden.

Reageren kan per brief onder nr. R 20-1
Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
4 januari 2007 door B & W van de gemeente
Bronckhorst een melding op grond van de 
Wet bodembescherming ingediend.

B & W van de gemeente Bronckhorst heeft 
gemeld dat de bodem op de Spalstraat 28 in 
Hengelo, gemeente Bronckhorst verontreinigd is. 
Op 12 juli 2007 hebben wij de ernst van het geval 
van bodemverontreiniging en de spoedeisendheid 
van de sanering voorlopig vastgesteld.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld 
om hun mening te geven over deze melding.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de
melding en waarbij betrokken dat geen zienswijzen zijn
ontvangen, stellen wij vast dat sprake is van een niet
spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging.

Vanaf 5 november 2007 tot en met 
16 december 2007 kunt u de besluiten en alle
bijbehorende gegevens bekijken. U kunt dat doen in
de bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 11
in Arnhem, en bij de gemeente Bronckhorst
(0575-750 250).

Beroep instellen
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan, vanaf de
dag volgend op de dag waarop een exemplaar van het
besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep
worden ingesteld tegen dit besluit bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend

tegen het ontwerp van het besluit;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Degene die beroep instelt kan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een beroepschrift tegen dit
besluit moet worden gezonden aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage. Zowel voor het behandelen van
het beroepschrift als van het verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
door de Afdeling bestuursrechtspraak.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 29 oktober 2007
zaaknummer 2007-000162

Bodemverontreiniging Spalstraat 28 in Hengelo,
gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

MEDEDELING

Aannemersbedrijf H.J. Menting B.V. is een regionaal opererend
aannemersbedrijf, welke zich richt naast nieuwbouw van vrijstaande
woningen/boerderijen, kantoren en bedrijfsgebouwen ook op de
verbouw, renovatie en restauratie van bouwwerken. Tevens plegen wij
klein alsmede groot onderhoud aan (woon)gebouwen voor particulieren
en in samenwerking met gemeentes en/of woningbouwverenigingen. 

Tevens beschikken wij over een eigen machinale timmerwerkplaats
voor de levering van hardhouten kozijnen met KOMO keur. Ons bedrijf
is VCA**-gecertificeerd, aangesloten bij BouwGarant en Bouwend
Nederland.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

WERKPLAATS-TIMMERMAN
In deze functie speelt motivatie een grote rol. U bent enthousiast en
gedreven. U kunt zelfstandig goed functioneren, hebt een accurate
instelling en levert kwalitatief goed werk. 

Bent u geïnteresseerd?
Graag dan uw schriftelijke sollicitatie, samen met uw persoons-
gegevens richten aan: Aannemersbedrijf H.J. Menting B.V.,
t.a.v. directie, Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen.
Bellen kan ook: 0575-451295 of kijk op onze website www.menting.nu

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt
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Een gezelschap bestaande uit verte-
genwoordigers van de gemeente, de
VVV, de TROB en haar verschillende
werkgroepen, de platforms in de ge-
meente, ondernemersverenigingen
etc. Het doel van deze middag was het
stilstaan bij hetgeen in 2007 in
Bronckhorst tot stand is gebracht en
het opdoen van inspiratie voor het rij-
gen van (nieuwe) toeristische parels in
2008 en de jaren daarna.‘ Wij gaan
vandaag ‘netwerken’, elkaar beter le-
ren kennen, zodat er nieuwe dingen
ontstaan. Let wel, ‘netwerken’ is geen
vies woord meer, spreek elkaar aan,
schudt elkaar wakker’, zo sprak Henk
Aalderink bij het vertrek door de ge-
meente Bronckhorst. Onderweg bleek
duidelijk het nut van de trip. Opmer-
kingen als ‘goh, hier ben ik nog nooit
geweest’ en ‘wat is Bronckhorst toch
rijk aan natuur en cultuur’, waren
niet van de lucht. Jan van Ark eigenaar
van de Wildenborcherhof, vertelde tij-
dens de koffie met ‘krentewegge’ over
zijn ‘Hof’en over het paardentoerisme.
‘Een groeimarkt, bedrijven moeten el-
kaar versterken’, zo sprak hij. Burge-
meester Aalderink reageerde daarop
door mede te delen dat Bronckhorst
de potentie heeft om door te groeien
naar een ‘paarden- gemeente’!
Martien Pater die tien jaar geleden het
bedrijf Free Wheel heeft opgericht (in-
middels is het bedrijf in handen van
Raymond Mars en Arjan Mombarg,
red.) vertelde in de bus over het uitge-

Tijdens 'rondreis' door zijn gemeente Bronckhorst

Burgemeester Henk Aalderink enthousiaste propagandist!

‘Vorig jaar zijn we gestart met de
TROB (Toeristisch Overleg Bronck-
horst). Nu we een jaar verder zijn
kunnen we concluderen dat we er
mee door moeten gaan. Onderne-
mers hebben elkaar gevonden, de
effecten worden zichtbaar. Het is
een proces om elkaar te zien als
partner in toerisme en recreatie.
Als wij dat samen doen geeft dat
een meerwaarde. Nu ook de VVV’s
in de gemeente Bronckhorst zijn
samengevoegd, willen we samen
nog meer gaan doen. De raad heeft
toerisme en recreatie als speer-
punt van het beleid van de gemeen-
te gesteld. De fundamenten van de
VVV zijn gezet, dit alles samen met
de ambtenaren die zich namens de
gemeente met het toeristisch be-
leidsveld bezig houden. Zie de ge-
meente als aanjager van het ge-
heel. De ondernemers moeten ook
het gevoel krijgen van ‘wauw’ , ze
zijn goed bezig’, zo sprak burge-
meester Henk Aalderink, toen een
groep van circa 60 personen na een
middag ‘rondreizen’ door de
gemeente Bronckhorst weer was
teruggekeerd op de plek waar die
dag de busreis begon namelijk bij
de Wildenborcherhof in Vorden.

Allemaal hartelijk welkom op de Wildenborcherhof.

Chauffer Hendrikjan Loman krijgt instructies.

Attentie voor Jolanda.

VVV directeur Rick Hulshof geeft uitleg.

Het heuveltje waar vroeger kasteel Bronkhorst stond.

Jolanda Wissels vertelt over 't Riefel.

Bets van Dorth tot Medler op de voorgrond.

Vervolg: zie volgende pagina.

Burgemeester Henk Aalderink: één en al enthousiasme.
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breide aantal sportmogelijkheden en
arrangementen dat Free Wheel biedt.
Mountainbiken, skeeleren, Nordic
Walking, kanovaren, Solex rijden,
handboogschieten, dit alles passeerde
de revue alsmede de door Pater zelf
ontworpen freeskate en de cap die
sporters tegen hoofdletsel moet be-
schermen. Mevrouw Bets van Dorth
tot Medler , bewoonster van ’t Zelle,
vertelde hoe zij landgoedeigenaren
(‘een eigenzinnig volk hoor’,) in de ge-
meente Bronckhorst bij elkaar heeft
getrommeld om op het gebied van toe-
risme en recreatie, samen wat te doen
zoals het openstellen van de landgoe-
deren. ‘Wij hebben hier op ’t Zelle een
golfbaan aangelegd, ook hebben we
inmiddels samen met hotel Bakker
wat arrangementen samengesteld.
Wild eten op het terrein waar ook de

beesten geschoten worden, prachtig
toch! Volgend jaar willen een aantal
landgoedeigenaren zich aansluiten bij
de open dag, zoals die al jaren op het
landgoed Hackfort wordt gehouden’,
aldus Bets van Doth tot Medler.

STADJE BRONKHORST
Onderwijl het gezelschap genoot van
het bij hen op het bedrijf zelfgemaak-
te ijs, vertelde Jolanda Wissels van Ijs-
boerderij ’t Riefel in Hengelo over de
diverse activiteiten die vanuit ’t Riefel
worden georganiseerd zoals het ‘Koen
Kampioenspad’ e.d. ‘Ook combineren
we bepaalde activiteiten met een be-
zoek aan het museum van Jan Wagen-
voort’, zo zei ze. Tussen de ‘bedrijven’
door vertelde burgemeester Henk Aal-
derink vol trots over de reeds bestaan-
de toeristische parels in zijn gemeen-
te. Toen het gezelschap in het stadje
Bronkhorst uitstapte, bleek duidelijk

dat deze landelijk bekende parel, ook
Aalderink zeer na aan het hart ligt. ‘Er
komen hier jaarlijks 70 tot 80.000 be-
zoekers. Heel veel voor een stadje van
deze omvang. Wat betreft het leefbaar
houden en aan de andere kant de
komst van de vele toeristen, zitten de
160 inwoners en de ondernemers op
één lijn.

Wij willen in de toekomst graag zien
dat Bronkhorst zonder ‘c ‘ de ‘poort
van de gemeente Bronckhorst’ wordt.
De mogelijkheid is er om hier op toe-
ristisch gebied nog meer dingen van
de grond te krijgen, bijvoorbeeld een
‘ommetje Bronkhorst’ creëren . Ook
op cultuurgebied liggen er voor onder-
nemers nog kansen genoeg. Wel zul-
len we dan z.s.m. het parkeerpro-
bleem moeten oplossen’, aldus Henk

Aalderink. Op ongeveer honderd me-
ter buiten het stadje ligt het ‘heuvel-
tje’, bij velen onbekend. Daar stond
vroeger een kasteel en regeerde daar
eeuwen geleden onder meer ene Men-
no van Bronkhorst met straffe hand.
Een roofridder pur sang zo blijkt uit
de geschiedenis. Het kasteel werd zo
rond 1828 afgebroken en de restanten
omstreeks 1900. ‘Wellicht kunnen we
in de toekomst samen met de VVV de
plek visualiseren waar dit kasteel
heeft gestaan’, zo opperde burgemees-
ter Aalderink. Wat betreft Bronkhorst
zelf, daar werd in de zestiger jaren
voor de restauratie, 50 miljoen uitge-
trokken. ‘ De bewoners hier zijn trots
op hun stadje en blij met het toerisme
en zoals gezegd, er is hier nog veel te
‘halen’, aldus Henk Aalderink.

Bij het bezoek aan het recreatiepark
Dorado Beach in Olburgen (in vroeger

jaren stond op de plek van het park
een steenfabriek, red.), bleek uit de
woorden van de belanghebbenden
Erik Wakkers en Erik Jansen dat er be-
langrijke ontwikkelingen op komst
zijn. ‘We hebben de jachthaven inmid-
dels al uitgebreid tot 200 ligplaatsen.
De woning van de beheerder wordt
omgebouwd tot familieappartement.
In samenwerking met anderen in de
regio willen we ook bepaalde arrange-
menten aanbieden. Voorts zijn we met
de gemeente in gesprek over verdere
uitbreiding van Dorado Beach’, aldus
Erik Wakkers. Erop uit met een com-
pleet ‘huisje- op het water’ en er uiter-
aard mee varen, behoort ook tot de
mogelijkheden van dit recreatiepark. 

GEZINNEN MET KINDEREN 
CENTRAAL STELLEN
Rick Hulshof, directeur van de VVV
Bronckhorst kwam tijdens de trip
eveneens regelmatig in het ‘nieuws’.
Zo vertelde hij onder meer dat de VVV
ook volgend jaar weer een aantal kin-
derdagen zal organiseren. ‘We willen
gezinnen met kinderen centraal stel-
len, ook de campings willen meedoen.
Het Nationaal Jeugdorkest zal in 2008
opnieuw onze gemeente aandoen.

Ook komt er weer een ‘kunst10daagse’
waarbij de openingstijden van de ver-
schillende locaties nu wel op elkaar
worden afgestemd’, zo sprak hij. En

over kunst gesproken. In Laag Keppel
kreeg de galerie ‘De Kunstkamer’
(schilderijen, beelden, grafiek), alsme-
de schilderijen van Lieuwe Kingma in
‘Espace Enny’, alle aandacht. Zo werd
ook de theeschenkerij ‘Thee of ’t An-
der’ met heerlijke appelpunt met een
bezoek vereerd. 

Toen eigenaresse Mirjam Toepel tekst
en uitleg gaf over haar theeschenkerij
(van waaruit ook diverse arrangemen-
ten worden georganiseerd) riep burge-
meester Aalderink enthousiast ‘Je
bent pas gestart en je hebt het nu al in
de vingers, weer een parel om aan te
rijgen’. In ‘Galerie de Waker’ van Edo
Winkel en Joop Aspers werd aandacht
gevraagd voor Jelle Bakker. Deze Jelle
heeft een vorm van autisme. Onder
het motto ‘Winter Wonderland 2007’
bouwt hij door de hele galerie een spe-
ciale ‘kerstknikkerbaan’ die vanaf me-
dio december is te bewonderen. Rinus
Rabeling, voorzitter van de historische
vereniging ‘Stad en Ambt’, wist alles,

maar dan ook alles over het ‘Sluisje
van Keppel’. Rinus: ‘ Hier in deze
buurt woonden ook ooit de oudste in-
woners van wat nu heet de gemeente
Bronckhorst. Er werden hier dingen

gevonden waaruit archeologen kon-
den concluderen dat hier 2500 jaar
voor Christus al mensen hebben ge-
woond’, zo vertelde Rinus. De verlaten

schutsluis in de Oude Yssel dateert uit
1895. ‘Het zou trouwens best aardig
zijn om hier een toeristisch pad aan te
leggen’, zo adviseerde Rob Rabeling.

In Zelhem vertelde Johan de Boer, voor-
zitter van de Stichting Ludgerkerkje
Zelhem dat ter gelegenheid van het
1200 jarig bestaan van Zelhem de Oud-
heidkundige Vereniging in 2001 naast
de Lambertikerk een tijdelijk Ludger-
kerkje heeft gebouwd, zoals dat rond
800 door missionaris Ludger gebouwd
zou kunnen zijn. Het kerkje heeft tot
2002 bij de Lambertikerk gestaan. Jo-
han de Boer: ‘We vonden het jammer
dat het weer verdween, toen is er een
Stichting opgericht en die heeft ervoor
gezorgd dat het Ludgerkerkje op deze
plek achter de bibliotheek weer is her-
bouwd’. Elke eerste zondag van de
maand wordt er in het kerkje een be-
paalde activiteit gehouden. 

Aan het slot van deze rondreis door de
gemeente Bronckhorst ventileerde
burgemeester Henk Aalderink nog
een paar wensen zoals een universele
toeristische bewegwijzering door de
gehele gemeente. ‘Het is van belang
dat we elkaar goed informeren, het
zou daarom ook mooi zijn dat er op de
vrijdagmiddag een lijst wordt rondge-
stuurd waarin staat aangegeven welke
activiteiten de week erop in de ge-
meente zullen plaatsvinden. En voorts
hoop ik dat de raad zich op 8 novem-
ber positief zal uitspreken over een
voorstel hoe de gemeente Bronckhorst
zich in de toekomst wil profileren en
waar wij staan in 2020’, aldus burge-
meester Henk Aalderink.

Fles wijn voor Erik Wakker en Erik Jansen van Dorado Beach.

"Huisje op 't water" in de jachthaven Olburgen.

Dorado Beach in Olburgen.

Sluisje in Keppel.

Kunst kijken in Laag Keppel.

Kunst kijken in Laag Keppel.

Kunst kijken in Laag Keppel.

Het Ludgerkerkje in Zelhem.
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Loslaten is een thema dat in ieder
mensenleven terugkomt. Iedereen
heeft op bepaalde momenten in het
leven te maken met 'loslaten'. 

Soms is dat dramatisch, en soms ook
helemaal niet. Loslaten is soms nood-
zakelijk, soms gedwongen of een keu-
ze. Maar altijd is er sprake van af-
scheid. Tijdens de twee avonden zal
het boek van Pasveer centraal staan.

Hij beschrijft verschillende vormen
van loslaten en gaat verder in op het
begrip loslaten in de Bijbel en op de
rol die God daarbij speelt. Pasveer ver-
telt in zijn boek ook verhalen over los-
laten. Ook wij hebben natuurlijk onze
eigen verhalen over loslaten. Die ver-
halen willen we op een creatieve ma-
nier aan bod laten komen.

Deze avonden zijn ook afgelopen ja-
nuari (in Wichmond) verzorgd, maar
worden op verzoek nogmaals georga-
niseerd en wel op 6 en 13 november in
de Voorde. Informatie ds. Marianne
Bernard, tel. 84 27 15.

Een tijd van loslaten
Aan de hand van het boek 'Een tijd
van loslaten' van Hans Pasveer ver-
zorgt ds. Marianne Benard twee
avonden over 'loslaten'.

Aanwezig waren Huub Aalbers, Ge-
rard Schepers, Annemarie Glindsen
en Martin Niessink. Het groenstruc-
tuurplan is het product van de samen-
werking van de gemeente Bronck-
horst en het ingenieursbureau DHV.
Projectleider van DHV Annemarie
Glindsen, vertelde in het kort over de
procedure die voorafging om tot deze
groenstructuurkaarten te komen. Het
bureau zal zeker niet alles zelf verzin-
nen, maar bewoners en ambtenaren
binnen de gemeente erbij betrekken.
Een groenstructuurplan was nodig
vanwege de fusie van de vijf gemeen-
ten, die elke een eigen manier hadden
om met het groen om te gaan. Er
moest een harmonisatie komen, zo-
wel voor de inrichting als het beheer.
In de startnotitie die werd geschreven,
werden de uitgangspunten geformu-
leerd: bewoners en de raad moeten
meepraten, alle kernen moeten hun
eigen identiteit behouden en zelfs ver-
sterken en het landschap moet hoog
in het vaandel blijven.

DHV verzamelde alle relevante be-
leidsplannen en gebruikte die delen
die van belang waren voor het nieuwe
groenstructuurplan en er werd een
veldonderzoek gedaan. Interviews
met inwoners, werklieden van de
groenvoorziening en beleidsmedewer-
kers werden gehouden om te kijken
hoe er tegen het groen en het onder-
houd ervan wordt aangekeken. Een
hoge score werd gehaald bij de kwali-
teitsmeting: het wonen in Bronck-
horst is prachtig.
De gevormde klankbordgroep dacht
mee over het nieuw te maken groen-
structuurplan. Het gaat tenslotte om
veel geld dat zal worden gelnvesteerd
om de zwakke punten aan te pakken.
In workshops werden de belangrijkste
waarden aangegeven: natuur- , educa-
tieve -, recreatieve/gebruiks- , gezond-

heids- , technische -, ruimtelijke - en
cultuurhistorische waarde.
DHV ging met de camera op pad en lo-
kaliseerde ‘goede’, maar ook ‘foute’
plekken. De boodschap bij de ‘goede’
plekken was, dat fraaie stukken groen,
die niet het eigendom zijn van de ge-
meente, tóch kunnen worden veiligge-
steld voor de toekomst. Goedbedoelde
maar ‘foute’ aanplant van bomenrijen
in woonwijken werden eveneens ge-
toond. Tijdens de inloopavond die eer-
der dit jaar werd gehouden, werd door
de aanwezige inwoners met stickers
aangegeven wat ze mooi of lelijk von-
den. Daarna gingen de raadsleden op
de fiets door de gemeente. Gegevens
van beide activiteiten werden ver-
werkt. Inwoners van Bronckhorst vin-
den groen belangrijk. Zij stellen hier-
bij hoge eisen, maar zijn daarnaast erg
betrokken en zullen zich hard maken
om plekken te verwezenlijken. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen
natuurlijk groen, niet pal voor de deur
maar wel dichtbij, sierlijk groen als
sfeermaker, het verfraaien van roton-
des, maar ook het veiligstellen van
groen voor de toekomst en het ge-
bruiksgroen zoals speelplekken, dat
conflicterend kan zijn, als er wordt ge-
speeld door kind en hond.
Voor het groenstructuurplan betekent
het dat: zowel het landschap als het
dorpse karakter als uitgangspunten
worden genomen, natuur in woonwij-
ken op plekken komt waar het past,
bomen voor de toekomst worden vei-
liggesteld, dat groen netjes moet zijn
en bruikbaar.

De kaarten lagen op tafel en de me-
ning van de aanwezigen werd ge-
vraagd. Men kon met behulp van rode
stickers aangeven welke plekken de
aandacht verdienen, die verkeerd zijn
onderhouden of teveel stenen bevat-
ten. De motivatie mocht op de kaart

erbij geschreven worden. De Toldijkers
misten echter de kaart van Toldijk.
Baak was er ook niet bij, terwijl in de
krant stond aangegeven dat de kaar-
ten van Baak en omstreken te bekijken
waren, waaronder dus Toldijk begre-
pen was. Er werd een kaart van
Bronckhorst gehaald, waar gelmprovi-
seerd alle stickers werden geplakt,
met een vel papier voor de uitleg.

Martin Niessink was tevreden over het
aantal aanwezigen. Deze vonden zelf
dat de opkomst matig was. De kaarten
van Steenderen, Hummelo en Toldijk
werden ruim van stikkers en bijbeho-
rende commentaren voorzien. Een af-
vaardiging van de dorpsbelangenver-
eniging uit Hummelo-Keppel-Drempt
boog zich over de Hummelose groen-
structuurkaart. Deze kaart ging na af-
loop overigens mee naar hun eerstvol-
gende bijeenkomst, zondag 28 okto-
ber. Daar werden de plannen bespro-
ken en daarna zal de kaart terug gaan
naar de gemeente.
De Toldijkers vonden het jammer dat
er niemand aanwezig was van Tol-
dieks Belang, waarvan toch leden
plaatsnamen in de klankbordgroep.
Maar de klankbordgroep Landschaps-
ontwikkelingsplan Bronckhorst, Lo-
chem en Zutphen, het LOP hield even-
eens Roadshows, waarmee de huidige
voor het groenstructuurplan gemak-
kelijk kunnen worden verward. Na-
vraag leerde dat er door dit misver-
stand geen afvaardiging aanwezig
was, maar dat deze week nog contact
zal worden opgenomen met de ge-
meente. Dan kunnen alsnog hun aan-
wijzingen worden toegevoegd aan de
op- en aanmerkingen van de aanwezi-
ge bewoners van Toldijk.

Alle reacties die tijdens de roadshows
worden verzameld zullen worden
gelnventariseerd. De gemeente zal uit-
eindelijk bepalen welke reacties wor-
den ingevoegd in het definitieve
groenstructuurplan die eind van dit
jaar klaar moet zijn. Naar verwachting
zal in januari 2008 het eindplan ter in-
zage liggen op het gemeentekantoor.

Groenstructuurkaarten
gepresenteerd in Toldijk

In Toldijk werd de derde Roadshow over de groenstructuurplannen van
de gemeente Bronckhorst gehouden. In Den Bremer verzamelden zich 15
belangstellenden op donderdagavond 25 oktober 2007. Op het program-
ma stonden de groenstructuurkaarten voor de kernen Steenderen, Baak,
Hummelo, Drempt, Keppel en omstreken.

Er werd druk gediscussieerd boven de concepten van de groenstructuurkaarten.

Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in  verschillende
Oost-Europese landen, zoals Albanië,
Roemenië, Rusland en Oekralne. Met
name bejaarden en alleenstaanden
hebben het daar nog altijd erg moei-
lijk. Ze kunnen amper rondkomen
van het inkomen dat ze ontvangen.
Door het uitdelen van voedselpakket-
ten in samenwerking met de plaatse-
lijke kerken wil de organisatie Dorcas
Hulp deze mensen de winter doorhel-
pen.

De medewerkers van vorig jaar Jan
Strijd en Jan Olthaar zijn samen met
Wilbert Grotenhuys  bezig met de
voorbereiding van deze actie ( zie foto).

Komt u allen 9 november as. naar Su-
per de Boer en koop wat extra bood-
schappen voor deze arme medemen-
sen. Bij de ingang van de winkel wordt
u een speciaal boodschappenlijstje
overhandigd. Nieuw is dat er dit jaar
ook oude gebruikte mobiele telefoons
worden ingezameld. Er staat een doos
klaar waar deze oude mobieltjes wor-
den verzameld. Met de opbrengst hier-
van kan de actie worden ondersteund.
Voor de kinderen is een kleurplaat
aanwezig. De mooiste tekeningen wor-
den met een prijs beloond. Ook is er
een collectebus aanwezig ter onder-
steuning van de transportkosten.
Helpt u mee deze actie tot een succes
te maken?

Voorbereiding Voedselactie
in volle gang

Over 10 dagen is het zo ver, dan vindt van 's morgens 8.30 uur tot 's avonds
20.30 uur in de winkel van Super de Boer ( Yvonne en  Wilbert Grotenhuys),
Dorpsstraat 18 te Vorden de jaarlijkse voedselinzameling plaats. In Vor-
den werden vorig jaar ruim 110 dozen met inhoud ingezameld; we hopen
bij de komende actie dit aantal te overtreffen. Dit kan alleen met uw hulp!

voorbereiding voedselactie , vl.nr. Jan Olthaar, Jan Strijd en Wilbert Grotenhuys

We hebben allemaal een stok achter
de deur nodig en met de steun van je
leidster en je medecursisten gaat dat
lukken. Vaak vragen mensen, waarom
afvallen in clubverband? 

Wel, de meeste leden hebben wel een
lijn verleden en het al vaak zelf gepro-
beerd maar het wekelijks komen en
wegen is een goede steun in de rug. Je
herkent het wel van maandag begin
ik, en elke keer opnieuw.

EGA is geen dieet maar een eetwijze,
werkt niet met punten of het tellen
van calorieën. Je eet gezond en lekker.
Door persoonlijke aandacht, onderlin-
ge steun, thema's en elke maand een
voorbeeld weekmenu, dan moet het

lukken. Als men zich aan de eetwijzer
houdt, dan valt men af. Bijna de helft
van de Nederlandse mannen is te
zwaar en bijna veertig procent van de
vrouwen. 

Dit is een serieus probleem. Overge-
wicht ontstaat sneller dan je denkt.
Toch heb je het zelf in de hand dat je
niet langzaam dikker wordt. De bood-
schap is eenvoudig: houd je gewicht in
balans. Ondertussen kun je dan toch
blijven genieten van de goede dingen
van het leven, zoals lekker eten.

In de maanden oktober november en
december 2007 is er een korting op
het inschrijfgeld.

Ook in uw regio kunt u bij de EGA te-
recht. In Wichmond op maandagoch-
tend /maandag- en dinsdagavond. In
Warnsveld op maandagmiddag.
De tijden kunt u vinden op de site
www.egawichmond.nl

Voor meer informatie kunt u bellen
met Paula Sanders (0575) 44 18 01.

Afvallen in clubverband
Je wilt gezond leven, er beter uit-
zien en meer zelfvertrouwen krij-
gen? De EGA afslankmethode is
veilig en verantwoord. Met de EGA
eetwijzer die u gelijk mee krijgt bij
inschrijving leer je hoe je op een
gezonde manier je eetwijze aan
kunt passen. 

Als u nu uw tuin winterklaar gaat ma-
ken en ook vaste planten over hebt,
passen die misschien net in die gaten.
U begrijpt dat we niet verlegen zitten
om asters en Gulden Roede, maar mis-

schien zou u die nou net wel willen
hebben. In de vlindertuin staan zowel
tuin- als wilde planten, die juist door
die mengeling allerlei insecten aan-
trekken in verschillende perioden. We

hadden dit jaar dan ook beslist niet te
klagen over soorten en aantallen. Wilt
u ons helpen of kunnen we iets voor
elkaar betekenen? 

Neemt u dan contact op zodat we een
afspraak kunnen maken. Vlindertuin
Vorden (0575) 46 73 04 (Hinke de
Klerck), (0573) 45 11 63 (Marion Moer-
land), (0575) 46 27 97 (Klaas Wessels).

Vlindertuin Vorden zoekt vaste planten
De Vlindertuin Vorden aan de Maandagweg 2 te Vorden (waar de Veengoot
de weg van Hengelo naar Ruurlo kruist) is op zoek naar vaste planten.
Doordat de asters en de Gulden Roede wat al te agressief waren geworden,
vallen er nu flinke open plekken in de tuin.
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Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.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-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak 

Info pianoles: 0575-550756

stemmen
repareren
revisie 
verkoop
verhuur
accessoires
pianolessen
concerten
exposities

Verlaat verdriet
Een Humanitaire

gespreksgroep voor
volwassenen, waarvan
in de jeugd vader of
moeder is overleden,

en dit dan niet hebben
verwerkt. Inlichtingen:

Leny Lassche 
Tel. 0575 - 55 15 97

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

Deelnemers:
• Beijer Besselink 

Bruidsmode
• Heezen Mannenmode
• Jurgen Pillen Fotografie
• Albert Bakker Video
• Edelsmederij van Eerden
• New Entertainment
• Bloemen en cadeaus

’t Keyzertje
• Oriflame
• New Image
• De Radstake
• Stalhouderij Debbinkhof
• Grafisch Bedrijf 

Weevers Elna

Voor informatie, reserveringen of

een afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22

0315 - 24 13 07

LO C AT I E

Entree € 7,50 p.p.
inclusief 1 consumptie

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Rode/spits kool kilo 0.50

Sinaasappelen 20 voor 1.99 sappig

Giezer-Wilderman stoofperen 2 kilo 1.00
Aardappelen eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50

Handappelen v.a. 2 kilo 1.00
Zie verder onze dag aanbiedingen!

Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen

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.

Op zaterdag 3 november a.s. openen we aan de 

Dorpsstraat 1c te Hummelo
onze 2e bloemenwinkel.

U bent van harte welkom van 9.00 tot 16.00 uur
om een kijkje te komen nemen.

Voor iedere bezoeker schenken we een kopje
koffie in en ligt er een leuke attentie klaar.

BLOEMENBOERDERIJ

Vordenseweg 84
Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461622

www.groot-roessink.nl
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De tripalon is een samengestelde wed-
strijd. Elke combinatie reed een dres-
suurproef, gevolgd door de Tripa-
lon'cross'. Tenslotte werd het spring-
parcours gereden. 

Het crossparcours had een lengte van
circa 7 km en er werden 20 speciale
hindernissen gebouwd waaronder het
‘boerenerf’, de ‘gooan’, de ‘klem Boe-
kelo’, de ‘heksenkring’, het ‘pompoe-
nenafdak’ en niet te vergeten de wa-
terbak ‘natte voeten’. 
Al van ver kon men de amazones en
ruiters zien rijden door de landerijen
aan de Wuus. Het gevoel van vrijheid
werd ook door de paarden als prettig
ervaren. 

Het werd een gezellig en sportieve
dag. Voor het publiek was het wellicht
iets koud, maar ruiters en paarden
hadden daar door alle inspanningen
geen last van. Niet iedere combinatie
ging voor de punten, de ervaring van
het deelnemen was al waardevol.

De Tripalon in Toldijk groeit uit tot
een goedlopend evenement en er zal
zeker volgend jaar een derde editie ko-
men. Er worden dan nog meer deelne-
mers verwacht.

UITSLAGEN:
Paarden 80 cm:
1. Marieke van Hof met Percy, PSV de
Zevensteen, 464 punten; 2. Marloes
Zielhorst met Vic, PSV de Zevensteen,
461 punten; 3. Maartje Boekholt met
Aquilla, LR de Graafschap, 456 pun-
ten; 4. Martine van der Ploeg met Viva
Hetty, LR de Schalkruiters, 450 pnt.

Pony's 70 cm:
1. Helen Harmsen met Anoek, PC Hen-
gelo, 480 punten; 2. Cheyenne van
Dijk met Shirley, PC de Graafschap,
469 punten; 3. Nanda van Zadelhoff
met Twinkel, PSV de Doornslagrui-
ters, 459 punten; 4. Amy Pennekamp
met Lady, PC & RV Bronckhorst, 457
punten; 5. Danique van den Berg met
Easy, St. Steffenruiters, 457 punten.

Paarden 70 cm:
1. Marga Stemerdink met Ureon, Win-
terswijkse RC, 486 pnt.; 2. Rianne Nij-
deken met High Key, LR IJsselzoom,
481 pnt.; 3. Jan Garrits met Low Bud-
get, LR IJsselzoom, 473 pnt.; 4. Ange-
lique Koster met Lubitsch, LR de Wou-
druiters, 467 pnt.; 5. Maaike Kloppen-
burg met Thalys L, LRV Zelhem, 467
pnt.; 6. Eric Aarsen met Fuphe, LR Sy-
lawald, 467 pnt.; 7. Marieke Klein Len-

derink met Loretta, PSV de Zeven-
steen, 466 pnt.; 8. Fianne Imminga
met Infante, Flevopassage, 459 pnt.

Pony's 50 cm:
1. Marije Oostewechel met Laarhoek’s
Ada, PC de Schalkruiters, 471 punten;
2. Kellie Bulsink met Nikki, Grolsche
Ponyclub, 462 punten; 3. Angela Kol-
lee met My Fair Lady, PC Zelhem, 458
punten; 4. Anne Tuqan met Alca, PC
de Graafschap, 453 punten; 5. Shirley
Roerdink met Rola, PC de Schansrui-
ters, 440 punten.

Tripalon Toldijk goedlopend evenement

Bij de tweede Tripalon Toldijk werden rond de 100 deelnemers verwel-
komd. Ze reden een sportieve wedstrijd op de weilanden van de familie
van de Kamp aan de Wuusweg. In samenwerking met de paardensportver-
eniging de Zevensteen en Rijvereniging Bronckhorst werden deze wed-
strijden zaterdag 27 oktober georganiseerd.

De laatste hindernis is de waterbak, hier Marieke Klein Lenderink met Loretta in actie.

Helaas werd het afgelopen week in
Toldijk een rommeltje, toen de pak-
kenbak vol bleek te zijn en de dozen
en tassen vol verzamelde pakken er
naast werden gezet.

“Dat de bakken nu al vol zitten, bete-
kent dat steeds meer mensen de weg
naar de sappakken en melkpakken

bakken weten de vinden! Een positief
bericht dus!,” is de reactie van de ge-
meentevoorlichtster. “Hoewel ik me
kan voorstellen dat de mensen zich er-
geren aan de tassen en dozen die er bij
staan". Berkel Milieu houdt de bakken
nauwlettend in de gaten en past de
planning aan naarmate dit nodig is.
Tot nu toe was 1x per 4 weken een le-

ging, maar sinds deze week is dit ver-
anderd naar  x per 3 weken. Als het no-
dig blijkt, zal naar 1x per 2 weken wor-
den overgegaan.

In Toldijk bleek dat in de hals van de
ondergrondse container enkele pak-
ken vastzaten en de doorstroom van
de pakken bemoeilijkte. De medewer-
ker van Berkelmilieu heeft alle zakken
en dozen geleegd en het parkje weer
netjes achtergelaten.

Uitpuilende pakkenbak in Toldijk

Een goed initiatief van de gemeente was het plaatsen van pakkenbakken
in de diverse kernen. Een groot succes ook, getuige de grote hoeveelheden
pakken die er wekelijks in worden gedeponeerd.

De Rammelaars is een feestband met
een knipoog waarbij het publiekelijk
vermaak op de eerste plaats komt.
Door het drumstel af te wisselen met
een akoestische gitaar verruimt de
band de muzikale mogelijkheden bin-
nen een kleine bezetting. Geschikt

voor alle gelegenheden, van groot po-
dium tot klein terras of zelfs bij u in de
woonkamer. Versterkt of akoestisch,
het kan allemaal ! Het drietal bezit
een enorme podiumervaring die zij
gedurende hun muzikale carrière
hebben opgebouwd in uitstekende
bands als: Mac Taple, King Size Trio,
Ducktail, The Rollators, The Cavemen,
Blazin' Saddles en Jumping Jukebox. 

De Rammelaars staan voor humor,
kwaliteit, muzikaal plezier en laten
graag een onvergetelijke herinnering
achter.Het zal u verbazen dat deze jon-
gens direct verzoekjes proberen in te
willigen om uw favoriete classic ten
gehore te brengen. Voor een muzikale
indruk, een kleine greep uit het stan-
daard repertoire: That'll be the day -
Buddy Hollly, That's alright mama - El-
vis Presley, Be bop a lula - Gene Vin-
cent, Hello Mary Lou - Ricky Nelson en
Walk don't run - The Ventures. Maar
ook covers van: Beyonce, Status Quo,
The Rolling Stones, Beatles, Blondie en
vele anderen.

De Rammelaars op 3 november
in café de Bierkaai te Baak
Dit altijd enthousiaste trio combi-
neert hits uit vervlogen tijden met
recente hitparadeknallers. De en-
tourage van de band met minimale
bezetting bestaande uit een oude
contrabas, elektrische "Eddie Coch-
ran" Gretsch-gitaar en drums doet
u wellicht de indruk geven dat de
band uitsluitend jaren 50 muziek
speelt. Vanzelfsprekend worden
fantastische "fifties" hits op een au-
thentieke manier ten tonele ge-
bracht. Echter, zij onderscheiden
zich als originele Rock'n'Roll band
door een veel uitgebreider reper-
toire ten gehore te brengen waar-
bij hits uit alle decennia tot en met
heden aan de beurt komen. Het re-
sultaat: "Voor ieder wat wils".

Het afgelopen weekend was een druk
cross weekend voor de veldrijdens van
RTV Vierakker Wichmond. Op zater-
dag werd  in Hoogeveen de districts-
kampioenschappen veldrijden verre-
den voor de regio Noord en Oost. Bij de
Masters behaalde Peter Makkink een
5e plek. Garjo Kamphuis werd hier 17e
en Frans de Wit 22e.  Bij de amateurs
werd Martin Weijers 10e.

Op zondag werd in Raalte de tweede
wedstrijd van de GOW competitie ver-
reden. Hier behaalde Martin Weijers

bij de amateurs een 6e plek. Jeroen
Brummelman werd hier 18e. Bij de ju-
nioren reed Jeroen Borgonjen een ster-
ke wedstrijd en werd netjes 10e. Bij de
nieuwelingen behaalde het jongste lid
van de RTV een 18e plek. Tot slot ston-
den bij de Masters de meeste RTV-ers
aan het vertrek. Hier was het Peter
Makkink die net het podium miste en
4e werd. Rudi Peters reed naar een 8e
plek en Garjo Kamphuis naar een 14e.
Hij werd direct gevolgd door Hans
Reintjes, die 15e werd. Frans de Wit
werd hier uiteindelijk 30e.

R T V  r e n n e r s

Vanwege de verschillende voorkeuren
van de bandleden luister je net zo

makkelijk naar de jaren '70 rock à la
Deep Purple, Dio en The Who als naar
'glamrock', die zo typerend is voor de
80er jaren, zoals Whitesnake, Extreme
en Van Halen. Natuurlijk kunnen in
deze reis door de tijd ook de huidige
'technometal' die Rammstein produ-
ceert en de 'progmetal' van Dream
Theater niet ontbreken. Drie decennia
rockgeschiedenis, waarbij de melodi-
euze rock in deze liveshow letterlijk
de boventoon voert. Meer informatie
op www.rockburst.nl

Zaterdag 3 november presenteert

De Rockstake Rockburst
De achterhoekse Rockband is op-
gericht in 2002, met ex leden van
Wicked Mystic en Black Picasso
schittert deze band elke keer weer
met een tijdloze reis door het mu-
zikale verleden. Rockburst "Mijn-
bouwterm voor het explosief be-
zwijken van overbelast gesteente"
of ook wel: rockgeoriënteerde
coverband met breed repertoire.

Op zaterdag 3 november gaat de nieu-
we winkel in het hartje van Hengelo
open. Vanaf 9.00 uur kunt u er terecht
voor de leukste gadgets, gave cadeau-

tjes, feestartikelen, coolstuff en fun en
nog veel meer wat je niet verwacht en
toch leuk is!

F.U.N.23 is gevestigd aan de Spalstraat
23 in Hengelo.
Tel. (0575) 46 41 10. Fax: (0575) 46 03 88.
E-mail: info@fun23.nl

Zaterdag 3 november 
opening F.U.N.23 in Hengelo
Over enkele dagen is het zover dat
de winkel F.U.N.23 aan de Spal-
straat in Hengelo Gld. open gaat.



medewerkers is voor het toekomstig functioneren van het
gemeentelijk apparaat zeer belangrijk. Wel wordt opgemerkt
dat in de toekomst een aantal onderwerpen met een groot
financieel risico spelen, dat zijn met name de Wmo en het
accommodatiebeleid. Hiervoor reserveert het college een
deel van de vrije ruimte. Ook dat vindt het CDA noodzakelijk.
Gezien het feit dat goed geluisterd is naar de CDA-fractie
stemt het tot tevredenheid dat er een goed financieel
meerjaren perspectief is. 

In deze begroting is een verhoging van de OZB voor niet-
woningen in 2008 en in 2009 van 10% boven op de index op-
genomen om een meer rechtvaardige verdeling van de lasten
te bewerkstelligen. Met de verhoging van 10% in 2008 voor
niet-woningen krijgt de gemeente Bronckhorst de begroting
ook in het meerjarenperspectief sluitend. Daar gaat het CDA
mee akkoord. Met het voorstel van het college om ook een
verhoging van 10% in 2009 nu al vast te stellen, gaan we op
voorhand niet akkoord. Wij willen voorstellen voor een even-
tuele verhoging bij de behandeling van de begroting 2009
afwegen met gegevens die dan voorhanden zijn.

Begroting 2008

Op donderdag 8 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting 2008. De openbare vergadering begint om 17.00 uur
en is in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Vorige week berichtten wij u op deze gemeentepagina's al uitgebreid over de begrotingsplannen van b en w. De in de
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven deze week in een notendop hun mening over deze plannen voor
2008. In het Contact van 6 november geven b en w weer hun reactie op de vragen en opmerkingen van de politieke partijen.
Deze publicaties geven u een beknopt inzicht in de begroting van uw gemeente. U kunt de gehele begroting inzien tijdens de
openingstijden van de gemeente bij de recepties van het gemeentehuis en -kantoor. Ook ligt deze ter inzage in de bibliotheken
in Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.

Hieronder de reacties van de raadsfracties op de begroting 2008, in alfabetische volgorde:

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen kunt u het woord voeren over
onderwerpen die niet op de agenda staan. Daarbij zijn de
volgende zaken uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van

het gemeentebestuur
b.een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene

wet bestuursrecht tegen een besluit van het
gemeentebestuur of het advies van een advies-
commissie bezwaarschriften ex artikel 7:13 van de Alge-
mene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen
van personen

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

Indien u tijdens een raadsvergadering het woord wilt
voeren, dient u dit bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren
van tevoren te melden bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl, onder vermelding van
agendapunt, naam, adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief is ook een folder
beschikbaar die gratis in het gemeentehuis en -kantoor is
af te halen.

De perspectiefnota hebben we in de raadsvergadering van
mei jongstleden besproken. In deze perspectiefnota werd de
financiële positie van onze gemeente zeker op langere
termijn zeer negatief in geschat. Door het college werd
daarom ook een aantal maatregelen voorgesteld om het tij te
kunnen keren. Een van de maatregelen was een verhoging
van de OZB voor niet-woningen van 30% en het schrappen
van nieuw beleid. De OZB voor woningen wordt niet meer dan
met de index verhoogd. Ondanks het feit dat er een grote
scheefgroei is ontstaan tussen de tarieven voor eigenaren
van woningen en gebruikers en eigenaren van niet-woningen
heeft onze CDA-fractie een tweetal moties ingediend waarin
het college wordt opgedragen eerst de begroting door te
lopen en daar te bezuinigen waar mogelijk. Daarnaast is
aangegeven dat de genoemde verhoging voor ons niet
acceptabel is en gezocht moet worden naar een meer
geleidelijke en mindere verhoging. Met deze opdracht zijn
het college en het ambtelijk apparaat serieus aan de slag
gegaan. Nu hebben we een begroting voorliggen, die ook op
langere termijn een goed financieel perspectief biedt.
Daarmee feliciteren we de wethouder en zijn ambtenaren. 
Er is in korte tijd veel en goed werk verricht!

Aanpak gevaarlijke verkeerssituaties
In de begroting is nu ruimte voor nieuw beleid. Met dit nieuw
beleid kunnen we verder invulling geven aan het realiseren
van ons verkiezingsprogramma. Zo staat in het verkiezings-
programma 'Gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken en
oplossen'. Het college stelt voor om de uitvoering van
prioritaire zaken van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan met voorrang uit te voeren. Het betreft met name de
verbetering van de verkeersveiligheid rond de scholen en
kruisingen in de hele gemeente. Voorts wordt gewerkt aan de
leefbaarheid in verblijfsgebieden en aan de rode wegen, met
name de Lankhorsterstraat en Ruurloseweg in Hengelo en
de Wildenborchseweg in Vorden. Deze kosten bedragen ca.
70% van de te besteden middelen voor nieuw beleid. De an-
dere zaken betreffen de aanschaf van defibrillatoren, stage-
beleid/jonge medewerkers, extra onderhoud sportvelden,
sportstimulering, kunst- en cultuurbeleid, huiselijk geweld,
investeringen voor de brandweer ten behoeve van
bereikbaarheidskaarten en realistisch oefenen, uitvoering
toeristisch recreatief ontwikkelingsplan en de renovatie van
de Wildenborchse Kapel als dorpshuis. Ook deze zaken
passen, naast onze speerpunten plattelandsontwikkeling en
woningbouw voor de doelgroepen, in de uitvoering van het
verkiezingsprogramma van het CDA. Zo hebben wij vorig jaar
in de algemene beschouwingen gevraagd om aandacht voor
het onderhoud van de sportvelden. Daar wordt nu invulling
aan gegeven. Het stagebeleid en instroming van jonge

Algemene beschouwingen van de CDA-fractie
Bronckhorst op de begroting 2008

De CDA-fractie

Kunst in Rha

Het huishoudboekje voor Bronckhorst laat voor de komende
vier jaar een batig saldo zien. Daardoor kunnen de
voorzieningen in Bronckhorst redelijk op peil blijven. D66
kijkt elk jaar kritisch naar de onroerendezaakbelasting.

Interactie tussen inwoners en gemeente
D66 verwacht dat het contact tussen de gemeente en
dorpsraden verder vorm krijgt. Dat bevordert de leefbaar-
heid in de kernen. Bijeenkomsten waar inwoners en
gemeente met elkaar praten over plannen en ontwikke-
lingen, leveren een bijdrage aan de kwaliteit van de besluiten
die de gemeente moet nemen. Voorstellen over de regels
voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties en
andere gebouwen zijn nog in voorbereiding. D66 hoopt dat er
in 2008 duidelijkheid komt over de samenhang tussen het
subsidiebeleid en het accommodatiebeleid.

Recreatie en toerisme
Voor Bronckhorst is recreatie en toerisme een belangrijke
economische activiteit. D66 vindt promotie en stimulering
van het toerisme belangrijk, mits uitgevoerd op een schaal
en in een sfeer die past bij een plattelandsgemeente. Het
stadje Bronkhorst heeft daarin een speciale plaats.

Ruimte om te leven
Wie hier geboren en getogen is en hier wil wonen en werken,
heeft een betaalbaar huis nodig. Dat vereist woningbouw
voor ouderen en jongeren. Een regionaal bedrijventerrein in
de buurt van snelwegen biedt mogelijkheden voor bedrijven
met veel aan- en afvoer waarbij logistiek en een goede
infrastructuur belangrijk zijn. Binnen Bronckhorst heeft D66
een voorkeur voor het renoveren van bestaande bedrijven-
terreinen in plaats van het ontwikkelen van nieuwe terreinen.

Wegen en verkeer
De aanleg van de rondweg Hummelo baart D66 zorgen. D66
vindt dat er een rondweg moet komen, maar wil de varianten
West 1 en Kort Oost in de afwegingen betrekken. De
gemeente en de provincie moeten duidelijk maken wie de
kosten draagt van de maatregelen die nodig zijn om de
kwaliteit van milieu, verkeer en veiligheid te waarborgen. 

Algemene beschouwingen van de D66-fractie
Bronckhorst op de begroting 2008

De D66-fractie

Het Hooge huys in stadje Bronkhorst

Bedrijventerrein in Hengelo Gld.



Algemene beschouwingen - vervolg

D66 blijft aandacht vragen voor de risico's van bepaalde
snelheidsremmende ingrepen. Hoge drempels zijn een
gevaar voor scootmobielen, rolstoelers en fietsers.

Milieu
In het verlengde van de discussie over klimaatverandering
dienen personen en organisaties dagelijks zorgvuldig met
energie om te gaan. Bouw en verbouw van woningen en
bedrijfspanden dient zo energiezuinig mogelijk plaats te
vinden volgens in Nederland bewezen en geteste technieken.
Dat geldt ook voor de gemeente Bronckhorst en in het
bijzonder voor het nieuwe gemeentehuis.

Welzijn, werk en zorg
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) staat nog in de kinderschoenen. D66 volgt de
ontwikkelingen kritisch en vindt dat de gemeente voldoende
goede zorg moet kunnen bieden aan degenen die dat nodig
hebben. D66 vraagt aandacht voor het doorgaan met
programma's die jongeren bewust maken van de gevaren
van overmatig alcoholgebruik. 

Bestuur
D66 vindt samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk,
maar zet vraagtekens bij de organisatie van die samen-
werking. Het samenwerkingsverband Regio Achterhoek
maakt na de gemeentelijke herindeling een proces door van
herbezinning en aanpassing. D66 betreurt het dat de nieuwe
aanpak uitgaat van een gemeenschappelijke regeling en dat
daarmee de vierde bestuurslaag in stand blijft.

Mede op initiatief van D66 verdiepen de raad, het college en
de medewerkers zich in de betekenis die de Europese Unie
kan hebben voor Bronckhorst. 

Soberheid bij de overheid
In het kader van de gunstige financiële vooruitzichten wil D66
voor eigenaren van woningen de onroerendezaakbelasting in
2008 niet verhogen, ook niet op basis van het indexcijfer. D66
stelt voor om het aanpassen van de onroerendezaakbelas-
ting voor niet-woningen over vier jaar te spreiden. 

Er is meer financiële speelruimte dan voorheen. Toch blijft
het nodig om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Een
belangrijk richtsnoer voor D66 is soberheid bij de overheid.
Een voorbeeld is het bewaken van het budget voor het nieuwe
gemeentehuis.

Het is herfst, in de gemeen-
teraad de tijd van de begro-
ting. Wanneer we naar de
cijfers kijken, wordt het
zeker geen sombere herfst.
Bij een grote schoonmaak-
operatie heeft de wethou-
der financiën ruim 1 miljoen
euro gevonden. Deze opera-
tie is te danken aan een
motie van de gemeenteraad
die ook door GroenLinks is
gesteund. Een gevolg is dat
de OZB niet verhoogd hoeft
te worden. 

GroenLinks is niet ontevreden met wat er tot nu toe is
bereikt. Voor heel veel onderwerpen is het beleid op de schop
gegaan. Dit was nodig om van de vijf gemeenten één nieuwe
gemeente te maken. Dit werk is nu zo'n beetje af. Maar
Bronckhorst kan nog groener en socialer.

Binnenkort komt de woonvisie uit. Hierin staat wat de
gemeente de komende jaren aan wonen gaat doen. Duidelijk
is al dat er veel aandacht zal zijn voor starters en senioren.
De prijs van nieuwbouw is een groot probleem. GroenLinks
stimuleert graag mogelijkheden om woningen voor starters
betaalbaar te maken. Enkele mogelijkheden zijn: starters-
leningen, met meerdere mensen zelf de bouw regelen en
woningbouwcorporaties die woningen bouwen en verkopen
met een koopgarant regeling. Seniorenwoningen moeten
geschikt zijn voor ouderen. De gemeente moet eisen stellen
aan woningen die voor senioren zijn bestemd.

Voorzieningen
Bij woningen horen voorzieningen. Ook met huizen erbij zal
het niet lukken in de kleinere kernen alle voorzieningen in
stand te houden. Een voorbeeld is het verdwijnen van de
supermarkt in Keijenborg. Er moet gezocht worden naar
slimme en praktische oplossingen. GroenLinks vindt dat hier
een uitdaging ligt voor diverse organisaties, instellingen,
middenstand en gemeente. Verder denken we dat met
gemeentelijke subsidie de dienstverlening van de regiotaxi
en de buurtbus uitgebreid kan worden. 

Kortgeleden heeft de Amerikaan Al Gore de Nobelprijs
gekregen omdat hij duidelijk heeft gemaakt dat er veel moet
gebeuren om de klimaatverandering te stoppen. Ook onze
gemeente moet haar steentje bijdragen. GroenLinks zet zich
in voor een nieuw gemeentehuis dat zo min mogelijk stroom
en gas gebruikt: goed voor de portemonnee en goed voor het
klimaat. 

Binnenkort beslist de gemeenteraad of er windmolens in
Bronckhorst komen. De Bakerwaard en de omgeving van
Rha zijn door de provincie aangewezen als zoekgebieden.
GroenLinks vindt dat in Bronckhorst windmolens mogen
komen: op geschikte plaatsen, rekening houdend met het
landschap. Onnodig licht en geluid in het buitengebied moet
vermeden worden. Ons platteland is op de meeste plaatsen
nog stil en donker: dit moet zo blijven. 

GroenLinks ziet niets in de aanleg van nieuwe bedrijven-
terreinen: wel in het opknappen van oude terreinen. Zonder
bedrijvigheid gaat het niet. Recreatie is één van de speer-
punten van het beleid van de gemeente. GroenLinks steunt
dit beleid, maar alleen wanneer het kleinschalig is: geen
grote nieuwe publiekstrekkers in Bronckhorst. De recreatie-
nota geeft mogelijkheden en grenzen aan. Onze gasten gun-
nen we van harte het genieten van ons mooie landschap.
'Vermarkting' van de natuur staan we echter niet toe.
Agrarische bedrijvigheid blijft voor onze gemeente van
belang. Ook jongeren willen hiermee nog hun brood
verdienen. GroenLinks denkt dat dit heel goed kan met
aandacht voor dierenwelzijn en milieu en met behoud van 
het landschap. 

Zorgen maken wij ons over het Centrum voor Jeugd en Gezin
dat van minister Rouvoet van de ChristenUnie in onze
gemeente moet worden opgericht. 85% van de kinderen
heeft geen extra bemoeienis nodig. Deze kinderen horen dus
niet in een uitgebreid elektronisch kinddossier. 

Tenslotte zijn we er trots op dat de centrumgemeente
Doetinchem het minimabeleid van GroenLinks en de PvdA
van Bronckhorst heeft overgenomen. Bronckhorst liep
hiermee voorop!

Algemene beschouwingen van de
GroenLinks-fractie Bronckhorst op de
begroting 2008

De GroenLinks-fractie

Het TOP in Laag-Keppel. Recreatie en toerisme is een speerpunt van

beleid in Bronckhorst. GroenLinks zet in op kleinschaligheid

Er is het afgelopen jaar veel werk verzet. Een van onze
speerpunten, het minimabeleid, is verbeterd. De basis-
bibliotheek is gestart, informatieloketten voor ouderen 
(en Wmo) zijn opgezet, het huisvestingsplan onderwijs is
vastgesteld en bij de woningbouw is veel aandacht voor
starters. Deze opsomming is zeker niet volledig, maar 
geeft wel aan dat er hard is gewerkt.

Bestuur
In mei presenteerde het college de perspectiefnota. Een
tekort van 7 ton in 2011 als alleen de allernoodzakelijkste
taken zouden worden uitgevoerd. Nu presenteert het college,
na een gedegen onderzoek, een meerjarenraming - inclusief
nieuwbouw gemeentehuis - met een overschot van ruim 
2 ton. In de begroting is daarom de 5% verhoging van de OZB
voor eigenaren van woningen niet doorgevoerd. Een goede
zaak.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Bij de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan ligt de nadruk op veiligheid en leefbaarheid, o.a. veiliger
maken van de schoolomgevingen, veilige fietsroutes en
aanpak gevaarlijke kruisingen. Prima wat ons betreft.

Cultuur en Sport
We hebben een nieuwe subsidieverordening wat niet in alle
gevallen een voordeel oplevert. Bij de evaluatie moeten we
de gevolgen goed bekijken en het beleid zo nodig bijstellen.

Milieu
Burgers melden ons dat kringloopbedrijven nog nauwelijks
spullen ophalen. Wij hechten grote waarde aan hergebruik
en verwachten van het college dat ze er alles aan doet om
deze waardevolle bedrijven te laten functioneren. Het in
2007 in gang gezette afvalbeleid lijkt goed te werken. We
volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
In elke gemeente komt een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Een nieuwe instantie dicht bij de burger die niet tot nieuwe
bureaucratie mag leiden, maar slagvaardig moet zijn door
gebruik te maken van bestaande instellingen of deze moet
overnemen. De jongerenopbouwwerker vertrok en het
college besloot deze functie niet meer in te vullen. Wij vinden
dat een slechte zaak. Stimuleren van jongerenparticipatie en
contact met groepen jongeren die niet bij een club horen, is
daarmee van de baan. Wij verwachten van het college een
adequate invulling van het opbouwwerk. Met onze jeugd in de
diverse kernen moeten we in gesprek blijven.

Thuiszorg maakt deel
uit van de Wet
maatschappelijke
ondersteuning. De
raad van Bronckhorst
heeft het college
opgedragen ervoor te
zorgen dat mensen
de juiste hulp krijgen.
Niet het beschikbare
geld mag bepalend
zijn. Iedereen in
Bronckhorst moet die
zorg krijgen die nodig
is om zolang mogelijk
zelfstandig te kunnen
functioneren. 

Ruimtelijke ordening en plattelandsontwikkeling
We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte.
Niet alles mag worden volgebouwd. Bestaande industrie-
terreinen moeten optimaal worden benut en zo nodig
opnieuw worden ingericht alvorens nieuwe aan te leggen.
Regionale industrieterreinen hebben onze voorkeur. 

Bij de herinrichting van het buitengebied staat behoud van
ons karakteristieke landschap voorop.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Met het college vinden we het niet verstandig om alle ruimte
meteen in te vullen. Er zijn nog tegenvallers te verwachten.
De evaluatie van de subsidieverordening moet nog plaatsvin-
den, het plan voor onderhoud van sport en cultuur accommo-
daties en de aanpak van het openbaar groen moeten nog
worden besproken. De Wmo zorgt mogelijk ook voor finan-
ciële tegenvallers.

Wij hebben de woningeigenaren in de voorgaande jaren al
met een flinke verhoging van de OZB tarieven geconfron-
teerd. De OZB tarieven voor eigenaren van niet-woningen 
(= bedrijven) zijn de laagste in de regio. Uit solidariteit met
huiseigenaren dienen deze tarieven de komende jaren met
30% te stijgen. In de begroting worden deze maar beperkt
verhoogd, 10% in 2008 is het voorstel. We hebben er grote
moeite mee dat met een tariefstijgingvoor niet-woningen zo
voorzichtig wordt omgegaan, bij de woningen is immers de
tariefverhoging ook in één keer doorgevoerd.

Algemene beschouwingen van de PvdA-
fractie Bronckhorst op de begroting 2008

De PvdA-fractie

Het veiliger maken van schoolomgevingen heeft prioriteit bij de

gemeente

Iedereen moet mee kunnen doen in de

maatschappij. De gemeente biedt

hulpmiddelen



De VVD staat positiever tegenover de begroting 2008 dan in
voorgaande jaren; een sluitende begroting is voor de VVD een
voorwaarde en hieraan is voldaan. Over de wijze waarop 
b en w dit hebben bereikt, staat de VVD een andere aanpak
voor. Dit wordt in deze beschouwingen verwoord.  

Bedrijfsvoering
Door een boekhoudkundige aanpassing wordt de begroting
van de gemeente Bronckhorst weer sluitend. Dat na
aandringen van de raad de begroting tijdens het zomerreces
kritisch werd doorgelicht, getuigt niet van bestuurlijke
daadkracht. Het doorlichten van de begroting moet een
standaard procedure zijn die deel uitmaakt van een
zorgvuldige bedrijfsvoering.

Het was correcter geweest de begroting kritisch door te lichten
alvorens bij de burger een forse OZB verhoging neer te leggen.
Daarom zal de VVD  geen verdere lastenverzwaring accepteren
zolang inzicht in de bedrijfsvoering ontbreekt. 

De VVD betreurt het, dat de cijfers van de jaarrekening
wederom niet duidelijk in de begroting zijn verwerkt. Er dient
inzage te zijn in ambtelijke ureninzet, toerekening van
kosten, alsmede in de bereikte effecten en resultaten. Wat
levert het op en wat krijgt de burger ervoor terug! Wil de raad
goed kunnen sturen en verantwoording afleggen dan zullen
we inzicht moeten hebben in:  kwantiteit en kwaliteit,
beschikbare capaciteit, inhuur van derden, efficiency en
resultaatgerichtheid van de ambtelijke organisatie. Dus:  

De VVD wil in de gemeente Bronckhorst een open en
transparant bestuur!

Huishoudboekje op orde! Ambitieniveau en
beleidskeuzes
De VVD stelt zich op het standpunt dat er geen nieuw beleid
en geen tariefverhogingen worden doorgevoerd zolang het
huishoudboekje van Bronckhorst niet op orde is. De VVD wil
inzicht hebben in wat op termijn nodig is om het voorzienin-
genniveau voor de burger op peil te houden. Vraag is dus
wat er moet worden gereserveerd om dit te garanderen.
Alleen dan is het mogelijk om goede beleidskeuzes en
afwegingen te maken in nauwe samenspraak met de
burgers. Het college heeft de VVD veelvuldig toegezegd
hier inzage in te geven. De nota reserves en voorzieningen,
alsmede de meerjarige onderhoud- en beheerplannen zijn
echter nog steeds niet in ons bezit! 

Het is te simpel om te stellen dat wij als raad keuzes maken en
dat de inwoners van Bronckhorst hiervoor de prijs moeten
betalen. Er moet dus inzicht worden verschaft in hoeveel
inwoners betalen en wat zij er op korte en lange termijn voor
terugkrijgen.

Imago gemeente: klantgerichtheid, vertrouwen,
communicatie
De communicatie met de burger en andere belangengroepe-
ringen laat te wensen over, de drempel ligt te hoog. Het
antwoord dat men veelal ontvangt is teveel 'NEE zonder
uitleg'. De flexibiliteit, meedenken vanuit beschikbare moge-
lijkheden en het belang van de burger wordt niet als zodanig

ervaren. Er dreigt, uit het oogpunt van gedwongen winkel-
nering, een zwijgende burger te ontstaan die zich niet meer
betrokken voelt met de 'bestuurlijke en ambtelijke cultuur'.
De onvrede van de burger komt tot uiting bij onder andere de
nieuwbouw van het gemeentehuis en de OZB als melkkoe. Ze
doen toch wat ze willen, waardoor vertrouwen verloren gaat.
Cultuurverandering moet zichtbaar zijn in het handelen van
ons allen. Onze uitgangspunt is:  

Toegankelijk en gemoedelijk!

Een gemeentelijke herindeling levert voordelen op, dus
geen woorden maar daden! 
De samenvoeging van de vijf gemeenten tot de gemeente
Bronckhorst zou voordelen opleveren. Dit zou moeten leiden
tot aanmerkelijke kostenbesparing door schaalvoordelen en
efficiëntie.  Samen sterk dus! We zouden onze eigenheid en
identiteit behouden en een open, groene en gemoedelijke ge-
meente zijn en dat ook blijven. De realiteit is, dat de openheid
is afgenomen, de afstand is vergroot en de betrokkenheid
van burgers is verminderd. Bovendien zijn de lasten teveel
toegenomen. Het college heeft nog veel te doen en de vraag
blijft dan ook:

Wie is sterker geworden het bestuur of de burger?

Algemene beschouwingen - vervolg

Algemene beschouwingen van de VVD-fractie
Bronckhorst op de begroting 2008

De VVD-fractie

Woonwijk Het Joostink in Vorden. De gemeente heft OZB van eigenaren

van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

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 Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeente gaat meedoen aan een
vervolgproject om breedband aan te
leggen in het buitengebied van
Bronckhorst en Berkelland. Dit
onder voorbehoud van toekenning
van de aangevraagde subsidie bij de
provincie en van de toezeggingen
van de overige partijen (gemeente
Berkelland, SEO en Rabobank) voor
het meefinancieren van het project.
Dit project heeft de werknaam
'Fibre to the farm' meegekregen.
Het beginproject is opgepakt door
de HAN (Hogeschool Arnhem en
Nijmegen). Zij toonden door middel
van veldwerk en een enquête al aan
dat de behoefte voor aanleg van
breedband in het buitengebied 
groot is. 

Beoogd effect
De gemeente Bronckhorst wil
samen met de gemeente Berkelland
een pilot laten uitvoeren onder 100
tot 150 huishoudens in het buiten-
gebied van Bronckhorst en Berkel-
land. Uit deze pilot moet duidelijk
worden of het inderdaad haalbaar is
om een betaalbaar en goed aansluit-
net voor breedband aan te leggen.
Bijzonder aan het project is dat er
wordt gekeken naar de vraag van
burgers en bedrijven in het buiten-
gebied en dat daar het aanbod op
wordt afgestemd. Degene bij wie het
breedband wordt aangelegd, wordt
eigenaar van zijn netwerk. Het pilot-
project heeft tot doel de opzet van
het netwerk, verschillende
technieken en de organisatorische
opzet uit te testen. Als het project
slaagt, wordt bekeken of er
breedband wordt uitgerold over het

hele buitengebied van de twee
gemeenten. Als dat gebeurt, heeft
dat een positief effect op de werk-
gelegenheid, de vitaliteit en leef-
baarheid van het platteland. Het
project haakt aan op de beleidslijnen
die de provincie noemt in het
’Masterplan versnelling breedband
Oost-Nederland’, de ‘Handreiking
breedband op bedrijventerreinen’ en
op de resultaten van ‘Parels en het
Snoer’.

Argumenten
Uit het haalbaarheidsonderzoek
naar breedband dat in 2006 en 2007
is gedaan door de HAN, in opdracht
van de gemeente, het SEO en de
provincie Gelderland, bleek dat 57%
tot 80% van de ondervraagde
burgers en bedrijven op termijn
aansluiting wil op het breedband-
netwerk. Volgens de HAN lijkt het
daarom haalbaar om breedband uit
te rollen in het hele buitengebied. 

Dit kan in de praktijk door een pilot-
project getest worden. 

In het buitengebied zijn veel innova-
tieve jonge agro-ondernemers die
gebruik willen maken van de vele
mogelijkheden van breedband. De
mogelijkheid om op breedband 
aan te sluiten, zorgt ervoor dat
agrarische bedrijven beter kunnen
werken in het buitengebied. Door de
aanwezigheid van breedband in het
buitengebied ontstaat de mogelijk-
heid om zogenaamde kennisboerde-
rijen voor MKB-starters op te zetten.
In deze boerderijen vestigen zich
bijvoorbeeld, architecten en ICT-
ondernemingen. Deze starters
zorgen voor een dynamisch buiten-
gebied door fysiek onzichtbare
activiteiten in de kenniseconomie.
Het aanzicht van het buitengebied
wordt zo niet veranderd, maar er is
wel meer bedrijvigheid. De economi-
sche kansen van het gebied worden

groter omdat nieuwe en betere
technieken gebruikt kunnen worden
bij de bedrijfsvoering. Het is géén
doelstelling van het project om deze
kennisboerderijen op te starten. Het
is alleen de bedoeling de mogelijk-
heid te geven tot het starten
daarvan.

Door de aanwezigheid van
breedband kunnen nieuwe technie-
ken worden gebruikt voor zorg op
afstand. Dat is belangrijk voor de
vergrijzende bevolking in het
buitengebied. Ouderen kunnen 
door het gebruiken van nieuwe
technieken langer thuis blijven
wonen. De kosten van het thuis
verzorgen van ouderen worden lager
als meer digitaal kan worden
geregeld. 

Uitvoering
Zodra de deelnemende partijen
garant staan voor de kosten, wordt
opdracht gegeven het project uit te
voeren. Naar verwachting is dit
begin 2008. Het is de bedoeling om
in de tweede helft van 2008 het
netwerk aan te leggen. Bij de
evaluatie begin 2009, wordt bekeken
of het haalbaar en wenselijk is om
breedband uit te rollen voor de hele
gemeente. 

Informatie
Meer informatie over dit onderwerp
kunt u krijgen bij de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling van de gemeente,
mevrouw D. Vriezen, 
tel (0575) 75 03 58, of e-mail 
d.vriezen@bronckhorst.nl

Bronckhorst doet mee aan 'Fibre to the Farm'

De provincie Gelderland heeft
besloten om buslijn 51
(Doetinchem-Vorden) op te
waarderen tot snelnetlijn. Aan een
snelnetlijn worden hoge eisen
gesteld met betrekking tot comfort,
reistijd en toegankelijkheid. Om aan
deze eisen te voldoen is een
reconstructie van het bestaande
busstation in Vorden noodzakelijk.
Daarnaast wordt het parkeerterrein
bij het station uitgebreid om de
verwachte stijging van het aantal
reizigers op te kunnen vangen. 
Op 29 oktober zijn de werkzaam-
heden bij het station van start
gegaan. Als eerste vindt een bodem-
sanering plaats op het parkeer-
terrein bij het NS station. Deze
sanering is een voorbereidende fase
op de uitbreiding en reconstructie
van het parkeerterrein. Medio
november wordt gestart met de
reconstructie van het busstation. De
werkzaamheden aan het busstation
en het daarnaast gelegen parkeer-

terrein zijn naar verwachting begin
december afgerond. De werkzaam-
heden hebben geen grote gevolgen
voor de verkeerssituatie. Het
verkeer over de Enkweg ondervindt
geen hinder van het werk; er zijn
geen wegafzettingen of omleidingen
gepland. Het busstation is tijdens de
werkzaamheden afgesloten voor
motorvoertuigen. Dit heeft echter
geen grote gevolgen voor de
verkeersituatie. Het station blijft
bereikbaar voor fietsers en
voetgangers. De bussen halteren
tijdens de werkzaamheden aan de
Enkweg. Het parkeerterrein, ten
oosten van het stationsgebouw, is
gedurende de werkzaamheden niet
bruikbaar. Aan de westzijde van het
station (Burgemeester Galleestraat)
is een terrein toegewezen als
vervangende parkeergelegenheid.
Wij proberen de overlast voor de
omgeving zoveel mogelijk te
voorkomen en vragen hiervoor 
uw begrip.

Werkzaamheden station Vorden
Sinds dit jaar hebben we een nieuwe
Wet Inburgering. De hoofdlijnen van
de nieuwe wet zijn:
• Asielmigranten (die als vluchteling

in Nederland een verblijfsvergun-
ning hebben gekregen) en imams
(geestelijken) zijn aangewezen als
verplichte groep voor inburgering 

• Nieuwkomers die op vrijwillige
basis naar Nederland komen
(gezinsherenigers en -vormers)
moeten in hun eigen land al een
basistoets doen, de verdere
inburgering in Nederland is op
eigen kosten 

• Er is geen vrijblijvendheid meer,
inburgering is verplicht anders
krijgt de asielmigrant, gezins-
hereniger en -vormer geen
vergunning om voor onbepaalde
tijd in Nederland te verblijven 

• De gemeente heeft een spilfunctie
als het gaat om informatie-
voorziening, het regelen en
bekostigen van de inburgering
voor groepen die verplicht zijn in 
te burgeren en handhaving (houdt
iemand zich aan de inburgerings-
regels)

Zoals gezegd geldt voor mensen die
betrokken zijn bij gezinshereniging
en -vorming dat zij zelf de kosten
voor inburgering moeten betalen. De
gemeente kan hen wel informeren
over de mogelijkheden (bijv. over de
programma's en waar je deze kunt
volgen). Als zij zich niet aan

inburgeringsregels houden, is ook 
in de wet geregeld dat gemeenten 
op moeten treden. 

Het doel van de nieuwe wet en de 
rol van de gemeente is natuurlijk dat
mensen die vanuit het buitenland
naar Nederland komen zo snel
mogelijk hun plek vinden in onze
samenleving. De oude Wet
Inburgering Nieuwkomers is nog
wel van kracht voor onder andere
mensen die in 2006 een aanvraag
voor een inburgeringsonderzoek
hebben gedaan en Antillianen en
Arubanen die Nederland instromen. 

Voor meer informatie over de Wet
Inburgering kunt u contact opnemen
met de heer H. Overbeek van de
afdeling Werk, inkomen en zorg,
tel. (0575) 75 02 50.

Wat houdt de Wet Inburgering in?



Op 25 oktober jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. Er was één
inspreker, die aandacht vroeg voor
het door hotel De Gouden Leeuw
ingediende plan om het pand
Uilenhoek 4 in Bronkhorst te
bestemmen als horecagelegenheid
om hierin een kookstudio, hotel-
kamers, woning en winkel mogelijk
te maken. Door de bedrijvigheid 
die deze plannen met zich
meebrengen, wordt de rust
verstoord die nodig is voor de
kerkuilen die ieder jaar in deze
Uilenhoek broeden en hun
rustplaats vinden. Ook al is in het
bestemmingsplan een mogelijkheid
om hier vrijstelling voor te
verlenen, de inspreker vroeg de
raad haar verantwoordelijkheid te
nemen om deze schaalvergroting
en aantasting van de leefbaarheid in
Bronkhorst te voorkomen. 

Over de volgende onderwerpen nam
de raad een besluit.
• Nieuwbouw gemeentehuis

Bronckhorst 
De raad koos unaniem voor bij-
zonder duurzaam bouwen. Zie
voor meer informatie het artikel
over de nieuwbouw van het
gemeentehuis hieronder. 

• Aanwijzen De Baakse Kamp in
Zelhem/Wolfersveen als
trouwlocatie
Het voormalige koetshuis van
landgoed De Baakse Kamp in
Zelhem/Wolfersveen is nu ook
aangewezen als trouwlocatie. 

• Hergebruik monumentale
schuur De Veersweg in Baak
De raad stelde dit ontwerp-

bestemmingsplan gewijzigd vast,
waardoor het mogelijk is de
schuur om te bouwen tot woning. 

• Paraplubestemmingsplan
Prostitutie 2007 Zelhem en deel
Hengelo Gld.
In dit bestemmingsplan is
planologisch geregeld dat het in
Zelhem en een deel van Hengelo
uitgesloten is dat er seksinrich-
tingen komen. Dit kan doordat er
in de gebieden Vorden, Hummelo
en Keppel en Steenderen al zones
in Bronckhorst aangewezen zijn
waar dergelijke inrichtingen wel
mogelijk zijn. 

• Beleidsregels GSM- en UMTS-
antennedragers
De raad was het, met
uitzondering van de VVD, eens
met dit voorstel. De VVD had
nieuwe inzichten over de
afstanden gekregen. Niet
afstanden zijn belangrijk volgens
de VVD, maar de hoogte van de
mast. Zolang de provider hoog
genoeg bouwt en de regels wat
betreft frequentieafstemming in
acht neemt, zijn er geen
bezwaren voor de gezondheid. 

De aangenomen wijziging heeft
betrekking op de toevoeging van
een voorzorgsbeginsel
aangaande een minimumafstand
(250/300 m) tussen mast en
woningen. 

• Besluit op bezwaar Wet
voorkeursrecht gemeenten
centrum Vorden
De raad verklaarde met dit besluit
de bezwaren ongegrond die
ingebracht zijn tegen het
raadsbesluit om het voorkeurs-
recht gemeenten te vestigen op
een aantal percelen in het
centrum van Vorden.

• Investeringsbudget stedelijke
vernieuwing
De raad was unaniem voor het
voorstel om subsidie aan te
vragen bij de provincie voor het
project Smid in Keijenborg.
Hierdoor is het mogelijk zes
starterswoningen te realiseren in
de kern van Keijenborg. Wel
vroeg de raad aan het college om
een uiterste poging te wagen om
een bovengrens van de kosten
van de woningen vast te houden
van € 160.000,-. 

• Recreatienota gemeente
Bronckhorst
Tijdens dit en het volgende
agendapunt nam de nestor van de
raad, de heer Gosselink, de
voorzittershamer van de
burgemeester over. De
burgemeester is portefeuille-
houder van deze twee onder-
werpen en had dus een andere
rol. 

De raad was in meerderheid voor
de recreatienota. In de nota is
geregeld wat waar mogelijk is in
de gemeente op het gebied van
recreatie en toerisme, met welke
voorwaarden rekening gehouden
moet worden en welke proce-
dures nodig zijn (voor wijzigingen
zijn vaak vrijstellings- of bestem-
mingsplanprocedures nodig). De
raad nam een amendement aan,
waardoor het mogelijk wordt om
op twee plaatsen in de gemeente
twee camperplekken door middel
van borden te realiseren.

• Toekomstvisie gemeente
Bronckhorst 2025
Alle fracties wilden een
toekomstvisie. Er was alleen

verdeeldheid over het tijdstip van
invulling/uitvoering. Ook was er
angst dat er te weinig capaciteit
op de griffie overbleef als de
griffier dit project gaat trekken.
De portefeuillehouder nam deze
zorgen weg door te zeggen dat
daarvoor de € 150.000,-
beschikbaar gesteld moest
worden, om onder meer taken bij
de griffie op te vangen. De

toekomstvisie voor
Bronckhorst is een
abstracte vooruit-
blik voor de komen-
de 15 jaar. 

Einde vergadering
Op dit punt consta-
teerden een aantal
raadsleden dat de
afgesproken eind-
tijd van 22.30 uur
was overschreden.
Doordat er niet

strak genoeg vergaderd was,
werden de volgende twee punten
doorgeschoven naar de volgende
vergadering:
• tweede voortgangsrapportage 
• rapport De Regio Achterhoek:

scherper aan de wind

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar de website van de
gemeente (onder gemeente�raad
en commissies). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is 
de begrotingsvergadering op 
8 november 2007. Aanvang 
17.00 uur.

Uit de raad

Nadat b en w medio oktober al
instemden met het voorlopige
ontwerp voor de nieuwbouw van het
gemeentehuis Bronckhorst (op de
Elderinkweg in Hengelo Gld.),
stemde op 25 oktober jl. ook de
gemeenteraad van Bronckhorst in
met de plannen. In het voorlopige
ontwerp is te zien dat het nieuwe
gemeentehuis steeds meer vorm
krijgt. In deze ontwerpfase wordt de
indeling van de kantoorruimten in
het gebouw, de centrale publieks-
hal, raadzaal etc. grotendeels
duidelijk. Opvallend is de keuze 
om het parkeren bij het nieuwe
gemeentehuis half verdiept te doen,
zodat dit landschappelijk beter
ingepast kan worden. De raad vond
dit een goede keuze, ook voor de
buurt. Bij het voorstel om het
gebouw bijzonder duurzaam te
bouwen waren alle fracties, behalve
D66, positief. GroenLinks was vooral
verheugd over het feit dat er geen

hightech aan de bouw te pas komt,
maar dat geprobeerd wordt om een
EPC norm van slechts 0,48 te
bereiken door het nemen van
eenvoudige maatregelen. Het gaat
hierbij om de zogenaamde DuBo ++
variant. Bij DuBo ++ is het de
bedoeling energie zo milieuvriende-
lijk mogelijk op te wekken èn het
gebouw zodanig vorm te geven dat
zo min mogelijk energie wordt
verbruikt. Maatregelen kunnen zijn
het gebruik van 3-laagsglas,
apparaten die weinig warmte
uitstralen en sterk isolerende
materialen. Nu de raad positief is
over de plannen, kunnen deze
verder uitgewerkt worden. De raad
benadrukte dat zij de communicatie
rond de nieuwbouw belangrijk
vinden en vroeg hier extra aandacht
voor. Met DuBo ++ krijgt Bronck-
horst een uniek, gemeentehuis in
Nederland!

Gemeenteraad kiest voor bijzonder
duurzaam bouwen bij nieuwbouw
gemeentehuis 
Voorlopig ontwerp wordt omarmd

De eerste, voorlopige artist impressions van de publiekshal van het nieuwe gemeentehuis

Dit najaar en volgend voorjaar gaat
de gemeente op diverse plaatsen de
ondergrond onder speeltoestellen
vervangen of uitbreiden. Deze
maatregel nemen we omdat er
volgens de wetgeving voor de

veiligheid van speeltoestellen aan
bepaalde eisen moet worden
voldaan. Het kan dus gebeuren dat
stukken gras vervangen worden
door speelzand. 

Voor vragen hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling Openbare
werken, tel. (0575) 75 03 31.

Vervangen ondergronden
speeltoestellen

Heeft u medicinale zuurstof in huis
of is dit binnenkort het geval, dan
vragen wij u dit te melden bij de
brandweer. Dit is van belang om in
geval van een calamiteit te kunnen
inschatten welke extra risico's
hulpverleners lopen. De veiligheid
van die hulpverleners is daarmee
dus gediend. Voor het aan- of
afmelden van medicinale zuurstof
kunt u contact opnemen met de
gemeente, de heer H.Hoftiezer, 
tel. (0575) 75 02 21.

Brandweer
Bronckhorst
vraagt: medicinale
zuurstof in huis?

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de
sirenes te horen in heel
Nederland. Dus ook in de
gemeente Bronckhorst. De
sirenes geven dan één luid alarm
dat 1 minuut en 26 seconden te
horen is. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te
ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit
ramen en deuren en zet de radio
of TV op omroep Gelderland'. Via
deze omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en
ontvangt u zonodig instructies. Op
maandag 5 november a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

De winter is in aantocht. De kans op
sneeuw, nachtvorst, ijzel en
daarmee gladheid neemt weer toe.
De gemeente stelt alles in het werk
om gevaarlijke situaties die
hierdoor op de weg kunnen
ontstaan, te voorkomen of te
bestrijden door te strooien.
Daarnaast is het natuurlijk
belangrijk dat u zelf bij deze
weersomstandigheden ook extra
alert bent als u in uw auto of op de
fiets stapt. De gladheidbestrijding in
de gemeente Bronckhorst gebeurt
de komende winter op dezelfde
manier als vorig jaar. We bestrijden
gladheid preventief. Dit houdt in dat
de gemeente al strooit wanneer
gladheid wordt voorspeld en niet
wanneer het al glad is. De
gemeente wordt bij voorspelde
gladheid tijdig gebeld door de
provincie, die ook preventief strooit.   

Provinciale wegen
De gladheidbestrijding op deze
wegen voert de provincie uit. De
betreffende wegen staan vermeld 
op de website van de gemeente
Bronckhorst (www.bronckhorst.nl)
of kunnen worden ingezien bij 
het loket van de afdeling 
Openbare werken in het gemeente-
kantoor.

Gemeentelijke wegen
De gemeentelijke wegen worden
gestrooid vanuit de gemeentewerf in
Hengelo Gld. Er zijn acht strooi-
routes. Deze routes zijn te zien op 
de kaart hiernaast. De binnen deze
routes vallende wegen worden
gestrooid wanneer gladheid wordt
voorspeld. De overige (verharde)
wegen in Bronckhorst strooit de
gemeente alleen bij aanhoudende
gladheid.

Wanneer wordt gestrooid?
Wanneer gladheid is voorspeld,
strooit de gemeente. Er wordt van
tevoren altijd overlegd met de
provincie. In principe kan er 24 uur
per dag worden gestrooid. In de
regel strooit de gemeente in de loop
van de avond de hierboven vermelde
routes. Wanneer er sprake is van
sneeuwval of ijzel kan hiervan
worden afgeweken. In gevallen van
blijvende gladheid strooien we
zonodig continu.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding blijft
het natuurlijk altijd oppassen
geblazen. Wij doen daarom een
dringend beroep op u om goed op de
weersomstandigheden en de
verkeersinformatie te letten en daar
uw rijstijl en snelheid op aan te
passen. Houdt u er ook rekening
mee dat het een paar uur duurt
voordat alle doorgaande wegen zijn
gestrooid. Voor het bestrijden van
gladheid binnen de kom is het van

belang de auto's zoveel mogelijk aan
één kant van de weg te parkeren. 
De strooiauto heeft dan een
onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat 
de trottoirs goed begaanbaar zijn.
Vooral voor mensen die slecht ter
been zijn. Wij doen dan ook een
dringend beroep op u om het 
trottoir nabij uw woning begaan-
baar te houden. Met elkaar 

kunnen we ervoor zorgen dat glad-
heid zo snel mogelijk bestreden
wordt.

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

Meer informatie?
Wilt u weten welke wegen door 
de gemeente worden gestrooid,
kijk dan ook even op de website
van de gemeente (www.bronck-
horst.nl) of kom naar het loket
van de afdeling Openbare werken
in het gemeentekantoor.

Gladheidbestrijding winter 2007/2008

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, dinsdagen 

van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Drempt, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen,

vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Halle, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen,

woensdagmorgens van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel
• Hummelo, Broekstraat, 15 december 2007, bekendmaking prins/prinses carnaval, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 20.00 tot 01.00 uur, D.G.W.W. carnavalsvereniging
• Keijenborg, sinterklaasintocht en instuif in dorpshuis De Horst, 24 november 2007 van 

13.00 tot 18.00 uur, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van

bloemen, planten en tuingoed, vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2008, 
C.F.P.M. van Pul

• Steenderen, innemen standplaats voor de verkoop van soep op het Burgemeester Buddingh'-
plein in Steenderen, 1 februari 2008, projectgroep Wereldkinderen

• Toldijk, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen, vrijdagmor-
gens van 1 januari t/m 31 december 2008, vishandel Hengel

• Vorden, Eikenlaan, carnaval, 1 februari van 19.00 tot 01.30 uur, 2 februari van 20.00 tot 
01.30 uur en 3 februari 2008 van 14.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, stichting
Kranenburgs carnaval

• Vorden, tent Eikenlaan, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 1 februari van 19.00 tot
01.00 uur, 2 februari van 20.00 tot 01.00 uur en 3 februari 2008 van 14.00 tot 21.30 uur, de heer
J. Kieskamp

• Vorden, huis-aan-huis verkoop van loten, 12 t/m 19 januari 2008, stichting Kranenburgs
carnaval

• Vorden, marktplein, tijdelijke gebruiksvergunning, 1 december 2007, restaurant 't Olde Lettink
• Vorden, sporthal, oud en nieuwfeest, 31 december 2007 vanaf 23.00 uur tot 1 januari 2008 

05.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, stichting Evenementen Vorden
• Vorden, sporthal, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 31 december 2007 vanaf 23.00

uur tot 1 januari 2008 05.30 uur, de heer M.A. Mooij
• Zelhem en omgeving, 26 januari 2008, slipjacht van 13.00 tot 16.00 uur, afsluiten Burgemeester

Rijpstrastraat van 12.30 tot 13.10 uur, stichting Concours Hippique Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Gildeweg ong., gedeeltelijk vergroten speeltuingebouw
• Drempt, Tellingstraat ong., plaatsen afrastering 
• Halle, Dorpsstraat 51, plaatsen nooddeur in achtergevel, extra vluchtweg bij brand
• Vorden, Galgengoorweg 19, plaatsen werktuigenberging
• Vorden, Kerkstraat 11c, plaatsen entreebak en raamdecoratie drogisterij
• Vorden, Strodijk 25, gedeeltelijk veranderen woning, interne verbouwing
• Zelhem, Boomgaard 1, realiseren erker aan woning
• Zelhem, Michelstraat 14, oprichten spoelwater kelder
• Zelhem, Burg. Rijpstrstraat 5, veranderen twee raamkozijnen in deurkozijnen

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Vloed 45, vrijstelling bouwen terrasoverkapping, vrijstelling omdat in het

bouwplan een grotere hoogte voor 'andere bouwwerken' wordt toegepast dan de volgens de
bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestane 2 meter, het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1995; artikel
6, lid 5'

• Zelhem, Plantsoenstraat 12, vrijstelling bouwen garage/berging, vrijstelling nodig wegens het
licht overschrijden van de maximale bebouwingsoppervlakte, het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 en Zelhem
Dorp 2002 herziening 2004-1; artikel 21, lid 1' 

Deze bouwplannen liggen van 1 november t/m 14 november 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Hoogstraat 12, voor een functiewijziging van agrarisch bestemming naar een bedrijfs-

bestemming met woning, geldend bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993'

Dit bouwplan ligt van 31 oktober t/m 12 december 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 24 oktober 2007:
• Zelhem, Ruurloseweg 30-V68, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 oktober 2007:
• Zuidzijde Oude IJssel, voor het aanleggen van een fietspad van Doesburg naar Doetinchem,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel' 

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 oktober 2007:
• Zelhem, Wisselinkweg 6 en aangrenzend gebied, voor de aanleg van enkele landschapsele-

menten in combinatie met een wandelpad, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, 
herz. 2-1988' 

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 22 oktober 2007:
• Steenderen, innemen standplaats voor de verkoop van Chinese maaltijden, vrijdagmiddagen 

van 13.00 tot 18.30 uur van 1 januari t/m 31 december 2008, T. C. Chan
• Zelhem, loterij tijdens toneeluitvoering, 9 en 10 november 2007, toneelvereniging Wees een

Zegen
Verzonden op 24 oktober 2007:
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café De Mallemolen, 

Dr. Grashuisstraat 3, van 1 januari t/m 31 december 2008, R. van Gurp
Verzonden op 25 oktober 2007:
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor Humstee- en Piratenfeest 2008, 29 september

t/m 27 oktober 2008, stichting Humstee
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor Lentefeest 2008, 28 april t/m 19 mei 2008,

stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Hoog-Keppel en omgeving, sponsorloop voor zorgbad Zonnewater, 11 november 2007 van

10.00 tot 15.00 uur, Fit & Fun Trainingsbegeleiding
• Vorden en omgeving, slipjacht, 10 november 2007 van 13.15 tot 15.45 uur, KNJV Slipjacht-

comité Vorden
• Vorden, 17 november 2007, sinterklaasintocht van 13.00 tot 15.30 uur, afsluiten diverse wegen

van 13.00 tot 15.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 25 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Middenweg 40, veranderen schuurdeur naar achterzijde garage
• Hengelo Gld., Singel 13, gedeeltelijk vergroten dakkapel
• Hummelo, Torenallee 6, bouwen schuurtje, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50 lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 23 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 5, plaatsen trap
• Vorden, Rietgerweg 4, gedeeltelijk veranderen boerderij tot woonruimte
• Zelhem, Ruurloseweg 39, vernieuwen opslagruimte annex werkplaats

Kapvergunningen
Verzonden op 24 oktober 2007:
• Baak, Wichmondseweg 13, vellen van één kastanjeboom, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 8, vellen van één appelboom, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Elderinkweg 2,  vijf coniferen, één bonte hulst, één Amerikaanse vogelkers, één

walnotenboom, één meidoorn, één gouden regen, één berk, drie kerstdennen, één
krentenboom, één fluweelboom, herplant verplicht: volgens nader te bepalen beplantingsplan

• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 9, vellen van één beuk en één berk, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 7, vellen van tien sparren, geen herplantplicht
• Steenderen, Nijverheidsweg tegenover nummer 15, vellen van drie beuken, geen

herplantplicht
• Vorden, Rondweg/Zutphenseweg, vellen van één inlandse eik, herplant verplicht: twee

inlandse eiken
• Vorden, Het Vaarwerk 25, vellen van één esdoorn, geen herplantplicht
• Vorden, Mosselseweg 5, vellen van één populier, geen herplantplicht
• Zelhem, Zevenweg/hoek 't Soerlant, verplaatsen van één plataan naar het markplein,  geen

herplantplicht
• Zelhem, Ruurloseweg 39, vellen van vijf inlandse eiken, vier grove dennen en één berk,

herplant verplicht: vijf inlandse eiken
• Zelhem, Venderinkweg, vellen van 7,85 are acacia's, herplant verplicht: bosplantsoen

bestaande uit inlandse eik, hazelaar, lijsterbes en vuilboom

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 30 oktober 2007:
• Vorden, Maandagweg 3, voor verbranding nabij dit perceel 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 24 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Kremersdijk 8, slopen dak wagenloods/berging en slopen twee aanpandige

houten bergingen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 25 oktober 2007: 
• Hengelo Gld., Vellekesweg 3, geheel slopen twee oude schuren, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de sinterklaasintocht zijn op 17 november 2007 van 13.00 tot 15.00 uur de

Stationsweg, Dorpsstraat, Burgemeester Galleestraat, vanaf de Dorpsstraat tot het Jebbink,
het Jebbink, vanaf de Burgemeester Galleestraat tot de Decanijeweg, Decanijeweg,
Zutphenseweg, vanaf de Decanijeweg tot de Raadhuisstraat, en Raadhuisstraat, vanaf de
Zutphenseweg tot de Burgemeester Vunderinkhof, afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer 

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

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.Verleende vergunningen

B en w hebben op 23 oktober 2007 besloten de Oude Zutphenseweg in Vorden, tussen de
Wildenborchseweg en de Kerkhoflaan, af te sluiten voor vrachtverkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Daarnaast wordt de Oude Zutphenseweg, tussen de Galgengoorweg en 
de Van Lennepweg, voor een proefperiode van één jaar afgesloten voor motorvoertuigen, met
uitzondering van bestemmingsverkeer voor de aanliggende percelen en landbouwverkeer. 
De knip in de Oude Zutphenseweg, tussen de Van Lennepweg en de Almenseweg, wordt weer
opengesteld voor al het verkeer.

Voor deze maatregelen hebben b en w een verkeersbesluit genomen. Het voornemen deze
besluiten te nemen, heeft van 26 juli t/m 6 augustus 2007 voor inspraak ter inzage gelegen.
Reacties van insprekers zijn gebundeld in de reactienota 'Verkeersproblematiek Oude
Zutphenseweg in Vorden'. De reactienota ligt samen met de verkeersbesluiten, tijdens de
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling, van 30 oktober t/m 11 december 2007.

Het verkeersbesluit luidt:
B en w van Bronckhorst hebben besloten:
• een verbod voor vrachtverkeer in te stellen op de Oude Zutphenseweg, tussen de Wildenborch-

seweg en de Kerkhoflaan, uitgezonderd bestemmingsvrachtverkeer
• de Oude Zutphenseweg, tussen de Galgengoorweg en de Van Lennepweg, voor een proef-

periode van één jaar af te sluiten voor motorvoertuigen, met uitzondering van bestemmings-
verkeer voor de aanliggende percelen en landbouwverkeer 

• de knip in de Oude Zutphenseweg, tussen de Van Lennepweg en de Almenseweg, weer open 
te stellen voor al het verkeer

Mogelijkheid tot beroep
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit, schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Het beroepschrift dient het volgende te
bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u
een kopie van het besluit te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht
verschuldigd. 

Het besluit treedt na deze bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u
hebt een beroepschrift ingediend, dan kan om een voorlopige voorziening bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, worden verzocht. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd.

Verkeersbesluiten Oude Zutphenseweg Vorden

Mogelijk op unieke locaties:

• gemeentehuis Hengelo Gld.

• huize Baak in Baak

• kapel in Bronkhorst

• kasteel Keppel in Laag-Keppel

• kasteel Vorden in Vorden

• koetshuis Baakse Kamp in Wolfersveen

• heem- en siertuin Aldenhave Zelhem

trouwen in Bronckhorst!

Ja, ik wil........ 
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Jan Tiecken werkte vele jaren in het
gemeentehuis van Steenderen als
Hoofd Grondgebiedzaken. Ook was hij
Beleidsmedewerker Economische Za-
ken voor de gemeente Bronckhorst. In
Steenderen had hij te maken met be-
stemmingsplannen, bouw-, milieu-,
en gebruiksvergunningen, toerisme
en economische zaken. Dit geeft hem
breed zicht op de zaken die er spelen.
“Toch kan ik niet alles weten. Ik kan
wel alles uitzoeken,” voegt hij toe.
“Maar met meer dan 40 dienstjaren
weet ik goed hoe de hazen in Bronck-
horst lopen!”
Als een bedrijf wil verbouwen, uitbrei-
den of dergelijke, kan Tiecken worden
gebeld. Hij maakt een afspraak om
naar het bedrijf toe te komen voor een
eerste kennismaking. “Dit is plezieri-
ger. De ondernemer kan in zijn eigen
taal en eigen omgeving zijn ei kwijt.
Vertellen wat hij wil, maar ook vragen
stellen. De volgende stap is een af-
spraak in het gemeentekantoor, want
dat is praktischer,” legt hij de procedu-
re uit. “Dan worden, met de benodigde
specialisten en/of contactpersonen van
de gemeente aan tafel, alle afspraken
gemaakt: wat moet er gebeuren, welke
bouw-, milieu-, en/of gebruiksvergun-
ningen nodig zijn, enzovoort. Als het
daarna stil blijft, neem ik aan dat het
goed gaat,” vertelt hij verder. “Maar als
de ondernemer vindt dat het te lang
duurt dan mag hij piepen! Dan onder-
zoek ik wat er aan de hand is en kan de
procedure worden vervolgd.”
Ook voor de detailhandelonderne-
mers kan hij een rol spelen: vragen
over bestemmingsplannen, uitbrei-
den, een wijziging van winkel naar
woning en dergelijke probeert hij zo
goed mogelijk te beantwoorden. “Ik
ben geen politieagent, maar een ver-
trouwenspersoon voor het bedrijfsle-
ven. Ik kijk naar ‘Wat is mogelijk?’,”
benadrukt hij. “Ik ben van korte lijnen
en helder schakelen. Bovendien is al-
les mogelijk, tenzij blijkt dat het on-
mogelijk is,” voegt hij lachend toe.
Vóór het samengaan van de vijf ge-
meenten Vorden, Steenderen, Henge-
lo Gld., Zelhem en Hummelo-Keppel-
Drempt tot de nieuwe gemeente
Bronckhorst, hadden deze elk hun ei-
gen ondernemersvereniging. Inmid-
dels zijn deze verenigingen samenge-
voegd tot een Ondernemers Platform
Bronckhorst (OPB). Daarnaast waren
in de voormalige gemeenten Vorden,
Hengelo Gld. en Zelhem drie Indus-
triekringen. Vorden en Hengelo Gld.
verenigden zich in de Bedrijven Kring
Bronckhorst (BKB). Industriekring Zel-
hem (IKZ) bleef bestaan en een Indus-
triekring Bronckhorst (IKB), werd op-
gericht. Daarnaast is er de Koninklijke
Horeca Nederland, afdeling Bronck-
horst en voor de agrarische onderne-
mers de Land- en Tuinbouw Organisa-
tie Nederland (LTO). Het Ondernemers
Platform Bronckhorst heeft twee keer
per jaar bestuursoverleg. De bedrijfs-

contactfunctionaris Jan Tiecken ver-
zorgt voor deze vergaderingen –in
overleg met het OPB- de agenda. Voor
het OPB wordt eveneens wethouder
André Baars uitgenodigd, die econo-
mische zaken in zijn portefeuille
heeft. Naar gelang het onderwerp wat
ter tafel komt, kunnen ook de burge-
meester en andere wethouders of spe-
cialisten aanwezig zijn. Ook de Indus-
triekringen, de Horeca en de LTO heb-
ben tweejaarlijks bestuursoverleg,
waarbij Jan Tiecken aanwezig is.
Lid zijn van het ondernemersplatform
is eigenlijk voor elke detaillist en on-
dernemer belangrijk. “Mensen kun-
nen elkaar leren kennen. Maar ze kun-
nen ook meepraten over beslissingen
van de gemeente. Het betalen van 30%
meer OZB voor bedrijven bijvoorbeeld,
is na overleg niet doorgegaan.”
De bedrijfscontactfunctionaris gaat
mee op de bedrijfsbezoeken van bur-
gemeester, wethouders en de direc-
teur. “Leden van Ondernemers Plat-
form Bronckhorst en de bedrijven-
kring informeren mij of zij een be-
drijfsbezoek op prijs stellen en wan-
neer. Daarbij kunnen ze zelf aangeven
hoeveel tijd ervoor nodig is om het be-
drijf te presenteren,” aldus Jan Tiec-
ken. Hij bereidt het bedrijfsbezoek
voor, door te kijken naar het bestem-
mingsplan, de bouw-, milieu- en ge-
bruiksvergunningen en bestuurlijke
zaken. “Het initiatief ligt zo bij de be-
drijven zelf, waar de bezoeken overi-
gens zeer interessant, aangenaam en
plezierig worden ervaren. Elk bedrijf
is uniek en bijzonder.”
De gemeente Bronckhorst is voorne-
mens een ‘Business to Businessdag’ te
organiseren op 15 april 2008, van
16.00-20.00 uur in Hotel Bakker in Vor-
den. Het doel van deze dag is dat on-
dernemers elkaar ontmoeten en leren
kennen. “Het is geen beurs. Na een ge-
zamenlijke ontvangst zijn een vijftal
workshops/seminars van ongeveer een
uur te bezoeken. Het zijn géén lezin-
gen, maar er wordt gediscussieerd

over stellingen onder leiding van pro-
fessionele gespreksleiders. Vooraf
moeten deelnemers, en dat kan ieder-
een zijn die een bedrijfje heeft, zich
voor deze dag en voor twee work-
shops/seminars opgeven. De gemeente
Bronckhorst is de gastheer,” legt Jan
Tiecken de bedoeling uit. “Het is niet
nieuw. In de gemeenten Lochem, Ber-
kelland en Oost-Gelre werden dergelij-
ke dagen een geweldig succes. De orga-
nisatie hiervan is in samenspraak met
het bedrijfsleven. Het bedrijf Tip Ach-
terhoek, die in de eerder genoemde
gemeenten de dag organiseerde, doet
dat nu ook in Bronckhorst. Want
waarom zouden we een wiel uitvin-
den dat er al is?” De organisatie van de
Techniekdag van de gemeente Bronck-
horst, die bij gastheer HCI in Hengelo
Gld. op 13 oktober 2007 werd gehou-
den, was een groot succes. “Het VNO-
NCW, Onderwijs en Bedrijfsleven ston-
den hier achter. De jeugd kon kennis-
maken met diverse technische beroe-
pen. Ze konden sleutelen, bakken,
schilderen en nog meer.”
Tijdens de Achterhoekse Paardedagen
in Zelhem werd een ondernemerstref-
fen gehouden. “De accommodatie, die
er toch al was, leende zich prima voor
dit doel. Door met elkaar in gesprek te
komen kunnen overheden en bedrijfs-
leven veel voordeel behalen.” De Com-
missaris van de Koningin was bij die
bijeenkomst aanwezig. 
De bedrijfscontactfunctionaris is be-
middelaar bij verkoop van industrie-
kavels van de gemeente Bronckhorst.
Voor het nieuwe bedrijventerrein Vin-
kenkamp in Zelhem is de kavelkaart
beschikbaar en werden al vele kavels
verkocht. In Steenderen, bedrijventer-
rein Steenderen Noord, is de kavel-
kaart binnenkort beschikbaar en kan
de grond worden uitgegeven. Dit is
een kleinschaliger bedrijventerrein
dan in Zelhem. Op Steenderen Noord
mag geen bewoning plaatsvinden. “Ik
doe de onderhandelingen en bemid-
del bij alle benodigde vergunningen.
Er bleek behoefte aan een bemidde-
laar in deze,” aldus Jan Tiecken. 
Jan Tiecken is in dienst van de ge-
meente en geeft adviezen en voorlich-
ting, zorgt voor goede communicatie
tussen partijen, gaat mee op bedrijfs-
bezoeken van burgemeester en wet-
houders en bemiddelt in de verkoop
van industriekavels. Op dit moment is
hij bezig met een presentatieronde bij
de ondernemersverenigingen in de ge-
meente om te vertellen over zijn func-
tie en het belang voor de ondernemers
en detaillisten. Daarnaast zat hij in de
organisatie van de Techniekdag in
Hengelo Gld. en het ondernemerstref-
fen tijdens de Achterhoekse Paardeda-
gen en is doende met de voorberei-
ding van de eerste ‘Business to Busi-
nessdag’ in Bronckhorst. “Ik ben eer-
ste aanspreekpunt voor alle bedrijven
en functioneer als praatpaal en vraag-
baak,” legt Jan Tiecken uit. “Maar ie-
dereen moet wel zelf bellen!”
Bedrijfscontactfunctionaris Jan Tiec-
ken, gemeentekantoor, Banninkstraat
24a, 7255 KE Hengelo Gld., is maan-
dag, dinsdag en woensdag bereikbaar
op tel. (0575) 75 03 61, of 
per mobiel: 06 13 25 50 69, of
per e-mail: j.tiecken@bronckhorst.nl
De gemeentesite:  www.bronckhorst.nl

De bedrijfscontactfunctionaris staat voor u klaar

Even voorstellen: Jan Tiecken

Jan Tiecken is bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bronckhorst.
Bij hem kan elke ondernemer of detaillist terecht voor advies en hij be-
middelt bij verkoop van industriekavels van de gemeente. Met meer dan
40 dienstjaren ervaring, in meerdere functies in de voormalige gemeente
Steenderen en de gemeente Bronckhorst, is hij goed op de hoogte van pro-
cedures omtrent bestemmingsplannen, vergunningen en meer.

Onlangs is bij Achterkamp Bedrijfsop-
leidingen het nieuwe oefenhuis, voor-
zien van een parkeerkelder, 3 verdie-
pingen en een zolder, in gebruik geno-
men. In dit oefenhuis kan men, zoals
gewend bij Achterkamp, naar harte

lust branden opsporen en blussen. Op
vrijdag 30 november a.s. houden wij
een inloopdag voor (bedrijfs) brand-
weerkorpsen. U kunt zich hiervoor
aanmelden via Brandweertraingen.nl,
tel. (0575) 43 85 90.

Nieuw uniek 5 verdiepingen
oefenhuis voor de brandweer!

Het Bos bij de Vreekolk werd aange-
legd in de zeventiger jaren en bestaat
uit veel dicht op elkaar geplante bo-
men. Het bos ligt langs oude armen
van de Grote Beek en schrale graslan-
den. Het bos is in eigendom van Staats-
bosbeheer, maar zij vragen de vrijwilli-
gers om op deze locatie de benodigde
werkzaamheden te verrichten.
Om de natuur- en belevingswaarde
van het bos te verbeteren zullen onder
andere armdikke bomen gerooid wor-
den. Deze blijven op bepaalde plaat-
sen liggen, maar worden op andere
plekken opgehoopt, in of buiten het
bos. De variatie in het gebied wordt zo
stap voor stap vergroot. De aankomen-

de jaren worden ook geleidelijke over-
gangen, warme inhammen, zoomve-
getatie en dergelijke gerealiseerd.
Deze dag verzamelen de vrijwilligers
om 9.00 uur op de parkeerplaats aan
de J.F. Oltmansstraat, waarbij goede
werkkleding en schoeisel wordt aan-
bevolen. De koffie zal klaar staan. De-
ze ochtend komt een knotploeg van
circa 10 man uit Duiven om mee te
werken. Rond 13.00 uur zal de werk-
ochtend afgelopen zijn.

Meer informatie is de vinden op de
websites: www.natuurwerkdag.nl en
www.hetsteenderslandschap.nl of via
telefoonnummer (0575) 451834.

Het Steenders Landschap start nieuw seizoen op

Nationale Natuurwerkdag 2007

Werken in het Bos
bij de Vreekolk

Ook dit winterseizoen wordt door Het Steenders Landschap gestart op de
Nationale Natuurwerkdag 3 november 2007. In het Bos bij de Vreekolk in
Steenderen zullen diverse werkzaamheden worden verricht.

De werkochtend van Het Steenders Landschap en de Nationale Natuurwerkdag 2007 is
gezamenlijk in het Bos bij de Vreekolk.



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

Onder de slogan Fiber to the Farm zal
begin 2008 worden gestart met de uit-
voering van het project, om in de
tweede helft van dat jaar te beginnen
met de aanleg van verbindingen bij
100 tot 150 huishoudens. In 2009 zal
het project worden geëvalueerd. Als
het slaagt, zullen de bewoners en be-
drijven van beide gemeenten wellicht
geheel worden voorzien van betaalba-
re breedband met zeer hoge capaci-
teit: 10 Mbit/sec en hoger in ontvangst-
en in zend richting.

“Zowel Bronckhorst als Berkelland
zijn akkoord gegaan met ons voorstel”
zegt professor Jaap van Till van de
HAN. “Er is wel wat tijd verstreken
doordat eerst de wethouders, de raad
en de partijen erover moesten naden-
ken, noodzakelijk om politiek draag-
vlak te krijgen. Want als de gemeente
en gemeentelijke instanties niet mee-
werken, krijg je bij de uitvoering ver-
traging in de werkzaamheden.”
Fiber to the Farm is een experiment in
het aanleggen van glasvezelverbindin-
gen in het buitengebied. “Telefonie,
snel internet en video over glasvezel is
een stuk beter, je kan dan samenwer-
ken op afstand alsof je bij elkaar in de
kamer zit. Het buiten wonen en bui-
ten werken wordt aantrekkelijker
door deze goede bandbreedte,” aldus
Van Till. “Als deze pilot slaagt zal wor-
den gekeken of de bevolking als online
gemeenschap ermee verder wil".
Het hebben van een glasvezelverbin-
ding heeft een groot voordeel, vindt
Jaap van Till. “De waarde van huizen
en boerderijen wordt hoger. Nu is de
afstand naar het net, de gemeenschap
nog ver, mensen zijn gelsoleerd. Door
glasvezel worden ze verbonden, ho-
rend bij die gemeenschap. Primair
hoop ik dat niet alleen de televisie, de
telefoon en het internet beter wordt,
maar dat de lokale gemeenschap
meer voor elkaar kan doen. En mid-
den- en kleinbedrijven in de Achter-
hoek kunnen dan op afstand de krach-
ten bundelen. Een voorbeeld is Ons

Net Nuenen, waar al glasvezel ligt in
de gehele gemeente. In een flatge-
bouw wordt op elkaars kinderen ge-
past met babyfoon en camera en werd
een school op afstand gerealiseerd.
Maar ook boeren die een boerderij er-
bij kopen, kunnen op afstand de situa-
tie in hun verre schuren gaan bekij-
ken. Want nu breken ze deze meestal
af en bouwen bij hun eigen boerderij
nieuwe schuren, of ze fietsen heel wat
heen en weer. Dat kost geld en tijd”

Glasvezel verlengt dat wat de mensen
al hebben, want internet, telefonie en
TV gaat al voor een groot deel over
glasvezel. Alleen dat laatste stukje,
naar de huizen zelf, ligt er niet. “Dat is
7 miljoen keer naar de woningen in
ons land dat laatste stukje glaskabel
wat ontbreekt voor Gigabits aan snel-
heid,” voegt Jaap van Till toe.
Het stukje van huis naar de straat is
kostbaar om aan te leggen vanwege de
graafkosten. Maar deze glasvezel haalt
wel de bottleneck weg en maakt alles
potentieel een factor 1000 sneller. Als
voorbeeld noemt de heer Van Till het
oversturen van een film. Dat duurt nu
soms wel twee of drie uur. Ook het be-
kijken van filmpjes of een concert op
de computer is niet optimaal. “In de
stad merk je het minder, maar zeker
in het buitengebied van de Achter-
hoek zijn de koperdraden zo lang dat
behoorlijke snelheden niet haalbaar
zijn,” aldus Van Till.
Ondanks de vraag naar glasvezel van-
wege de soms slechte internet verbin-
dingen, is het voor bedrijven als KPN
en dergelijke, weinig aantrekkelijk om
de kosten van aanleg geheel op zich te
nemen. “Het laatste stukje gaan men-
sen dan dus zelf graven, dan kost het
niet zoveel geld,” vertelt Jaap van Till
over de plannen. “In de afgelopen ja-
ren werden in de Achterhoek riool-
persleidingen gegraven. Het is jam-
mer dat daar toen geen optische vezel-
kabeltjes bijgelegd zijn. Maar bij de
boeren weten ze nog precies waar en
wat er aan leidingen onder hun eigen

grond ligt. Ze kunnen dan langs een
bestaande buis zelf een geul graven
met een diepe ploeg, zodat de glasve-
zelleiding erbij kan worden gelegd.
Want de glasvezelkabels zijn niet de
kosten, maar het graven.”

“Ik kan niet beloven dat het er snel
overal komt, maar we gaan het wel uit-
testen. En als de bevolking geen din-
gen onderling wil doen dan heeft het
geen zin,” aldus Van Till. “We gaan
niet alleen technisch experimenteren
maar ook kijken of het aanslaat bij de
bewoners. De veldtest is ook een de-
monstratie van wat je ermee kan
doen. Maar nu al heeft 20% het van-
daag al nodig,” weet hij. Het glasvezel-
verbindingsnetwerk wordt uiteinde-
lijk eigendom van de deelnemers in
een nieuw op te richten Ons Net co-
öperatie.

HET BELANGRIJKSTE VOORDEEL
VAN GLASVEZEL IS DE MOGELIJK-
HEID OM SAMEN TE WERKEN OP
AFSTAND!
Voor Drukkerij Weevers bijvoorbeeld
werd recentelijk glasvezel aangelegd
tussen de verschillende vestigingen,
waarbij de broodnodige verbindings-
capaciteit werd vergroot. Het is een
voorbeeld voor andere bedrijven. El-
kaar dingen toeleveren, zoals een ont-
werpbureau van meubels en een tim-
merwerkplaats voor de uitvoering is
een mogelijkheid. Ook kunnen in
leegstaande boerderijen jonge starters
in de kennisindustrie door gebruik te
maken van de nieuwe techniek, een
kennisboerderij opstarten. Zo’n be-
drijf is dan wel niet agrarisch, maar
ziet er van buiten wel zo uit. De band-
breedte zorgt voor een betere bedrijfs-
voering en samenwerking met klan-
ten elders. “Glasvezel gaat veel verder
dan alleen sneller internetten. Ook
sommige agrariërs, jonge boeren zijn
on-line al straatlengtes voor. In Den
Haag denken ze dat zij nog met een
hark op hun land lopen, maar zij heb-
ben al lang een nieuwe slag gemaakt,
zijn dingen samen aan het veredelen.”
“Vaak wordt de vraag gesteld: Kan dat
betere breedband niet draadloos over
WiMAX, de nieuwe versie van Wi-Fi,
want dan hoef je niet te graven,” legt
Van Till uit. ”Maar het is altijd langza-
mer dan via kabels. Bovendien heb je
er toch ook behoorlijk veel draden in
de grond voor nodig, maar dat ziet
niet iedereen. De basisstations in pa-
len of op daken, die met draden zijn
verbonden, moeten voor draadloos
korter bij elkaar staan, dus moeten er
meer komen. Daarnaast blijft draadlo-
ze verbinding slecht door gebladerte
van bomen heen, veel voorkomend in
de Achterhoek. De ontvangst fluctu-
eert erg, naast het feit dat het moeilijk
te onderhouden en ondersteunen is.
Wel kan gekozen worden als we ver-
glazen en dan een WiMAX antenne op
het dak te plaatsen voor de communi-
catie binnen de panden en rondom
het gebouw.”
De deelnemers voor het Fiber tot the
Farm project moeten nog worden ge-
selecteerd. “Het zullen bedrijfjes zijn
in het buitengebied, langs de ader Vor-
den-Ruurlo-Borculo. Zij worden ge-
vraagd of geven zichzelf op. Gekeken
wordt waar het nuttig is om dingen
uit te testen die nog niet eerder ge-
daan zijn,” motiveert professor Van
Till de keuze. “In de woonkernen zelf
en naar grote bedrijven is al bekend
hoe glasvezel aangelegd kan worden
en hoe het werkt. In Nuenen, Ensche-
de-Roombeek en Almere is het al met
groot succes aangelegd.”

Fiber to the Farm

Glasvezel project in de gemeenten
Bronckhorst en Berkelland

In het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland zal
glasvezel voor verbindingen worden aangelegd. Het is een pilot, om de
haalbaarheid en betaalbaarheid van verdere uitrol te onderzoeken. Al eer-
der toonde de uitkomst van een enquête aan dat de behoefte voor betere
breedband in het buitengebied aanwezig is. De gemeenten hebben de
aanbevelingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de HAN, om
aanleg van breedband in het buitengebied uit te gaan voeren, overgeno-
men. Voorwaarde is wel dat de benodigde subsidies worden verleend voor
de projectkosten van deze veldtest.

Een distributiepunt voor het uitsplitsen van glasvezelkabels.

MIDDEN VELUWE SHOW APELDOORN
Dwerghoenders:  Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xF, 3x ZG, 1xG Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 1xG Konijnen: Franse
Hangoor: D. Kuiper 1xF, 1xZG Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 2xZG, 1xG Hollander: Th. Janssen 3xZG, 1xG.

VAN PALLANDTSHOW VARSSEVELD
Dwerghoenders:  Appenzeller spitskuif: H. van Olst  2xZG, 3xG Konijnen:  Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xF, 2xZG, Beam
Bruinsma 1xZG Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender 1xF, 1xZG Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 1xF, 1xZG, 1xG.

P. K . V.  N i e u w s

Het repertoire omvat naast een aantal
jaren 80-  en punk-klassiekers van the
Ramones, The  Stranglers , the Exploi-

ted en ook de Nederlandse  Bips en on-
bekender punkwerk in opgefleurde
versies van nummers van The Beach
Boys, VOF de  Kunst en Krezip ,tevens
ook een tiental zelf  gecomponeerde
liedjes met als onderwerp Hanekam-
men en verloren onschuld . De bezet-
ting van de band is bezienswaardig,
want  de bassist (geboren Vordenaar)
Vincent Vleeshaak  bespeelt een Con-
trabas, die hij om onder de duim  te
houden regelmatig beklimt alsof het
een wilde  hengst betreft. Tevens spe-
len in deze familieband  de senior-gi-
taristen Hans en Patrick Vleeshaak,
drummer Wim van den Slagthaecke
en zanger Lars Vleeshaak. Leerling no-
taris Valentijn zal persoonlijk  toezien
op een correct verloop van de  record-
poging, om na afloop wellicht nog een
liefdesliedje mee te zingen. Komt dat
zien, entrée gratis. 't Proathuus Linde-
seweg 23 Linde(Vorden)

Mega tempo spektakel in 't Proathuus
De Zutphense oldschool punk-
band " The Enorme  Vleeshaken"
gaat aanstaande zaterdag 3 novem-
ber  in Linde proberen hun per-
soonlijk record te verbreken. De 5
heren zijn al een paar jaar aan het
oefenen  om ooit in het Guiness
World book of records te  komen ,
hun streven is zoveel mogelijk  ver-
schillende punkliedjes in een uur
te kunnen  spelen. Een belangrijke
voorwaarde vinden ze zelf, dat alle
liedjes wel een kop en staart moe-
ten  hebben en herkenbaar ten ge-
hore gebracht. Tot op  heden is het
ze nog niet gelukt om meer dan 29
liedjes in een uur te proppen, maar
in het  Proathuus moet dat oude re-
cord maar eens uit de boeken.

Het huisbezoek heeft tot doel: * Infor-
matie over voorzieningen en activitei-
ten. * Belangrijke voorzieningen en ac-
tiviteiten toelichten en een helpende
hand bieden bij eventuele verwijzin-
gen. * Inventariseren waar behoefte
aan is. De seniorenvoorlichters krijgen
voor de bezoeken een vragenlijst mee
en ontvangen een informatiemap als
naslagwerk. De voorlichter is er een
aantal uren in de geplande periode
mee bezig. De tijdsplanning kan door
de voorlichter zelf gemaakt worden.
Steenderen, Hummelo en Keppel star-
ten dit jaar ook een informatief huis-
bezoek en hebben 3 bijeenkomsten
voor de startende seniorenvoorlich-
ters georganiseerd op 13, 20 en 27 no-
vember 2007 in Drempt. 
De middagen gaan in principe over
wat is de taak als voorlichter, hoe com-
municeer je met de jouw toegewezen
mensen, wat mag je als ondersteu-

ning verwachten, hoe signaleer je en
hoe rapporteer je terug? Wanneer kun
je op de ouderenadviseur terugvallen
enz.? Ook krijgt men een stukje ge-
sprekstechniek over hoe je met men-
sen kunt praten. Daarna worden in
het voorjaar nog 2 bijeenkomsten ge-
houden over verschillende organisa-
ties en het Wet Maatschappelijke On-
dersteuning  (WMO loket). De senio-
renvoorlichters van Welzijn Ouderen
Vorden nemen dit jaar deel aan deze
bijeenkomsten om zodoende weer de
nodige "bagage" mee te krijgen om
antwoord te kunnen geven op de
meeste gestelde vragen. Aangezien
door gezondheidsreden enkele voor-
lichters in Vorden zijn gestopt, zijn wij
op zoek naar gemotiveerde voorlich-
ters. Heeft u ook wel eens gedacht aan
vrijwilligerswerk en heeft u interesse
in bezoeken van ouderen voor een in-
formatief huisbezoek, dan kunt u dit
melden bij Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32, tel. 553405. Wanneer u
zich aanmeldt kunt u ook deelnemen
aan deze cursussen. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij de coördina-
tor van Stichting Welzijn Vorden, Loui-
se van Uden-te Woerd.

Seniorenvoorlichters gevraagd
voor Welzijn Ouderen Vorden
Seniorenvoorlichters van Welzijn
Ouderen Vorden bezoeken 1 keer
per jaar ouderen vanaf 75 jaar en
ouder. Dit Informatief Huisbezoek
is gestart in 2000 en jaarlijks wordt
er een leeftijdsgroep bezocht.

Elke week deelt Plus Hans Eland in
Hengelo een straatprijs uit. In het ka-
der van de suc6esweken waarin aan
het eind een auto wordt weggeven en
talloze andere prijzen, wordt er elke
week een kanshebber getrokken die
kans maakt op de auto. 
Bovendien worden er elke week 10 an-
dere kanshebbers getrokken die kans
maken op de overige prijzen. Op 12 no-
vember wordt er tijdens een bruisend
feest bij zaal Langeler in Hengelo be-
kend gemaakt wie de auto wint en te-
vens worden de prijswinnaars van de

overige prijzen bekend gemaakt. In de
Plus hangt een scorebord met alle
prijswinnaars, deze kunnen dus alle-
maal komen kijken op 12 november
wat ze gewonnen hebben. De straat-
prijs wordt uitgedeeld in de straat
waar de kanshebber van die week
woont, elke week rijden we dus rond
om tasjes met Plus artikelen uit te de-
len. Dus voor alle prijswinnaars op het
scorebord, 12 november om 20.00uur
in zaal Langeler, kom kijken wat u ge-
wonnen heeft. De actie loopt nog tot
10 november.

Plus Hans Eland 
deelt straatprijs uit



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Ze zijn er weer

WINTERBANDEN
dat betekent veilig rijden.

Bestel ze vroegtijdig, dat scheelt Euro’s

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Peugeot 307 SW 1.6 16V 01-2004 6.700 km € 16.500,-
Renault Megane Scenic RN 1.6 Aida 04-1999 209.000 km € 6.100,-
Renault Scenic RT 1.9 DCI 02-2001 237.000 km € 7.500,-
Suzuki Alto 5-drs. 1.1 16V GL 04-2004 9.144 km € 6.300,-
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 9.750,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 74.000 km € 11.200,-
Volvo V70 2.4 140pk 03-2002 74.000 km € 22.100,-

Seat Ibiza 1.4 16V
55KW 5D Stella 05-2004

19.000 km € 12.250,-

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

Opel Agila 1200 16V Comfort 2000 € 5.950
Opel Corsa 1200 16V Strada 1998 € 3.950
Opel Corsa 1400 16V Strada 5-drs 2000 € 6.950
Opel Corsa 1200 16V N-Joy 2004 € 8.950
Opel Corsa 1200 16V Rythem 2005 € 10.950
Opel Astra 1600 GL 5-drs 2000 € 6.950
Opel Astra 2200 16V Sport 2003 € 10.950
Citroen Picasso 1800 16V Exclusive 2002 € 11.950
Nissan Tino 1800 Luxury 2002 € 13.950
Ford Galaxy 2000 6-pers. Cool edition 2004 € 17.950
Renault Clio 1600 16V Rip Curl 5-drs 2007 € 17.950
Renault Scenic 1600 16V Buss. line 2007 € 23.950

Opel Astra
1600 N-Joy 2002

€ 9.950,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 306 1.6 4drs XT 4-2000 Rood met. Airco 55.000km

Peugeot 206 1.4 XR 10-1999 Groen met 74.000km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 Rood 72.000km

Peugeot Partner 2.0 HDI VTC 1-2002 Geel Airco 160.000km

Nissan Almera 1.6 16v 2-1996 Rood met. Airco 85.000km

Fiat Punto 1.1, 12-1996 Groen met. Centr.Vergr. 160.000km

Peugeot 207 1.6 16V
XS-PACK, 5-drs.,

11-2006, grijs, 4000 km

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Opel Vectra X1.6XEL
16V 4-drs Pearl, 11-1999,

104.000 km € 6.500,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW Wagon CE 01-2003 38.000 km € 12.750,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 5.250,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Comfort 11-2000 77.000 km € 6.250,-
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-
Peugeot 307 XS 1.6-16V 5-drs 01-2002 104.000 km € 10.750,-
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX LMV 09-1999 groen € 6.250,-

Autobedrijf
Melgers

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Opel Astra 1.6 STATION
AC, Rood m., jan-98, 149.000 km € 2.750,00

Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, Grijs, jun-98, 161.995 km € 3.950,00

Mitsubishi Carisma 1.6 GL
5 drs, , Rood m., jan-97, 99.250 km € 3.950,00

Nissan Micra 1.3 Airco
3 drs, AC, Groen, feb-98, 47.000 km € 4.950,00

Nissan Micra 1.0 Si
3 drs, Rood, jun-98, 65.000 km € 4.950,00

Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, Groen, jun-95, 158.000 km € 3.950,00

Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, Blauw, jan-99, 85.666 km € 5.500,00

Opel Vectra 1.6 16V Pearl Automaat
4 drs, AC, beige, nov-98, 99.808 km € 5.750,00

Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 134.499 km € 5.950,00

Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo
5 drs, Blauw, aug-03, 76.600 km € 6.250,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs, AC, blauw, dec-99, 114.844 km € 5.950,00

Nissan Micra 1.4 Comfort
3 drs, Groen, feb-01, 40.151 km € 6.250,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort Aut.
5 drs, AC, blauw, mrt-00, 132.362 km € 6.950,00

Nissan Micra 1.0 Clair
3 drs, Zwart, dec-02, 25.808 km € 6.950,00

Nissan Primera 1.8 Comfort
4 drs, CC, groen, dec-99, 135.134 km € 6.950,00

Mitsubishi Spacestar 1.3 Diamond MPV
AC, Groen, okt-01, 82.000 km € 7.950,00

Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, Zilver, apr-03, 37.500 km € 9.250,00

Nissan Primera 1.8 Luxury
5 drs, CC, Zilver, jan-01, 91.500 km € 9.500,00

Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, Groen, jan-03, 32.040 km € 8.950,00

Renault Scenic 1.6 16V RXE MPV
AC, Grijs, mrt-01, 109.000 km € 9.700,00

Volkswagen Polo 1.4  44KW STATION
Grijs, jan-01, 93.500 km € 7.250,00

Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, Groen, feb-02, 45.000 km € 8.950,00

Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, Blauw, jun-02, 78.500 km € 8.950,00

Nissan Almera 1.5 Comfort NIEUW
5 drs, AC, Rood, feb-02, 40.656 km € 8.950,00

Nissan Maxima 2.0 V6 QX NIEUW
4 drs, CC, groen, mei-00, 148.685 km € 9.950,00

Renault Scenic 1.6 16V RXE MPV
AC, Blauw, okt-00, 110.000 km € 9.950,00

Toyota Avensis 1.8 VVTi Sol Automaat NIEUW
4 drs, AC, Grijs, nov-00, 100.800 km € 9.950,00

Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5 drs, CC, Rood m., mrt-01, 130.461 km € 9.995,00

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde Herwers
Occasions tot € 10.000,-.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

Ford Focus 1.8 TDDI station airco 2000 blauw met.
Opel Zafira 1.8, 7-zits, airco 2002 groen met.
Opel Astra 1.6, 5-drs. 1999 zilver met.
Volkswagen Vento 1.8 GL 1996 groen met.
Volkswagen Golf 1.6, 3-drs. 1995 rood met.
Renault Laguna RT 1.8, 5-drs. 1995 zwart met.
Renault Megane 1.6, 5-drs 1997 rood met.

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Opel Omega 
Station 2.5Dt 6 cil. aut.

LM-velgen, trekhaak

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



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

Het ensemble speelt regelmatig in
vooraanstaande zalen van Nederland
en is regelmatig te horen op Radio 4
en de Concertzender. Het ensemble
werd geselecteerd voor de serie het De-
buut. De debuut CD van het ensemble
werd uitgebracht op het Avro Klassiek
label in samenwerking met het Prins
Bernhard Fonds. Het ensemble volgde
masterclasses bij George Pieterson, Sa-
bine Meyer, Thea King, Marjolein Dis-
pa en het Parkanyi kwartet. Op het
programma van 4 november staan het
klarinetkwintet in A KV 581 van W.A.
Mozart en het klarinetkwintet opus
115 van Joh. Brahms. Een schitterend
programma, dat elke muziekliefheb-
ber doet watertanden.

De Nederlandse violiste Nadia Wijzen-
beek is een veelgevraagd soliste en ka-
mermusicus. Zij trad op in onder an-
dere het Concertgebouw in Amster-
dam, de Royal Albert Hall in Londen
en als soliste met orkesten als het Ra-

dio Symfonie Orkest, het Royal Phil-
harmonic Orchestra en het Nationaal
Symfonie Orkest van de Oekraine.

Feyona van Iersel behaalde in 2002
haar tweede-fasediploma aan het Con-
servatorium van Amsterdam bij Istvan
Párkány. Zij remplaceert regelmatig
bij gerenommeerde orkesten waaron-
der het Koninklijk Concertgebouwor-
kest. Zij volgde lessen bij onder ande-
ren Franco  Gulli, Thomas  Brandis en
Thomas Zehetmair. De Amerikaanse
altviolist Richard Wolfe studeerde bij
Aaron Shapinsky en bij Dorothy Delay
en later bij Walter Levin (La Samlle
kwartet). Na vijf jaar lid geweest te zijn
van het Israel Kamerorkest is hij sinds
1986 soloaltist van het Nederlands
Philharmonisch orkest. Richard Wolfe
is docent altviool aan het conservatori-
um van Utrecht. Jan Bastiaan Neven
studeerde bij Johannes Goritzky in
Düsseldorf en in Boston bij Colin Carr
en Laurence Lesser. Hij treedt al sinds
jeugdige leeftijd op als solist en gaf re-
citals en kamermuziekconcerten in
heel Europa en de VS, onder meer in
Carnegie Hall. Jan Bastiaan was solo-
cellist van Orquestra do Algarva en is
momenteel cellist in het Nederlands
Philharmonisch Orkest. Michael Hes-
selink studeerde bij George Pieterson
aan het Conservatorium van Amster-
dam en bij Sabine Meyer aan de Mu-
sikhochschule Lübeck. Michael won
prijzen tijdens het Prinses Christina
Concours en het concours van de
Stichting Jong Muziektalent Neder-
land. Hij was solo-klarinettist in het
European Union Youth Orchestra en
speelt regelmatig in de Nederlandse
Orkesten. In 2004 trad hij op in de se-
rie "Jonge Nederlanders"in het Con-
certgebouw in Amsterdam.
Kaarten zijn te koop bij Alex, schoen-
mode, Dorpsstraat 21 te Ruurlo en bij
Groot Jebbink, bloemenwinkel, Dorps-
straat 21 te Ruurlo en via 
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Op 4 november in de Orangerie bij Kasteel Ruurlo

Sweelinck Ensemble

Het Sweelinck Ensemble bestaat uit een groep getalenteerde musici die el-
kaar oorspronkelijk vonden tijdens hun studie aan het toenmalige Sweel-
ink Conservatorium. De kern van het ensemble bestaat uit een klarinet
kwintet, waarnaast regelmatig gastmusici worden uitgenodigd om een
zeer gevarieerde programmering mogelijk te maken. Op zondagmiddag
4 november speelt het Sweelinck Ensemble in de Orangerie te Ruurlo.

Op donderdag voorafgaande aan de
show worden de kooien opgebouwd
en 's avonds worden de dieren in de
kooien geplaatst. Vrijdag vindt de keu-
ring plaats door de keurmeesters die
de dieren kritisch beoordelen op
bouw, raseigenschappen, tekening,
kleur en conditie. In elke diersoort
wordt een kampioen aangewezen. De
keuring is alleen toegankelijk voor hel-
pers en keurmeesters. 's Avonds om
20.00 uur vindt de officiële opening
plaats en worden de hoofdereprijzen
uitgereikt. Tevens zullen die avond
drie leden worden gehuldigd. Twee le-
den wegens 25 jaar lid van PKV en een
lid wegens 25 jaar lid PKV en tevens 25
jaar lid van de Nederlandse Konijnen-

fokkersbond (NKB)  Daarna is de ten-
toonstelling geopend voor het publiek. 
Evenals andere jaren vindt op zater-
dagmiddag om 14.00 uur de eindkeu-
ring plaats van de wedstrijd Kind en
Dier door twee leden van PKV. De be-
langstelling is dit jaar groot. Liefst 18
kinderen komen met hun lievelings-
dier zoals een konijn, cavia en ham-
ster naar de Kapel. Enkele weken voor
de tentoonstelling vindt er een bezoek
aan huis plaats ook door twee leden
van de vereniging. Er wordt vooral ge-
let op huisvesting, omgang en verzor-
ging. De dieren hoeven dus niet aan
tentoonstellingseisen te voldoen. Het
gaat om dieren die ook bij de vereni-
ging voor komen. Op zondag 4 novem-

ber is er evenals vorig jaar een ver-
koopklasse aanwezig.Voor een liefheb-
ber die graag een huisdier zoals een
kip, konijn of cavia aan wil schaffen
een uitstekende gelegenheid om een
goed en gezond dier te kopen van een
erkende fokker. Er zullen door de le-
den 250 dieren worden ingezonden,
bestaande uit hoenders, dwerghoen-
ders, konijnen, cavia's en sierduiven.
Er zal weer een grote verscheidenheid
aanwezig zijn in grootte en kleuren.
Menig bezoeker die niet zo bekend is
met deze sportfokkerij zal versteld
staan 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 in winnen
over het houden en verzorgen van die-
ren. De vereniging bestaat uit 80 le-
den, waarvan 8 jeugdleden uit 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 leden gaan dan ook naast de ei-
gen clubshow naar regionale en lande-
lijke shows in o.a. Zuid Laren en
Utrecht. Menig ereprijs en zelfs kampi-
oensprijzen zijn de afgelopen jaren
door leden van PKV gewonnen. De toe-
gang is gratis. De openingstijden zijn:
Vrijdag 2 november van 20.00  tot
22.00 uur; Zaterdag 3 november van
10.00 uur tot 20.00 uur en Zondag 4
november van 10.00 tot 16.30 uur.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact op nemen met G. Lenselink, voor-
zitter PKV, tel. (0575) 55 26 70 mobiel:
06-53542688. Adres tentoonstellings-
gebouw: Kapel De Wildenborch, Ka-
pelweg 1, 7251 KM Vorden.

Pluimvee - en Konijnenvereniging Vorden organiseert:

"Bronckhorsterkleindierenshow"

Op 2, 3 en 4 november 2007 houdt PKV wederom haar clubtentoonstelling
voor het eerst onder de naam Bronckhorsterkleindierenshow in de Kapel
in de Wildenborch. De voorbereidingen zijn in volle gang. De keurmees-
ters in totaal 7, zijn gecontracteerd en ook de nodige vergunningen zijn
binnen.
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“Wie hebt samen wat te vieren en
ik neudig oewleu uut um met ons
te gaon etten. Wat denk iej d’r van?”
Gert kik is achterumme naor ziene
wederhelft, wat zal Gerrie d’r van
zeggen? He knikt dan tegen de tele-
foon en zeg: ”Dat zal wel good van
pas kommen. Miene Gerrie wil wel
is een kaere neet hoven te zorgen
veur ’t etten. En zo geet ’t an ,dat ze
met z’n viern an een mooi taofel-
tjen zit in een hoek van het uutver-
koren restaurant. No moi neet den-
ken dat dit zo maor geet gebeuren.
Iej mot het met mekaar eens wor-
den. Daor is ne helen woordenstrijd
an veuraf gegaon. Er is zo vulle mo-
gelijk. Zovulle keus te maken. Iej
kunt ne gewonen pannekoke met
spek bestellen. Dat is ok al n’n he-
len klus want biej een fatsoenlijk
pannekokenhuus bunt er toch ze-
ker wel 20 stuks verschillende soor-
ten pannekoke in de aanbieding.
Maor nee, dat wilt Hendrik en Riek
neet. Dat is te goedkoop veur een
etentje umme wat met mekaar te
vieren. En trouwens Gerie die dech
dat er gin ene lekkerder pannekoo-
ken kan bakken dan zie zelf. En dan
bun ‘t er allerhande eet gelegenhe-
den van buutenlandse naam. Maor
deur hult Gert neet van. Het mot
wel een betjen gewoon wezzen.
Want wat ne boer neet kent dat et-
te neet. Vrug Gert: ”Mot wie nog
van te veurn bestellen of af sprek-

ken? At het neet good uutkump wat
dan? Kunne wie neet gewoon op
vriejdag of zaoterdag zon eathuus
binne gaon, een een mooi pleksken
zeuken en bestellen?”Gerrie kik ge-
argerd van zovulle onverstand. Zon-
der afspraak kom iej ja nargens.
Gert den kan zukke domme dinge
zeggen. Het is op de goeie plaatsen
gewoon drok. De leu hebt geld zat
en het is in umme te gaon etten en
um dan neet op een paar euro te
kieken wat het mag kosten. En Hen-
drik is ginnen knieperd. Hij zal vas-
te wel een goeie plek uutzeuken.
Hendrik is mear een man van diz-
zen tied dan eurn Gert Hoewel Gert
vulle mear geld zal hebben zit Hen-
drik er lang neet zo vaste an, lut de
euro’s rollen. As regel zo, ho mear
de leu op het beuksken hebt staon
ho slechter ze er afscheid van nem-
men kunt. Gaot maor is langs de
deurn umme te collekteern. Maor
no ze zit dan toch op eindelijk op
een mooi pleksken en ze bekiekt de
wild kaarte. Want ze wilt no is echt
wild etten. Hert ree of zwijn wat zal
het worden? Gert hef al laoten we-
ten dat het zwijn mot worden. Er is
zo vulle geschreven in de kranten,
die zwijne bunt zo in het niejs, dan
zal hij er ok is van profiteern. Nog
nooit gin wild varken op ’t bord ge-
had. Andere varkens des te mear.
Zol daor dan zo vulle verschil in
wezzen? In die wild actie doet ja 27

restaurants mee in onzen Achter-
hoek. Of die zwijnen ok hier hebt
rond gelopen? Dat zal wel niet. Mis-
schien bunt ze wel geinporteert. Er-
gens uut de bossen van oost europa.
Net hazen en ander wild, dan is het
neet anders. Die driefjachten die
mot ja nog kommen. En zo eentjen
die onder d’n auto kwam die krieg
iej neet op ‘t bord. Hendrik leazen
dat onze provincie ok fors geld
spendeert umme onze wilde bees-
ten op de menu kaarte te zetten.
Dat is good veur het toerisme. De
provincie gif 275.000 as een
presentjen an het Achterhooks Bu-
reau en die verdubbelt dat bedrag
wear. Dat is toch mooi wark daor
kunt ze heel wat taofels van dekken
met een mooi kleedjen en spaer-
ribs. Hendrik betwiefelt wel of dizze
etterieje dan zo wat veur niks op ta-
ofel kump? Gert weet het wel zeker.
Zukke bureaus hebt dure mensen
lopen en een appart kantoor en dat
kost al vulle geld. Misschien sijpelt
er ok nog wat naor ondern biej ons
op het bord van die half miljoen eu-
ro. Maor wanneer ze wear op huus
an gaot dan hebt ze een dik tevrean
geveul. Het smaakten best. Neet al-
lenig de toeristen maor ok de eigen
bevolking in onzen Achterhook hef
de wilde varkens op hun bord ge-
preuft en het smaakten naor mear.

De Baron van Bronckhorst

BOOMZORG

• Wordt uw tuin te vol?
• Groeit een boom tegen uw huis?
• Wordt het te donker?
• Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw bomen?

Bel ons voor advies, snoeien of kappen.

Gewoonlijk klimmen wij in de boom. Zo kunnen wij
vrijwel elke boom snoeien of kappen. Veilig, snel en
voordeliger dan met een hoogwerker.

Erik Mak • Ruurloseweg 81B • Vorden • 0575 55 50 78
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De stand op de Castle Fair, augustus j.l.
van de VVV Bronckhorst wist veel be-
zoekers te trekken door een gevari-
eerd aanbod aan informatie, diverse
streek-eigen producten en een profes-
sionele uitstraling. 
Er werden maar liefst 1000 (!) VVV-tas-
sen uitgereikt met daarin folders van
een groot aantal Vordense onderne-
mers. 

De speciale Fair Commisie van de VVV
Bronckhorst kan terugzien op een
zeer geslaagd evenement. Mevrouw
Wessels was een van de  bezoekers aan
de VVV-stand op de Castle Fair. Een
aantal van hen was bereid om een be-
zoekersformulier in te vullen en na lo-
ting kwam Mevrouw Wessels "uit de
bus". Zij was blij verrast met deze geste
van de VVV Bronckhorst.

Overhandiging VVV Cadeaubon
Castle Fair

Onlangs is een VVV Cadeaubon ter waarde van € 50,-- uitgereikt aan Lizet-
te Wetzels uit Barchem. Deze bon was beschikbaar gesteld door Jacques
Roosenstein van Roosentein Quality Wear uit Vorden.

UITVOERINGSAFHANKELIJK
De wijzigingen aan de NOTE hangen
enigszins af van de uitvoering. Vanaf
de veelgevraagde Acenta wordt een
nieuw audio-systeem geleverd met
gelntegreerd handsfree-systeem met
Bluetooth en bediening vanaf het
stuurwiel. Achter het stuur valt bij de-
ze versies de toerenteller met witte
wijzerplaat op. Een aansluiting voor
een mp3-speler zit vanaf de uitvoering
Visia in het bovenste vak van het dash-
board. 

Alle versies van de NOTE zijn uiterlijk
herkenbaar aan nieuwe voor- en ach-
terbumpers in de kleur van de carros-
serie. De antenne is eveneens bij alle
modellen naar de achterkant van de
auto verplaatst. De Tekna 1.6 met auto-
matische versnellingsbak heeft voort-
aan standaard ESP. Twee nieuwe kleu-

ren zijn aan het programma toege-
voegd: Emotion Red en Urban Silver.

LIFE
De nieuwe NOTE LIFE is gebaseerd op
de Acenta. De LIFE heeft een speciale
stoelbekleding in zwart en rood. De
hoofdkleur is zwart met rode puntac-
centen. Verder is de LIFE uiterlijk on-
middellijk herkenbaar aan de lichtme-
talen 16-inchvelgen en aan het donke-
re privacyglas. Een regensensor en au-
tomatisch in- en uitschakelende kop-
lampen maken deel uit van het om-
vangrijke pakket sportieve luxe van de
NOTE LIFE. Ten opzichte van de stan-
daard Acenta biedt de LIFE een klant-
voordeel van liefst ¤ 1.750,-. De NOTE
LIFE wordt geleverd met de 1.4-liter
benzinemotor met 88 pk of de 1.6-liter
benzinemotor met 110 pk in combina-
tie met een handgeschakelde dan wel
een automatische transmissie en de
86 pk sterke 1.5 dCi dieselmotor. Alle
carrosseriekleuren zijn beschikbaar
met uitzondering van Urban Silver en
Sport Blue. 

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij Her-
wers Nissan aan de Kruisbergseweg 8
in Hengelo GLD.

Nieuwe NOTE bij
Herwers Nissan

Nissan heeft de succesvolle NOTE
op een aantal punten verder geper-
fectioneerd en gecompleteerd. Bo-
vendien komt een nieuwe, extra dy-
namische, scherp geprijsde variant
op de markt: de NOTE LIFE. De
nieuwe NOTE en de NOTE LIFE zijn
nu te zien bij Herwers Nissan te
Hengelo.

De Nissan NOTE LIFE

Het idee voor de eerste ‘Brookse Har-
monicadag’ van buurtvereniging ’t
Broek en Omstreken is voortgekomen
uit de gedachte om de voorheen
‘Brookse middag’ een nieuwe impuls
te geven. Doelstelling van de buurtver-
eniging met de harmonicadag is: "De
activiteit wat groter opzetten dat uit-
nodigend is voor het gehele gezin". Er
zullen de gehele dag doorlopende po-
diumoptredens zijn in grote zaal van
café Mentink. Eén van de groepen die
medewerking verleent is de Ruurlose
Harmonicaclub die in 2002 werd opge-
richt. 

Nadat Mini Lenderink uit Ruurlo een
aantal mensen het harmonicaspelen
had aangeleerd werd in maart 2002 de
club opgericht. De eerste jaren werd
wekelijks geoefend in de kantine van
landbouw mechanisatiebedrijf Klein
Hesselink. Toen het aantal leden uit-
groeide tot dertien werd de ruimte te
klein. Momenteel repeteert de groep
bij woonboerderij de Wilghenhoeve
van de familie Schot. De club treedt re-
gelmatig op in bejaardencentra, zorg-
boerderijen, verjaardagspartijen, ope-
ningen en tijdens fietstochten. 

Naast de Ruurlose Harmonicaclub zul-
len talloze andere regionale clubs en
individuele harmonicaspelers hun
medewerking verlenen. Zo zullen
onder meer de Trekkenbuuls uit Hen-

gelo (G), Halle Heide (Halle), De Zwoa-
gers (Winterswijk), ’t Geet Net (Mark-
velde), Markveldbuurtorkest (Neede),
Ordinale Spatzentaler (Twente), De
Grenzland Steiers (Delden), het Trek-
zakteam (Hengelo G) en de Flierenflui-
ters (Delden) hun medewerking verle-
nen. Ook de 91-jarige ‘Opa Sterken’ uit
Nieuw Leusen zal van de partij zijn.
Om 17.00 uur spelen alle harmonica-
spelers gezamenlijk de finale. De
Ruurlose Achterhookse Folkloredan-
sers verlenen ook hun medewerking.

STUNTEN
Op het buitenterrein van café Men-
tink zullen diverse nevenactiviteiten
en shows plaatsvinden. 

Daarvoor wordt het terrein omgeto-
verd in ambachtelijke sferen waarbij
hooibalen, partytenten en vuurkorven
niet zullen ontbreken. Zo zal onder
meer de Lichtenvoordse Model Club
(LMC) een modelvliegtuigenshow ver-
zorgen met zowel bestuurbare model-
helikopters met zowel turbinemoto-
ren als met vliegtuigen met electro- en
verbrandingsmotoren. De vluchten
worden aangestuurd door mannen
die op landelijk niveau presteren tij-
dens wedstrijden. Gedurende de gehe-
le dag zal LMC demonstraties verzor-
gen en ‘stunten’ met hun modellen.
Ook kan men van dichtbij zien hoe
een motorblok werkt. Silvia Pardijs

van Western Riding Achterhoek uit
Halle zal samen met leerlingen diver-
se shows verzorgen en de verschillen-
de disciplines van de western sport de-
monstreren. 

De bekende motorracer Hans Smees
uit Harreveld is ook van de partij met
een aantal van zijn racemotoren.
Ruurloër Ralf Toevank zal als siersmid
zijn ‘vak’ demonstreren. Ralf maakt
gebruik van een aambeeld met vuur
waar hij onder meer weerhanen, sier-
hekwerk en kandelaars maakt. Joanne
Zadelhoff uit Ruurlo werkt hobbyma-
tig met roofvogels. Zij zal tijdens om
14.00 uur een demonstratie laten met
zien met een reuze woestijnbuizerd,
een vinnige Europese torenvalk en
een kerkuil.

Leden van de Eibergse koetsen- en
men vereniging ‘t Koetsenvolk en In ’t
Tuug zullen ook diverse demonstra-
ties verzorgen. Zo zal er authentiek ge-
ploegd worden, worden er bomen ge-
sleept en geladen, is er een hoefsmid
aanwezig, wordt er touw gedraaid en
gevlochten en kan men een rondrit
met een oogstwagen of een huifkar
maken.

Voor de kinderen is er ook vermaak. Al
met al een uitgebreid en afwisselend
programma dat zeker een bezoek
waard is.                (Zie advertentie elders).

Groot aantal nevenactiviteiten en shows

1e "Brookse Harmonicadag"

Maar liefst twaalf harmonicaclubs die optredens verzorgen op het grote
zaalpodium van café Mentink, Groenloseweg 57 te Ruurlo. Daarnaast tal
van nevenactiviteiten van modelvliegtuigen tot western riding en van een
roofvogelshow tot het authentiek ploegen en wegspelen van bomen door
leden van een koetsen- en menvereniging op het buitenterrein van café
Mentink. Een siersmid en diverse stands met hobbyisten zullen zondag 4
november de eerste ‘Brookse Harmonicadag’ tussen 11.00 en 17.00 uur
completeren. De ‘Brookse Harmonicadag’ is bij uitstek dan ook een
familie uitje.

De Grenzland Steiers zijn een van de twaalf groepen die optreden tijdens de eerste editie
van de  'Brookse Harmonicadag'.

Omdat de situatie in delen van Enge-
land sterk vergelijkbaar is met die van
de Achterhoek in de tachtiger jaren
wilde een aantal personen proberen
om de discussie over de regelgeving
aan te zwengelen. Dit heeft er, naar het
nu blijkt, in geresulteerd dat de open-
baar vervoerspecialist van de BBC een
programma over Syntus samenstelt
dat op 28 oktober a.s. wordt uitgezon-
den.  Remko ten Brinke, Manager Mar-
keting en Verkoop, is vandaag in de
BBC studio's te Londen aanwezig en zal
uitgebreid worden gelnterviewd. Syn-
tus is trots op het feit dat zij als voor-
beeld wordt gesteld voor een ontwikke-
ling die door lagere overheden in Enge-
land als wenselijk wordt gezien.

SYNTUS B.V. 
Openbaar vervoerbedrijf Syntus B.V. is
opgericht op 28 mei 1999 en exploi-
teert zowel treinen als bussen in een
gelntegreerd multimodaal vervoer-
concept. Syntus exploiteert de spoor-
lijnen Arnhem-Winterswijk, Zutphen-
Winterswijk en Zutphen-Hengelo-Ol-
denzaal en de op deze spoorlijnen aan-
sluitende buslijnen. Tevens exploiteert
Syntus sinds 1 april 2005 de spoorlijn
Tiel-Arnhem v.v. Syntus rijdt met nieu-
we Light-trains en moderne lagevloer-
bussen. Treinen en bussen rijden niet
parallel aan elkaar, maar sluiten op el-
kaar aan. Eén vervoerbewijs  is geldig
in zowel trein als bus. Een groot ge-
deelte van het personeel is multimo-
daal inzetbaar en functioneert gecom-
bineerd als treinmachinist, buschauf-
feur en service- & controlemedewer-
ker. Syntus heeft op dit moment in de
Achterhoek en Twente 430 personeels-
leden in dienst.

Syntus als
voorbeeld
Eerder dit jaar heeft NedRailways
(een dochter onderneming van NS)
samen met vertegenwoordigers van
Engelse overheden een bezoek aan
openbaar vervoerbedrijf Syntus ge-
bracht. Men was erg onder de in-
druk van de resultaten die Syntus
met haar gelntegreerde openbaar
vervoernetwerk de afgelopen jaren
heeft behaald. Men constateerde
echter dat de complexe regelgeving
in Engeland een ontwikkeling als
in het vervoergebied van Syntus
(thans nog) niet mogelijk maakt.
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De nadruk ligt daarbij op kinderen, en
daarom waren in het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 vele dingen georgani-
seerd. De kinderen konden een speur-
tocht maken en uit de 36 deelnemers
die de speurtocht goed hadden inge-
vuld, is een winnaar getrokken.

De winnaar is de 11-jarige Chiel Luttik-
holt uit Rekken. Het thema was dit
jaar ‘Helden’. De kinderen konden

zien dat de held in het museum, Do-
minee Slomp oftewel Frits de Zwerver
was. Een verzetsman die de grootste
verzetsorganisatie in Nederland heeft
opgericht. De Landelijke organisatie
voor hulp aan Onderduikers, de L.O.

Speciaal voor deze dag was er een rie-
ten onderduikzolder gemaakt met
hulp van Onstenk Rieten Daken uit
Hengelo. De kinderen konden daar

even ervaren hoe het was om in een
kleine ruimte te moeten zitten. Ook
mochten ze een onklaar geweer vast
houden en konden ze een vervalste
‘ausweis’ uit de oorlog laten maken
met hun eigen naam er op. Van de pro-
vincie kwam fractievoorzitter Mar-
kink van de VVD nog kijken en die zag
dat dit provinciale initiatief erg goed
werd bezocht. Zelfs Omroep Gelder-
land liet ’s avonds in het nieuws een
reportage zien van de heldendag in
het Hengelose Museum. Het was een
zeer geslaagde dag waar veel mensen
weer plezier aan beleefden.

Geslaagde 2e Gelderse gratis museumdag

Zaterdag 20 oktober was het voor de tweede keer de Gelderse gratis muse-
umdag. De opzet van de dag is om meer mensen voor de Gelderse musea
te interesseren.

Museumdag met nadruk op kinderen.

Het vergroten van de veiligheid en
leefbaarheid is niet een zaak van de
politie alleen. Zo werkt de politie met
gemeenten, ondernemers, scholen en
het Openbaar Ministerie structureel
samen aan veiligheid. Maar ook de
medewerking van het publiek is be-
langrijk, belangrijker dan men soms
denkt. Er worden veel politiezaken op-
gelost met behulp van het publiek. Bij-
voorbeeld dankzij mensen die getuige
zijn geweest van een incident, of de
politie attenderen op een verdachte si-
tuatie. Soms wordt een fietsendief of
vandaal zelfs door een getuige aange-
houden.

Kortom, de politie vindt het erg be-
langrijk om het publiek te betrekken
bij haar werk. Met de 'Als ik de politie
was…' campagne roept de politie men-
sen op om na te denken over een aan-
tal vragen: Hoe vindt u dat wij ons
werk doen? Wat vindt u belangrijk?
Wat zou u anders doen? Waardoor
voelt u zich veilig? 
Deze week valt bij iedereen een folder
op de mat waarmee de politie mensen

oproept om de zin 'Als ik de politie
was…' aan te vullen, via de bijgelever-
de antwoordkaart of via de speciale in-
ternetsite www.alsikdepolitiewas.nl.
De folder wordt huis-aan-huis ver-
spreid en vormt het startmoment van
de campagne. Aan de folder is ook een
prijsvraag gekoppeld. De mensen met
de 10 meest waardevolle inzendingen
mogen een dag meelopen met de poli-
tie, of een dag meetrainen op het poli-
tietrainingscentrum.
Vanaf half november zal de politie in
de hele regio op straat de meningen
van het publiek polsen. Hierbij zal de
politie gebruik maken van levensgrote
borden van politiemensen. Ter hoogte
van het hoofd is in deze borden een
gat gesneden, zodat mensen er hun ei-
gen hoofd door kunnen steken. Zo
kunnen zij ook bijna letterlijk even 'in
de huid van' een politieagent kruipen. 
De politie voert deze campagne tot en
met januari 2008. Op de website
www.alsikdepolitiewas.nl zal de poli-
tie tijdens en na afloop van de cam-
pagne, zoveel mogelijk reacties van
het publiek weergeven.

Politie start campagne
'Als ik de politie was….'

De Politie Noord- en Oost-Gelderland voert de komende maanden cam-
pagne onder de noemer 'Als ik de politie was…'. Met deze campagne wil de
politie mensen meer betrekken bij het politiewerk, om met elkaar de
veiligheid en leefbaarheid in onze wijken en straten verder te vergroten.

Euthanasie of Palliatieve sedatie
Zorgt euthanasie, zoals die sinds 2002
in Nederland wettelijk mogelijk is ge-
worden, inderdaad voor een goede
dood (de letterlijke vertaling van het
Griekse woord euthanasie), voor dege-
ne die het betreft of voor de nabe-
staanden? Of laat de palliatieve seda-
tie mensen goed sterven en is dat een
"betere" oplossing uit de lijdensweg?
Zijn die twee wel vergelijkbaar? En als
er gekozen moet worden, wie doet dat
dan? Het zijn deze vragen, die in het
symposium Euthanasie of Palliatieve
sedatie (een goede dood of goed ster-
ven?) centraal zullen staan.

HET SYMPOSIUM
Het symposium zal worden geleid
door Rob Jonquière, directeur NVVE
(Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde) en twee des-
kundige sprekers, Dr. J. Bos, oncolo-

gisch chirurg te Deventer en Dr. J. Bou-
ma, internist oncoloog te Arnhem,
zullen hun visie geven op de twee mo-
gelijkheden en het verschil uitleggen:
wat is het een en wat is het ander? 

WAAR EN WANNEER?
Woensdagavond 7 november in de
grote zaal van Yarden Uitvaartcen-
trum Slangenburg, Nutselaer 4, 7004
HJ Doetinchem. Tel. 0314-345774. De
toegang is gratis. Iedereen die zich wil
laten informeren en/of van gedachten
wil wisselen over dit onderwerp is van
harte welkom.

MEER INFORMATIE
De avond wordt georganiseerd door
Yarden Vereniging Gelderland. Een
trefpunt en informatiebron voor men-
sen met wensen, ideeën en vragen
rond het levenseinde. Yarden Vereni-
ging Gelderland zet zich in voor het
bespreekbaar maken van een eigen-
tijdse omgang met afscheid, uitvaart
en verliesverwerking.
Voor aanmelden en/of informatie
kunt u bellen met: Yarden Uitvaart-
centrum Slangenburg, tel. (0318) 61 09
53 of met Bernard Wormgoor, vrijwil-
liger Yarden Vereniging Gelderland,
tel. (0573) 45 34 94.

Keuzes rondom het
levenseinde
Door de euthanasiewet en de toege-
nomen aandacht voor palliatieve
zorg in het algemeen en de pallia-
tieve sedatie in het bijzonder ont-
staat vaker dan voorheen een dis-
cussie over de beslissingen die men
kan nemen om uitzichtloos en on-
draaglijk lijden te voorkomen.

De dames van Passage Vorden, Zelhem
en Hengelo gaan donderdag 1 novem-
ber naar de Provinciale Dag Gelder-
land. Het wordt een heel gezellige dag. 

Het vertrek is om 8.00 uur vanaf Ons
Huis in Hengelo. Er zijn nog vijf plaat-
sen over. Als je nog mee wilt, bel dan
Gerrie Bossenbroek: 0575-463132.

Passage Vorden, Zelhem en Hengelo

Nog plaatsen vrij voor
Provinciale Dag Gelderland

Verantwoordelijk gedeputeerde Marij-
ke van Haaren is zeer betrokken bij dit
onderzoek: "Fietsers zijn een kwetsba-
re groep in het verkeer en zeker voor
scholieren die dagelijks op de fiets
naar school gaan is een veilige fiets-
route belangrijk. Als veel scholieren
meedoen aan dit onderzoek, krijgen
we een beter beeld van de risico's en
kunnen we zo  nodig actie onderne-
men". 

Met het onderzoek wil de provincie te
weten komen welke routes leerlingen
tussen huis en school fietsen en welke
knelpunten ze daarbij tegenkomen.
De door de brugklassers aangegeven
routes worden vervolgens vergeleken
met de hoofdfietsroutes van het Gel-
ders Fietspadenplan. 

Ook wordt bekeken in hoeverre de
aangegeven knelpunten overeenko-
men met bekende blackspots en fiets-
ongevallocaties. Er is voor de doel-
groep brugklassers gekozen, omdat zij
sinds kort naar een nieuwe school
gaan, vaak verder moeten fietsen dan

ze gewend waren en daardoor gecon-
fronteerd worden met verkeersgevaar-
lijke of -onduidelijke punten.

DEELNAME
Voor het onderzoek zijn 116 middelba-
re scholen benaderd. Daarvan hebben
49 scholen met ongeveer 10.000 brug-
klassers (d.d. 15 oktober) tot nu toe
aangegeven mee te doen. Het gaat in
totaal om ca 20.000 scholieren in Gel-
derland die via hun school gevraagd
worden om naar de website gelder-
land.opwegnaarschool.nl te gaan. 

Daar vullen ze in hoe ze naar school
komen, tekenen hun schoolroute en
geven (eventueel) de locaties aan die
zij als onveilig of onduidelijk ervaren.
Docenten spelen een belangrijke rol in
het stimuleren en begeleiden van hun
leerlingen.  

RESULTATEN
De gegevens van de brugklassers wor-
den verwerkt tot een rapportage waar-
mee de provincie inzicht krijgt in de
ligging van de schoolfietsroutes en
welke knelpunten de leerlingen tegen-
komen. 

Ook wordt onder andere bekeken of
leerlingen de kortste weg naar school
nemen en of er wel eens gebruik
wordt gemaakt van een ander vervoer-
middel dan de fiets. Een vergelijking
tussen de schoolthuisroutes en het
provinciale fietsnetwerk wordt in
beeld gebracht, evenals een knelpun-
ten toptien van leerlingen en ongeval-
locaties, waarbij fietsers betrokken
zijn geweest in de afgelopen jaren.

Provincie start schoolroute-
onderzoek onder brugklassers
De provincie Gelderland start op
30 oktober a.s. met een schoolrou-
teonderzoek onder brugklassers
van Gelderse middelbare scholen.
Met de resultaten van het onder-
zoek wil de provincie haar inzicht
vergroten in knelpunten op fiets-
routes van huis naar school en een
betere basis creëren voor het pro-
vinciaal fietsbeleid. Het onderzoek
duurt tot en met maandag 26 no-
vember en wordt uitgevoerd door
verkeersbureau VIA.

Oude gebruiken herleven tijdens
dit eerste lustrum. Er wordt worst
gemaakt op ouderwetse manier
en er kan van alles geproefd en ge-
kocht worden. De varkens worden
ter plaatse afgesneden door des-
kundige slagers, die dit beroep al
jaren hebben uitgeoefend. 

Als vanouds wordt de muzikale
omlijsting verzorgd door de oldti-
merband van Jan Heuskes, deze
band zal ook zorgen voor de bege-
leiding van de "zingende slager"
Jack Roelofs, die normaliter La-
tijnse muziek zingt in een kerk-
koor, maar voor deze gelegenheid
een lichter repertoire heeft inge-
studeerd. De folkloristische dans-
groep "de Ysselschotsers" verzorgt
een optreden, evenals mannen-
koor "Spontaan" uit Angerlo.

Verschillende standhouders zor-
gen ervoor, dat er weer van alles te
koop is. 

Voor het publiek is er een geslacht
varken op de ladder, dat op z'n ge-
wicht geschat kan worden. De
prijzen zijn vleespakketten in ver-
schillende prijsklassen.

Al met al een complete dag uit
met als aanvang 10.00 uur.

Slachtvisite
Toldijk
Voor de liefhebbers van oude
gebruiken en oude gerechten,
zoals bloedworst en balkenbrij
breken weer goede tijden aan.
Vleesboerderij Garritsen in
Toldijk organiseert op zater-
dag 10 november voor de 5e
keer een slachtvisite.
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WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

De Oldenhave Groep is in 1987 als installatie-
bedrijf ontstaan en is sindsdien uitgegroeid tot
een groep sterke en zelfstandige bedrijven.
Binnen de (installatie-) technische dienstverle-
ning is een krachtige positie verworven met
name in de regio Achterhoek/Twente alsook
daarbuiten.

De bedrijven 

Oldenhave Installatie Techniek te Borculo 
is een Full Service Installatiebedrijf voor
technische projecten, van ontwerp tot en met
service & onderhoud. De klanten bevinden zich
binnen de utiliteit en woningbouw.

Overall Projects werkt vanuit twee vestigingen:  
Overall Installatie is gevestigd te Zutphen en
bedient als all-round installateur de particuliere
klant. 
Overall Projects met haar vestiging in Borculo
verricht beheer & onderhouds werkzaamheden
aan gebouwen, terreinen en installaties.
Opdrachtgevers bevinden zich met name in 
de GGZ zorgsector en utiliteit in het oosten 
van het land. Werkzaamheden hebben
betrekking op preventief en correctief
onderhoud op het vlak van Beveiliging, ICT,
Electra, Klimaat- beheersing en Legionella
preventiewerkzaamheden.

Kijk voor meer info op onze website:
www.oldenhavegroep.nl

ACTUELE VACATURES

Oldenhave Installatie Techniek zoekt m/v:

• Monteurs E / W Utiliteit en
woningbouw

• Service monteurs E e/o W Utiliteit
en woningbouw 

Overall Installatie zoekt m/v:

• Monteurs W
• Loodgieters
• CV monteurs
• Service monteurs (all round) parti-

culieren
• Tegelzetters / all rounders die met

onze installatie monteurs in team-
verband perfect badkamers kun-
nen installeren en servicen

Overall Projects zoekt voor de Zorgsector m/v:

• Onderhoudsmonteurs E e/o W 
• Timmerlieden / interieurbouwers
• Schilders

Overall Projects zoekt voor de utiliteit m/v:

• Bouwkundig tekenaars

Voor alle vacatures geldt:
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Doorgroeimogelijkheden
• Opleidingsmogelijkheden
• Werken in de regio
• Monteurs in opleiding zijn ook van harte

welkom!

Kijk op onze website www.oldenhavegroep.nl
voor alle informatie over onze bedrijven en
op “vacatures” voor het complete vacature
overzicht, de (opleidings-) mogelijkheden
die wij bieden en hoe je kunt reageren.

Voor meer info kun je bellen met:
Paul Mennes 0575 - 546 986

(06 - 479 12 724)

Wij zien jouw reactie voorzien van cv graag
tegemoet! Reacties graag via
sollicitatie@oldenhavegroep.nl

Gebouw en Techniek in vertrouwde handen.....

Nu bij uw dealer:

Zeer stil én milieuvriendelijk door de zuinige en gepatenteerde 4-MIX-motor van STIHL.

Cilinderinhoud 64,8 cm3  - Max. luchtdoorzet 1.380 m3/h  - Gewicht 10,2 kg

STIHL bladblazers,

al meer dan 30 jaar vooruitgang...

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T

Massieve vloeren
• breedte van 18 t/m 32 • vast gelegd

v.a. € 80,- p/m2

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen
Donker Curtiuslaan 10
7003 AH Doetinchem
Tel: 0314-344209
Fax: 0314-344209
Mobiel: +31655101850

www.wial.eu



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875
* Op = Op   maten 25 t/m 36

Van 49.95
Nu voor

34.95

Van 59.95
Nu voor

44.95

Grijs en bruin

zwart en bruin

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

WORKSHOPS

Advent
&

Kerst
Open zondag 25 november
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Bel: Hetty Sueters 06-20034055

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KKROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

in concert
E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

”info ofzo”
0575 441315 

22007

3 november ‘07
DDE RAMMELAARS

SHITKICKING ROCK AND ROLL HITMACHINE
(EX. ROLLATORS) WWW.ROCKING.NL

1 december ‘07
BBOAKSE BLOEZZ-NAGH
MET THE BLUESHOP

IS HET HOBBYPROJECT VAN 3 FLAVIUM-LEDEN
WWW.THEBLUESHOP.NL

26 december ‘07
CCLASSIC KERST-ROCK

MET 1ST-AVENUE
NEERLANDS BESTE CLASSIC-ROCK-COVERBAND

WWW.1ST-AVENUE.NL

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
3 november

Disco met

Radio
D.J.

Patrick
Kicken

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en plakplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en buigplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

KARPETTEN
uit voorraad, korting 10-50 %

... AANBIEDINGEN ...



met het oog op
kw

al
ite

it.
..

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Zoveel mensen, zoveel wensen ...

WWEENNSSKKAAAARRTTEENN, bestel nu !
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

NU 20%KORTING*
OP DE GEHELE DAMES-, HEREN- EN KINDERKOLLEKTIE

SCHOENMODE HERMANS
GAAT VERBOUWEN!

midden in het   hart   van Bronckhorst
*uitgezonderd lederwaren, fournituren, Rohde pantoffels en reparaties.

SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 25 47

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“ ‘s Nachts moet je slapen 
niet piekeren. ”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

DE AH DISNEYWEKEN GAAN WEER VAN START!
PUNTEN SSSPAREN VOOR GRATISSS JUNGLEBOOK POP

WILDE WIJN DAGEN
EXTRA 5 DAGAANBIEDINGEN

2 HALEN, 1 BETALEN
LAATSTE WEEK GROLSCH PIJPJES voor 8.49

AH RUNDER-
OF SLAVINKEN

bak 6 stuks nu 3.99

EDET KEUKENPAPIER
pak 8 rollen

van 6.36 voor 3.99

HEINEKEN
krat 24 flesjes nu 7.45

AH MANDARIJNEN

net 1 kilo nu 1.59

AH GESNEDEN
BOERENKOOL
1+1 GRATIS
2 zakken à 300 gram

van 2.38 voor 1.19

PRINGLES
alle varianten

2 stuks nu 1.99

NU MET EXTRA DISNEY SPAARPUNT

DASH WASMIDDEL
OCEAAN OF ZOMERFRIS

2 flessen of 2 pakken à 1,9 kilo naar keuze

1+1 GRATIS van 9.58 nu 4.49



PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

Bij deze PLUS superm
ar

kt

Win fantastische prijzen bij uw boodschappen!

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

weekendpakkers

44/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 november 2007

PLUS
Magere varkensrollade
Kilo
NORMAAL 7.98

4.98
kilo

Aviko
Aardappelschotel
Diverse smaken
Uit de diepvries
2 zakken à 450 gram naar keuze
ELDERS 3.30

2.50
2 zakken

Coca-
Cola
of
Fanta
Regular of light
Set 4 flessen à 150 cl naar keuze
ELDERS 5.56

4.79
4 flessen

PLUS
Korenlanders
Extra donker, maïs of zonne
Vers uit eigen oven, heel
NORMAAL 1.99

1.39

Douwe Egberts
Senseo koffiepads
Diverse smaken
Zak 36 stuks
ELDERS 2.99-3.15

2.69
voordeelpak

PLUS
Roomboter gevulde
speculaas
2 pakken à 275 gram
NORMAAL 1.98

1.50
2 pakken

PLUS Klaverland
Jong belegen
Vers van het mes, aan het stuk
Kilo
NORMAAL 8.69

PLUS
Paprikamix
Zak 3 stuks

1.49 4.99
kilo

Extra scherpe vers prijzen bij PLUS Eland

3 broden 
Slechts

Stooflappen            
500 gram

3.002.49

4.99
kilo

Knorr (familie) Wereld-
gerechten of maaltijdmixen*

PLUS
Kipfilet

Diverse smaken. Bijvoorbeeld:
Hongaarse goulash en Indonesische 
nasi rames, 2 pakken naar keuze
ELDERS 5.58  NÚ 4.16

Verpakt per ca. 1 kilo
Voordeelverpakking
Per kilo
NORMAAL 5.99

2e

HALVE
PRIJS

* Per combinatie kan de prijs verschillen,
u krijgt 25% korting op de totaalprijs.

Elke maandag brooddag

Wat een verschil.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

Nordic Walking cursussen 
in Ruurlo

de 1e cursus start op
donderdagmiddag 1 november

de 2e cursus start op
zaterdagochtend 1 december

Inl. en aanm. tel. (0573) 45 33 54.
Info: gerlandegude@hetnet.nl

Website: 
www.aerobicdancecentreruurlo.nl

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Hardloopcursus
voor beginners

V.a. zondagochtend 4 en
maandagochtend 5 nov.

worden er cursussen
gestart o.l.v. Niels Gude.

Inlichtingen en aanm.
tel. 0573 - 453354

info: gerlandegude@hetnet.nl
website: www.aerobicdance
centreruurlo.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28

7255 AC Hengelo Gld.
Tel.: 0575-461010
Fax: 0575-461070

E-mail: info@apotheekhengelo.nl
Internet: www.apotheekhengelo.nl

BELANGRIJK

Wegens onvoorziene omstandigheden is de
tijdelijke verhuizing van Service Apotheek

Hengelo uitgesteld!

U vindt ons voorlopig nog zoals u gewend
bent aan de Spalstraat 28 te Hengelo Gld. 

Onze openingstijden blijven:
Maandag t/m vrijdag: 08.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur

Houdt u zich bezig met een bijzonder initiatief op het gebied

van cultuur? Zet u zich in voor unieke welzijnsactiviteiten

in ons werkgebied? Is uw project bijzonder? 

Misschien kan het ProBijzonderfonds uw initiatief steunen! 

U kunt uw aanvraag uiterlijk 1 december bij ons indienen.

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

Telefoon (0545) 46 34 31 Internet www.prowonen.nl. 

U vindt de brochure ook in onze woonwinkels.

ProBijzonder

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
3 november

Disco met

Radio
D.J.

Patrick
Kicken



Bij elke 10 euro aan boodschappen of bij één van 
de speciale Suske en Wiske actieproducten, 

zie folder, ontvang je een 
zakje met 5 stickers
HELEMAAL GRATIS!

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 29 oktober t/m zaterdag 3 november 2007. Week 44

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

© 2007 Standaard Uitgeverij Antwerpen - België 

Spaar alle Suske en Wiske 
stickers en maak

je album compleet!

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG: 8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG: 8.00 - 20.00 UUROPENINGSTIJDEN:

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

Grootste keuze, kleinste prijzen!

varkensfilet
stukje of lapjes,
kilo

Van 9,99

Elders 1,69

6.99

Elders 2,70

1.79
Elders 9,99

7.99

SLIJTERIJ

per liter 90

Elders 1,38

99ct
per liter 33

Dole bananen
kilo

Topklasse 
jonge 
jenever
fles 1000 ml

Markant frisdrank
cola, sinas, sinas light of drink,

2 flessen à 

1500 ml

79ct

Op vertoon van uw

2 PAKKEN!

2 FLESSEN!

Friesche Vlag Milk & Fruit
2 pakken à 1000 ml naar keuze


