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Als actrice heeft Riek Schagen samen
met onder meer Ko van Dijk, Paul
Steenbergen, Guus Hermus en Albert
van Dalsum, tientallen rollen ge-

speeld. Ook heeft ze in enkele films ge-
speeld zoals bijvoorbeeld in ‘De Aan-
slag’, ‘Fanfare’ en ‘Ciske de Rat’. Riek
werd het meest bekend door haar rol

als Saartje in de TV-serie Swiebertje,
een rol als ‘hulp in de huishouding’ bij
de burgemeester, waarbij Swiebertje
regelmatig bij haar op de koffie ging.

Midden jaren zeventig vroeg Jac. H. de
Jong (directeur van de Sorbo) of zij de
rol van ‘Saartje’ voor zijn bedrijf wilde
voortzetten. Ook dat werd een gewel-
dig succes, Riek trok Nederland in om
in de rol van ‘Sorbo-Saar’ tijdens ope-
ningen van supermarkten aanwezig
te zijn om allerlei ‘Sobo-hulpjes’ uit te
delen. Toen bleek nogmaals hoe popu-
lair ze altijd is gebleven. Haar man
Bert Westermann inspireerde Riek om
ook te gaan schilderen. Ook dit werd
een succes. Riek maakte in haar leven
zo’n 1500 schilderijen. Leon Rinders
en Jan Stoel namen onlangs het initia-
tief om in Vorden een plein naar haar
te vernoemen. Het college van B&W
van Bronckhorst vond het een goed
idee. De plek was gauw gevonden, na-
melijk een gedeelte van de openbare
ruimte aan de Nieuwstad, gelegen tus-
sen de appartementen aan de ‘De
Jongstraat’ 73 tot en met 83 en de wo-
ning Nieuwstad 6, de voormalige wo-
ning van Riek Schagen. Het ‘Riek Scha-
genplein’ werd zaterdagmiddag door
Wim Schagen (broer van Riek) ont-
huld. Jan Aaldering, een goede vriend
van Riek, hield daarbij een inleidend
praatje over haar.

KUNSTINDRUK
Voor de maand november was het
kunstwerk beschikbaar gesteld door
Riek Schagen. Tot maandag 24 novem-
ber kan nog op haar schilderij worden
geboden, zie ook www.kunstindruk.nl
De opbrengst gaat volledig naar KiKa
(Kinderen Kankervrij).

Riek Schagen heeft haar eigen plein!

Afgelopen zaterdag 15 november zou Riek Schagen 95 jaar zijn geworden.
Het heeft niet zo mogen zijn, op 14 juli jongstleden overleed zij na een
kort ziekbed. De populaire actrice/schilderes heeft de laatste 25 jaren van
haar leven in Vorden gewoond, de laatste jaren tot haar overlijden in de
woning naast drukkerij Weevers.

Het blijspel gaat over een boer die
s’nachts droomde dat hij zijn geluk in
het bos zou vinden. Sinds die nacht
struint hij, tot ergernis van vrouw en
dochter, van de vroege morgen tot de
late avond door het bos. Alles draait
om een kistje met inhoud, waar ook
twee vreemde mensen in gelnteres-
seerd zijn. De gemoedelijke buurman
en huisvriend worden als bliksemaf-
leider gebruikt. Kortom een stuk waar-
in spanning, humor en misdaad de
boventoon voeren. Het blijspel zal wor-
den opgevoerd in ’t Wapen van ’t Med-
ler. Beide avonden aanvang 20.00 uur.

Krato geeft uitvoering
De toneelvereniging Krato geeft op
vrijdag 21 november en zaterdag 22
november een uitvoering van het blij-
spel in drie bedrijven ‘De gelukzoe-
ker’, geschreven door Walter G. Pfaus.

Bij aankoop van een filetrollade + een kilo rundergehakt

Krat Grolsch € 5.00
Schnitzels 750 gram NU € 5.99
Elke 4e Chocoladeletter van dezelfde soort  gratis

a.s. vrijdag en zaterdag kunt u uw
spaarpakket ophalen.

Altijd Maandag Brooddag: 3 Broden voor maar € 2.69 !!
Uitgezonderd Korenlanders en Waldkorn

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

UW VOORDEEL DEZE WEEK!

Natúúrlijk stemmen

Lijst 1

Henk Boogaard
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www.henkboogaard.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3
Amarylissen

€5.00

Ook dit jaar geeft drukkerij Weevers weer de
KERSTKRANT uit. Deze krant wordt verspreid

vanaf 9 december in de gemeente 
Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Aanleveren kopy en advertenties voor de
Kerstkrant 2008 voor 26 november 2008.

23
november

KOOPZONDAG

HENGELO
(Gld.)



Dagmenu’s
19 t/m 25 november 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 19 november 
Tomatensoep / Kipsaté met champignonsaus, aardap-
pelen en groente.
Donderdag 20 november 
Hachee met rode kool en aardappelpuree / Tiramisu
met slagroom.
Vrijdag 21 november
Mosterdsoep / Slibtong à la Picasso met aardappelen
en groente.
Zaterdag 22 november
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en
rauwkostsalade / IJs met slagroom (alleen afhalen).
Maandag 24 november
Bospaddenstoelensoep / Hollandse biefstuk met
pepersaus, aardappelen en groente.
Dinsdag 25 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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 november 10.00 uur ds. J. Kool, ds. B. Neppe-
lenbroek, mevr. R. Wormgoor, laatste zondag kerkelijk jaar

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 november 10.00 uur ds. H. Westerink Vorden,
herdenking overledenen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 november 10.00 uur Marianne Benard, laatste
zondag kerkelijk jaar

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 november 10.00 uur Eucharistieviering, mmv
Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 november 17.00 uur Eucharistievierin
dames/herenkoor
Zondag 23 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dames/herenkoor

Tandarts
22 en 23 november B.W.A.M. Polman Lochem tel. (0573)
25 14 83. Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor
spoedgevallen.

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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (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 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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 Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl 0575 - 46
36 03.

�De stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 69) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nr.'s. 0575-551486 en
0651380097.

�ZZonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

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

�Afslanken, fitter leven, een
nieuw balansprogramma!
Mw. Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Toneelvereniging KRATO
speelt op zat. 22 nov. "De
Gelukzoeker". Lokatie: C.R.
"'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114, Vorden.
Aanvang 20.00 u.

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669

�Zondag 23 november
14.30 speelt Hermi Hartjes
op de deel aan de Bannink-
straat 20 Hengelo (Gld) de
voorstelling ELIZABETH 1,
the Virgin Queen.
Entree 15 euro voor info en
opgave info@agnesbrinke.nl
of 0575-462973.

�Speciaal voor senioren:
thuishulp met uw computer!
Ik los problemen op en leer u
stapsgewijs hoe u op een
eenvoudige manier van uw
computer kunt profiteren. Bij-
voorbeeld e-mailen of chat-
ten met uw kleinkinderen. Of
op een makkelijke manier in-
formatie van internet halen.
Eén telefoontje is voldoende:
Matthijs Balvert 06-
46726284.

� "Uw hond rustig het nieuwe
jaar in". 
Vuurwerkcursus bij "Honden-
school Klein Weetink" te
Velswijk. Aanvang 19 no-
vember. Inlichtingen: Lucia
Mullink, 0314-622361 of Ap
Peters 0314-641436.
�Stemmen Waterschap Rijn
en IJssel Kies PvdA lijst 1
Henk Boogaard

�Te huur: Nabij centrum van
Ruurlo riante bovenwoning
met 3 slaapkamers, grote
tuin en garage. Info: 06-
47906105

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot, tele-
foon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl

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

Het is herfst

Vlaai v/d week

Stoofpeerbavaroise-vlaai 
6-8 personen  € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Herfstbroodje  € 2,25
gevuld met kandy en stoofpeer

Witte bollen 
10 stuks  € 3,50

�Te koop: Omorica's, plm.
2,5 tot 3 meter. Tel. (0575) 55
29 05.

�Te HUUR in Bekveld: per 1
jan. 2009 helft van een woon-
boerderij (ong. 300 m3) voor
1 of 2 personen. Prijs per
maand € 600,- excl. energie.
Tel: 0575-462828.

�REURLSE MIDWINTER-
HOORNWANDELING Zon-
dag 30 nov. a.s. van 10.00 -
16.00  u. Starten tot 14.00 u.
bij Pannenkoekboerderij De
Heikamp. Demonstratie mid-
winterhoorn maken. Bezichti-
ging Cactus Oase. Zie voor
uitgebreide informatie
www.vvvruurlo.nl Keuze uit 3
routes: 7, 12 en 18 km. Volw.
€ 6,50, kind. € 3,50 incl. be-
zichtigingen en consumptie.
Inl. VVV Ruurlo 0573
453926.

�Gezocht: lieve, zelfstandig
werkende HUISHOUDELIJ-
KE hulp (1 of 2 pers.) aantal
uren in overleg, minimaal 8
uur en maximaal 32 uur per
week. Tel. 0575 -769 020
bellen tussen 9.00 en 20.00u.

�Puppycursus voor pups va.
8 weken in kleine groepjes,
op zaterdagmiddag. Vervolg-
cursussen Behendigheids-
baan hulp bij probleemge-
drag
karinwentink@hotmail.com
0314 625183 / 06 25103312

�AV VELDHOEK GE-
VRAAGD; Loop en/of Sloop-
auto's! Tevens verkoop en
export! 06-21483434

�GEZELLIG AVONDJE
……………THUIS MET SIN-
TERKLAAS Sinterklaas is
weer in Vorden en net als vo-
rig jaar werkt hij weer samen
met volleybalvereniging
Dash. De sint zal tegen een
kleine onkostenvergoeding
met twee van zijn beste pie-
ten, bij jullie thuis, voor een
onvergetelijk moment zor-
gen. Voor een afspraak kunt
u contact opnemen met het
onderstaande nummer:
0575465431

�Te koop: Pokertafel com-
pleet met fiches; Dubbel-
deurs koel-vrieskast. Tel.
0573453760.



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

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

Huwelijk?

Jubileum?

Geboorte?

Overlijden?

Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u
een speciaal sieraad

of beeld in brons.
Reparaties goud en zilver.

Atelier
Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. 0575-550725

Openingstijden:
Wo t/m za 10.00 tot 17.00 uur.

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Aangeboden in Zelhem:
De Germiehoeve heeft te huur:
Paardenstalling + Weidegang.
Inclusief standaard brok.
Geen hengsten.
Inlichtingen: (0314) 62 49 64

Op donderdag 4 december vieren wij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

We nodigen u uit op onze receptie van 14.00 tot
15.30 uur bij zaal 't Wapen van 't Medler, Ruurlo-
seweg 114, 7251 LZ Vorden.

Henk en Gerrie Hissink-ten Have
Slotsteeg 9
7255 LH Hengelo (Gld.)

Na een liefdevol en zorgzaam leven is op 84 jarige
leeftijd overleden mijn man, onze pa en opa

Bernardus Johannes Looman
Bernard

echtgenoot van G.C. Willemsen

* 16-6-1924 † 10-11-2008

Gerda Looman - Willemsen
Lidy en Paul
Mieke en Freek
Linda, Karin, Francis

Hans en Ria
Saskia, Jeroen, Moniek

Bennie en Anneke
Valerie, Marieke

Gonnie en Bechir
Selma, Rashid

Joke
Ilse, Lisa

Wilma † en Bert
Esmee

André en Yvette
Dylan

Lindeselaak 10
7234 TB  Wichmond

De uitvaartdienst en begrafenis hebben op vrijdag
14 november plaatsgevonden.

Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering.

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog
onverwachts van ons is heengegaan onze lieve
zorgzame moeder en oma

Johanna Hendrika Leunk-
Klein Wassink

sinds 6 juni 1974 weduwe van Willem Leunk
levenspartner van Jan Pardijs †

in de leeftijd van 79 jaar.

Wilma en Jan Jolink
Erwin
René en Karin
Lisanne

Gerdien en Dinant Hendriksen
Chinouk

Henny en Evert Brokken
Rina en Michel
Jeroen en Cindy

Willem en Ida Pardijs
Niels
Sandra

14 november 2008 

Vorden, Woon-Zorgcentrum “De Wehme”.

Correspondentieadres: 
Fam. Jolink, Kloetschup 18, 
7232 CL Warnsveld.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
dinsdag 18 november van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 19 november
om 11.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.
Eveneens gelegenheid tot afscheid nemen van
10.30 tot 10.50 uur.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Als iets dierbaars je verlaat† Blijft nog altijd de liefde

We mochten je begeleiden in je laatste levenswe-
ken. Het was fijn om dit samen met elkaar voor jou
te mogen doen. Nu is toch nog onverwachts van
ons heengegaan

Grada Aleida Schleedoorn-Weijman

weduwe van Hendrikus Franciscus Schleedoorn

eerder weduwe van Jacobus Martinus Messing

in de leeftijd van bijna 93 jaar. 

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

15 november 2008 

Hackforterweg 2, Wichmond

Correspondentieadres:
T.J.W. Messing
Westerstraat 90, 7255 BR Hengelo Gld.

Moeder en oma is thuis, alwaar gelegenheid is tot
afscheid nemen tot woensdag 19 november 12.00
uur.

Er zal een avondwake worden gehouden op
woensdag 19 november om 19.00 uur in de St. Wil-
librordus Kerk te Vierakker.

De plechtige gezongen uitvaart zal worden gehou-
den op donderdag 20 november om 10.30 uur in
voornoemde kerk. 
Aansluitend begeleiden we haar naar het Parochie-
kerkhof.

Liefhebben is loslaten

Na een werkzaam leven, vol zorg  en toewijding
voor zijn gezin is van ons heengegaan

Wilhelmus Johannes Maria Thomassen
Wim

Duiven 01-08-1929 Vorden 15-11-2008

Echtgenoot, vader, schoonvader en opa van

Lies 

Richard 

Jan Willem 
Remke
Ben 

William 

De uitvaartdienst zal gehouden worden op donder-
dag 20 november om 13.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden. De cre-
matieplechtigheid zal aansluitend om 15.30 uur
plaatsvinden in de aula van crematorium Slangen-
burg, Nutselaer 4, 7004 HJ te Doetinchem.

Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: 
Het Jebbink 44, 7251 BN Vorden

Na een kort ziekbed is overleden ons oud-lid

Wim Thomassen

Vijftien jaar lang was hij een trouw en betrokken lid
van ons koor, tot hij dit voorjaar vanwege zijn
gezondheid afscheid moest nemen. 

Wij wensen Lies en de kinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden van het 
Vordens Mannenkoor

Al zo lang in onze dromen
Al zo lang in ons hart
Nu eindelijk in onze armen
Welkom in ons midden lieve

Fie
Margreta Marie

Geboren op 11 november 2008 om 15.54 uur,
4270 gram zwaar en 55 cm lang.  

Erwin Hengeveld, 
Mirjam Enzerink & 
grote broer Daan

Johan van Oldenbarneveltlaan 5
7241 HP Lochem

Na een korte periode van achteruitgang heeft onze
moeder liefdevol en bewust afscheid van ons kun-
nen nemen en wij van haar.

Dieuwke van Dorsten – Nauta
(Djoeke)

Weduwe van Hendrik van Dorsten

28 mei 1927 16 november 2008

Zutphen: Josephine van Dorsten
Stephen Perkins (Florida VS)
Kirian (Florida VS)

Vorden: Thomas van Dorsten
Margreet Teger †
Annelies Winters
Rebecca en Edgar
Michiel

Kampen: Jeanette van Lindenhuizen - van Dorsten
Gerard van Lindenhuizen
Petra en Jeroen
Vasthi en Henry, Emmalie
Jonathan en Wendy
Eline, Thijs, Jelle

Zutphen: Djoeke Patricia van Dorsten
Murat Yilmaz
Kristi
Shanti
Daniël

Correspondentieadres:
Thomas van Dorsten
De Boonk 4
7251 BV  Vorden

Er is gelegenheid afscheid van moeder te nemen
en ons te condoleren op donderdag 20 november
van 16.30 tot 19.00 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
Moeder wilde graag door haar kinderen en klein-
kinderen naar haar laatste rustplaats worden ge-
bracht. 

De Here is mijn herder
Hij voert mij al zachtkens
naar wateren der rust

Dolblij zijn wij met de geboorte van

Sara
Sara Bernarda

15 november 2008.

Zij weegt 3180 gram en is 50 cm lang.

Dochter van Gerke Wunderink 
en Bouke Wolbrink
Zusje van Anne

Beeklaan 13, 7234 SK  Wichmond
Tel: 0575 - 44 25 24

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY 
MUSIC 4 EVERYONE 

 

IEDERE MAAND

LIVE POP
UIT DE ACHTERHOEK!

22 nov
WHAT’S UP
LOU PATTY

DE DALTONS

13 dec
KIEK NOW US

AC DIXI
RADIOTEAM DOKO

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws: www.contact.nl



www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

GIBO Groep, Tramstraat 6, Lochem.
Telefoon (0573) 43 84 56 of kijk op www.gibogroep.nl.

• Complete haarverzorging
voor het hele gezin

• Alle knip-, kleur-, en
permanent behandelingen

• Ook semi-kleuringen
zonder ammonia

• Epileren, wenkbrauwen en
wimpers verven

• Cadeaubonnen (leuk idee feestdagen)
• Geopend van maandag t/m vrijdag.

Voor een afspraak 0575 - 46 30 66

Sylvia Waenink
Het Jebbink 45
7251 BJ Vorden
sylviahaar@hetnet.nl

SPECULAASCAKE

€ 3.95

SPECULAAS-
RONDO

NU 4 VOOR € 3.95

WADDENBROOD

BUS OF VLOER

NU 

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 22 november.

SPECULAAS-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

*

*

Woensdagavond 19 november OPEN HUIS van 19.00–21.00 uur. „Geniet, maar drink met mate”. „Alcohol onder de 16 natuurlijk niet”.

ALLE WIJNEN,
PORT, SHERRY,
VERMOUTH OF
CHAMPAGNES

Hollandse forse bloemkool 0,79
Fuji appelen van eigen bodem
Knapperig en zoet 1 kg 1,59
Nieuwe oogst Spaanse navelina’s
Vol smaak, kom proeven! 10 voor 3,99

Uit eigen keuken
Kantonese Kipschotel
Met gratis rijst 300 gram 3,99
Dagelijks vers afgebakken spare-ribs
Gekruid en gegaard naar eigen recept 500 gram 5,49

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 22 november. 

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

Een voordelig 
privé duet

Ons vleeswarenkoopje van deze week is een regelrechte
hit: 100 gram gebraden rosbief en 100 gram filet
Americain. Ga nu naar uw Keurslager en haal dit 

smakelijke rundvleesduo in huis. Wees er snel bij want
deze toppers hebben een grote schare fans. 

Ga naar www.keurslager.nl voor meer recepten

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

Gepaneerde Schnitzels
4 stuks € 5.50

SPECIAL

Pomodoro haasje
100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE  
Gebraden Rosbief en 
Filet Americain 2 x 100 gram € 2.98

MAALTIJDIDEE

Stamppot
diverse soorten 500 gram € 2.98

KOOKIDEE

Priklapjes 4 stuks € 5.50

Engelen zendt God alle dagen,
zij zullen ons op handen dragen.

De hemel heeft er weer 
een nieuwe ster en engel bij.....

die van onze lieve Henk

Zoveel lieve mensen die ons mooie kaarten en brie-
ven schreven, uw telefoontjes, bezoekjes thuis, de
hele mooie gedachtenisdienst, de prachtige bloem-
stukken, een hand, een kus, een traan. Geweldig al-
lemaal.

Het was hartverwarmend dat u met zo’n grote scha-
re om ons heen stond. Tijdens Henk zijn ziek zijn en
na het overlijden van onze lieve Henk en papa.

Henk Jansen

Het geeft ons zoveel steun, kracht en moed. We
proberen de draad weer op te pakken. We gaan
ervoor. We zullen Henk en dit samenzijn nooit
vergeten!

Heel veel dank hiervoor.

Rikie Jansen-Brummelman
Eric Jansen

Vierakker, november 2008



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

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       
Barendsen Vorden b.v.

HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

TV Gelderland in Zelhem! Opnames 20 november, uitzending 21 november.P A R E L  V A N  D E  W E E K

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor exacte tijden en locaties.

Wegens succes nieuwe 308.
Diverse demo’s en occasions

zéér scherp in prijs verlaagd !!!
Bij aankoop van een 307 occasion een

gratis set winterbanden!

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

AUTO RIDDERHOF

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

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

Uw Peugeot wordt op maar liefst 27 punten
gecontroleerd. Na 22 november kunt u nog tot 
1 maart 2009 voor € 19,- uw Peugeot laten 
controleren. Dus een bezoekje aan Peugeot is
zeker de moeite waard!

Deze WinterCheck-up is niet alleen

voor Peugeot-rijders !!!!

10% korting

op reparaties 

(onderdelen en uurloon!) 

welke op de winterstartdag 

geconstateerd worden.

30% korting

op Michelin 

winterband/velg sets,

welke op deze dag 

besteld worden.

10 tot 25% korting 

op specifieke 

winterbenodigdheden 

en onderhoudsartikelen.

(Accu’s, lampensets,

wisserbladen, etc.).

Startklaar voor een veilige winter?
Kom zaterdag 22 november naar de GRATIS WinterKlaarControle!!

Winterklaar Starten maar!

Tijdens deze

WinterKlaarControle

zijn wij geopend 

van 08.30 tot 16.00 uur.

Een lekkere warme

kop erwtensoep.

Gratis wasbeurt
bij Autowascentrum 

de Hoge Voort in Zelhem.

PEUGEOT 307 CC 2.0-16V
42.300 km. 2-drs. grijs met. 01-2004 

€ 22.950,-

NU 

€ 20.950,-

PEUGEOT 307 CC 2.0-16V
28.400 km. 2-drs. grijs met. 06-2006  

€ 26.950,-

NU 

€ 23.950,-

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V
60.000 km. 5-drs. grijs met. 02-2003  

€ 12.950,-

NU 

€ 10.950,-

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V
105.800 km. 5-drs. grijs met. 07-2002  

€ 9.750,-

NU 

€ 8.950,-

PEUGEOT 307 XS 2.0-16V
76.400 km. 5-drs. blauw met. 01-2003

€ 14.950,-

NU 

€ 11.450,-

PEUGEOT 307 XT 1.6-16V
61.200 km. 5-drs. grijs met. 03-2002  

€ 10.450,-

NU 

€ 8.950,-

PEUGEOT 307 SW Pack 1.6-16V
85.000 km. 5-drs. grijs met. 03-2004  

€ 14.950,-

NU 

€ 12.950,-

PEUGEOT 307 XR 1.6-16V
129.000 km. 3-drs. rood met. 01-2002

€ 9.950,-

NU 

€ 7.950,-

PEUGEOT 307 XT 1.6-16V
70.700 km. 5-drs. grijs met. 07-2001  

€ 10.950,-

NU 

€ 7.950,-

€ 13.950,-

NU 

€ 12.950,-

PEUGEOT 307 XT 2.0 HDi 90pk
115.000 km. 5-drs. grijs met. 01-2003  

€ 11.950,-

NU 

€ 10.950,-

€ 6.950,-

NU 

€ 6.450,-

PEUGEOT 307 XT 2.0 HDi 90pk
161.900 km. 5-drs. zwart met. 11-2002  

PEUGEOT 307 XT Pack 2.0-16V
81.600 km. AUT. 5-drs. grijs met. 01-2004

K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

€ 11.950,-

NU 

€ 10.950,-

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V Break
79.300 km. 5-drs. grijs met. 06-2003

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

SPECIALE ACTIES IN DE MAANDEN
NOVEMBER EN DECEMBER

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

(aktie loop
t zolang

 d
e voorraad

 strekt)

UW OUDE ZITMAAIER IS NOG VEEL GELD WAARD

Wees er snel bij
want op=op
Zelhemseweg 22a, 7255 PT  Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 44 16 88 Eerbeekseweg 19, 6971 LB  Brummen. Telefoon (0575) 56 14 98

VELGENSTUNTHAL.NL
Bestel nu uw winterset!!

(stalen velgen met winterbanden)

Goedkoper kan niet!! 
Ga naar: www.velgenstunthal.nl

Of bel: 06-20783740

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Sinterklaas had afgelopen zaterdag tij-
dens zijn intocht in Nederland, een
flink aantal ‘hulp- Sinterklazen’ inge-

huurd. Zo kwam zijn ‘hoofdassistent’
zaterdag per boot in Almere aan. Deze
aankomst was live op televisie te zien.
Burgemeester Annemarie Jorritsma
kwam hem persoonlijk begroeten. De
enige ‘echte’ Sinterklaas arriveerde za-
terdagmiddag in Vorden. Na een voor-
spoedige landing op Schiphol reisde
Sint met zijn gevolg per trein naar het
achtkastelendorp. Hier werden hij en
zijn Pieten opgewacht door het be-
stuur van de plaatselijke onderne-
mersvereniging VOV. Voorzitter Mar-
cel Leferink heette hem namens ‘zijn
club’ van harte welkom. De Zwarte
Pieten waren helemaal door het dolle
heen, want zij mochten vanwege het
bezoek aan Vorden, voor een weekje
de training van Real Madrid en FC Bar-
celona overslaan. Insiders weten na-
melijk dat de Pieten een behoorlijk
partijtje voetbal kunnen spelen. Maar
nu dus even niet !

Opvallend te zien hoe Sint was gene-
zen van zijn ‘mankementen’ aan zijn
been. Ondanks zijn ver gevorderde
leeftijd stapte hij als een jonge hinde
uit de trein. Wanneer mannen ouder
worden en zij gebreken krijgen, wor-
den ze soms wat knorrig. Sint niet, hij
geniet nog altijd met volle teugen van
de lieve kinderen. ‘ Met name in Vor-
den zijn ze heel lief, ook in de plaatse-
lijke scholen zijn ze nooit ondeugend,
eigenlijk een voorbeeld voor alle kind-
jes in Nederland’, zo fluisterde Sint
ons in het oor. Op hun beurt zijn de
jongens en meisjes reuze enthousiast
over de komst van hun grote kinder-
vriend. De Sint werd van alle kanten
bestookt met tekeningen en hooi en
wortels voor zijn trouwe schimmel.

(Die was vorige week al per trailer in
Vorden gearriveerd om te acclimatise-
ren, want springen over daken gaat zo-

maar niet. Dat vergt training, souples-
se en vooral niet bang zijn ). ‘Als ik dit
enthousiasme zo zie, dan wordt ik
heel erg warm van binnen’, zo zei een
toch wel geëmotioneerde Sint tegen
zijn hoofdpiet Reinaldo. 

Desgevraagd deelde de Sint aan de
pers mede dat er ook in zijn land
Spanje sprake is van een recessie. ‘ Dat
heeft wel tot gevolg dat ik dit jaar met
minder cadeautjes dan voorheen naar
Nederland ben afgereisd. Voor Vorden
heb ik een uitzondering gemaakt, alle
lieve kindertjes hier krijgen zeer zeker
op mijn verjaardag 5 december

presentjes in hun schoen’, zo zei de
Sint geruststellend. Het heeft er trou-
wens alle schijn van dat er ieder jaar
meer kinderen de Sint in Vorden wel-
kom heten. Dus mag je concluderen
dat er steeds meer lieve kindertjes in
ons mooie dorp geboren worden. Toch
maakt de Sint zich daarover zorgen,
want deze kinderen worden straks al-
lemaal volwassen. Dat betekent dat zij
ergens ( in Vorden dus ) moeten wo-
nen ! De pers heeft horen fluisteren
dat Sint zich bij de politiek en woonco-
öperaties sterk wil maken voor star-
ters woningen in Vorden, of anders ge-
zegd betaalbare woningen voor jonge-
ren !

Maar dat alles even terzijde. Nadat
Sint zich zaterdagmiddag bij het stati-
on een weg door de menigte had ge-
baand, ging hij alvorens in de open
koets te stappen, zijn trouwe viervoe-
ter en de bemanning van de koets ver-
welkomen. Hoofdpiet Reinaldo, week
niet van Sint’ s zijde, hij stond hem de
gehele dag met raad en vooral daad
bij. Met de muziekvereniging Concor-
dia voorop en een sliert kinderen en
ouders achter de koets ging het gezel-
schap richting het dorpscentrum.
Daar stond in de persoon van wethou-
der Ab Boers wederom een hoogwaar-
digheidsbekleder klaar om de Sint, dit
keer namens de gemeente Bronck-
horst, welkom te heten. In het dorps-

centrum zelf ‘volle bak’. Opnieuw te-
keningen voor de Sint, terwijl de ( bij-
na ) jarige Goedheiligman werd toege-
zongen. Marcel Leferink, in zijn vrije
tijd een groot muziekliefhebber, bege-
leidde de jeugd aan de piano. Na op
deze zaterdag in het dorp nog enkele
plichtplegingen te hebben verricht,
trok Sint zich terug. Met het oog op
zijn verjaardag en met het oog op zijn
leeftijd heeft Sint zich voorgenomen
om de komende weken op tijd naar
bed te gaan om op 5 december volko-
men fit weer lieve kinderen te ont-
moeten en vooral om ze die dag alle-
maal blij te maken !

Warme ontvangst Sinterklaas in
gastvrij Vorden

De organisatie krijgt belangeloos veel
medewerking van een hoop bedrijven
en vrijwilligers voor deze dag.
De gehele dag zal er nabij de Lindese
Molen (start en finish) voor zowel de
lopers als wel toekijkers, gezellige live
muziek te horen zijn.
De Vordense bands OvertheHill en Bat-
tyminX zullen belangeloos optreden.
Vanaf 's morgens  zullen zij gaan zor-
gen voor een leuk muzikaal onthaal
en vermaak voor een ieder…….Er mag
gedanst worden.
Het repertoire van de achtkoppige

band OvertheHill wordt gekenmerkt
door goede swingende covers van de
jaren zeventig tot nu. Van Proud Mary
tot bijvoorbeeld Valerie.
BatttyminX is een echte viermans
rockband pur sang. Zij spelen stevige
nummers van o.a. Anouk en Amy Wi-
nehouse, Beth Hart.
Tot zondag 30 november in de tent bij
de Lindese Molen!! Voor meer info en
inschrijven over de BlubberRun zie:
http://blubberrun.free-wheel.nl Voor
meer info over de bands zie: 
www.overthehill.tk/www.battyminx.nl

Veel Live-Muziek tijdens
eerste Lindese BlubberRun!

Op zondag 30 november wordt de eerste editie gehouden van de Lindese
Blubber Run. Deze gezellige hardloopwedstrijd heeft als goed doel zoveel
mogelijk geld bij elkaar te lopen voor het KWF kankerfonds.

BattyminX.

FLASH
Uitslagen:
Seniorenteam 2
In een week zonder vast competitie-
programma speelde alleen het tweede
team de voor 5 december vastgestelde
wedstrijd tegen Eefde 3 vooruit. Aan-
getreden werd door Marian Hulshof,
Hans Brinkman en als invallers Her-
mien Oudenampsen en Theo Hun-
tink. De eerste wedstrijd tegen Eefde
was met 8-0 verloren gegaan maar de
Flashspelers wilden laten zien dat zij

toch het nodige in hun mars hebben.
Het bleek echter al snel dat de Eefde
heren te sterk waren. Marian Hulshof
speelde een driesetter maar verloor
ook. Hermien wist haar enkelspel wel
zeer goed met twee keer 21-18 te win-
nen. Het herendubbel werd ook door
Eefde gewonnen maar Marian en Her-
mien wisten het damesdubbel naar
zich toe te trekken. In de mixen werd
het nog wel spannend maar deze wer-
den ook net verloren.
Eefde 3 - Flash 2:  6-2

B a d m i n t o n

UITSLAGEN
Zaterdag 15 november:
FC Zutphen A3D - Vorden A2D  1-4
Vorden B1 - SDOUC B1  2-0
Vorden B2 - Ratti B1D   0-2
Vorden C1 - DZSV C1   1-3
Diepenveen C2 - Vorden C2  5-1
HC '03 C3D - Vorden C3   6-0
Pax D1 - Vorden D1  4-2
Vorden D2 - Spcl. Brummen D3C  2-5
Spcl. Brummen D4C - Vorden D3  1-6
VIOD E3 - Vorden E1  1-1
Vorden E2 - Doesburg SC E1  0-4
AZC E3 - Vorden E3   1-9
Vorden E4 - Wolfersveen E1  3-7
AZC E5 - Vorden E5   - 
Warnsveldse Boys F2 - Vorden F1  1-2
Vorden F2 - FC Zutphen F3  2-4
Vorden F3 - EDS F1  1-7
FC Zutphen F5 - Vorden F4  8-0
Vorden F5 - Warnsveldse Boys F6C  2-0
Vorden F6 - Be Quick Z. F5  2-1
Zondag 16 november:
Vorden 1 Ulftse Boys 1 1 - 2

Vorden 2 - Be Quick 2  uitg.
Vorden 3 - Gorssel 2  2-2
Helios 6 - Vorden 4  1-4
Brummen 6  - Vorden 5  0-4

PROGRAMMA
Zaterdag 22 november:
Hoven De C1 - Vorden C3  13.00
Vorden D1 - Gaz. Nieuwland D1  11.00
Vorden D3 - Wolfersveen D1  9.00
Vorden E1 - Pax E1  11.00
Zelos E2 - Vorden E2  9.30
Vorden E3 - Warnsveldse Boys E4  11.00
Be Quick Z. E3 - Vorden E4  10.00
Vorden E5 - Steenderen E3  10.00
Vorden F1 - Lochem SP F2  9.00
DZC '68 F4 - Vorden F2  8.30
Keijenburg. Boys F2 - Vorden F3  11.00
Erica '76 F3 - Vorden F5  9.00.

Zondag 23 november:
Be Quick Z. 4  - Vorden 3  12.00
Vorden 4 - Schalkhaar 9  9.30
Pax 8 - Vorden 5  9.30

Vo e t b a l

Is dit niet raar???
Snappen jullie het nog? Wij niet meer.
Alle dorpen, binnen de gemeente
Bronckhorst, moe(s)ten van de burger-
meester evenementenborden plaatsen
bij de ingang van het dorp zodat hier-
op de evenementen die binnen het
dorpspelen of elders op vermeld kun-
nen worden.

Reed ik twee weken geleden de par-
keerplaats op bij een plaatselijke super
in Vorden staat daar een heel groot
bord met daar op loten te koop voor
V.V.Vorden (zie ook contact no.34).
Mag je nou wel of geen (eigen gemaak-
te) borden plaatsen of mag dit alleen
omdat de burgemeester het eerste lot
heeft gekocht? Nu wordt er gemeten
met twee maten!!!
We wachten wel af.

Namens het oranje comité Vierakker -
Wichmond.
Manon Peters, 7234 SZ Wichmond.

Op www.contact.nl is een heel fotoverslag van de sinterklaas-

intocht Vorden te bekijken. Als u een foto wilt hebben kunt u

op de foto klikken en de foto downloaden in hoge resolutie.



Zeven verschillende, gebogen, taps toe-
lopende masten die ogen alsof ze wille-
keurig zijn geplaatst op een opgehoog-
de mosondergrond. Aan de top van el-
ke mast bevindt zich een vogel, zwe-
vend in de hemel. Bijna altijd bewe-
gend door weersinvloeden. Vanuit een
ieders oogpunt en beleving zullen de
masten met de zwevende vogels, afte-
kenend en enigszins bewegend tegen
de hemel, hun eigen verhaal hebben
en krijgen. ‘ Vogels hebben het vermo-
gen om zich los te maken van de aar-
de’, zo vertelde Mirjan Koldeweij die er
aan toevoegde dat het idee voor dit
kunstwerk is ontstaan na een rondlei-
ding over de begraafplaats. ‘ De hoge
bomen en het mosgroen speelden
daarbij een belangrijke rol’, aldus de
kunstenares. Het bord met opschrift
werd door haar en door wethouder Pe-
ter Glasbergen onthuld. 
De genodigden kregen deze vrijdag-
middag een prachtig voorbeeld welk
idee er achter de bezinningsruimte zit.
Na de ‘eerste indruk’ van Peter Glasber-
gen over de bezinningsruimte en het
kunstwerk, maakte het gezelschap in
alle rust een wandeling over de be-
graafplaats. Onderweg werd regelma-
tig ‘halt’ gehouden en droeg Anke
Leenders de gedichten ‘Niets Liever’ en
‘Pluk de dag’ voor. Specifiek geschre-
ven voor het kunstwerk ‘De Z(w)evende
Hemel’droeg zij aan het eind van de
rondgang het gedicht ‘Alle zintuigen
spreken’voor. Peter Glasbergen vertelde
in het kort hoe het plan voor een bezin-
ningsruimte en kunstwerk in een klei-
ne kunstcommissie is ontstaan en hoe
er vervolgens werd gezocht hoe dit
plan gestalte moest krijgen. ‘ Zo kom ik
tot de conclusie wat een mooi vak het

toch is om wethouder van kunst en cul-
tuur te zijn’, aldus Glasbergen.
Verder wandelend vertelde hij bij een
volgende stop over ‘De wals van het le-
ven’., waarbij hij onder meer het crea-
tieve proces van een kunstenaar aan-
stipte. ‘De wals van het leven zit ook in
de geboorte, het leven en het sterven’.
De wals van het leven zit ook in de
dans, waarbij Peter Glasbergen citeerde
uit het gedicht ‘Dansend met mij door
het leven’. Martin Niessink (gemeente
Bronckhorst) vertelde deze middag
over de historie van de algemene be-
graafplaats in Vorden, waarbij hij de
aanwezigen meenam naar de tijd dat
Napoleon in Europa, dus ook in Neder-
land, de scepter zwaaide. Martin Nies-
sink: ‘ Napoleon heeft begin 1800 een
bevel uitgevaardigd dat de mensen
niet meer in de kerk mochten worden
begraven, maar op een plek buiten de
kom. Dichter A.C.W Staring heeft toen
voor de gemeenteraad een desbetref-
fend raadsvoorstel geschreven.
In 1826 werd besloten om hier een alge-
mene begraafplaats op te richten. De
kasteelheren stelden daarvoor hun
gronden beschikbaar, maar hadden
daarbij wel een restrictie om op deze
begraafplaats in grafkelders begraven
te mogen worden. Kijk op de plek waar
we nu staan liggen de kasteelheren be-
graven en daarnaast de ‘grote boeren’.
Deze boeren zijn onder de naam van
hun boerderij begraven. Natuurlijk
noesten er voor de ‘gewone mensen’
ook plekken komen. In 1900 vond aan
de westzijde van de begraafplaats de
eerste uitbreiding plaats, waarna jaren
later de begraafplaats nog een paar
keer werd uitgebreid’, aldus Martin
Niessink die er aan toevoegde dat door
de opzet, de begraafplaats niet alleen
een functie heeft van het ‘begraven
worden’. Jaren geleden werd er nog ‘er-
gens’ een potje gevonden om op de be-
graafplaats ‘iets’ aan een kunstwerk te
doen. Martin Niessink: ’Wij zijn toen
middels een commissie aan dit project
begonnen. Wim Wichers, destijds wet-
houder in de gemeente Vorden, maak-
te ook deel uit van deze commissie. Hij
is, zoals u ongetwijfeld wel weet, twee
jaar geleden door een blikseminslag op
deze begraafplaats om het leven geko-
men’, aldus Niessink. Voor, tijdens en
na alle ‘stops’ en onthulling zorgde
trompettist Peter Wissink uit Eibergen
voor passende muziek. Zo speelde hij
werken van onder meer Haydn, Tele-
man, Marcini en Arborn. Peter Wissink
verdient zijn boterham in Bornerbroek
met lesgeven op trompet, bugel en
trombone. Ook is hij dirigent van het
dansorkest ‘Pleazant’.

'De Z(w)evende Hemel' op bezinningsruimte begraafplaats

Vogels hebben het vermogen om
zich los te maken van de aarde !

Masten met vogels, een verbinding
tussen het hemelse en aardse le-
ven. Een bezinningsplek, om terug
te keren naar zijn of haar herinne-
ring. ‘De Z(w)evende Hemel’ kreeg
mij te pakken’, zo omschreef wet-
houder Peter Glasbergen vrijdag-
middag de nieuwe bezinnings-
ruimte en kunstwerk op de alge-
mene begraafplaats in Vorden.
Wandelend over het kerkhof, een
bezoek brengen aan het graf van
een dierbare en je dan nog even ‘be-
zinnen’ op de daartoe speciale
ruimte, waar het door beeldend
kunstenaar Mirjan Koldeweij uit
Meddo gemaakte kunstwerk is ge-
plaatst op het uiterste noodooste-
lijke deel van de begraafplaats. Het
kunstwerk is in opdracht van de
gemeente Bronckhorst door haar
vervaardigd.

'De Z(w)evende Hemel'.

Onthulling plaquette door Mirjan Koldeweij en wethouder Peter Glasbergen.

Voorganger was pastor J. van Kranen-
burg. Het jongerenkoor ‘Strong’ onder
leiding van Domique Laarveld en de
fluitgroep ‘Dwarz’ verleende eveneens
medewerking aan deze dienst. In to-

taal zijn er 510 gevulde versierde do-
zen naar de opslag in Apeldoorn ge-
gaan, honderd doezen meer dan vorig
jaar. De dozen die gevuld zijn met
schoolspullen, speelgoed, knuffels en

toiletartikelen zijn bestemd voor on-
der meer kinderen in Irak, Malawi en
Moldavië. 

De scholen (De Vordering, openbare
dorpsschool, Kraanvogel en school het
Hoge) deden mee met Edukans en de
kerken met Samaritan Purse.

Schoenendoosactie 2008

Met een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk werd zondag de
schoenendoosactie 2008 afgesloten.

Evenals de voorgaande jaren organiseert de V.O.V.

ook dit jaar weer de bekende Eindejaarsactie.

WANNEER?

De actie loopt van maandag 17 november 2008 tot en

met donderdag 11 december 2008.

HOE WERKT DE ACTIE?

Elke kassabon die men krijgt bij besteding van € 10,- of

meer (het mogen ook 2 bonnen zijn van € 5,-), kan inge-

vuld worden (Dus naam, adres en postcode met woon-

plaats duidelijk vermelden) en vervolgens in één van de

daarvoor bestemde bussen gedeponeerd worden. Alle

deelnemende (49) bedrijven zijn duidelijk te herkennen

aan de deelname posters.

WAAR STAAN DE BUSSEN:

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Welkoop Vorden

Visser Mode

Bruna Vorden

Den 4Akker uit Vierakker (nieuw)

Elke week vinden er twee trekkingen plaats. De postcode

telt mee, ook voor de medestraatbewoners. M.a.w. er

wordt een kassabon getrokken met 7251 AB, degenen

die op de kassabon vermeld staat heeft de hoofdprijs,

een verrassingspakket t.w.v. 75 euro, een cadeaubon van

17,50 euro en een boeket bloemen. Alle andere met

dezelfde postcode ontvangen een cadeaubon van 17,50

euro en een boeket bloemen.

Elke week wordt de uitslag van de trekking kenbaar ge-

maakt in het Contact.

De hoofdprijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. 

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op zaterdag 

13 december om 14.00 uur op de Kerstmarkt.

"WIN SAMEN MET JE BUREN."

De VOV bedankt de onderstaande deelnemers voor

hun spontane medewerking om ook deze actie

weer tot een groot succes te maken:

Ami Kappers 

Anthony's Country Store 

Autobedrijf Groot Jebbink 

Autobedrijf Klein Brinke

Bakkerij Joop 

Bistro De Rotonde 

Boekhandel Bruna 

Café De Herberg 

De Vordense Tuin 

Den 4 Akker te Vierakker 

Dutch PC Electronics 

Echte Bakker Van Asselt 

Etos Barendsen 

Euro Planit B.V. 

Fa. Martens 

Fashion Corner 

Fixet Barendsen 

Giesen Schoenmode 

Heersink Haarmode 

Helmink B.V. 

Hema Warenhuis 

Hotel Restaurant Bakker 

Hotel Restaurant Gravin van Vorden 

Kettelerij Bloembinderij 

Keurslagerij Vlogman 

Mitra Sander Pardijs 

Notariskantoor Hulleman 

Pizza Shoarma Restaurant Asya 

Plaza Vorden "food for all" 

Profile Bleumink 

Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur 

Restaurant Olde Lettink 

Roosenstein Quality Wear 

Salon Marianne 

Schildersbedrijf Peters 

Schoenreparaties Visser 

Siemerink Opticien Juwelier 

Sueters Speelgoed 

Super de Boer Grotenhuys 

Tuunte Fashion  

Van Zeeburg & Visser Assurantiën 

Van Zeeburg Makelaardij 

Visser Mode  Vordense 

Apotheek VVV Bronckhorst 

Welkoop Vorden 

Yvonne Jeugdmode 

Het Klavier

Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2008

"Win samen met je buren"



Voor die ene keer (marathon Athene)
brandde op de achtergrond het Olym-
pisch vuur. Henk Steintjes en Ernst te
Velthuis keken elkaar te midden van
duizenden hardlopers even aan en
werden tegelijkertijd ‘warm van bin-
nen’. Henk: ‘ Echt een heel apart ge-
voel, daar heb ik jaren van gedroomd,
hard voor getraind en dan sta je hier
op het punt om de marathon van
Athene te lopen, geweldig toch’. Zijn
maat Ernst te Velthuis was al twee
keer eerder in Athene van de partij,
maar vond deze toch wel de mooiste.
Zegt hij: ‘ Ik voelde mij bij de start net
een jongen van twaalf. De afgelopen
jaren is bij de organisatie veel ten goe-
de veranderd, zowel bij de start in het
stadje Marathon als bij de finish in
Athene. Het zag er allemaal perfect
uit. Ook de organisatie was uitste-
kend. Dit heeft natuurlijk ook te ma-
ken met het feit dat hier vier jaar gele-
den de Olympische Spelen werden ge-
houden’, aldus Ernst te Velthuis.

Hoewel Henk Steintjes al heel wat ke-
ren, ook in het buitenland, hele en
halve marathons heeft gelopen, had-
den hij en zijn vrouw Lies nog nooit
een vliegtuig van binnen gezien. Dit
was voor beiden de eerste keer. Henk: ‘
Ik heb de vlucht vanaf Schiphol naar
Athene rustig over mij heen laten ko-
men. Eenmaal in het vliegtuig zegt
een steward bij wijze van grap tegen
mij: ‘mijnheer je ziet hier vlak bij
nummer 12, de nooddeur. Als er wat
gebeurt doe je de deur maar los en
spring je naar beneden’! Toen ik hem
vertelde dat dit onze eerste vlucht was
schrok hij toch wel een beetje van zijn
opmerking. Even later kwam hij weer
bij ons terug met voor Lies en mij elk
een fles champagne. S’avonds in het
hotel hebben we toen maar een glas
op de ‘goede heenreis’ genomen’, zo
zegt hij.

De aanleiding voor het lopen van een
marathon in Athene was eigenlijk een
verjaarscadeautje voor de beide zesti-
gers. Begin dit jaar zei Henk Steintjes
tegen zijn vrouw, ‘als ik straks in okto-
ber (vorige maand) zestig word, zou ik
best een keer de marathon in Athene
willen lopen en dat terwijl hij vlieg-
angst had ! 

Toch benaderde hij maatje Ernst te
Veltthuis, met wie hij enkele dagen
per week traint, terwijl ze samen ook
al heel wat halve en hele marathons
hebben gelopen. Ernst wilde wel mee
naar Athene, waarna Lies Steintjes
vliegensvlug de tickets regelde ! Behal-
ve beide echtparen waren ook Susan
(dochter van Henk en Lies) en haar
vriend Nick van de partij. Voor de jon-
gelui uiteraard wel enkele opdrach-
ten. Zo werd Nick tot chauffeur van de
huurauto ( voor het verkennen van de
omgeving ) gebombardeerd en kreeg
Susan de opdracht om voor het plak-
boek ‘ plaatjes’ te schieten (zie o.m. de-
ze foto ). 

Ernst en Henk hadden bij de start van
de marathon op de vroege zondag-
morgen, de afspraak gemaakt om te
proberen zo lang mogelijk bij elkaar te
blijven. Henk: ‘ Ik wist bijna op voor-
hand al dat mij dat niet zou lukken, ik
had last van mijn been waardoor ik de
afgelopen vier weken te weinig heb
kunnen trainen. Maar hoe dan ook, ik
wilde starten en de marathon uitlo-
pen. Opgeven zit niet in mijn aard. 

De eerste 20 kilometer gingen we ge-
lijk op, toen heb ik tegen Ernst gezegd
ga jij maar gewoon verder, loop je ei-
gen tempo, ik red mij wel. Ik kreeg het
halverwege echt even heel moeilijk.
Toen heb ik ongeveer 500 meter ge-
wandeld om weer wat op krachten te
komen. Ik kwam in een tijd van 4 uur
en 56 minuten over de finish, dat bete-
kende in de leeftijdsgroep 60- 64 jaar
de 92e plaats’, zo zegt hij.

Ernst te Velthuis liep vervolgens zoals
hij het zelf omschreef een ‘rustige en
ontspannende race’ en zegt daarover :’
Het ging echt heel lekker, zelfs onder-
weg nog van het landschap kunnen
genieten. Zo omstreeks kilometer 35
ging het even iets minder en heb ik
toen honderd meter kalm aan gedaan
en vervolgens richting finish. Dat ik
een zeer constante race heb gelopen
wees de tijd van 4 uur en 28 minuten
uit. Over de eerste 21 kilometer deed
ik twee uur en 12 minuten en over de
laatste 21 kilometer 2 uur en 15 minu-
ten, in onze categorie goed voor de
59e plaats! 
De aankomst in het volgepakte stadi-
on in Athene vonden beide Vordena-
ren een uniek moment. ‘Al die men-
sen die klappen en juichen, gewoon
kippenvel. Op dat moment bekruipt je
het gevoel dat je van jezelf hebt ge-
wonnen’, zo zeggen Henk en Ernst
eensluidend.

Richting toekomst willen de krasse
zestigers nog wel enkele marathons lo-
pen, waar en wanneer weten ze nog
niet. ‘Een tijd van 4 uur en 56 minuten
wijst erop dat het nog te vroeg is om
afscheid te nemen’, zo zegt Henk
Steintjes. Ernst lacht maar wat om die
opmerking van zijn vriend en dacht
bij zich zelf, ‘als Henk dat kan, ik uiter-
aard ook. Tenslotte was ik in Athene
een half uur eerder dan Henk over de
finish en dat smaakt naar meer’. 

Henk tenslotte, ja natuurlijk baal ik
dat Ernst sneller was. Toen ik hem hal-
verwege de race moest laten gaan, had
ik toch nog wel een stille hoop dat ook
hij het moeilijk zou krijgen zodat we
samen over de finish konden gaan.
Telkens als ik onderweg voor mij een
man met een kale kop zag lopen,
dacht ik ‘dat moet Ernst zijn’. Helaas,
ik zag hem pas bij de finish weer te-
rug’, zo zegt Henk Steintjes met een
brede grijns. En Ernst? Over zijn gelaat
trok een ‘big – smile’, want eentje
moet toch de beste zijn nietwaar !!!

'Kippenvel en een heel warm gevoel van binnen '

Henk Steintjes en Ernst te Velthuis

bij het passeren finish marathon

Athene

OPEN DARTS
Inschrijfgeld: € 7,50 p.p., incl. hoogste
finish Café open: vanaf 11.00 uur. Be-
gin wedstrijden: +/- 12.00 uur. Voorin-
schrijving tot zaterdag 15 nov. a.s. Tel.
inschrijven is via 06-1143 4275 of per
email: jeroen_vorden@hotmail.com
Dartvereniging "Uenk", Nieuwstad 13,
7251 AD Vorden, tel. (0575) 55 13 63.

Endsummer
darttoernooi
bij Uenk
Op zondag 23 november a.s. een
koppeltoernooi Winnaarsronde &
Verliezersronde

Een van de locaties die in het master-
plan verder uitgewerkt worden is het
gebied Dorpsstraat/Molenweg. Om dit
plan te laten slagen, ziet ProWonen
zich genoodzaakt om de woningen
Molenweg 20 tot en met 28 te slopen.
De corporatie heeft de bewoners in-
middels persoonlijk geïnformeerd
over dit ingrijpende besluit.

De sloopboodschap kwam niet echt
als een verrassing. De locatie was al
aangewezen als gebied waarop de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten geldt. Dit
houdt in dat de gemeente het eerste
recht van koop heeft. 

De gemeente doet dit in gebieden
waar zij een nieuwe ontwikkeling
voor ogen heeft en graag zelf de regie
hiervan in handen houdt. 

ProWonen is momenteel met de ge-
meente in gesprek om dit aandachts-
gebied binnen het Masterplan Vorden
met voorrang uit te werken.

Vervangende nieuwbouw
onderdeel van masterplan
centrum Vorden
Samen met de gemeente Bronck-
horst en de Vordense onderne-
mersvereniging gaat ProWonen
aan de slag met het opstellen van
een zogenaamd masterplan voor
het centrum van Vorden.

En ook de andere standhouders waren
tevreden over het verloop van de
markt. Maar echt een groot succes was
toch wel de verloting die we dit jaar
hadden. De opbrengst van de markt is
€ 1100,- dit wordt gebruikt voor De
Wehme bus en voor activiteiten voor
de bewoners. Een woord van dank aan
alle vrijwilligers die hebben meegehol-
pen deze dag tot een succes te maken.
En langs deze weg willen we alle on-
dernemers van Vorden bedanken die

zo spontaan producten tot beschik-
king hebben gesteld, waardoor wij een
schitterende verloting konden hou-
den.

Bakker v Asselt, Hema Giesen schoen-
mode, Super De Boer, Davorta, Dutch
pc Electronica, Martens, Bruna, Vor-
dense tuin, Sueters, Helmink, Rotonde
Halfman, Wereldwinkel, Foto Wille-
mien, Reiniers groente en fruit, Groot
Roessink, Weulen Kranenbarg,  Kapsa-
lon Jim Heersink, Ami kappers, Tuun-
te, Lammers woonwinkel, Antony's, Ju-
welier Siemerink, De Herberg, Video-
theek Vorden, Etos Vale Weide, Salon
Marian, Bleumink, Slager Vlogman,
Mitra Sander, Welkoop Bakker Joop.

Najaarsmarkt De Wehme succes
De najaarsmarkt die 8 november
in De Wehme werd gehouden was
een groot succes. De eigengemaak-
te erwtensoep, nieuwjaarsrolletjes,
oliebollen en slaatjes vlogen weg.

Van een kleiner pand (40 m2) naar een
groter (125 m2) betekent uiteraard
meer kosten, dus moet logischerwijs
de omzet flink omhoog. Sander: ‘ Daar
heb ik alle vertrouwen in. Ik zal er al-
les aan doen om de zaak uit te laten
groeien tot een slijterij met een regio-
nale functie. Zo wordt het assortiment
breder van opzet. Ook meer ruimte
voor de klant om zijn keuzes te ma-
ken. Dat was in het vorige pand soms
toch wel problematisch, een te kleine
vloeroppervlakte. Dat hield in dat
mijn privé- adres soms ook wel een
winkel leek. Ik heb hier thuis heel wat
relatiegeschenken samengesteld en
verpakt. Trouwens dat had ook wel
weer zijn charme, radio aan, kopje
koffier erbij, heerlijk werken. In het
nieuwe pand is voor dit soort werk-
zaamheden, voldoende ruimte’, zo
zegt hij.

Het geven van adviezen vindt Sander
Pardijs ook een leuk aspect van het be-
roep van slijter. Een voorbeeld, men-
sen willen thuis samen met vrouw,
vriendin of vrienden een gezellig
avondje doorbrengen en willen daar-
bij een lekker wijntje. Dan kan ik ze
ruimschoots van advies dienen, we
hebben hier naast een uitgebreide sor-
tering gedistilleerd, ook vele soorten
wijn uit onder meer Chili, Argentinië,
Australië, Amerika e.d., noem het
maar wijnen uit de ‘nieuwe wereld’.
Waarbij ik wel wil opmerken dat de
Franse wijnen altijd nog een belangrij-
ke (omzet) rol spelen. De nieuwe zaak
kan niet op een beter tijdstip open
gaan. 

De maand december is voor een slijte-
rij de topmaand, alsmede ook Valen-
tijnsdag. Van recessie merk ik in onze

branche absoluut niets. Onze omzet is
nog steeds groeiende’, zo zegt hij. 

De toerist doet jaarlijks ook een aan-
trekkelijke duit in het (destilleer-zak-
je). Sander: ‘ Ik heb hier in de loop der
jaren niet alleen een vaste klanten-
kring onder de plaatselijke bevolking
opgebouwd, maar ook onder de toeris-
ten die hier jaarlijks enkele maanden
op een camping verblijven en hier bij
mij hun drank- inkopen doen. 

De dagtoeristen zijn ook belangrijk.
Een dagje fietsen of wandelen hier in
de omgeving en dan als herinnering
aan dit uitstapje een flesje wijn of krui-
denbittertje mee naar huis nemen’, zo
zegt hij. De slijterij van Sander Pardijs
‘vaart’ onder de Mitra- formule dat wil
zeggen hij heeft dit pand van de Mitra
gehuurd en is daarbij tevens verplicht
om ook zijn assortiment bij dit keten
in te kopen.‘ 

Naast deze verplichting heb ik trou-
wens wel de vrijheid om zelf bepaalde
producten elders te bestellen’, zo zegt
Sander Pardijs die op dinsdag, donder-
dag en zaterdag in het nieuwe pand
aan de Dorpsstraat 22 wordt geassi-
steerd door medewerkster Erna Poel-
der.

Sander Pardijs: 'Blij met nieuwe Mitra pand'

Meer vloeroppervlakte, 
breder assortiment en meer service

Deze week (woensdagavond 19 november) houdt Sander Pardijs in zijn
nieuwe pand aan de Dorpsstraat 22 (de voormalige ‘oude’ Polman locatie)
open huis. Een dag later wordt de Mitrazaak voor het publiek openge-
steld. Tijdens de feestelijke gebeurtenis ongetwijfeld een extra borrel voor
Tonny Lenselink, de aanstaande schoonvader van Sander. ‘Toen ik de afge-
lopen zomer de kans kreeg om dit pand te huren (qua vloeroppervlakte
bijna drie keer zo groot dan de voormalige plek) hebben wij alles op pa-
pier gezet, zo ook de noodzakelijke interne verbouwing. Tonny heeft mij
daarbij met raad en daad terzijde gestaan, veel waardevolle adviezen gege-
ven, waar ik zeer content mee was’, aldus Sander Pardijs.

We nemen met hem "een kijkje in de
Roomse keuken". De heer van Druten
vertoont hier mooie lichtbeelden bij.

De avond begint om 19.45 uur in de
Herberg. Onze kerstviering in decem-
ber is niet op de gebruikelijke woens-
dagavond maar houden we dit jaar op
dinsdag 16 december. De afgelopen
maand hebben Hester Eggink en Liset-
te Arfman  ons tijdens de koffiemorgen
vertelt over hun verblijf in Zambia. Zij
hebben daar meegeholpen aan de

bouw van een school, les gegeven en
gewerkt in een kinderhuis. Dit als pro-
ject van het "Isendoorncollege". Na de
pauze bleven we nog even in Afrika en
brachten we met ons lid Maaike van
der Velde een bezoek aan de oerwou-
den van Kameroen. Veertig jaar gele-
den heeft zij daar met haar gezin 5 jaar
gewoond en gewerkt voor de zending.

NBvP Vrouwen van Nu
Woensdagavond 19 november is
weer de maandelijkse bijeenkomst
van de Vrouwen van Nu Vorden. De-
ze avond komt onze plaatsgenoot
de heer Bart Hartelman.
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Vereniging
Paardrijden
Gehandicapten
Oost

Uw gebruikte kleding 
houdt onze gehandicapte 

ruiters in het zadel

Huis aan huis inzameling gebruikte 
kleding voor VPGO in de kernen 

Zelhem en Hengelo

Zak niet opgehaald bel 0575 - 512269

18 t/m 19 november

 

Homeopathie haalt het
beste uit uzelf !

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat

Gezondheidscentrum ‘De Gaikhorst’
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld/Zutphen

NVKH Geregistreerd/Vergoeding door zorgverzekeraars

Tel. 0575-526476
e-mail: info@deklassiekhomeopaat.nl

www.deklassiekhomeopaat.nl

Vanaf heden 30 vrije sector kavels te koop in Ruurlo.
Eveneens mogelijkheid voor wonen met praktijk/-bedrijfs-

ruimte.
Kavels van 300 m2 tot 2338 m2

Voor inlichtingen:

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel.  0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

excl. BTW

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Speciale extra lage nieuwbouw-

rente. Informeer ernaar!

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

IJssel
& CO

Café Restaurant
Cafetaria

Gina en Patrick Spruit
Eekstraat 18

6984 AG Doesburg
tel 0313 475282

Wist U dat,
U bij ons terecht kunt voor:

� Kinderfeestjes (kinderkookcafe)

� Personeelsfeestje en verjaardagen

� à la Carte restaurant

� Salades en/of vleesschotels

� Uw kerstdiner

� Gewoon een patatje en/of snack

� Nieuwjaarsreceptie/borrel

� Zaalhuur

Mooiste locatie 
aan de IJssel!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl  
Zaakaanbrenger van Brandon Doetinchem.

Van of the Year 2009.

Kom langs voor 

het uitzonderlijke

 ‘Van of the Year’ 

voordeel.

De Peugeot Bipper.

Heel betrouwbaar.

U rijdt al een Peugeot Bipper vanaf € 8.990,-, excl. btw, BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Getoond model kan afwijken van de werkelijkheid. Gem. verbr. (afh. van type motor) 4,5 – 6,9; l/100 km: CO
2
: 119 - 164 gr/km. Wijzigingen voorbehouden.

Te huur:
SINT & PIET KOSTUUMS
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. 0575-452001.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun

besluit van 18 november 2008, nummer 2008-011102

aan Wooncorporatie PRO Wonen vergunning verleend

voor het nieuwbouwproject “De Zon” aan de

Zutphenseweg 32 te Vorden, gemeente Bronckhorst. 

De vergunning heeft betrekking op de herontwikkeling

van de locatie aan de Zutphenseweg 32 te Vorden,

gelegen in de molenbiotoop van twee windkorenmolens:

- molen "De Hoop" aan de Zutphenseweg 39 te Vorden

- molen “Hackfortermolen” aan Het Hoge 66 te

Vorden. 

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf de

datum van bekendmaking gedurende zes weken ter

inzage in de Centrale Bibliotheek van het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 

9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondeling toelichting worden verkregen bij de

onderafdeling Cultuurhistorie van de provincie

Gelderland, tel. (026) 359 93 04. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot zes

weken na datum van bekendmaking bezwaar maken. 

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan

Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar-

en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief

duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Arnhem, 18 november 2008 - 

nr. 2008-011102

Gelderse Molenverordening en Algemene wet

bestuursrecht Vorden

BEKENDMAKING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Wij zijn op zoek naar een 

full-time
receptioniste/telefoniste

in de leeftijd tussen 19-23
jaar. Locatie Zelhem.

Meer info: 0314-621443
of www.globesecurity.nl.

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

GOLFPLATEN
ONDULINE ZWART ROOD OF GROEN

ASBESTVRIJE PLATEN
GEGALVANISEERD OF PLASTIC

DIVERSE AFMETINGEN

DAKSHINGELS ROOD ZWART OF GROEN

RUURLOSEWEG 45A VORDEN
TEL. 0575-551217
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Achterheer.

B. Broedskoo.

C. Höppe.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Behalve officieel stadsdichter van
Zaanstad treedt Passander ook op als
sneldichter. Een uitgelezen kans om
hulp te vragen voor al die mensen die
elk jaar weer zitten te zweten op Sin-
terklaasgedichten. Hij maakt dan in
korte tijd een komisch of treffend ge-
dicht, Hij is absoluut geen "wandelend
rijmwoordenboekje".

Op dinsdag 25 november bezoekt
de sneldichter Jacob Passander tus-
sen 15.30 en c.a. 17.00 bibliotheek
Hengelo en tussen 17.45 tot 19.30
uur bibliotheek Vorden. Hij zal in
beide vestigingen van bibliotheek
West-Achterhoek het publiek de
helpende hand bieden bij het ma-
ken van Sinterklaasgedichten.

Binnen deze leuke bijeenkomsten
word ook een actieve inzet van de ou-
ders gevraagd om thuis enige aan-

dacht te schenken samen met hun
kind aan de onderwerpen die dat vra-
gen. Dit alles gebeurd onder begelei-
ding van enthousiaste ouders die
langs deze weg een oproep doen aan
kinderen en ouders om zich op te ge-
ven. De bedoeling is om eind januari
2009 de eerste bijeenkomst te houden
en (onder voorbehoud) op 17 mei 2009
de viering waarin de kinderen hun 1e
Heilige Communie doen.

Voor vragen over de 1e Heilige Com-
munie en voor het opgeven van uw
kind kunt u terecht bij Moniek Kem-
perman 0313-472349 of bij Benno Ro-
sema 0313-471101.

1e Heilige Communie 2009 in de Heilige

Willibrordusparochie te Drempt
De voorbereidingen zijn al weer
getroffen binnen het samenwer-
kingsverband IJsseloevers en in het
voorjaar van 2009 zullen wij begin-
nen met het communieproject. Dit
project bestaat uit zes gezellige bij-
eenkomsten met de kinderen
waarin op een verantwoorde ma-
nier word ingegaan en uitleg word
gegeven aan de onderwerpen die
uiteindelijk de kinderen doen be-
seffen wat de 1e Heilige Communie
inhoud.

Op Speedfest spelen onder andere The
Casualties, Badmobile, GBH, Peter Pan
Speedrock en vele anderen. 

Uitsluitend opgave vooral via
info@grolschbusters.nl of bij Edwin
Stege en Herbert Jolink. De bus vertrekt
vanaf cafe Wolbrink te Hengelo.De
helft van de beschikbare zitplaatsen is
inmiddels voorzien van een passagier,
dus wees er snel bij.

Busreis naar Speedfest Eindhoven
The Grolschbusters organiseren op
29 november een busreis naar Eind-
hoven voor het festival Speedfest.

Buro JIJ is er voor iedereen in Oost-Ne-
derland, student, werkzaam in het
MKB, 65-plusser of iemand die simpel-
weg op zoek is naar gemak. “Mijn doel-
groep is eigenlijk wel de ouderen.
Maar zeker ook alleenstaande oude-
ren en jongeren,” vult Johann IJssel-
stein aan. “Het is schrijnend wat er ge-
beurt, vind ik. De vergrijzing vind
plaats en je ziet het in de Achterhoek
steeds meer: mensen wonen al jaren
in hetzelfde huis, een van de partners
komt of te overlijden of wordt ziek en
vervolgens wordt alles in huis gere-
geld, zoals Thuiszorg. Maar wie doet
het eromheen? De glasbewassing, het
tuinonderhoud en al die andere din-
gen? Kinderen kunnen te ver weg wo-
nen. Dat zie je heel vaak, je wil wel
maar je hebt eigenlijk de tijd niet om

die mensen te helpen. Daar moet toch
een oplossing voor te vinden zijn”.

Uit zijn idealisme mensen te willen
helpen, ontstond Buro JIJ. Johann put-
te uit jarenlange ervaring bij het in-
koop- en contractbeheer in een Busi-
ness Park in Arnhem. “Daar deed je in
feite hetzelfde. Mensen waren bezig
met een core business en wij deden al-
les er omheen,” vertelt hij. “Ik dacht
‘Dat moet toch ook bij die mensen
kunnen!’”.

De services van Buro JIJ zijn Glasbe-
wassing, Goten schoonmaken, Fietsre-
paratie en Onderhoud groenvoorzie-
ning. Maar ook Onderhoud aan huis,
Computerservice thuis en op afstand,
Kapper aan huis en dergelijke. Johann

IJsselstein werkt alleen met professio-
nele en klantgerichte leveranciers, die
erkende vakdiploma’s en een repre-
sentatieve - en flexibele instelling heb-
ben en voldoen aan alle wettelijke be-
palingen. Hij zoekt leveranciers waar
hij een goed gevoel bij heeft. Er moet
kwaliteit geleverd worden, “of dat nu
een glazenwasser is of een hovenier”.

Johann IJsselstein biedt voor een laag
bedrag service abonnementen aan
voor een langere periode, zoals een
jaar. Voordeel van een dergelijk con-
tract is dat het onderhoud van bijvoor-
beeld een fiets of computer per vooraf
bepaalde periode wordt uitgevoerd.
“Het is belangrijk te beschrijven wat
de mensen krijgen voor hun geld, hoe
vaak de service wordt verleend en
wanneer het plaatsvindt. Door ver-
schillende services met elkaar te com-
bineren, zoals glasbewassing en goten
schoonmaken bijvoorbeeld, worden
de kosten nog lager,” legt hij uit. “En
bij pech voeren we de reparaties uit
voor gereduceerd tarief, want de men-
sen mogen niet duurder uitzijn als ik
bemiddel. Eenmalige dingen doen we
ook wel, maar dat kost altijd meer. Een
gecombineerd service abonnement
heeft als groot voordeel, dat je belt
naar één centraal punt: Buro JIJ”.

Ook via patiëntenzorg worden de in-
formatiefolders van Buro JIJ verspreid.
“Bijvoorbeeld met ziekenhuizen ben
ik in gesprek. Mensen kunnen eerder
naar huis als alles thuis is geregeld.
Niet alleen de Thuiszorg, maar ook al-
les eromheen. Klussenservice bijvoor-
beeld. Een aannemer komt niet meer
voor het ophangen van een schilderij-
tje”.

“Ik geloof in mijn concept, maar men-
sen moeten toch ook weten dat ik er
ben,” lacht hij. “Ze kunnen bellen of
het formulier op de nieuwe website in-
vullen. Ik bel terug en kom zo nodig
naar de mensen toe. Door goed over-
leg kan Buro JIJ tot een oplossing ko-
men”.

Buro JIJ, Johann IJsselstein, Dorps-
straat 34a, 6999 AD Hummelo, tele-
foon (0314) 382 226 of (06) 43 23 53 09,
e-mail johann.ijsselstein@buro-jij.nl.
Veel informatie op de internetsites
www.buro-jij.nl en www.jijzoekton-
dersteuning.nl. Zie ook de advertentie
in deze Contact.

Nieuw: Buro voor ondersteunende voorzieningen

JIJ: service voor u

Johann IJsselstein is initiatiefnemer van Buro JIJ. Na twintig jaren in Arn-
hem te hebben gewerkt als intermediair tussen diverse doelgroepen en le-
veranciers, besloot hij voor zichzelf te beginnen. In Hummelo, aan de
Dorpsstraat 34a is zijn nieuwe serviceverlenende bedrijf gevestigd.

De DVD toont beelden
van een trainingsme-
thode voor spelers en
trainers.

Tijdens een druk bezoch-
te bijeenkomst werden de
eerste exemplaren van de-
ze DVD uitgereikt aan
Ajax-spits Klaas-Jan Hun-
telaar en directeur voet-
balzaken van De Graaf-
schap, Han Berger.

Als techniektrainer bij De
Graafschap is Van Zeist
nauw verbonden met het
RSVJ talentenplan.

Tevens geeft Wim van
Zeist al jarenlang tech-
niektraining demonstra-
ties. Regelmatig kwam de
vraag of er beelden be-
schikbaar zijn van deze
trainingmethode. 
Uit deze veelvuldig voor-
komende vraag is het
idee ontstaan om een
DVD te maken. Praktische
trainingsvormen zijn op
een heldere en begrijpelij-
ke manier in beeld ge-
bracht.

Beelden van trainingsmethode
voor spelers en trainers op DVD

Techniektrainer Wim van Zeist, in dienst van De Graafschap, heeft samen met de
Doetinchemse eredivisionist een DVD samengesteld. 

Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar (2e van links) en Han Berger (rechts) kregen als eersten de DVD uit handen
van Wim van Zeist (links).

Op de Pasmanmanege te Eefde komen
wekelijks 120 ruiters en amazones
met een lichamelijk of verstandelijk
beperking uit de gemeentes Deventer,
Zutphen, Lochem en Bronckhorst
paardrijden. Voor deze speciale groep
ruiters is het paardrijden een goede
therapie: zowel lichamelijk als geeste-
lijk werkt het inspannend én ontspan-
nend. Daarnaast ervaren zij het om-
gaan met de paarden als zeer waarde-
vol. Het verzorgen van de 11 paarden
en het onderhoud van de gebouwen is
echter een kostbare zaak. Om de kos-
ten enigszins te drukken worden elk

jaar nette tweedehands kleding en
schoenen op diverse locaties in de re-
gio ingezameld. Met het geld dat hier-
voor wordt ontvangen kunnen nieuwe
materialen, zoals zadels en hoofdstel-
len, maar ook de dagelijkse plak hooi
en schep brokken worden betaald.
U kunt uw verzamelde kleding/schoe-
nen op 18 en 19 september in een plas-
tic zak aan de weg zetten. Mocht het
niet meegenomen zijn, dan kunt u
bellen met 0575 512269. Heeft u ver-
derop in het jaar nog kleding, dan kan
u deze afgeven op de Pasmanmanege,
Mettrayweg 43a in Eefde. Ook kunt u
bellen met 0575 - 512269, dan wordt
de kleding bij u thuis opgehaald. 
Namens onze gehandicapte ruiters
hartelijk dank want "Uw gebruikte
kleding houdt onze gehandicapte rui-
ters in het zadel". 

Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Kledinginzamelactie VGPO
De Vereniging Paardrijden Gehan-
dicapten Oost organiseert op 18 en
19 november een kledinginzamel-
actie in de kernen Zelhem en Hen-
gelo voor de gehandicapte ruiters.
Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters namelijk in
het zadel!

The Grolschbusters organiseren op 29
november een busreis naar Eindhoven
voor het festival Speedfest. Er spelen
onder andere The Casualties, Badmo-
bile, GBH, Peter Pan Speedrock en vele
anderen. 

Opgave via info@grolschbusters.nl of
bij Edwin Stege en Herbert Jolink. De
bus vertrekt vanaf café Wolbrink te
Hengelo en keert daar ook weer terug.
De helft van de beschikbare zitplaat-
sen is inmiddels voorzien van een pas-
sagier, dus wees er snel bij!

Busreis naar Speedfest

Sneldichter in de bibliotheek
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Oproep: Stichting Commissie Oost Europa op zoek naar bolletjes wol

Veel breiproducten ingeleverd

voor Roemenië

De ingeleverde breispullen worden allemaal netjes gesorteerd in dozen.

Heel veel truien, sjaals, mutsen, sokken en andere breispullen wer-
den ingeleverd om kerstgeschenken te maken voor Roemenië. Ook
pennen, zeep, badhanddoeken, klein speelgoed en andere goed ge-
bruikte artikelen werden gebracht bij de inleveradressen, familie
Dinkelman aan de Beijerinkdijk en Ons Huis in Hengelo.

Met zakken vol werden de breiproducten aangeleverd. Het breien van
truien is voor veel mensen een favoriete bezigheid. Meer dan vijfhonderd
truien zaten tussen de spullen. Het zijn hoofdzakelijk ouderen die brei-
en. Tot de groep dames behoort een mevrouw van 86 jaar. 

Niet alleen uit Hengelo en omgeving, maar ook velen uit de regio weten
de inleveradressen te vinden. Meer dan zeshonderd pakketten zijn er
gemaakt voor transport naar Roemenië. De rest wordt in dozen gedaan
en ter plekke uitgedeeld. 

Op zoek naar bolletjes wol! Doordat er zoveel gebreid wordt, raakt de wol
op. De breisters zitten dan ook te springen om wol. Wie bolletjes wol in
de la heeft liggen en deze af zou willen staan, kan contact opnemen met
Jo Lubbers (0575-463150) en Hermien Hiddink (0575-462238).

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

Drukkerij Weevers stopt met de inname van goederen. Met spoed
wordt er dan ook gezocht naar een nieuw inleveradres in Vorden.
Gaarne aanmelden bij L.G. Weevers, tel. (0575) 55 14 04 of (0575)
55 10 10.

In de winkel bij Welkoop zijn zwarte
pieten en er is onder meer een foto-
spel uitgezet. Kinderen krijgen een
formulier waar foto’s opstaan van een
artikel. Zoekend door de winkel moet
het artikel gezocht worden. Van ieder
artikel noteer je de eerste letter tot dat
je alle twaalf letters hebt gevonden die
samen een woord vormen. En mis-
schien helpt een piet wel mee bij het
zoeken. Er zijn leuke prijzen te win-
nen. Ieder kind die meedoet aan het
fotospel, mag gratis grabbelen uit de
grabbelton. Voor de ouders, opa’s en

oma’s staat de koffie klaar met iets
lekkers erbij! 

SCHOENZETACTIE 
Vanaf maandag 17 november kunnen
kinderen meedoen met een schoen-
zetactie. Kinderen kunnen een kleur-
vouwplaat ophalen in de winkel van
Welkoop Hengelo. Ga de plaat mooi
inkleuren en vouwen tot een klomp. Je
kunt de klomp inleveren tot en met
vrijdag 28 november. Ieder kind die de
klomp heeft gezet, krijgt er iets lek-
kers in van piet. Zaterdag 29 novem-

ber van 8.30 uur tot 17.00 uur kunnen
kinderen de gevulde klompen opha-
len in de winkel van Welkoop Henge-
lo.
En omdat sint het geweldig zou vin-
den dat er heel veel kinderen mee-
doen, nog één keer de oproep in ge-
dichtvorm: Schoenzetactie.
Hier van de sint een goede raad.
Haal op maandag 17 november een
knutselplaat.
Maak een klomp van je schoen.
Lever hem daarna in bij de Welkoop-
winkel van het seizoen.
Zaterdag 29 november kan je dan vol
verwachting naar de winkel gaan.
En ieder kind treft daar een gevulde
klomp aan!

Pieten en fotospel bij Welkoop op koopzondag

Sinterklaassurprises bij Welkoop

Op zondag 23 november is er Sinterklaaskoopzondag in Hengelo. Veel
winkeliers zetten hun deuren open op deze gezellige zondag. Gezellig zal
het zeker zijn bij Welkoop Hengelo waar van alles te doen is.

De pakjespiet heeft al héél véél cadeautjes naar de winkel gebracht voor grote en kleine mensen.

Op weg naar de ambachtelijke brou-
werij van de familie Gammage, aange-
geven met wegwijzers, zwaaide deze
draaiende molen een welkom. Aange-
komen in de grote schuur en tent trof
een ieder een ruime keuze aan streek-
producten.

Voorzitter van de Vereniging Gerrit
Garritsen stelde de organisatoren
voor. Wethouder André Baars zei in
zijn openingswoord, dat in het Westen
veel mensen naar evenementen ko-
men, maar alleen kijken. In het Oos-
ten komen dan wel minder mensen te-

gelijk, maar ze kijken, proeven en ko-
pen wel. En zo mochten belangstellen-
den proeven van de wijn, worst en jam
en dergelijke. Maar ook struiken, bo-
men, kerstpakketten en kaarten lagen
op de kramen.
Aan de gezellige tafels in het midden
van de schuur kon lekker iets worden
gegeten of gedronken. Voor de kinde-
ren lagen er leuke kleurplaten, terwijl
ze buiten een lekker broodje mochten
bakken boven een vuurtje. Die hoef-
den zich niet te vervelen.

Streekproducten markt Achterhoek op Rha

Kijken, proeven en kopen

Al direct vanaf de opening kwamen vele bezoekers naar de jaarlijkse
streekproducten markt van de Vereniging Streekproducten Achterhoek.
Zondag 16 november kon op het terrein van Brouwerij Rodenburg op Rha
worden kennisgemaakt met de vele lekkernijen die de Achterhoek biedt
en Molen De Hoop kon worden bezocht.

Na het voorstellen van de organisatoren van de Streekproducten markt opende wethouder Baars de dag.

Vordenaar Erwin Plekkenpol eindigde
ook dit keer op de tweede plaats. Vol-
doende om ruim zicht op de titel te
houden. In het tussenklassement
staat Erwin Plekkenpol met 193 pun-
ten bovenaan, gevolgd door Mark Was-

sink met 171 en Erik Davids met 156
punten. Indien Erwin Plekkenpol tij-
dens de afsluitende kampioensrit in
Enter op vrijdag 28 en zaterdag 29 no-
vember bij de eerste zes eindigt kan hij
zich Nederlands kampioen noemen.
Mark Wassink won zaterdag in Harf-
sen overtuigend. Hij was in alle negen
crossproeven sneller (in totaal een
voorsprong van 35 seconden) dan Er-
win Plekkenpol, waarbij opgemerkt
dat Plekkenpol in deze fase van de
competitie geen risico’ s wenst te ne-
men.

Erwin Plekkenpol krijgt
nationale titel in zicht
Mark Wassink uit Lochem verkeert
momenteel in de strijd om het Ne-
derlands kampioenschap in de
klasse E 3 in blakende vorm. Na
overwinningen in Hellendoorn en
Borculo, won hij afgelopen zater-
dag ook de enduro in Harfsen.



Wellicht voor de schrijvers en de me-
dewerkers, de beste revue tot nu toe.
Spitsvondige teksten op hedendaagse
actualiteiten gebaseerd en dat alles
doorspekt met veel humor. Het was
aan boord van The Loveboat een ko-
men en gaan van gasten van zeer uit-
eenlopende pluimages. Zo bijvoor-
beeld een echtpaar dat speciaal voor
deze cruise geld had geleend, maar de
lening van de vorige reis nog steeds
niet had afgelost. Aan een ieder die
het horen wilde vertelden ze dat ‘le-
nen’ bij de banken toch o zo gemakke-
lijk was. (Bij Wouter Bos zouden de ha-
ren op zijn hoofd rechtop gaan staan!)
En dan Kootje met zijn voorliefde voor
onder meer wietplantjes.
Vanzelfsprekend ontbrak als enter-
tainment de moderne ‘dateshow’ niet.
Dames hunkerend naar spanning en
sensatie en met een grote fantasie om
op een ‘vreemde plek’ (biljart) sex te
hebben. Het meest hilarische tafereel
speelde zich af tijdens de ‘Magic Hans
Klazan animatieshow’. Een man die
schreeuwend met een boomzaag
doormidden werd gezaagd. Een ver-
dwijntruc met een mooie meid die
vervolgens onder luid applaus weer
vanuit de zaal opdook. Joran fungeer-
de als assistent van Hans Klazan. ‘U

hebt toch wel enige ervaring met het
werk van een illusionist’, zo werd hem
gevraagd. ‘Jazeker Hans, ik heb wel
eens een meisje weggetoverd’, zo
sprak Joran. De zaal lag in een deuk,
zo ook bij de scène met twee echtpa-
ren, elk hun eigen kamer, maar met
een gemeenschappelijke douche. Leu-
ke conferences aan de bar, de ‘och-

tendgym’, kortom het publiek kwam
deze avond flink aan haar trekken.
Een compliment aan regisseur Erik
Klein Haneveld die er in slaagde een
tekststerke groep acteurs op de plan-
ken te zetten. Algeheel leider Gerrit
Borgman die er voor zorgde dat to-
neel, zang, dans perfect op elkaar aan-
sloot, waardoor er snelheid in de re-
vue zat. De zanggroep met goede
nummers en ook als zeemanskoor
met liedjes als ‘De klok van Arnemui-
den’ en ‘Aan het strand stil en verla-
ten’. Nummers die de jeugd niet meer
kent, maar die ouderen ongetwijfeld
als ‘muziek’ in de oren zal hebben ge-
klonken! De muzikale begeleiding was
in handen van een band onder leiding
van Wim Woestenenk. Een sterke
dansgroep onder leiding van Ellen Pe-
ters en Jori Bulten. 

Voorzitter Bastiaan Meijerink prees in
zijn openingswoord de revuecommis-
sie. Niets teveel gezegd, deze commis-
sie verdient bijvoorbeeld alle lof voor
de door haar gekozen kleding voor de
diverse groepen. Het zag er allemaal
verzorgd en fleurig uit. Ongetwijfeld
zullen de meisjes in de zaal diep on-
der de indruk zijn geraakt van de ma-
trozen in hun prachtige hagelwitte
pakken ! Het publiek kreeg onder
meer door de fraaie decors (groep o.l.v.
Ronald Heijink) het gevoel dat ze van-
af de kade naar The Loveboat, haar
gasten en bemanning keek. Tussen al-

le glitter en glamour door, ook misda-
dige elementen aan boord van The Lo-
veboat, maar die verklappen we niet.
Komend weekend vrijdag 21 en zater-
dag 22 november wordt de revue na-
melijk nogmaals in het dorpscentrum
opgevoerd. Kaarten, tot zolang de
voorraad strekt, zijn in het dorpscen-
trum verkrijgbaar.

Jong Gelre Vorden-Warnsveld

'Een avondje heerlijk en ontspannen
genieten van een sprankelende revue'

Wie mocht denken dat Joran van der S. (u weet wel de ‘vriend’ van mis-
daadverslaggever Peter R. de Vries) momenteel in Thailand meisjes voor
de prostitutie ronselt, komt bedrogen uit. Afgelopen zaterdagavond was
Joran himself in het dorpscentrum te Vorden, één van de gasten op The
Loveboat die een cruise door de Caralbic maakte. Hij dook plotseling op
en een bleek de zoon van de kapitein te zijn ! Vakanties doorbrengen met
een vrouw op een eiland, met rondom veel water, leek Joran ‘het einde’.
Jong Gelre Vorden-Warnsveld mag zich gelukkig prijzen dat ze al jaren
goede tekstschrijvers in haar midden heeft. Gerrit Borgman, Cordrick van
der Meulen, Annemiek Riefel, Frank ten Damme en Nout Nijenhuis waren
dit keer gelnspireerd door de serie The Loveboat die een kwart eeuw gele-
den velen aan de beeldbuis kluisterde.

Slotlied.

Begeleidende band.

Heren 1 maken prognose waar! 
Voor deze uitwedstrijd tegen Volga H2
op zaterdag 15 november moest de accu
weer opgeladen zijn en was volledig her-
stel van de blessures gewenst. Dit laatste
was echter zeker nog niet het geval. De
prognose van de NeVoBo voor deze wed-
strijd was anders heel duidelijk, herstel
na een aantal verliespotjes met een dik-
ke winst voor Dash (0-4)! Hiervoor had-
den we trouwens de prognose van de Ne-
VoBo site niet nodig om dat in te zien,
Volga stond namelijk strak onderaan!
Het blessureleed vroeg dus wederom om
creativiteit van de coach om het geteis-
terde team met deze dikke winst naar
huis te laten gaan. Aangezien de coach
van heren 1 creatief is met kleur werd
het libero shirt maar weer uit de kast ge-
trokken. Het was even zoeken, maar het
shirt was nog aanwezig, en na het betere
strijkwerk klaar voor de strijd. De eerste
set begon zoals het hoort geconcen-
treerd en voortvarend het eigen spelletje
spelen. Deze werd dan ook gewonnen
met een 15-25. Maar… als het makkelijk
gaat en de tegenstander speelt een tem-
po lager, dan is het altijd uitkijken dat je
niet mee gaat in de tempoverlaging en
minder geconcentreerd gaat spelen. Dit
fenomeen zag je dan ook eind 2e set ont-
staan, maar gelukkig op tijd kwam er
herstel en werd de 2e set gewonnen met
20-25. De derde set moest onze spelver-
deler, door de mindere passing, extra
meters maken om aanvallers in stelling
te brengen. En op een ander moment als
de passing goed was werd er op de aan-
val niet gescoord, zo wisselde deze set
met goede en slechte momenten. Dit re-
sulteerde er dan ook in dat de tegenstan-
der de ruimte kreeg om in hun spel te
komen. Deze set werd dan ook de moei-
zaamste set uit deze wedstrijd. Maar me-
de door inzet van onze libero werd de set
alsnog met 23-25 gewonnen. De vierde
set begon weer wisselend maar al snel
was de concentratie er weer en werd er
gecontroleerd naar een 11-25 winst ge-
bald. Met deze winst staan we met 6 pun-
ten verschil onder de koploper Halley.
Dit is een prima prestatie, zeker gezien
het blessureleed waaronder het team ge-
bukt gaat! De volgende wedstrijd is thuis
op 22 november om 17.00 uur tegen We-
voc H3 en daar is wederom de prognose
winst!
Heren 2 Dash boekt 4-0 zege
Het tweede herenteam van Dash heeft
de uitwedstrijd tegen’73 uit Barchem
met 4-0 gewonnen. De eerste set werd
met 25- 21 gewonnen, de tweede set met
25- 17, de derde set met 25-19, terwijl de
vierde set met 25-18 werd gewonnen.
Door deze zege klimt heren 2 naar de
eerste plek op de ranglijst. Zaterdag aan-
staande speelt het team thuis tegen Side-
Out uit Warnsveld.
Dash - Boemerang 3-1
(25-20 25-19 25-16 19-25) 
In Velden was het vorige week een wat
chaotische wedstrijd, afgelopen zater-
dag tegen Boemerang speelden de da-
mes van DASH (Bistro de Rotonde/Visser
Mode/Strada Sports) erg geconcentreerd.
De wedstrijd had namelijk een dubbele
lading; er werd gespeeld tegen de oude

trainer van DASH: Henk Wahl. De dames
van DASH waren hierdoor erg gefocust
op een goed resultaat en zij begonnen de
wedstrijd met degelijk volleybal. De voor-
sprong hadden ze al snel te pakken en
vooral serverend werd er door DASH een
hoop gescoord. Aanvallend moest er nog
wel wat gezocht worden maar de wed-
strijdspanning zorgde aan het einde van
de set voor een perfecte drive om te win-
nen en de eerste gewonnen set was een
feit. Met 25-20 werd de set binnen ge-
haald. De tweede set leek een kopie van
de eerste, al werd er door DASH slimmer
en aanvallend beter gespeeld. Boeme-
rang had moeite met de keuzes die de
spelverdeelster maakte en de trainer van
DASH koos voor een paar slimme time-
outs en wissels. Hierdoor werd DASH al-
maar enthousiaster en haalde ook deze
set binnen met 25-19. De derde set had
een zogenoemde 'slow start'. Boemerang
en DASH gingen gelijk op en Boemerang
probeerde serverend de wat mindere
passers aan de kant van DASH op te zoe-
ken. Na wat geschuif en goede samen-
werking in het achterveld werd dit bij
het passeren van de 10 punten opgelost
en konden de dames van DASH hun goe-
de spel voortzetten. Na een goede service
serie werd Boemerang zelfs lang onder
druk gehouden en werd de derde set ook
gewonnen! Met 25-16 was de overwin-
ning van de wedstrijd een feit. De vierde
set startte DASH weer overtuigend. Ser-
verend en aanvallend werd er volop ge-
scoord maar bij het passeren van de 10
punten kwam Boemerang steeds dich-
terbij. Ze begonnen beter te serveren en
bij DASH nam de concentratie iets af.
Boemerang sloop naar de 20 punten en
DASH had moeite erbij te komen... Na
wat goede blokkerende acties wist Boe-
merang toch nog de laatste set mee naar
Eibergen te nemen. Ondanks het verlies
van de laatste set waren de dames uit
Vorden zeer blij met de vier punten en
nemen hier de positieve punten mee om
volgende week bij Favorita te schitteren!!
(Kom kijken: om 15.00 uur in Dinxperlo).
Uitslagen:
Volga HS 2 - Dash HS 1 0-4
GeKoMo Riv... DS 4 - Dash DS 6 4-0
Tornax DS 2 - Dash DS 5  4-0
Volga HS 4 - Dash HS 3 3-1
Dash DS 3 - WIK Steenderen DS 2 2-3
Dash DS 2 - Side-Out DS 1 1-3
Dash DS 4 - Favorita DS 4 1-3
Dash MB 2 - SV Loil MB 1 2-3
Dash MC 2 - BVC'73 MC 1 2-3.

Programma:
Dinsdag 18 november:
20:15 -  Dash MB 1 - Brevolk MA 1 BEKER
Donderdag 20 november:
18:00 - Dash MC 1 - GREVEN B... MC 1 
20:45 - D.O.C. STAP ... DS 4 - Dash DS 2 
21:00 - Side-Out DS 3 - Dash DS 3 
Vrijdag 21 november:19:30 - Blok'71/S DS
1 - Dash DS 4 IJsselweide 
Zaterdag  22 november: 
9:00 - D.O.C. STAP ... MC 3 - Dash MC 1 
14:15 - Longa'59 MB 4 - Dash MB 2
15:00 - Dash DS 6 - WIVOC DS 4 
15:00 - Dash HS 2 - Side-Out HS 2 
15:00   Favorita DS 1 - Dash DS 1 
17:00 - Dash DS 5 - S.v. Harfsen DS 3 
17:00 - Dash HS 1 - Wevoc HS 3 
17:00 - Dash HS 3 - Labyellov HS 4.

Vo l l e y b a l

Sint Joris 1 - Ratti 1
Na twee nederlagen op rij waren de
heren van Ratti 1 gebrand op een goed
resultaat. Hekkensluiter Sint Joris was
de gastheer. Ratti begon goed en liet
zien waar het voor gekomen was. Met
goed combinatiespel was Ratti direct
gevaarlijk. Als in de eerste minuut
werd een inzet van Sandor Verkijk van
de lijn gehaald door een verdediger
van Sint Joris. Na een minuut of tien
kwam Sint Joris voor het eerst serieus
op de helft van Ratti. Een hoekschop
was hun beloning. Bij het wegkoppen
van deze bal kreeg Fabian Dijkman
een elleboog vol op zijn oog. Hoewel
geen sprake van opzet was, moest Fabi-
an het veld wel verlaten. Jorick Wol-
sink deed het als zijn vervanger, met al
een wedstrijd bij het tweede elftal in
de benen, naar behoren. Na een half
uurtje kwam Ratti op 0-1. Michiel Gud-
de werd in de 16 gevloerd. Gijs Klein
Heerenbrink schoot de strafschop
overtuigend tegen de touwen. Na dit
moment zette Sint Joris wat aan. De
ploeg bleek toch behoorlijk te kunnen
voetballen. De sterk spelende doel-
man, Wouter Gudde, redde tot twee

keer toe bekwaam. De rust werd met
de 0-1 voorsprong gehaald. Na rust be-
gon Ratti wederom goed. Sandor Ver-
kijk brak op rechts door en legde de
bal goed terug op de inkomende Gijs
Klein Heerenbrink. Zijn inzet werd
echter door een verdediger met kunst
en vliegwerk van de lijn gehaald. In
het vervolg van de tweede helft was
Sint Joris meer in balbezit maar was
het Ratti dat de grootste kansen kreeg.
Michiel Gudde kwam tot twee keer toe
alleen voor de keeper, die beide keren
de sterkste bleek. De wat warrig lei-
dende scheidsrechter kwam in de
tweede helft in de problemen. Sint Jo-
ris gebruikte alle middelen om Ratti
het voetballen onmogelijk te maken.
Harde overtredingen en veel verbaal
geweld was het gevolg. Een minuut of
tien voor tijd stompte keeper Gudde
een bal goed weg boven een speler van
Sint Joris. Tot ieders verbazing (ook die
van Sint Joris) floot de scheidrechter,
geruime tijd na het bepalende mo-
ment, voor een strafschop. Ratti werd
zeer sterk benadeeld door deze vreem-
de en onterechte beslissing van de
leidsman. Sint Joris verzilverde het
buitenkansje. De laatste minuten wa-
ren om snel te vergeten. De scheids-

rechter voelde zich genoodzaakt de
wedstrijd te staken na wederom
scheldkanonnades van Sint Joris,
waarbij de assistent scheidsrechter
zich helemaal liet gaan. Na een afkoe-
lingsperiode en een gesprek met beide
aanvoerders, besloot de scheidsrech-
ter alsnog de wedstrijd uit te laten spe-
len, maar wel met een andere assis-
tent aan de zijde van Sint Joris. Na het
laatste fluitsignaal voelde Ratti zich
echt bestolen. Volledig onterecht en
onnodig liet Ratti twee punten achter
in Braamt. Door overwinningen van
directe concurrenten Wolfersveen en
Carvium zakte de ploeg van Eric Gijs-
berts naar de zevende plaats. Komen-
de zondag vrijaf, de twee thuiswed-
strijden erna zijn tegen Carvium en
Wolfersveen. De kans om te laten zien
dat Ratti in de subtop van de zesde
klasse D thuishoort. 

SDOUC 1 - Ratti 1 (dames)
Afgelopen zondag tegen koploper
SDOUC. Al binnen twee minuten liep
Ratti achter de feiten aan. De verdedi-
ging van Ratti werkte de bal niet zorg-
vuldig weg en een speelster van
SDOUC reageerde alert en schoot pri-
ma binnen. 1-0. Ratti was hierna met-

een wakker geschud en probeerde
kort op de man te dekken. In de 23e
minuut had Ratti eindelijk een ant-
woord op de vlotte openingstreffer.
Een mooie een-twee van Gerdien Pep-
pelman en Gerrie Brummelman zorg-
de dat de bal bij Rianne Meijerink be-
landde. Zij klopte de keepster met een
prachtschot. 1-1. De scheidsrechter
speelde de eerste helft een te grote rol
door met verkeerde beslissingen de
aandacht op zich te vestigen. Ratti pro-
beerde de frustratie om te zetten in
voetbal. SDOUC bleef volop in de aan-
val en liet met mooi combinatiespel
zien een terechte koploper te zijn. In
de 30e minuut werd een klutsbal niet
goed weggewerkt door de Ratti verde-
diging en kwam SDOUC wederom op
voorsprong. 2-1. Nog voor de rust wist
SDOUC de voorsprong verder te ver-
groten naar 3-1. Dit was tevens de rust-
stand. Na de rust kwam SDOUC weder-
om vlot uit de startblokken. Een snel-
le aanval resulteerde in een doelpunt.
4-1. Ratti liep achter de feiten aan,
maar zoals de stand liet doen blijken
werd Ratti niet glashard weggespeeld.
Sporadisch kwam Ratti er goed uit en
de keepster van SDOUC moest de twee-
de helft nog wel flink aan de bak. De

achterhoede van Ratti was soms wat
ongelukkig in de verwerking van de
ballen en SDOUC profiteerde hier gre-
tig van. In de 24e minuut kwamen ze
wederom tot scoren. 5-1. Nog geen vijf
minuten later werd de schade voor
Ratti nog groter. 6-1. Het laatste kwar-
tier van de wedstrijd was voor Ratti.
De einduitslag bleef echter een geflat-
teerde 6-1. SDOUC zeker een goed
team met mooi combinatiespel, maar
zonder hulp van de scheidsrechter
was het een objectievere en leukere
wedstrijd geweest. Aanstaande zondag
rust en de week daarop thuis tegen
Varsseveld 2.
Uitslagen: Ratti 5 (zat) - FC Zutphen 9
(zat) 4-7. Ratti D1C - Pax D3 2-3. Ratti
F1C - DVC '26 F9 9-0. Ratti 3 (zon) - Wit-
kampers 8 (zon) 5-2.  Vorden B2 - Ratti
B1D 0-2. FC Zutphen C4 - Ratti C1.
Steenderen E2 - Ratti E1C 2-1. Sint Joris
1 (zon) - Ratti 1 (zon) 1-1. Ajax B 3 (zon)
- Ratti 2 (zon) 2-2. Be Quick Z. 5 (zon) -
Ratti 4 (zon) 3-3. SDOUC DA1 (zon) -
Ratti DA1 (zon) 6-1.
Programma: 
Zaterdag 22 nov.: Ratti E1C - Eefde SP
E3. Warnsveldse Boys D5 - Ratti D1C.
HC '03 F4 - Ratti F1C.
Zondag 23 nov.: SDZZ 5 - Ratti 2 (zon).

Vo e t b a l



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

Peter Hoefnagels schrijft vrolijke en
ernstige gedichten en de bezoekers
luisteren graag als hij ze voordraagt in

het TheaterOnderdeMolen. Nieuwe lie-
deren, nieuwe teksten en de oude, be-
kende sfeer is terug in dit theater, waar-
aan zovelen zulke goede herinnerin-
gen hebben. 
Daarom blijft het prachtige lied uit de
oude jazz 'What a Wonderful World",
waarmee het publiek de warme foyer
en de pauze ingaat. 

Na de pauze hoopt men dat het begint
met Martine's "Harlequino", de door

haarzelf gecreëerde marionet, die
speelt alsof hij echt is en die echt is als
hij speelt. Zij speelt al twaalf jaar in al-
le theaters die voor haar open gingen,
nu voor het eerst in het TheaterOnder-
deMolen. 

Reserveren aanbevolen: tel. (0575)
55 69 87 Lindescheweg 29, 7251 NJ,
Vorden. De entreegelden dienen tot
het onderhoud en voortbestaan van
het monument De Lindesche Molen.

Boeiend variété-programma
Zondagmiddag 23 november pre-
senteert het Theater onder de Lin-
desche Molen een aangenaam va-
riété-programma met medewer-
king van Kees de Brulne aan de pi-
ano, Jos Driever is een meester op
saxofoon en clarinet. Deze muzi-
kanten spelen vele soorten muziek.

Voor de landelijk actie De Dag van Res-
pect, had de school in buurtschap
Varssel de burgemeester uitgenodigd.
In het lesprogramma is eveneens aan-
dacht besteed aan dit thema. In de
centrale ruimte zitten alle kinderen
bij elkaar in spanning te wachten op
de burgemeester. Als Henk Aalderink
zich voorstelt en een praatje maakt
met de kinderen, is het ijs snel gebro-
ken. Op het podium voert een groep
leerlingen enkele korte toneelstukjes
op. Zij laten zien hoe respectloos om-
gegaan wordt met mensen. Daarna
volgt de herhaling hoe wel respect ge-
toond wordt. Aalderink legde aan de
leerlingen uit wat de taak is van de
burgemeester en wat de gemeente-
raad doet. “Wij moeten voor alle men-
sen in onze gemeente het naar de zin
maken. Niet alleen voor jongeren
maar ook voor ouderen. Hoe ga je
daarmee om is dan heel belangrijk”,
gaf Aalderink als voorbeeld. En wat
jullie zo net zagen kun je goed het ver-
schil zien hoe het hoort en hoe het
niet hoort”. 

“We gaan nu weer naar de klassen”,
zegt de juf even later. De leerlingen
pakken de stoeltjes en lopen naar hun
lokaal. De allerkleinsten kijken nog
eens achterom naar die meneer met
die mooie ‘ketting’. De groepen 6, 7 en
8 zitten in rode shirts met het em-
bleem ‘respect’ erop gedrukt. De bur-
gemeester vertelt over zijn jeugd, op-
leiding, zijn bedrijf en hoe hij in de po-
litiek is gekomen. Aalderink krijgt vol-
op aandacht van de kinderen. Hij is ge-

boren op een boerderij in Almen. “Als
er een kalfje geboren wordt is het nog
zo klein. Daar moet je met respect
mee omgaan. Enkele weken geleden
was er een zwerfvuil opruimdag. Als je
zomaar papier of andere rommel op
straat gooit, toon je geen respect voor
mens en natuur. Gooien jullie wel
eens papier op straat?” vroeg meester
Aalderink. Geen enkele vinger ging
omhoog. Is dat echt niet zo? Echt
niet?”, herhaald Aalderink lachend de
vraag. 

Met respect omgaan met elkaar in de
klas is voor kinderen belangrijk. “Wie
heeft er wel eens ruzie? Waar gaat het
dan over? Hoe los je dat dan op?”,
vroeg Aalderink door. De leerlingen
kwamen zelf met de antwoorden.
“Ook grote mensen hebben soms ru-
zie. Over een schutting bijvoorbeeld.
Mensen praten niet met elkaar en dan
lost het ook niet op”, doceert Aalde-
rink. Bij pesten wordt een kind veel
verdriet aangedaan. Ook via msn
komt dit voor. “Wij spreken af dat we
dat nu nooit meer doen! Ook bij ge-
bruik van een computer en (mobiele)
telefoon moet je netjes met mensen
omgaan”.

Bijna elke leerlingen heeft een mobiel-
tje, bleek uit de vraag die de burge-
meester stelde. Ook het gebruik van al-
cohol bij jeugdigen kreeg volop aan-
dacht en de gevaren die daarbij (o.a.
hersenbeschadiging) ontstaan. Enkele
leerlingen hadden wel eens iets ge-
dronken. “Heel vies!”. 

De leerlingen hadden zich goed voor-
bereid op het bezoek van de burge-
meester. Veel vragen werden gesteld.
“Hoe word je burgemeester. Is daar
ook een opleiding voor? Commissaris
van de Koningin, wat is dat? Waar
woont de burgemeester. Woont u in
een burgemeestershuis? Hoe groot is
Bronckhorst? Zijn er genoeg winkels,
huizen en parkeerplaatsen? Verdient
u veel geld als burgemeester? Heeft u
veel vrije dagen? Komt u veel op scho-
len? Wat doet u allemaal op een dag?
Aalderink verwees ook naar zijn web-
site (henkaalderink.nl). “Hierop kun je
ook zien wat ik doe”. En natuurlijk
kwamen er veel vragen over de ‘ket-
ting’ van de burgemeester. “U heeft
een ketting om, waarvoor is dat? Is die
ketting écht van zilver?”

Na het vragenrondje had de burge-
meester zelf ook nog een vraag aan de
kinderen. Ik ben nu hier op school ge-
weest, maar komen jullie ook bij mij
op bezoek? Dat vonden de kinderen
geweldig!. Met een groot applaus ver-
liet de burgemeester het lokaal. “Ik
vond het heel leuk. Daarmee houd je
aansluiting met de jeugd. Ik hoor zelf
ook weer nieuwe dingen zoals de taal
die ze gebruiken bij de computer”,
lacht Henk Aalderink. 
“Elke keer komen er ook andere vra-
gen en heel spontaan”. De kinderen
vonden het bezoek van de burgemees-
ter heel mooi. Bo: “Vragen stellen vond
ik het leukst”. Tamara vond het
mooist, dat de kinderen op bezoek
mogen bij de burgemeester en de ei-
gen site die hij heeft. “Hoe hij vertelt
over de ketting en de voorbeelden over
respect”, vond Ivo boeiend. Tom: “Die
informatie over de ketting en waar hij
woont”, vond ik leuk. En over respect:
“Hij legde goed uit hoe je het pesten
op kunt lossen en wat je er zelf aan
kunt doen”.

De Dag van Respect

Burgemeester in discussie met
leerlingen CBS Varssel

Kinderen vinden het altijd prachtig als de burgemeester op school komt.
En helemaal als hij of zij ook nog de ambtsketen om heeft. Kinderen stel-
len daar ook altijd vragen over. Burgemeester Henk Aalderink van
Bronckhorst bezoekt veel scholen in zijn gemeente en is daar aangewend.
De ‘ketting’ heeft veel aantrekkingskracht op kinderen. Op de CBS Varssel
ging Aalderink afgelopen donderdag in discussie met de kinderen over
respect.

Burgemeester Henk Aalderink met leerlingen in discussie over respect.

In de raadszaal werd Karen Pijnen-
burg, haar man Peter en de drie kinde-
ren welkom geheten op deze ‘bijzon-
dere’ dag. Namens de gemeenteraad
werd het woord gevoerd door de nes-
tor, Herman Gosselink. Burgemeester
Henk Aalderink deed dit namens het
college en Paul van Gog namens de
ambtenaren en het management-
team. 

Namens de griffieafdeling kwamen de
lovende woorden van Gert Jan Mugge.
Raadslid Piet Noordijk kreeg de la-
chers op zijn hand met zijn optreden
als buitengewoon ambtenaar van de
gemeente Bronckhorst. “Het is een
eenmalig optreden van mij en ook
uniek om een scheiding uit te spreken
in plaats van een huwelijk”. Inwoner
Bertus Lubbers, die vaak bij raadsver-
gaderingen en andere bijeenkomsten
van de gemeente aanwezig is, wist op
zijn eigen wijze en ludieke manier de
waardering van de bescheiden griffier
uit te drukken met allerlei verrassen-
de attributen. 

Karen Pijnenburg bedankte tot slot ie-
dereen voor de prettige samenwer-
king, de mooie woorden van de spre-
kers en zij waardeerde het bijzonder
dat er zoveel mensen waren gekomen.
Met het overhandigen van een kunst-
werk door Pijnenburg, voorstellende
een drie-eenheid (college, gemeente-
raad en afdeling griffie) aan de nestor
van de raad, Herman Gosselink, gaf zij
uiting aan de fijne samenwerking als
griffier bij de gemeente Bronckhorst.
In de hal van het gemeentehuis werd
het afscheidsfeestje met de aanwezige
relaties van Pijnenburg voortgezet.

Het project Toekomstvisie voor de ge-
meente Bronckhorst moet Karen Pij-
nenburg nog afronden. Daaraan heeft
ze met veel plezier gewerkt. Maar wat
haar vooral is bijgebleven is de leuke
organisatie om voor te werken met
mensen die enthousiast zijn, heel
hard werken en samen met het colle-
ge en de gemeenteraad, Bronckhorst
goed willen besturen. “En ook nog op
de kaart zetten want dat is ook leuk.
Dat ik daar een rol in mag vervullen is
heel plezierig”. 

Volgens Pijnenburg is het ook uniek
dat ze als griffier lid is van het ma-
nagement team. “Ik denk dat Bronck-
horst daarmee de enige gemeente is in
Nederland. Het werkt perfect en daar-
door zijn de lijnen heel kort”. 

Pijnenburg was voor de herindeling
tweeënhalf jaar griffier in de voorma-
lige gemeente Zelhem en vanaf 1 ja-
nuari 2005 griffier in Bronckhorst. In
totaal was zij zes jaar griffier. 

“De functie van griffier bestaat pas
vanaf maart 2002 toen ik in Zelhem
begon”, kijkt ze terug. Van huis uit is
ze gezondheidswetenschapper en
heeft gestudeerd aan de universiteit
van Maastricht. Pijnenburg gaat weer
werken in de psychiatrie waar ze in
het verleden al ervaring heeft opge-
daan. “Het is voor mij dan ook geen
onbekend terrein”. 

De taak van een griffier is veel omvat-
tend. Pijnenburg over haar werkzaam-
heden: “Het allerbelangrijkste is om er
voor te zorgen dat de gemeenteraad
besluiten kan nemen. Daarbij is het
hele logistieke proces belangrijk. 

Ook de kwaliteitsslag hebben we ge-
maakt samen met de ambtelijke orga-
nisatie. Daar is veel tijd en energie in-
gegaan. Verder moeten er goede af-
spraken gemaakt worden tussen colle-
ge en raad over het dualisme en hoe
besturen we het met elkaar. Dat pro-
ces van aanjagen en managen is ook
een heel belangrijke taak geweest”. 

Verder had de griffier te maken met
25 raadsleden en zo’n twaalf commis-
sieleden die aandacht willen en soms
om coaching, begeleiding of hulp vra-
gen. Uiteindelijk is de griffier ter on-
dersteuning van de gemeenteraad. 

Pijnenburg: “Maar de raad kan zijn
werk alleen goed doen als er een goe-
de samenwerking is met het college.
Raadsleden werken overdag en zijn
niet beschikbaar om de gemeente te
besturen. De raad heeft een vooruitge-
schoven post in de vorm van een grif-
fier die dat soort contacten onder-
houd en ook voor een goede zaak
strijd als het gaat om het raadsbe-
lang”.

Karen Pijnenburg werkt het liefst op
de achtergrond. Ze bekend dan ook
enorm te hebben opgezien tegen de af-
scheidsreceptie. “Ik hou daar gewoon
niet van. Het liefst was ik met mensen
in de kroeg een biertje gaan drinken.
In zo’n functie kan dat natuurlijk
niet”, zegt ze lachend. “Maar ik waar-
deer het enorm dat er zoveel mensen
zijn gekomen en de mooie woorden
die ze tot mij gericht hebben”.

Veel waardering 
bij afscheid griffier
Karen Pijnenburg

Griffier Karen Pijnenburg van de gemeente Bronckhorst heeft afgelopen
donderdag afscheid genomen. Tijdens de informele receptie kreeg
Pijnenburg, die bijna vier jaar griffier was, lovende woorden te horen van
de sprekers. De gewaardeerde woorden werden onderstreept met cadeaus.

Griffier Karen Pijnenburg met het kunstwerk dat even later wordt aangeboden aan de
nestor van de raad, Herman Gosselink.
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Twee scooters van scooter-cross.nl
team hebben aan deze energieverslin-
dende cross meegedaan. Normaal ge-
sproken zijn ze met drie teams van de
partij, maar Bart Roenhorst en Rik
Rietman konden hier helaas niet bij
aanwezig zijn. Vrijdagavond gingen de
vier rijders richting Twente, vergezeld
van een tiental supporters. Die avond
vond de technische keuring plaats
waarna alle brommers in het parc fer-
mée gestald werden. Bij deze keuring
wordt nauwkeurig naar banden, rem-
men en technische conditie van de

machine gekeken. Nadat beide scoo-
ters goed gekeurd waren, was er tijd
voor een feestje omdat een van de rij-
ders die dag jarig was. Door de organi-
satie was er een grote tent neergezet
waar men kon genieten van muziek
en een hapje en een drankje. 
Zaterdagmorgen 1 november werd er
dus om negen uur gestart door middel
van een ‘Le Mans start. Na een goed
half uur waren de eerste problemen
voor Rob IJzereef en Joeri Mars. Een af-
gebroken achterveer staakte voor en-
kele minuten de strijd. De scooter van

Nick Brunsveld en Sjoerd Schierboom
hield er met een goed uur mee op
doordat de vertanding van de over-
brenging door midden brak. Deze
ging een goed uur later weer kapot
waarna ze het laatste setje eraan
moesten wagen. Het verloop van de
wedstrijd was zeer positief. Na enkele
uren stonden Rob IJzereef en Joeri
Mars met enkele ronden verschil bo-
venaan. Nick Brunsveld en Sjoerd
Schierboom stonden op een gedeelte-
lijke 5e plek doordat ze een goed uur
eruit hebben gelegen door technische
mankementen. Om iets voor vier uur
werd de laatste ronde gereden waarna
de acht uur erop zat. Rond zes uur was
de prijsuitreiking in de tent. Hier kre-
gen Rob IJzereef en Joeri Mars te horen
dat ze de eerste plek hadden behaald.
Hiervoor ontvingen ze een prachtige
bos bloemen en een mooi beker! Het
team van Nick Brunsveld en Sjoerd
Schierboom behaalde een 5e plek. 
Dit was tevens de laatste brommer-
cross van het jaar 2008 voor scooter-
cross.nl Bij elke cross is er door dit
team een podiumplek gehaald wat
toch zeer knap te noemen is. Er is nu
enkele maanden de tijd om de scoo-
ters voor volgend jaar gereed te ma-
ken. Er zullen enkele technische wijzi-
gingen worden doorgevoerd om de
scooter nog beter te preparen voor de
cross. Dit gaat natuurlijk niet zonder
steun van sponsoren. Een tiental spon-
sors heeft zich sterk gemaakt voor dit
team, maar nieuwe sponsoren zijn na-
tuurlijk altijd welkom.
Kijk gerust op scooter-cross.nl voor
meer informatie 
Op 3 en 4 januari is er een indoor cross
in de manege in Vragender waar ze
ook te zien zijn.

Prima afsluiting crossseizoen

Team scooter-cross.nl behaalt
eerst en vijfde plek

In het Twentse Lonneker werd op zaterdag 1 november de jaarlijks terug-
kerende 8-uren brommercross verreden. ’s Morgens om negen uur was
het startschot en rond vier uur ’s middags kwamen de laatste crossers
over de finishlijn.

Al deze wijnen hadden dit jaar meer-
dere sterren gekregen.
Plus was dit jaar dan ook alweer voor
de vijfde keer uitgeroepen tot Beste
Wijnsupermarkt van Nederland. Van-
daar dat Hans Eland het tijd vond om
Hengelo ook kennis te laten maken
met al deze heerlijke wijnen. Dit werd

dan ook zeer gewaardeerd. De mensen
werden verwend en naast de heerlijke
wijnen werden er ook tal van andere
heerlijkheden geserveerd. Van heerlij-
ke hapjes en gevulde champignons tot
en met biefstukpuntjes met olijven. 
Dit samen met de wijnen was natuur-
lijk echt genieten, zoals het ook be-

doeld is. Na een hele avond proeven,
was het zó gezellig dat iedereen tot
het laatst bleef. 

Daarna werd de avond afgesloten met
een presentje van Plus Hans Eland en
gingen de mensen weer naar huis met
tal van ideeën om straks van decem-
ber een heerlijke feestmaand te ma-
ken!
Alle geproefde wijnen zijn ook te ver-
krijgen bij de Plus in Hengelo.

Wijn proeven bij Plus Hans Eland
is écht genieten!

Woensdagavond 12 november was het genieten bij de wijnproeverij van
Plus Hans Eland. In zaal Langeler konden bij diverse importeurs tal van
wijnen worden geproefd.

Bij diverse importeurs kon tal van wijnen worden geproefd.

Ter gelegenheid van de bijzondere ver-
jaardag van de technisch directeur
houdt Bronkhorst High-Tech b.v. drie
bijzondere evenementen. De Bronk-
horst Familiedag van afgelopen maan-
dag was de eerste activiteit. In het
nieuwe jaar worden een Bronkhorst
Relatiedag en een Bronkhorst Sympo-
sium georganiseerd. Gedurende de 'Fa-
miliedag' volgden de medewerkers op
diverse plekken in de regio boeiende
workshops over onderwerpen die alle-
maal de interesse hebben van Wybren
Jouwsma, zoals natuur, maatschappij
en creativiteit. In Zutphen werd onder
meer gewerkt aan de Museumboot in
de Museumhaven, professionele foto-
grafen verzorgden fotografiework-
shops, in Ruurlo maakten meer dan
honderd mensen schilderijen met na-
tuur als thema, RTL-weerman Reinier
van den Berg vertelde aan een groep
toehoorders alles over het weer en
weer anderen namen onder begelei-
ding een stuk hei onder handen om
jonge aanwas te verwijderen in de
buurt van Zelhem en knapten een
ruimte van een zorgboerderij op.

Feestavond
Na afloop van de workshops ontmoet-
ten alle deelnemers elkaar in de Han-
zehof in Zutphen, waar het program-
ma werd voortgezet met een bijzonde-
re presentatie van de dag, speeches, fe-

licitaties en een optreden van de
Bronkhorst Band, die dezelfde dag een
lied had gemaakt onder de bezielende
leiding van Hans Keuper (Boh Foi
Toch) in zijn studio in Silvolde. Daar-
mee kwam er nog geen einde aan het
programma, want hierna verplaatste
het hele gezelschap zich naar de Bui-
tensociëteit waar onder meer de
Dutch Diva's optraden.

De van oorsprong Friese directeur
heeft tijdens deze dag samen met zijn
familie en (internationale) relaties van
het eerste uur een 'Elfstedentocht'
langs de elf workshops gemaakt. 'Ik
vond het fantastisch allemaal', sprak
hij na afloop. 'Het enthousiasme
straalde er vanaf. Ik ben heel trots op
jullie.' Lachend voegde hij er aan toe
dat hij denkt dat velen een nieuwe
hobby zullen hebben ontdekt. Dat hij
65 is geworden, betekent overigens
niet dat Jouwsma stopt met werken.
'We gaan nog heel lang samen door',
verklaarde hij aan het publiek, doe-
lend op zijn nog een paar jaar oudere
compagnon Teus Bruggeman en hem
zelf.

Bronkhorst High-Tech
Bronkhorst High-Tech werd in 1981
opgericht door de heren Jouwsma en
Bruggeman. Beide heren voeren nog
altijd de directie, die nu wel is aange-
vuld met algemeen directeur Ben
Brussen. Het is een modern, innova-
tief en dynamisch bedrijf, dat zich be-
zighoudt met ontwikkeling, produc-
tie en verkoop van zeer hoogwaardige
meet- en regelinstrumenten voor gas-
en vloeistofstromen. Bronkhorst High-
Tech is wereldwijd actief en in Europa
is het marktleider. In Ruurlo zijn bij
Bronkhorst High-Tech 236 mensen
werkzaam, wereldwijd heeft het be-
drijf bijna 350 medewerkers in dienst.

Directeur Bronkhorst High-Tech
viert 65e verjaardag met
'Elfstedentocht'

Bronkhorst High-Tech in Ruurlo
vierde afgelopen maandag groot
feest voor alle medewerkers en hun
partners uit binnen- en buiten-
land, omdat technisch directeur
Wybren Jouwsma 65 jaar werd.
Overdag deden de meer dan zes-
honderd gasten mee aan work-
shops verspreid door de regio, 's
avonds was er een groot feest in de
Hanzehof in Zutphen.

Directeur Jouwsma krijgt in de Cactusoase in Ruurlo een schilderij aangeboden van
kunstenares Tineke Roorda en alle medewerkers die aan de schilderworkshop deelnemen
tijdens het WJ65-feest. (Fotografie GevenProductions)

De cijfers zijn verontrustend. Een
groeiende groep mensen kampt met
psychische problemen die hun leven
en samenleven ernstig ontwrichten.
Kan geloven bijdragen aan je (geestelij-
ke) gezondheid? En is dat niet wat ver-
warrend: een geestelijk verzorger die
werkt in de geestelijke gezondheids-
zorg… Wat is het eigene ten opzichte
van wat behandelaren en artsen
doen? En wat is dat voor een wereld,
die vaak wat verborgen psychiatrie?
Hoe groot is het taboe om daarin als

patiënt terecht te komen? En hoe dun
is het lijntje tussen ‘gek’ of ‘ziek’, en
‘normaal’ of ‘gezond’? Kan er open-
heid zijn in een kerkgemeenschap om
psychisch ziek zijn bespreekbaar te
maken? Zitten er ook in geloof en
godsdienst ziekmakende, of juist heil-
zame elementen?

Het wordt geen luisteravond. Naast in-
formatie geven, houdt de inleider er-
van om met de deelnemers in gesprek
te gaan over wat ze zelf meemaken op
dit gebied, en hoe ze hier vanuit hun
spiritualiteit mee omgaan. De thema-
avond wordt gehouden in het Paro-
chiecentrum aan de Spalstraat (naast
de RK Kerk) in Hengelo. De aanvang is
om 20.00 uur. De toegang is gratis. Er
is een vrije gift na afloop. Alle belang-
stellenden zijn van harte welkom!
Contactpersoon is Gerda Gosselink,
tel. 0575-464871.

Vorming en Toerusting

Thema-avond: Gezond Geloven
Op 20 november is er een thema-
avond ‘Gezond Geloven’ in Hengelo
over geloof, spiritualiteit en geeste-
lijke gezondheid. De avond wordt
georganiseerd door Vorming en
Toerusting van de gezamenlijke
kerken. Inleider is ds. Leonard van
Wijk, geestelijk verzorger in de psy-
chiatrie.
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De zaal was omgetoverd in een sfeer-
volle theaterzaal waar de drie Zimbel-
la's met hun instrumenten en toneel-
attributen erg goed tot hun recht kwa-
men.

Voor de combinatie van muziekinstru-
menten: mandoline, blokfluiten en gi-
taar/theorbe zijn niet veel muziek-
stukken geschreven. Enkele stukken
van o.a. Couperin zijn daarom door

Zimbello bewerkt. Daarnaast compo-
neerden de Turkse componist en de
Nederlandse Ig Henneman speciaal
voor het programma Repeats enkele
nummers. De Zimbella's lieten het
publiek genieten van de door hen
bewerkte versie van Variaties over "La
Follia" van A. Corelli. In de zaal was
het muisstil. Zelfs de twee aanwezige
kleine kinderen luisterden ademloos.
De combinatie van oude en nieuwe

muziek was perfect. Duidelijk sprong
de wens van het trio naar voren om ri-
tuelen te verweven met nieuwe din-
gen. Na afloop van de voorstelling ga-
ven de musici in de foyer uitvoerig uit-
leg over hun bijzondere instrumen-
ten. Deze uitleg werd door het publiek
erg gewaardeerd.

Het volgende concert van de Kunst-
KringRuurlo is op 7 december. Dan
speelt het kwartet Tango Rosa Rio.
Voor meer informatie zie 
www.kunstkringruurlo.nl

Repeats bij Kunstkring Ruurlo

Vrijdagavond 14 november trad trio Zimbello op met het bijzondere pro-
gramma Repeats in de grote zaal in het Kulturhus in Ruurlo.

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
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om teleurstellingen te voorkomen. 

NIEUWE COLLECTIES
Wenskaarten!
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DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij



naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Schotpoort
Z U T P H E N   E E R B E E K

Uw Volvo-dealer www.schotpoort-zutphen.nl

Volvo V40 1.8 Dynamic automaat
09-08-2000
126.029 km
Benzine

Van: 10.950 ,- nu voor: 8.950,-

Renault Laguna Grand Tour 1.8
Dynamique
28-06-2002
94.976 km
Benzine

Van: 10.950 nu voor: 9.450,-

Peugeot 407 1.6 16V HDIF
11-03-2005
88.004 km
Diesel

Van: 17.950,- nu voor: 16.950,-

Volvo V70  2.4T AWD automaat
12-05-2001
200.145 km
benzine

Van: 18.900,- nu voor: 16.950,-

Volvo V70 2.4 automaat
02-10-2001
215.156 km
Benzine

Van: 13.950,- nu voor: 12.950,-

De Stoven 21, 7206 AZ  Zutphen
(0575) 52 72 22

AAA UUU TTTOOO    VVVAAA NNN    DDD EEE    WWW EEE EEE KKK !!! !!! !!! !!!
Volvo XC70 2.5T AWD automaat
29-01-2003
142.339 km
Benzine

Van: 29950,-

nu voor: 27.950,-

Van 27 november 
t/m 21 december

29 en 30 november:
Demonstratie boeketten binden

5 december:
SURPRISE SURPRISE

13 december:
Gratis kinderworkshop

21 december:
Extra winkelopening

Bloemsierkunst
WIJNBERGEN

Deventerweg 25 - Laren
tel. (0573) 40 12 85

www.lochem.allesvan.nl

Winterse SferenWinterse Sferen

Gastouderbureau

Op zoek naar u?
Gastouderbureau Avonturijn staat voor kwalitatief goede, klein-
schalige opvang in een huiselijke sfeer. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen zich thuis voelen en vooral dat ze een leuke dag
hebben.

Wij zijn op zoek naar u als u:
• het leuk vindt op (kleine) kinderen te passen en samen din-

gen te ondernemen;
• enthousiast bent;
• flexibel bent;
• organisatietalent heeft;
• een kind warmte en geborgenheid kunt geven;
• voldoende ruimte heeft om een kind te laten slapen en spelen

of bij vraagouders thuis opvang wilt bieden;
• goed contact met de vraagouders belangrijk vindt.

Spreekt dit u aan of wilt u meer informatie? Laat het ons weten.
Neem gerust contact op via telefoonnummer 0573-458130 optie
3 of mail naar gob@avonturijn-ruurlo.nl, wij vertellen u graag
meer.
Momenteel zijn wij actief op zoek naar gastouders die op flexibe-
le tijden opvang kunnen bieden. Voor gezinnen in: Vorden,
Ruurlo, Eibergen, Groenlo en Hengelo (Gld.). 
Gastouders ontvangen een vergoeding van € 4,15 (0-4 jr.)
en € 4,50 (4-13 jr.) per kind per uur.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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 ...



Ontwikkeling Masterplan Vorden Centrum 

Samen met de Vordense ondernemersvereniging en woon-
corporatie ProWonen is de gemeente Bronckhorst aan de
slag gegaan met het opstellen van een zogenaamd masterplan
voor het centrum van Vorden. Voor de uitwerking van de
plannen ondersteunt MKB Reva voor het centrummanagement
en Pouderoyen Compagnons voor de stedenbouwkundige
advisering. Het masterplan Vorden Centrum is een uitwerking
van de centrumvisie Vorden 2003 en de Detailhandels-
structuurvisie Vorden 2007.

Uit de eerdere onderzoeken is gebleken dat het voor Vorden
goed zou zijn als het centrum compacter zou worden met
twee sterke polen en wat meer oppervlakte voor de winkels.
Met het masterplan wil de gemeente de kwaliteit van het
centrum verbeteren. Gemeentelijk projectmanager gebieds-
ontwikkeling Jeffrey Wassink: “Samenwerkende ondernemers
met een visie voor de toekomst zijn nodig om het centrum
van Vorden verder te versterken. Niet achteruitkijken maar
samen vooruit kijken en samenwerken aan de verbetering van
het centrumgebied. Als voorbeeld kan de komst van de HEMA
worden genoemd. Misschien nog niet op de meest ideale
locatie maar nadrukkelijk wel actief aanwezig in het centrum-
gebied.” Hij hoopt dat door de trekkende rol van de betrokken
partijen en onder regie van de gemeente deze kwaliteitsslag
kan worden gemaakt. 

Het masterplan geeft een mogelijke uitwerking van enkele
locaties en een openbare ruimte in het centrumgebied. 
Het eindresultaat van het masterplan is een wensbeeld, het
geeft de mogelijkheden voor ontwikkelingen op de betreffende
locaties aan. Vervolgens is het aan de pandeigenaren, 
ondernemers, om zelf de uitwerking op te pakken. Eén van 
de locaties die in het masterplan verder wordt uitgewerkt is 
het gebied Dorpsstraat/Molenweg.

Werk aan de winkel!

Hema

Kansen zien om te ondernemen en ook het lef hebben dit dan
te doen zijn volgens wethouder André Baars de belangrijkste
onderdelen bij de ontwikkeling van dit centrum. “Vorden is
uniek als kern in Bronckhorst, zij heeft nu de kans zich als
winkelgebied te onderscheiden van andere kernen.” Hij ziet
met name uitdagingen voor de gevestigde ondernemers. 
Zij kennen hun klanten het best en moeten blijven investeren
in hun centrum. “Nieuwe ondernemers zijn nodig om het
winkelbestand blijvend te versterken en de gaten in het
centrum op te vullen. De rol van de gemeente is meer regis-
serend geworden, partijen bij elkaar brengen en sturend
optreden via bijvoorbeeld beleid dat er is. Indien noodzakelijk
zal de gemeente door het actief aankopen in gebieden ook
trachten ontwikkelingen op gang te brengen. Uiteraard moet
de gemeente ook investeren. Dit zal de komende jaren
gebeuren, bijvoorbeeld het creëren van ruim 80 parkeer-
plaatsen voor langparkeerders aan De Bleek. Daarnaast zal
de herinrichting van het totale centrumgebied verdere vorm
gaan krijgen.” 

In de regio zijn Ruurlo en Lichtenvoorde goede voorbeelden
met vitale en leefbare centra. “Dit hopen wij in Bronckhorst
met het masterplan voor het Vordense centrum ook te reali-
seren”, zegt wethouder Baars. “Soms moet je als gemeente
het initiatief nemen als andere partijen een wat afwachtende
houding aannemen. Samenwerking met belangrijke partijen
is essentieel om gezamenlijk een vitaal centrum op te bouwen.”

Ondernemerschap is het 
sleutelwoord

Op de Bleek is een parkeerterrein gepland

Natuurlijk vinden de initiatiefnemers van het masterplan het
belangrijk om te weten wat u als inwoner en gebruiker van de
winkels en horeca in Vorden straks vindt van het masterplan
waar nu aan gewerkt wordt. Via regelmatige berichtgeving in
Contact houden wij u op de hoogte van het plan. Als het mas-
terplan in concept klaar is, organiseert de gemeente een
informatieavond om met u in gesprek te gaan over de plannen.

Inspraak
Ook volgt de gemeente een officiële inspraakprocedure waarin
u uw mening kunt geven. Via Contact krijgt u hierover tezijner-
tijd meer informatie.

Uw mening telt!

Vorden is een dorp met een historisch verleden. Begin
1900 stonden er nog boerderijen in de kom van Vorden,
in de 20ste eeuw begon het karakter van het dorp te veran-
deren. Er kwam industrie en een bloeiende middenstand. 

Een attractie van Vorden vormen ook de negen kastelen
die jaarlijks veel toeristen trekken. Het is hierdoor de parel
van de gemeente Bronckhorst. Daarnaast is het een dorp
met goede sociale-, onderwijs-, en sportvoorzieningen en
een bruisend verenigingsleven. “Waar wij nu aan werken
is het realiseren van een nog beter kloppend winkelgebied
met een gevarieerd en zo compleet mogelijk aanbod, een goe-
de bereikbaarheid, parkeersituatie, ligging en een prettige
sfeer waardoor de consument en ook de toerist er graag
winkelt“, zo zegt centrumcoach Vorden, Teun Pals, van
MKB Reva. Hij treedt op als intermediair tussen de onder-
nemers, de gemeente en de andere partijen die betrokken
zijn bij de ontwikkelingen in het centrum van Vorden. 

Kerk vanaf Dorpscentrum

De begrenzingen van het winkelgebied waren in 2006 niet
duidelijk. In de detailhandels-structuurvisie Vorden van april
2007 is door het bureau MKB Reva geadviseerd dat die duide-
lijkheid er wel moet zijn. In het masterplan is een duidelijk
kernwinkelgebied te onderscheiden. Het gebied ligt tussen de
rotonde aan de oostzijde tot de Smidstraat aan de westzijde
en de Burg. Galleestraat is een uitloper aan de noordzijde
van Vorden.

In augustus 2007 is MKB Reva, adviesorgaan voor het 
midden- en kleinbedrijf, in opdracht van de gemeente en
de VOV, begonnen met de inventarisatie van de wensen en
pandeigenaren in het centrum van Vorden. Uit de gevoerde
gesprekken is helder geworden dat een aantal bedrijven wil
verplaatsen van buiten naar binnen de kern. Andere bedrijven
hebben de wens geuit hun bedrijf te willen verplaatsen binnen
de kern in verband met de huidige te krappe huisvesting
en/of de betere locatiemogelijkheden. Er is dus een aantal
belangrijke verschuivingen c.q. toevoegingen te realiseren.
De heer Pals: “Met de ondernemers is nauwkeurig gekeken
hoe het kernwinkelgebied er nu uitziet en hoe het er uit zou
moeten zien als gekeken wordt naar het gevraagde aantal
vierkante meters brutovloeroppervlakte in relatie tot wat
aanwezig is en wat er nog bijgebouwd wordt. Bij toekomstige
ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de wensen
van de ondernemers die bij ons hebben aangegeven te willen
verplaatsen c.q. nieuw te starten”, aldus Pals.

Het kernwinkelgebied
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Ontwikkelingen Masterplan Vorden Centrum - vervolg 

Er zijn drie aandachtsgebieden die in eerste instantie voor
verbetering en versterking van het winkelgebied in aanmerking
komen en waarvan een positieve impuls naar de omgeving
kan uitgaan:
• het gebied aan de noordoostzijde van de Dorpsstraat,

Stationsstraat en de Molenweg
• de bibliotheeklocatie
• het 'dorpshart', de kruising van de Zutphenseweg, Dorps-

straat, Raadhuisstraat, Burg. Galleestraat, met als aan-
dachtspunt de inrichting van de kruising en de open ruimte
voor de kerk, het pand van de ABN-Amro en de bebouwing
op de hoek van de Zutphensestraat, Burg. Galleestraat.

Bureau Pouderoyen maakt een stedenbouwkundige visie
voor geheel Vorden, waarin het aandachtsgebied aan de
noordoostzijde van de Dorpsstraat/Stationsstraat met voor-
rang wordt uitgewerkt. De centrumcoach: “Maar daarmee
zijn wij er nog niet, er moeten ook andere zaken opgepakt
worden om ons gezamenlijke doel te bereiken”. In de steden-
bouwkundige visie van Pouderoyen komt dat tot uitdrukking.
Het verplaatsen en mogelijk toevoegen van winkels en het
herinvullen van winkellocaties is zo'n onderdeel. Ook bereik-
baarheid en parkeren is een aandachtspunt wat nadrukkelijk
op de agenda zal staan. Ook moet er een kwaliteitsslag
gemaakt worden op pandniveau, denk hierbij aan uitstraling
van het pand, luifels, etc.

Kortom er is voldoende 'werk aan de winkel' in Vorden.

Aandachtsgebieden

De Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) is opgericht in
1948 en bestaat dit jaar dus 60 jaar. Het doel van de vereniging
is in het belang van haar leden te werken en zorg te dragen
voor een goede onderlinge verstandhouding van haar leden.
Door de doelstelling op de juiste wijze uit te voeren, denk aan
o.a. goede contacten met de overheden, Kamer van Koophandel
(KvK), Midden en Kleinbedrijf (MKB), en andere plaatselijke
verenigingen, groeit het aantal leden gestaag. Alle activiteiten,
zoals zomerfeesten met braderie en kermis, koopzondagen,
brocantemarkt, eindejaarsactie, Sintintocht en het totale
kerstgebeuren, zijn ondergebracht in de stichting Vrienden
van Vorden, waarbij de VOV een aansturende rol vervult.

In Vorden verkeren wij gelukkig nog in de luxe positie dat slechts
enkele winkelpanden leeg staan en de VOV zal alles in het werk
stellen om dit zo te houden. Vandaar dat op initiatief van de VOV
en in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, KvK,

MKB-Nederland,
MKB-Reva, ProWo-
nen en Rabobank
Graafschap-Noord,
gebrainstormd is
om te komen tot een
juiste herinrichting
van het centrum van
Vorden, waardoor de
aantrekkelijkheid
van Vorden, met een
uitstekend winkel- 
en horeca-aanbod, oftewel een perfect verblijfsgebied voor
zowel de lokale bevolking als de toeristen, zal blijven bestaan.
Een en ander leggen we vast in een masterplan Vorden Centrum. 

“Vorden vormt met haar vele kastelen en mooie natuurschoon
dé parel van de gemeente Bronckhorst, waar ondernemers
veel te bieden hebben en consumenten uit de wijde omtrek
graag vertoeven”, aldus Marcel Leferink, voorzitter van de
Vordense Ondernemers Vereniging.

Vordense Ondernemers Vereniging

Het plein bij de kerk

Dorpscentrum

Wooncorporatie ProWonen beheert ongeveer 8.000 woningen
in de gemeenten Bronckhorst, Berkelland en Oost Gelre.
Vorden is één van de grotere kernen. ProWonen heeft er op
dit moment 737 woningen in beheer: 481 eengezinswoningen,
158 appartementen voor 1 en 2 persoonshuishoudens en 98
specifieke seniorenwoningen. Daarnaast verhuurt ProWonen
een aantal panden aan maatschappelijke instellingen.

Jan Stoel is manager Vastgoed bij ProWonen. Jan: ”In Vorden
zien we een extra opgave aan ouderenhuisvesting op ons
afkomen. Maar we weten ook dat er nog behoefte is aan ge-
zinswoningen en woningen voor kleine huishoudens, geschikt
voor jong en oud.” ProWonen richt zich niet alleen op de huur-
sector. Ook de betaalbare koopsector is een aandachtsgebied
van de wooncorporatie. “Een goede afstemming met de
gemeente is voor ons van groot belang om woningbouw op
de juiste plaats te realiseren. Zo maken we samen afspraken
over de woningbouw in Vorden en leggen dit vast in prestatie-
afspraken. ”Een goed voorbeeld van deze samenwerking is
het gezamenlijk (her)ontwikkelen van winkels en woningen
aan de Dorpsstraat/Molenweg in Vorden. Voor ProWonen is
niet alleen het stenen stapelen van belang. Ook een aantrek-
kelijke woonomgeving speelt een belangrijke rol bij het prettig
wonen”, aldus Jan Stoel. “Een aantrekkelijk centrum met
winkelgebied draagt hier absoluut aan bij.

Meer weten over wonen in Vorden? U bent van harte welkom
in de woonwinkel van ProWonen aan de Raadhuisstraat 5. 
Of bezoek onze website www.prowonen.nl.

ProWonen en Vorden

Dorpsstraat/Molenweg

Naast de initiatiefnemers is een consultatiegroep

opgericht als gesprekpartner. 

Hierin zitten onder meer 

• VVV Bronckhorst 

• Oudheidkundige vereniging Vorden 

• Veilig Verkeer Nederland afdeling Bronckhorst 

• gemeente Bronckhorst 

• ProWonen 

• VOV (is tevens voorzitter)

• Kamer van Koophandel Gelderland 

• en anderen. 

De consultatiegroep komt eind 2008 / begin 2009 voor

het eerst bij elkaar.

Consultatiegroep

Fietsende meisjes in Vorden

Website

Op onze website www.bronckhorst.nl
houden wij u op de hoogte over de
plannen. U kunt het Masterplan
Vorden Centrum vinden onder
infobalie � plannen en projecten �
Masterplan Vorden Centrum. 

Voor vragen kunt u terecht bij 
de heer J. Wassink van de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tel. (0575) 75 02 50.

Het concept masterplan Vorden
centrum is naar verwachting in het
voorjaar 2009 gereed. Hierop kan een
ieder zijn of haar reactie geven. Tijdens
deze periode organiseren wij ook een
algemene informatieavond. Wij
verwachten dat medio 2009 de
gemeenteraad het masterplan Vorden
centrum kan vaststellen. Hierna kan de
uitvoering, waaronder de herinrichting
van de openbare ruimte, worden
opgestart.

Werk aan de winkel, hoe nu verder?



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeente heeft grote
waardering voor alle vrijwilligers
die zich op verschillende manieren
inzetten voor onze samenleving. Zij
zijn van onschatbare waarde voor
onze gemeenschap. Met de
verkiezing 'Vrijwilliger van het jaar'
willen b en w hen in het zonnetje
zetten. We hebben uw hulp daarbij
nodig. Wij roepen inwoners,
verenigingen en instanties op om
één of meerdere vrijwilligers
(individuen of groepen) aan te
melden voor deze titel.

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
de heer J. Glandrup van de afdeling
Maatschappij en organisatie vormen
de commissie die op basis van uw
inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 5 januari 2009 in Zelhem.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
ontvangt naast de eretitel een
geldbedrag van € 250,-. Als de
eretitel naar een vrijwilligersgroep
gaat dan ontvangt deze een geld-
bedrag van  € 500,-. De andere twee
genomineerden ontvangen een
oorkonde en € 50,-. 

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt

bij deze verkiezing dat het
vrijwilligerswerk van belang is voor
grote groepen in onze gemeente of
voor de hele gemeenschap. In
aanmerking komen vrijwilligers die
actief zijn in georganiseerd verband,
bijvoorbeeld bij stichtingen of
verenigingen, maar ook bij
professionele organisaties. Ook
inwoners van andere gemeenten die
in Bronckhorst vrijwilligerswerk
doen, maken kans op de titel. De
commissie let bij de selectie van de
genomineerden op onder meer de
specifieke werkzaamheden die de
vrijwilliger nu (of eerder) heeft
verricht, de duur en omvang van de
werkzaamheden, het belang van de
activiteiten en het aantal keren dat
iemand is aangemeld. 

Individueel vrijwilligerswerk 
(zoals mantelzorg) komt niet in
aanmerking, maar de overkoepe-
lende organisaties (die zich bijvoor-
beeld inzetten voor mantelzorgers)
wel. Verder komt vrijwilligerswerk
op het gebied van politiek en religie
niet in aanmerking. Personen die in
het verleden een koninklijke
onderscheiding of het ereburger-
schap hebben ontvangen, kunnen
ook niet meedingen naar de titel.

Geef uw 'Vrijwilliger van het jaar'
op! 
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel

van 'Vrijwilliger van het jaar'
verdient? Laat deze persoon of
groep uw waardering blijken door
het onderstaande formulier in te
vullen en vóór 5 december 2008 op
te sturen (geen postzegel nodig).
Geef duidelijk aan waarom u vindt
dat deze persoon (of groep) de titel
verdient. Wij zien uw reactie graag
tegemoet. 

Aanmeldingformulieren zijn ook
verkrijgbaar bij de balie van het
gemeentekantoor en het gemeente-
huis. Vindt u het makkelijker om een
e-mail te sturen, zorg dan dat alle
gegevens en uw motivatie hierin
vermeld staan. Het e-mailadres is:
j.glandrup@bronckhorst.nl.

Voor vragen over de verkiezing kunt
u contact opnemen met de heer 
J. Glandrup, tel. (0575) 75 04 89.

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar' ? 
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

Vrijwilligers van het jaar 2007.

AANMELDING VERKIEZING 'VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2008' 

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

Naam (persoon of groep):

Adres:

Postcode: Plaats:

Tel.:

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor?): 

* zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:

Naam: Tel.:

Adres:

Postcode: Plaats:

Indien van toepassing:

Naam organisatie: Tel.:

Adres:

Postcode: Plaats:

Dit aanmeldingsformulier vóór 5 december a.s.
• inleveren bij: Jeroen Glandrup, afd. Maatschappij en organisatie Gemeente

Bronckhorst, Banninkstraat 24a, Hengelo (Gld.) 

• of opsturen naar: Gemeente Bronckhorst, afdeling Maatschappij en
organisatie, Jeroen Glandrup, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld.)

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

De provincie Gelderland besloot
vorige week drie ton subsidie te
geven voor de duurzaamheids-
aspecten van ons nieuwe gemeen-
tehuis, dat het meest energie-
zuinige gemeentehuis van Neder-
land wordt. De extra kosten om
van het gemeentehuis het 'meest
duurzame gemeentehuis van ons
land' te maken, liggen rond de
anderhalf miljoen euro. Van de
provincie is nu dus een subsidie
ontvangen. De gemeente is ook
nog in gesprek met het rijk over
een subsidie hiervoor. Het
Bronckhorster gemeentehuis

heeft straks het laagste energie-
verbruik van alle gemeentehuizen
in Nederland (36% verbruik). Dit is
64% minder verbruik dan een
standaard kantoorpand op dit
moment realiseert! De luiken voor
de ramen - die gesloten kunnen
worden als het gebouw niet in
gebruik is - zijn de meest zicht-
bare energiebespaarders. Andere
energiezuinige toepassingen in
ons bouwconcept zijn 3-laagsglas
en sterk isolerende materialen en
apparaten die weinig warmte
uitstralen.

Provincie geeft subsidie voor
duurzame aspecten nieuwe
gemeentehuis

Ontdek Gelderland met bus of trein.
De proef Vrij Reizen voor Wmo-ers
die op initiatief van de provincie
Gelderland is gestart, loopt nog door
tot 1 maart 2009. Binnen deze proef
kunnen mensen met een functie-
beperking uit de regio Achterhoek,
waaronder ook Bronckhorst valt,
Apeldoorn en Ede binnen de eigen
regio vrij reizen met het gewone
openbaar vervoer. U mag ook met
een rolstoel of rollator meereizen

met de bus en de trein. Let echter
wel op dat u uw rolstoel plaatst op
de daarvoor aangewezen plek in de
bus of trein, tegen de rijrichting in.
Het gebruik van rolstoelen is niet in
alle treinen en bussen mogelijk. Er
is aangegeven of een bus of trein
over een lage vloer beschikt en dus
voor rolstoelers toegankelijk is.
Scootmobielen mogen helaas niet
mee. 

Meer info?
Wilt u meer informatie over de
proef Vrij Reizen voor Wmo-ers,
bel dan met de speciale
informatielijn (055) 580 12 56 
of kijk op 
www.vrijreizenwmo-ers.nl.

Wmo-ers doe mee, probeer gratis OV



Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst op 
5 januari 2009 in Zelhem worden de
kampioenen van 2008 gehuldigd. Als
u een persoon of een club kent die
het afgelopen jaar kampioen
geworden is op sportief of cultureel
gebied, dan kunt u dit tot 
5 december a.s. aan de gemeente
doorgeven. De huldiging van de
kampioenen is een blijk van
waardering van de gemeente en
haar inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen. 

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

eerste prijs behaald tijdens een
nationaal kampioenschap 

• de persoon of club heeft een
eerste, tweede of derde prijs
behaald tijdens een Europees of
wereldkampioenschap 

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

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

Wilt u enkele (digitale) foto's of (nog
leuker) een filmpje van de persoon
of groep/club tijdens beoefening van
de discipline bij de aanmelding voe-
gen? De foto's/film worden gebruikt
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Heeft
u hier vragen over, dan kunt u
contact opnemen met Jeroen
Glandrup afdeling Maatschappij en
organisatie, tel. (0575) 75 04 89. 

Aanmelden
Een aanmeldingsformulier treft u
hierbij aan. U kunt het formulier met
bijlagen tot 5 december a.s. naar de
gemeente sturen (geen postzegel
nodig), afgeven, of de gegevens
mailen naar 
j.glandrup@bronckhorst.nl

Aanmelden van Bronckhorster kampioenen 
Voor feestelijke huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2009

Kampioenen 2007

AANMELDEN KAMPIOENEN SPORT OF CULTUUR VAN HET JAAR 2008

Ik wil de volgende kampioenen van 2008 aanmelden:

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

Adres:

Postcode: Plaats:

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

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Tel.: Tel.:

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Kampioenstitel:

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

Naam: Tel.:

Evt. naam organisatie

Adres:

Postcode: Plaats:

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

Dit aanmeldingsformulier vóór  5 december a.s.

• inleveren bij: Jeroen Glandrup, afd. Maatschappij en organisatie Gem. Bronckhorst, Banninkstraat 24a, Hengelo (Gld.) 

• of opsturen naar: Gemeente Bronckhorst, afdeling Maatschappij en organisatie, Jeroen Glandrup, 

Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld.)

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

Alle gemeenten van Nederland
hebben van het rijk eenmalig de
mogelijkheid gekregen om mensen
met een laag inkomen 50 euro extra
te geven. De gemeente Bronckhorst
vindt het van groot belang om
aandacht te hebben voor de
financiële positie van mensen met
de laagste inkomens en maakt dus
graag gebruik van deze regeling. 
B en w besloten dit vorige week.
Bronckhorster huishoudens met
een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum kunnen hierdoor
in december een extra bedrag van
50 euro op hun rekening over-
gemaakt krijgen! Fijn natuurlijk,
omdat deze laatste maanden van
het jaar vaak dure tijden zijn. 

Hoe?
Inwoners van de gemeente die in
2008 een toekenning op de
aanvraag Declaratieregeling
hebben gekregen hoeven niet te
reageren. Zij krijgen dit bedrag van

50 euro automatisch op hun
rekening overgemaakt!

Heeft u een laag inkomen, maar in
2008 geen aanvraag Declaratie-
regeling ingediend en wilt u graag
weten of u in aanmerking komt voor
deze bijdrage, kijkt u dan op de
website www.50eurovoorminima.nl.
U kunt berekenen of u in
aanmerking komt. Een aanvraag-
formulier kunt u vervolgens
telefonisch opvragen bij de
gemeente: (0575) 75 02 50. Ook kunt
u het aanvraagformulier down-
loaden via www.bronckhorst.nl. Het
formulier kunt u tot 31 december
2008 opsturen aan de gemeente
Bronckhorst, afdeling Werk,
inkomen en zorg, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Doen! Wij hopen dat zoveel
mogelijk mensen met een
minimuminkomen zich
aanmelden. U heeft er recht op!

50 euro voor alle minima 
Heeft u een minimuminkomen, dan
heeft u recht op deze extra bijdrage!

Direct na de herindeling in 2005
stelde de gemeente een monumen-
tencommissie in. De taken van de
monumentencommissie strekken
zich uit over de gemeentelijke
monumentenverordening en de
Monumentenwet van 1988. Het
reglement van de verordening regelt
de taak, de samenstelling en
werkwijze van de monumenten-
commissie. Het college benoemt de
leden van de monumentencommis-
sie voor een zittingsperiode van vier
jaar. Herbenoeming is mogelijk. 

De gemeente vindt dat de continuï-
teit gewaarborgd moet worden en
dat voldoende doorstroming van de
leden van de gemeentelijke monu-
mentencommissie noodzakelijk is.

Daarom zoeken wij vier nieuwe
leden voor onze gemeentelijke
monumentencommissie 

Om deze vacatures op te vullen
zoeken wij enthousiaste personen,
liefst met een archeologische,
kunst-, cultuur- of bouwhistorische
achtergrond. Wij zoeken deskun-
digen die beschikken over de
benodigde vaardigheid en ervaring
om voorgelegde bouwplannen te
kunnen beoordelen en over de
herselectie van de gemeentelijke
monumentenlijst te kunnen
adviseren. Vanwege de geografische
spreiding ontvangen wij graag
reacties van inwoners uit de
gebieden Hengelo (Gld), Hummelo
en Keppel of Zelhem.

De monumentencommissie bestaat
uit negen personen. De commissie
vergadert maandelijks, op iedere 3e
woensdagmorgen van de maand. 
De vergaderingen zijn openbaar. 
Voor het bijwonen van de
vergaderingen verstrekken wij een
vergoeding. Schriftelijke reacties
kunt u vóór 3 december 2008 richten
aan b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
of per e-mail: 
sollicitaties@bronckhorst.nl

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer 
C. Hofs, secretaris van de
monumentencommissie, 
tel. (0575) 75 03 52.

Gaan gemeentelijke monumenten u aan het hart?
Gemeente Bronckhorst zoekt vier leden voor de
gemeentelijke monumentencommissie

Bronckhorst is in 2008 uitgeroepen
tot 'sterlocatie' door Landschaps-
beheer Nederland. Dit houdt in dat
op Boomfeestdag op 18 maart 2009
alle 43 kernen en buurtschappen
een klimaatbosje mogen planten.
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal
drie walnotenbomen die in de vorm
van een driehoek geplant worden.
Het project 'Klimaatbosjes voor de
toekomst' van Landschapsbeheer
Nederland en De Landschappen
roept hiermee iedereen op een
bijdrage te leveren aan het verklei-
nen van het klimaatprobleem. 

Klimaatbosjes
Een klimaatbosje wordt niet voor
niets in een driehoek geplant. Deze
driehoek symboliseert het gevaar
van de klimaatverandering. Ook
staan klimaatbosjes symbool voor
de grote compensatiebossen én ze
moeten iedereen uitdagen actie te
ondernemen voor het klimaat. 

Oproep: doe mee op 18 maart
2009!
Ook u kunt een locatie aandragen
voor het planten van een een
klimaatbosje. Een geschikte locatie
voldoet aan twee voorwaarden;
zichtbaarheid en toegankelijkheid
voor het publiek. Het is de bedoeling
schoolkinderen de bosjes te laten
planten, zodat zij de achterliggende
gedachte leren kennen. Later kan bij
het rapen van de noten het verhaal
doorverteld worden. 

Weet u een geschikte locatie? Neem
dan contact met de belangenvereni-
ging of de buurtvereniging van uw
dorp of kern. U vindt de contact-
adressen via onze website
www.bronckhorst.nl. Of u kunt
contact opnemen met mevrouw 
C. Elferink van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 31.

Klimaatbosjes in elk
Bronckhorster dorp
Dorpen planten 129
walnotenbomen voor
het klimaat

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



Sinds 2006 spreekt de gemeente
met de belegger van de locatie
Plusmarkt e.o., Wieringerwaard
Invest VII. In 2007 hebben de
Hengelose Ondernemersvereni-
ging (HOV), woningcorporatie
ProWonen, Wieringerwaard Invest
VII en de gemeente Bronckhorst
een intentieovereenkomst
gesloten om te onderzoeken of
verplaatsing van alle bestaande
winkels op het gebied Plusmarkt
e.o. naar andere delen van het
centrum mogelijk zou zijn. 
Vorige week besloten b en w de
gesprekken met Wieringerwaard
Invest VII voorlopig op te schorten.
Hierdoor verschuift de besluit-
vorming over het Masterplan
Hengelo Centrum naar het
voorjaar van 2009. In de tussentijd
wordt gezocht naar alternatieven,
waarbij nadrukkelijk de gewenste

kwaliteitsslag van dit deel van het
centrum gemaakt kan worden.
Hierbij betrekken we voornamelijk
de locatie van de AH, het voormali-
ge politiebureau en het huidige
gemeentehuis.

De verwachting is dat we in het
voorjaar van 2009 een aangepast
masterplan inclusief de financiële
onderbouwing aan de gemeente-
raad ter besluitvorming kunnen
voorleggen. Andere onderdelen uit
het concept masterplan Hengelo
Centrum worden inmiddels
gezamenlijk met eigenaren/
ontwikkelaars verder uitgewerkt.
Na de uitgevoerde herinrichting
van de Banninkstraat en een deel
van de Raadhuisstraat wil de
gemeente nadrukkelijk ook de
komende jaren de kwaliteitsslag
van de openbare ruimte oppakken.

Gemeente onderzoekt alternatieven
deel Hengelo Centrum
Volledige verplaatsing Plusmarkt e.o.
achten b en w vooralsnog niet
haalbaar

De gemeente is door MKB-
Nederland, het ministerie van
Economische Zaken en de
Landelijke Kamer van Koophandel
uitgeroepen tot de derde MKB-
vriendelijkste gemeente van
Gelderland. De prijs is een
stimulans voor gemeenten om zich
meer in te spannen voor het
midden- en kleinbedrijf en een
positiever ondernemersklimaat te
scheppen. Wethouder André Baars
is trots op de derde prijs: “Hieruit
blijkt dat we op de goede weg zijn, ik
heb alle vertrouwen in de toekomst.
We vinden het belangrijk ons best te
doen voor een goed ondernemers-
klimaat. Ik bedank de ondernemers
van Bronckhorst voor hun
medewerking aan dit onderzoek.”

Het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het
vaststellen van een ranglijst van
gemeenten voor wat betreft de
kwaliteit van het ondernemers-
klimaat. Het zegt feitelijk niet zozeer
iets over de prestaties van de
afzonderlijke gemeenten, wel over
de prestaties in vergelijking met
andere gemeenten. Het onderzoek
is voor iedere gemeente in Neder-

land gehouden. In de provincie
Gelderland zijn alle 56 gemeenten
onderzocht. Gemiddeld zijn 
35 ondernemers per gemeente
ondervraagd.

Vier aspecten
Het onderzoek spitst zich toe op vier
onderdelen:
• tevredenheid van de ondernemers

over de eigen gemeente. Aan
ondernemers is gevraagd hoe zij
het ondernemersklimaat in hun
gemeente waarderen. Het ging
hierbij om beïnvloedbare factoren
zoals regelgeving, lokale belastin-
gen, openbare voorzieningen en
ondernemersvriendelijkheid

• het imago van de gemeente bij
ondernemers buiten de gemeente.
Aan de ondernemers is gevraagd
in welke andere gemeente(n) dan
de huidige gemeente zij zich
zouden willen vestigen als zij
opnieuw een vestigingsplaats
zouden moeten kiezen. Ook is
gevraagd in welke gemeente(n)
ondernemers zich niet zouden
willen vestigen

• communicatie en beleid met
betrekking tot het MKB. Aan de
ondernemers is onder andere

gevraagd of hun gemeente:
- een aanspreekpunt heeft voor

ondernemers
- structureel overleg voert met

ondernemers
- specifiek beleid heeft voor het

midden- en kleinbedrijf
- regelmatig bij bedrijven over de

vloer komt
- de afgelopen drie jaar heeft

geïnvesteerd in bedrijfsterrei-
nen en stads- of dorpscentra

- beleid heeft voor startende
ondernemingen

- bedrijven ondersteunt met
subsidies of stimulerings-
regelingen

- op haar website informatie geeft
voor ondernemers

• hoogte van de gemeentelijke
lasten. Als indicatie van de lokale
lasten is gekozen voor een
combinatie van twee factoren. 
Het OZB-tarief voor niet-woningen
(gebruikers- plus eigenarendeel)
en de tevredenheid over het
aspect 'gemeentelijke lasten' 

Eindscore
De dertien deskundigen van MKB-
Nederland en de Kamer van
Koophandel bepaalden wegings-
factoren, waarmee zij tot een
eindscore kwamen. In Gelderland is
de gemeente Wijchen op de eerste
plaats geëindigd, Overbetuwe werd
tweede en Bronckhorst derde.

Gemeente Bronckhorst derde MKB-vriendelijkste gemeente
van Gelderland

Nederland staat de komende
maanden in het teken van de
feestelijke campagne waarin
Nederlanders samen met hun buren
energie besparen: het Nationale
Klimaatstraatfeest. Uw gemeente
ondersteunt deze landelijke actie
van harte en roept u op ook mee te
doen! B en w besloten dit onlangs.
“Het is niet alleen goed voor de
portemonnee en de saamhorigheid,
maar ook voor het klimaat! Klimaat-
verandering kunnen we alleen
stoppen als iedereen z'n steentje
bijdraagt. Door energie te besparen
of door te kiezen voor duurzame
energie. En dat dit ook nog eens leuk
is, daar draait het Klimaatstraat-
feest om. Er worden geen kilowatts
geteld, maar vooral leuke ideeën en
samenwerkingsvoorstellen”, zegt
André Baars wethouder milieu. 

Wat staat op stapel?
Sinds eind oktober 2008 kunnen alle
straten van Nederland vijf maanden
lang meedoen als Klimaatstraat. 
De opdracht is eenvoudig: ga met
zoveel mogelijk buren aan de slag
om energie en geld te besparen.
Vijfhonderd straten met de meeste
'klimaatpunten' winnen een
Klimaatstraatfeest op 16 mei 2009.
En de allerbeste straat krijgt een
swingend Superstraatfeest met een
liveoptreden van een bekende
artiest. De actie wordt ondersteund

door tv-zender SBS6.
In het programma
Piets Weerbericht
komt wekelijks een
Klimaatstraat-item.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen of
met uw buren opgeven
en meedoen via de
website www.klimaat-
straatfeest.nl. 
Deze site staat vol
adviezen en tips. Er zijn
verschillende manieren
om klimaatpunten in de wacht te
slepen: door energie te besparen 
en door op de site testjes over
energiegebruik te doen. Maar
samenwerking in de buurt levert ook
punten op: hoe meer buren met
elkaar samenwerken, hoe meer
punten! 

De gemeente werkt samen met u
hard aan een duurzame gemeente.
Inspireer uw buren en meldt u nu
aan voor het Klimaatstraatfeest! De
gemeente heeft er voor gezorgd dat
iedere straat in onze gemeente met
1.000 punten kan beginnen. 

Hoe kunt u meedoen?
Meedoen is heel eenvoudig. Ga naar
www.klimaatstraatfeest.nl, klik op
'DOE MEE!' en vul uw gegevens in. 
U ontvangt dan een e-mail met een

wachtwoord. Daarmee kunt u de
speciale pagina van uw eigen
Klimaatstraat bekijken. Als u zich
heeft aangemeld, ontvangt u
bovendien een welkomstpakket, met
leuke stickers en folders die u aan
uw buren kunt geven. Want hoe
meer mensen meedoen, hoe groter
het feest! De eerste 1.000
aanmelders krijgen bovendien een
gratis energiebesparingsbox t.w.v.
45 euro!

Hoe wordt uw straat een
Klimaatstraat?
Door uw straat in te voeren op de

website. U kunt de straat dan gelijk
zien op de kaart van Nederland -

én de eerste punten zijn
binnen! Bovendien kunt

u dan zien welke
huisnummers bij u
in de straat ook
meedoen. Handig,
dan weet u bij wie u
kunt aanbellen als

u een gezamenlijke actie
wilt organiseren. En bij
wie u kunt aanbellen
om ze aan te moedigen

ook mee te doen!

Valt er wat te winnen? Jazeker! 
• De organisatie geeft maar liefst
500 spetterende straatfeesten
weg, door heel Nederland, op 
16 mei

• Voor de beste Klimaatstraat is er
een geheel verzorgd superfeest,
met een bekende Nederlandse
artiest 

• De eerste 1.000 aanmelders krij-
gen een energiebox cadeau, ter
waarde van 45 euro per stuk

• Ook kunt u profiteren van allerlei
interessante aanbiedingen met
fikse kortingen

• Er zijn extra prijzen, zoals de
provincieprijs, prijzen van
deelnemende Klimaatgemeenten
en andere verrassingsprijzen 

• Verder kunt u op de site precies
uitrekenen hoeveel euro's u kunt
besparen met enkele simpele
maatregelen. Al gauw een paar
honderd euro voordeel! 

• Ook Piet Paulusma doet mee,
samen met zijn weerteam. Hij
probeert door heel Nederland
zoveel mogelijk Klimaatstraten in
het zonnetje te zetten

Tot slot is meedoen simpelweg leuk
en hartstikke gezellig!

Hoe werkt het spel?
Zodra u bent aangemeld, heeft uw
straat extra klimaatpunten. Hoe
meer buren meedoen, hoe meer
punten. Op de site kunt u vervolgens
zelf uitkiezen wat u leuk of
interessant vindt. Alle gadgets
leveren u en uw straat automatisch
extra punten op: dat kunt u zien in de
flitsende puntenteller op uw eigen
Klimaatstraatpagina!

Wat kan ik allemaal doen op de
website?
De site zit boordevol leuke gadgets,
bijvoorbeeld de ENERGIELASTEN-
VERLAGER, de RIJSTIJLMETER, de
CO2-METER, de ENERGIETIPS-
gadget en de BUREN-gadget. Hier
kunt u invoeren wat u samen met uw
buren voor het klimaat hebt gedaan
of wat u van plan bent en waar u
hulp voor nodig hebt. Ook kunt u 
hier een oproep doen voor een
gezamenlijke aanbieding. Een
speciale jury zorgt er voor dat alle
leuke burenacties bonuspunten
scoren. En onthoud: alle gadgets op
de actiesite leveren u en uw straat
extra punten op!

Woont u al in een Klimaatstraat? Werk samen met uw buren aan
een beter klimaat en win een straatfeest!
Gemeente zorgt voor 1.000 punten



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. 

Geweld tegen met name vrouwen
in Nederland: het gebeurt meer en
vaker dan u denkt. Ieder jaar
worden:
• 160.000 vrouwen het slachtoffer

van een lichte vorm van lichame-
lijk en seksueel geweld

• 30.000 vrouwen het slachtoffer
van ernstig lichamelijk en
seksueel geweld

• 17.000 vrouwen het slachtoffer
van zeer ernstig geweld 

Verschillende organisaties zetten
zich in om de aandacht te richten
op de slachtoffers van geweld. 
En … belangrijker nog, op actie.
Wat kunt u doen om geweld tegen
uzelf of in uw omgeving te vermin-
deren of te beëindigen? In de week
van 23 t/m 28 november a.s. staat
de jaarlijkse Week Zonder Geweld
op stapel, waarin verschillende
organisaties activiteiten organise-

ren om de aandacht te vragen voor
de strijd tegen geweld en een
grotere bewustwording. De VN
heeft 25 november 2008 zelfs
uitgeroepen als de internationale
dag van de uitbanning van geweld
tegen vrouwen. Voor meer
informatie hierover kijk op
www.ywca.nl.

Huiselijk geweld in uw
omgeving?
Nu is het genoeg
Regelmatig komen er vriendjes en
vriendinnetjes van uw kinderen op
bezoek. Tijdens een verkleed-

partijtje merkt u op dat één van de
vriendjes flinke blauwe plekken
heeft op zijn arm en rug. Al eerder
merkte u op dat hij een blauw oog
had. Toen vertelde hij dat hij van
zijn fiets was gevallen. Deze keer
zegt hij dat hij op school gevallen is

met gym. Nu gelooft u hem niet
meer.

U kunt helpen! Niet alleen voor
slachtoffers, maar ook voor
plegers, getuigen en professionals.

Week Zonder Geweld

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, Wichmondseweg 30, aanvraag vergunning horecabedrijf en slijtersbedrijf artikel 3

Drank- en Horecawet, P.B.J. Leferink en J.E.M. Leferink-Aalbers
• Bronkhorst, nabij kruising Onderstraat/Molenstraat, innemen van standplaats voor de verkoop

van ijs, 1 maart t/m 31 oktober 2009, B.W. Vegelin
• Halle, perceel naast Dorpsstraat 102, vuurwerkshow, 13 december 2008, Anders vuurwerk
• Hengelo (Gld), terrein Varsselse molen, Høkersweekend, 4 september van 14.00 tot 01.30 uur,

5 september van 08.00 tot 01.30 uur en 6 september 2009 van 09.00 tot 19.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, ontheffing groepskamperen, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, Anhangerschap Normaal

• Hummelo, innemen van standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, op vrijdag-
middagen van 1 januari t/m 31 december 2009, F.J. Ruizendaal

• Steenderen, afsluiten gedeelte Koningin Wilhelminastraat, tussen de Koningin Emmastraat en
De Bongerd, i.v.m. A.N.W.B. Streetwise, 11 maart 2009 van 08.00 tot 12.00 uur, basisschool 
St. Joannes

• Steenderen, afsluiten gedeelte Prins Bernhardlaan, tussen de Begoniastraat en de Daliastraat,
i.v.m. oliebollenparty, 30 december van 12.00 uur t/m 31 december 2008 12.00 uur, de heer
W.A.M. Rutjes

• Steenderen, innemen van standplaats op het Burgemeester Buddingh'plein voor verkoop soep,
30 januari 2009, projectgroep Wereldkinderen

• Steenderen, innemen van standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, op vrijdag-
middagen van 1 januari t/m 31 december 2009, F.J. Ruizendaal

• Toldijk, ontheffing sluitingstijd tijdens nieuwjaarsfeest Toldijk 2009, op 1 januari 2009 van 01.00
tot 05.00 uur, stichting ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visproducten, op zaterdagen van 
1 januari t/m 31 december 2009, F.J Ruizendaal

• Vorden, kasteelweide, dressuur- en springwedstrijden voor paarden en pony's, 4 en 5 april van
08.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 4 en 5 april van 09.00 tot 21.00
uur, afsluiten gedeelte Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vordensebosweg, 4 april
07.00 uur t/m 5 april 2009 17.00 uur, L.R. en P.C. De Graafschap

• Vorden, Kranenburg, Wichmond, Steenderen, Baak en Toldijk, plaatsen driehoeksborden voor
open dag R.O.C. Aventus, 26 januari t/m 8 februari 2009, Hoffman outdoor media

• Zelhem, ontheffing Winkeltijdenwet i.v.m. kerstmarkt, 14 december 2008, café De Tol
• Zelhem, Markt 23, aanvraag vergunning horecabedrijf artikel 3 Drank- en Horecawet, stichting

promotie evenementen Zelhems plein
• Zelhem, Ruurloseweg 38, aanvraag vergunning horecabedrijf artikel 3 Drank- en Horecawet,

A.H. Smulders

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 
• Halle, Roggestraat 31, plaatsen overkapping 
• Halle, Tarwestraat 17, bouwen woning met garage
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 51A/B, vernieuwen winkels 
• Vorden, Bekmansdijk 4, vergroten opslagloods 
• Vorden, Schimmeldijk 4, vergroten ligboxenstal
• Vorden, Zutphenseweg 63, plaatsen bergruimte met tuinkas
• Wichmond, Baron Van der Heijdenlaan 30, plaatsen garage/hobbyruimte
• Zelhem, Keijenborgseweg 16, bouwen paardenstal/wagenloods
• Zelhem, Stadsedijk 7, gedeeltelijk veranderen woning

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  
20 november t/m 31 december 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de

boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 1 januari 2009. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling

zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, tel.
(0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
(ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 7 november 2008:
• Bronckhorst, op diverse locaties plaatsen van plattegrondborden in dorpskernen, gemeente

Bronckhorst
Verzonden op 11 november 2008:
• Bronckhorst, veldtoertocht met diverse afstanden met start en finish vanaf locatie Hamove, 

14 december 2008 van 09.00 tot 14.00 uur, toerclub Keiaosers
• Halle, dorpsplein, kerstmarkt, 14 december 2008 van 14.00 tot 18.00 uur, ontheffing Winkel-

tijdenwet, kerstmarkt Halle
• Hengelo (Gld), Remigiuskerk, kerstconcert, tijdelijke gebruiksvergunning, 14 december 2008

van 19.30 tot 21.00 uur, christelijke muziekvereniging Crescendo
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. instructiedag

personeel en open dagen leveranciers/aardappeltelers, 9, 11 en 12 december 2008, Aviko
Potato

• Vorden en omgeving, achtkastelentocht met start en finish bij sporthal 't Jebbink, 8 maart 2009
van 10.00 tot 16.00 uur, AV Hanzesport

• Zelhem en omgeving, slipjacht, 17 januari 2009 van 13.00 tot 16.00 uur, stichting concours
hippique Zelhem

• Zelhem, Pluimersdijk 5, harmonicadag op 17 mei van 10.00 tot 17.00 uur, Smoks Hanne
kindermiddag op 15 juli (gewijzigde datum) van 14.00 tot 17.00 uur, Ot en Sien kindermiddag op 
5 augustus van 14.00 tot 17.00 uur, oogst- en folkloredag op 23 augustus van 12.00 tot 17.00
uur, oldtimer tractorendag op 11 oktober 2009 van 12.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck

Verzonden op 12 november 2008:
• Hummelo, Broekstraat 12, bekendmaking prins/prinses carnaval met live-muziek, 

13 december 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, D.G.W.W. carnavalsvereniging

• Keijenborg, sinterklaasintocht met aansluitend bijeenkomst in De Horst, 22 november 2008
van 14.00 tot 17.00 uur, stichting evenementen van het schuttersgilde St. Jan

• Vorden, Lindese molen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. blubberrun, 
30 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, hotel/restaurant Bakker

• Vorden, marktplein, kerstmarkt met live-muziek, 13 december 2008 van 08.00 tot 20.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 14.00 tot 20.00 uur, stichting Vrienden van
Vorden

Afgewezen aanvragen
Verzonden 12 november 2008:
• Halle, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m. verkoop vuurwerk, 15 t/m 30 december

2008, Anders vuurwerk

Aanlegvergunning
Verzonden op 7 november 2008:
• Hummelo, Zelhemseweg 8, voor de aanleg van een wandelpad, het aanplanten van bomen en

de aanleg van een greppel

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 november 2008:
• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 2A, plaatsen overkapping, zithoek en schuurtje, verleend met

ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 40, wijzigen gevel kantoor/werkplaats
• Steenderen, Kerkhofweg 1, vergroten carport
• Vorden, Decanijeweg 2, plaatsen raamkozijn in appartementengebouw
• Vorden, Julianalaan 5, vergroten woning
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 6, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Meeneweg 16A, bouwen bergruimte 
Verzonden op 13 november 2008: 
• Halle, Dwarsdijk 6, plaatsen twee dakkapellen op woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 12 november 2008:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, plaatsen toegangsdeur
• Halle, Dwarsdijk 2, bouwen bedrijfswoning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, 

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13A, vergroten potstal en opslagruimte, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Kapvergunningen
Verzonden op 13 november 2008:
• Hengelo (Gld), Heideweversweg 8, gedeeltelijk afzetten van 0,30 ha elzen, wilgen en

populieren, uitlooplicht
• Zelhem, De Maccabae 19, vellen van twee Amerikaanse eiken, geen herplantplicht
• Zelhem, Nijmansedijk 1, vellen van één Amerikaanse eik, geen herplantplicht

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 november 2008:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 7, gedeeltelijk slopen van een woning, komt asbesthoudend afval

vrij
• Keijenborg, Kerkstraat 11, slopen van café/partycentrum, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Doetinchemseweg 14, gedeeltelijk slopen woning, verwijderen asbesthoudende

vloerbedekking
Verzonden op 13 november 2008: 
• Zelhem, Hengeloseweg 49, geheel slopen aanbouw aan woning en schuur met afdek, komt

asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de harmonicadag op 17 mei, de oogst- en folkloredag op 23 augustus en de

oldtimer tractorendag op 11 oktober 2009 geldt een stopverbod op de Pluimersdijk ter hoogte
van nummer 5 

• Zelhem, tijdens de slipjacht op 17 januari 2009, is de Burgemeester Rijpstrastraat, tussen de
Markt en het Stationsplein, van 12.30 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de Achtkastelentocht op 8 maart 2009, is Het Jebbink, tussen De Boonk en 
De Steege, van 10.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens de kerstmarkt op 14 december 2008 is de Kerkstraat, tussen de Dorpsstraat en
de Roggestraat, van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de kerstmarkt op 13 december 2008, geldt een stopverbod op het marktplein 
en is de Kerkstraat, tussen de kerk en de Insulindelaan, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (aanlegvergunning), 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.

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
bezwaarschrift 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.

Bestrating Akkermanstraat in Zelhem
Zelhem, in verband met bestratingswerkzaamheden is de Akkermansstraat, tussen de
Keijenborgseweg en de Hemstede, van 20 tot 22 oktober 2008 of zoveel langer of korter als
wenselijk, afgesloten voor alle verkeer

Onderhoudswerkzaamheden Wildenborgseweg/Vordenseweg (weg van
Vorden naar Lochem)
Vorden/Lochem, t/m 21 november 2008 zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de
Wildenborgseweg/Vordenseweg (weg van Vorden naar Lochem). Het wegvak, tussen de
Nijlandweg en Het Langen, wordt hiervoor afgesloten voor alle verkeer tussen 08.00 en 
16.00 uur. Het verkeer wordt via de Nijlandweg/Stuwdijk en Het Langen omgeleid. De gemeente
Lochem plaatst hiervoor verschillende aankondigingsborden.

Werkzaamheden N330 Varsseveldseweg-Zelhemseweg (tussen Halle en
Varsseveld) lopen uit
Halle/Varsseveld, de werkzaamheden van de provincie Gelderland aan de Varsseveldseweg-
Zelhemseweg lopen twee weken uit vanwege de slechte toestand van het brugdek over de Slinge.
Dit bleek na het verwijderen van het oude asfalt. Er moet een extra betonlaag van 7,5 centimeter
gestort worden. Het werk is 28 november klaar, tot die tijd is de weg afgesloten voor het verkeer.

Omleidingen:
Op 27 en 28 november worden de klinkerdrempels in de bebouwde kom van Halle vervangen
door asfaltdrempels. Het verkeer in het dorp wordt om het werk geleid. Het doorgaande verkeer
vanuit Varsseveld naar Halle en Zelhem kan rijden via de N18, Doetinchemseweg,
Varsseveldseweg en Doetichemseweg (N315) naar Zelhem en via de Stikkenweg en Halseweg
naar Halle en vice versa. Tot en met 28 november is Halle bereikbaar vanuit de richting Zelhem.
De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.

Verkeer en vervoer

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Functiewijziging Ganzensteeg 7, Vorden' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005' voor te bereiden. Het plan biedt de planologische basis om een deel van de bebouwing van
een voormalige boerderij  aan de Ganzensteeg 7 in Vorden te verbouwen en te benutten voor een
aantal nieuwe functies, te weten een school, ICT- en yogacursussen en een recreatiewoning.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze
gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005; Z.E.-weg 33B'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005; Z.E.-weg 33B' en de daarop be-
trekking hebbende stukken liggen van 20 november t/m 31 december 2008 tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de bouw van een nieuwe bedrijfshal op de locatie Z.E.-weg 33B in
Toldijk en het bestemmen van de onderliggende gronden op grond waarvan de uitoefening van
fietsen-, bromfietsen- en motorfietsenbedrijf wordt toegestaan.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II'  
Het bestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op de bouw van maximaal 22 woningen aan de (noord)oostzijde van de kern
Wichmond. De uitbreiding sluit aan de westzijde aan op de eerste fase van het plan De Wogt
(Ludger e.o.) en wordt verder begrensd door de Baakseweg aan de zuidzijde, de Hackforterweg
aan de noordzijde en het zandpad naast het perceel Baakseweg 16 aan de oostzijde. Tevens
voorziet het plan in de omzetting van de agrarische bestemming voor het perceel Hackforterweg
27 naar een bestemming voor woondoeleinden. Van de te realiseren woningen behoren negen tot
de categorie 'Ruimte-voor-ruimte'. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Hobelmansdijk 9, voor functiewijziging van agrarisch naar wonen, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

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

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Tarwestraat 17, bouwen woning met garage, ontheffing wegens een kleinere afstand van

het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dan 3 meter. Het betreft een ontheffing van
het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Abbinkskamp fase 3'

• Vorden, Ruurloseweg 39, bouwen berging met overkapping, ontheffing wegens overschrijding
van minimale afstand van 5 meter tot zijdelingse perceelgrens bouwen van een bijgebouw. Het
betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Vorden centrum en
oost 1994'

De voorgenomen vrijstelling en ontheffingen en bijbehorende stukken liggen van 20 november
t/m 31 december 2008 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (vrijstelling) en
Veiligheid, vergunningen en handhaving (ontheffingen). Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de voorgenomen plannen naar voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de betrokken afdelingen.

Bestemmingsplannen

Ontwerp 'Structuurvisie bebouwd gebied'
Het ontwerp van de Structuurvisie voor het bebouwd gebied in Bronckhorst ligt van 24 november
2008 t/m 4 januari 2009, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Wat is een Structuurvisie?
Deze Structuurvisie voor het bebouwde gebied omvat een integrale ruimtelijke toekomstvisie
voor de kernen van de gemeente Bronckhorst. Met name voor wat betreft de functies wonen en
werken worden concrete keuzes gemaakt als het gaat over ontwikkelingen in de komende 
10 jaar.

Ruimtelijk beleid



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wet ruimtelijke ordening
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening die vanaf 1 juli 2008 in werking is getreden legt de
gemeenten de verplichting op een Structuurvisie vast te stellen. Elk van de voormalige
gemeenten in Bronckhorst had voor het stedelijk gebied (de kernen) al een visie op Wonen en
werken opgesteld, waarin de toekomstrichtingen voor uitbreidingen van woon- en werkgebie-
den waren aangegeven. Daarnaast hebben wij de provincie, via de regio, zoekzones voor wonen
en werken aangedragen, die als zoekzones wonen en werken zijn vastgesteld in het provinciaal
Streekplan (inmiddels door de nieuwe Wet: provinciale Structuurvisie). Geen van deze
documenten heeft de status van gemeentelijke structuurvisie volgens de nieuwe Wet ruimtelij-
ke ordening.

Wat wordt in de Structuurvisie verstaan onder bebouwd gebied?
Het bebouwde gebied van de gemeente Bronckhorst bestaat uit 19 kernen en 24 buurtschap-
pen. Gezien de kleinschaligheid en het behoud van het groene karakter van de buurtschappen,
worden de buurtschappen meegenomen in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
en niet in deze Structuurvisie. De overige 19 kernen delen we naar aard en omvang in
in twee groepen, de wat grotere kernen met een centrumvoorzieningenniveau en kleinere ker-
nen met een lager voorzieningenniveau. De grotere kernen zijn dan Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem en de kleinere kernen zijn dan: Achter-Drempt, Baak, Bronkhorst, Halle,
Hoog-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag Keppel, Olburgen, Toldijk, Veldhoek,
Velswijk, Voor-Drempt en Wichmond.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Bronckhorst heeft van de instrumenten van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(WVG) gebruik gemaakt en vanaf september 2006 op diverse locaties (veelal de zoekzones
wonen en werken) maar later ook voor enkele inbreidingslocaties, een gemeentelijk voor-
keursrecht gevestigd. Om die grondpositie te behouden neemt de gemeenteraad uiterlijk in de
raadsvergadering van maart 2009 een beslissing over de vaststelling van de Structuurvisie. 
In de voorlopige planning gaan wij er vanuit dat de gemeenteraad die beslissing al in februari
2009 neemt.

Korte weergave inhoud
De Structuurvisie is een visie waarin het bestaande beleid ten aanzien van wonen en werken
geactualiseerd en afgestemd is. Met deze Structuurvisie worden de aangewezen gebieden die
onder de Wet voorkeursrecht gemeenten vallen, bestendigd. Een aantal kan geheel of
gedeeltelijk komen te vervallen, omdat er nu keuzes zijn gemaakt.

Verschil ten opzicht van voorontwerp dit voorjaar
Ten opzichte van de voorontwerp Structuurvisie, zoals die dit voorjaar ter inzage heeft gelegen,
zijn er nu concretere keuzes gemaakt voor de voor uitbreiding met wonen en werken in te vul-
len gebieden. Dit mede naar aanleiding van de inspraakreacties. De betreffende insprekers
kregen vorige week persoonlijk bericht op hun inspraakreactie. Met de concretere keuze voor
welke gebieden we de komende jaren aan de slag gaan voor wonen en werken wordt ook dui-
delijk voor welke percelen het voorkeursrecht blijft gelden en voor welke percelen dit komt te
vervallen. 
De betreffende eigenaren krijgen daarover persoonlijk bericht. In één geval heeft er een
gedeeltelijke verschuiving van het plangebied en dus ook wijziging (gedeeltelijk vervallen en
nieuwvestiging) van het voorkeursrecht plaatsgevonden. 

De gemeenteraad heeft op 25 september jl. de Woonvisie vastgesteld. De Structuurvisie geeft
invulling aan het programma uit die Woonvisie.

Gemeente sluit exploitatieovereenkomst met MVO Varsseveld i.v.m.
woningen Orchideetuin in Zelhem
B en w maken op grond van artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeente een exploitatieovereenkomst heeft gesloten met MVO Varsseveld. De overeen-
komst is gesloten ten behoeve van de realisatie van 23 woningen aan de
Orchideestraat/Hummeloseweg kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie P nummer 580.

Grondexploitatie

Straatnaamgeving Riek Schagenplein in Vorden
B en w besloten op 10 november 2008 om, op grond van de Verordening naamgeving en
nummering gemeente Bronckhorst, per 15 november 2008 aan een gedeelte van de openbare
ruimte aan de Nieuwstad in Vorden, tussen de appartementen aan de De Jongstraat 73 tot en
met 83 en de woning aan de Nieuwstad 6, de naam Riek Schagenplein toe te kennen. De
straatnaam is afgelopen zaterdag onthuld. 

Bent u het niet eens met dit besluit tot de naamgeving, dan kunt u of kan een rechtstreeks
belanghebbende tot 30 december 2008 een bezwaarschrift indienen bij b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de
datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u
bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden, terwijl wij uw bezwaarschrift
behandelen. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend
maakten (10 november 2008). U kunt de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige
voorziening te treffen. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Relatie tot de Toekomstvisie
Wat nu voorligt is een minimale visie. In feite het ombouwen en actualiseren van de eerdere
visies op Wonen en werken van de voormalige vijf gemeenten, de zoekzones etc. tot een
Structuurvisie. Actuele visies als de Woonvisie en de Groenstructuurvisie verwerken we er op
hoofdlijnen uiteraard in en vormen aanleiding de keuzes binnen de zoekzones te concretiseren.
Daarmee kan ook een aantal WVG-gebieden vervallen. De plantermijn van de Structuurvisie is 
10 jaar, dus tot 2018, maar wel met een kleine doorkijk naar de langere termijn.

De gemeenteraad is druk met het opstellen van een Toekomstvisie voor Bronckhorst. Die moet
uiteindelijk de basis vormen voor een in een later stadium vast te stellen meer ambitieuze
Structuurvisie voor de langere termijn.

Inspraakreacties en termijn
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op de ontwerp Structuurvisie naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

N.B. De komende tijd besteden we in deze rubriek aandacht aan onderdelen uit de
Structuurvisie

Er waren 64 deelnemers in de leef-
tijd van 7 t/m 17 jaar van de volgen-
de tennisverenigingen; Wichmond,
Steenderen, Zelhem, Hengelo en
Vorden.
De kinderen werden onderverdeeld
in verschillende poules. Zij hebben
grote inzet getoond; er werden
spannende en sportieve dubbelwed-

strijden gespeeld…het was gezellig!
Tussen de wedstrijden door werd er
leuk met elkaar gespeeld. Vooral het
sjoelen en het "rondom de tafel-ten-
nis" waren favoriet. De ouders van
de kinderen bleven trouw hun
kind(eren) aanmoedigen en konden
terecht in de kantine voor een natje
en een droogje.

De nummers 1 van de verschillende
poules zijn geworden: 
Max de Vries en Michael Hollander,
Merel Tabor en Bart Mentink, Frede-
rique van Oudheusden en Korne
Radema, Mariëlle Jansen en Bram
Pijnappel, Francien Grotenhuys en
Rosanne van der Linden, Nienke
Dijkstra en Roos Grube, Irene Olt-
haar en Peter Onstenk, Jamal Kuil-
wijk en Miriam Mulderij. Voor alle
deelnemers was er een prijs.

Geslaagd Bronckhorster
Jeugdtennistoernooi!

De jeugdcommissie van het Vordens Tennis Park mag terug kijken op
een geslaagd tennistoernooi die werd gehouden op zondag 16 nov. jl.!

Sociï
Sociï is door een 1-2 over-
winning uit tegen NVC
koploper geworden.
Door Gert-Jan Loman werd
het in de 13 min 0-1 dit
was ook de rust stand wat
het gezien de kansen die
gecreëerd werden 4 of 5 -0
had moeten staan.

Ook na de rust een zelfde
spelbeeld en toch wist de
thuisclub een van hun mo-
gelijkheden te benutten
en de 1-1 was een feit. 
De kansen bleven komen
en het was Dubaern  Besse-
ling  die in de 82 min de
drie punten veilig stelde 1-
2.
Zelf de punten mee naar
Wichmond en dan horen
dat  koploper Etten pun-
ten gemorst heeft het kan
slechter.

Aanstaande zondag vrij en
dan thuis de topper tegen
Etten.

VERDERE UITSLAGEN: 
DVC'26 7 -Sociï 2  3-2. Sociï
3-Kl Dochteren 4  3-1.
Warnsveldse B5-Sociï 5 9-3.

PROGRAMMA 23
NOVEMBER:
Sociï 2 -Stokkum 2. Sociï 3 -
Lochem 6. Sociï 4-Anadolu
3. Brummen 5 -Sociï 5.

V o e t b a l Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

www.machinekeuring.nl
Tuinmachinereparatie, onderhoud  & 

onderdelenvoorziening.
Hoogste kwaliteit & laagste prijsgarantie.

Voor tarieven zie website.

Bij een winteronderhoudbeurt gratis halen en
brengen en incl. seizoengarantie!

Tel: 06-26797298 te Vorden.

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

OPRUIMING BESTRATING

RESTANTPARTIJEN

VANAF 5,-/M2
WEES ER SNEL BIJ, WANT OP=OP

RUURLOSEWEG 45A VORDEN
TEL. 0575-551217
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KEUKENS TEGELS DEUREN

Creëer 
uw eigen sfeer

 HENGELO GLD: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m do 8.30 - 17.30 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. 

ZEVENAAR: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

binnenhuiscenterhci.nl

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

Zoek je een nieuwe baan als metaalbewerker?
Kijk op: www.bmithegon.nl
Bel naar: 0575 – 555 193
Schrijf naar: Dambroek 24, 7223 DV Baak

Wij willen ons team van ongeveer 35 dames
en heren graag versterken met:

Ervaren CNC Draaier
Conv. Draaier/Frezer
Ervaren CNC Frezer
Kwaliteitscontroleur

KERSTSFEER BIJ:

Hetty Sueters
Tentendijk 2

7255 LW Hengelo GLD
hettysueters@orange.nl

KOM KIJK EN GENIET OP DE

OPEN ZONDAGEN
23 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

14 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Geef u tijdig op voor workshop advent en kerst.

Verbindingsweg Hengelo Gld. / Ruurlo.

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 ...



Tijdens het spreekuur kan iedereen
voor vragen over de volgende zaken
terecht: 
• aanvragen zorg 
• uitbreiding zorg 
• gebruik en voorlichting hulpmidde-

len 
• algemene gezondheidsvragen

Elke dinsdag van Sensire bij Pro-Wonen

Wijkverpleegkundig spreekuur
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00
uur is er een wijkverpleegkundig
spreekuur van Sensire in het ge-
bouw bij Pro-Wonen. 

Alle inwoners van Vorden kunnen
zonder afspraak binnen lopen voor
gratis advies.

NOVEMBER
19 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO lezing Ruim 9 eeuwen mo-

dieus gekleed, in het Dorpscen-
trum

26 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

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

27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 Lezing Noorwegen in het Stamper-

tje PCOB
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03 

KUNST AGENDA VORDEN
20 november, Film, Bibliotheek Vorden

The Kite Runner
23 november Literatuur Kasteel Hack-

fort Lezing over verzetsheld Pim
Boellard

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
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
Welzijn Ouderen Vorden.

31 JANUARI
Om meerdere redenen is het van be-
lang, om enkele maanden vóór het
verstrijken van de vervaldatum van
het (oude) rijbewijs, actie te onderne-

men voor het verwerven van een
nieuw exemplaar. Voor nadere infor-
matie en het tijdig vastleggen van een
keuringsdatum, kunnen leden van de
seniorenorganisaties ANBO, Unie
KBO, PCOB en andere geïnteresseer-
den in de regio Lochem, Ruurlo, Vor-
den, Warnsveld, Zutphen en wijde om-
geving, dagelijks terecht bij het secre-
tariaat van de ANBO-afdeling Vorden.
Het tarief voor het medisch onderzoek
in het Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden be-
draagt € 25,-- Info telefoon 55 20 03.

Rijbewijskeuring voor 70-plussers
De eerstvolgende en laatste keu-
ringsmogelijkheid in 2008 zal
plaatsvinden op zaterdag 29 no-
vember. In het nieuwe jaar worden
de keuringen, ten behoeve van de
vernieuwing van het rijbewijs, met
vernieuwd elan voortgezet. De eer-
ste in 2009 vindt plaats op zaterdag

Tussen de dorpsschool en Hackfort be-
staat al tientallen jaren een speciale
band. Wijlen Baron Arend van Wester-
holt ( destijds eigenaar van kasteel en
landgoed Hackfort ) was een groot
voorstander van openbaar onderwijs
in Vorden. Hij ontving ieder jaar op
zijn kasteel kinderen van de dorps-
school. Vele Vordenaren zullen zich
het ‘Hackfortfeest’ ongetwijfeld nog
herinneren. 

In 1981 werd kasteel Hackfort aan Na-
tuurmonumenten geschonken en
brengen leerlingen van groep vijf elk
jaar nog een bezoek aan het kasteel.
Dit jaar gaan alle kinderen van de
dorpsschool deelnemen aan een bui-
tenactiviteit uit het uitgebreide aan-
bod voor het basisonderwijs van Na-
tuurmonumenten Gelderland. Zo is er
voor de jongste kinderen een Natuur-
belevingstocht en kunnen kinderen
uit groep 7 en 8 diersporen op land-
goed Hackfort zoeken.

Ook de leerkrachten van de dorps-
school gaan dit schooljaar een actieve
rol spelen in het verder ontwikkelen
van het activiteitenaanbod van Na-
tuurmonumenten. Ook worden in
school levendige natuurlessen ver-
zorgd. Natuurmonumenten gaat met
materialen uit de natuur de lessen on-
dersteunen. Verder is er dit jaar bij ie-
dere groep een boswachter- spreekuur.
Kinderen mogen dan vragen stellen
over dieren en planten. Natuurmonu-
menten gaat de kinderen bovendien
ondersteunen met spreekbeurten over
onderwerpen die met de natuur te
maken hebben. 

Donderdagmiddag stonden alle kinde-
ren van de dorpsschool ‘in afwachting
van’ in een grote kring, waarbij de ‘wa-
ve’ een aantal keren werd ingezet, op
het schoolplein opgesteld. In het mid-
den van het plein was van bladeren
een groot ‘natuurhart’ gemaakt. Ver-
volgens riep Alie Perdok, die als con-

tactpersoon van de school optrad,om
beurten alle groepen naar voren met
het verzoek allerhande natuurproduc-
ten in het ‘natuurhart’ te deponeren.
Dat gebeurde op grote schaal: walno-
ten, kastanjes, eikels, pompoenen,
dennenappels, kalebassen, planten en
grote hoeveelheden blaadjes. Eén kind
had een nestje meegebracht waarin

normaliter merels hun eitjes leggen.
Zelfs een gewei van een hert ontbrak
niet bij de natuurproducten ! Het
‘hart’ was binnen enkele minuten vol-
ledig gevuld.

Daarna was het tijd voor het officiële
gedeelte van deze bijeenkomst en kwa-
men Bas, Floor, Martijn, Dominique,
Derk- Jan en Jurre naar voren om hun
handtekening op de verbindingsover-
eenkomst te zetten. Juf Alie Perdok
(namens de school) en Tonnis Boersma
(namens Natuurmonumenten) be-
krachtigden met hun handtekening
eveneens de overeenkomst. Boswach-
ter Willem Regtop van landgoed Hack-
fort had nog een cadeautje ( een nest-
kastje ) voor de school meegebracht.
‘Ik denk dat jullie nog wel ergens bij
school een plekje voor dit nestkastje
zullen vinden’, zo sprak hij. Tot slot
kregen de kinderen limonade met ge-
vulde koek aangeboden. Geen natuur-
producten, maar wel erg lekker !

Unieke verbinding Natuurmonumenten
en dorpsschool Vorden

Donderdag was het feest op de openbare dorpsschool in Vorden. Die mid-
dag werd er een overeenkomst getekend door een aantal leerlingen van
de groepen 1 tot en met 8 van de school, met Natuurmonumenten. Het
gaat in totaal om vijf scholen in de provincie Gelderland, waarvan de
openbare dorpsschool in Vorden er één is. Tonnis Boersma, boswachter/
Communicatie medewerker bezoekerscentrum Veluwezoom (Natuur-
monumenten) legde aan de kinderen en ouders uit dat beide partijen
(dorpsschool en Natuurmonumenten) streven naar een zo groot mogelijke
betrokkenheid van kinderen bij de natuur.

opperste concentratie bij het zetten van de handtekening

Het 'natuurhart' wordt gevuld

Het gezegde: " kleding verhult, maar
kan ook veel vertellen" is anno 2008
behoorlijk achterhaald. Kleding van
de afgelopen 25 jaar vertelt weinig
over status, rijkdom en leef-tijd.

Dat was bij onze voorouders heel an-
ders, want in vroeger tijden was kle-
ding hét middel bij uitstek om aan te
geven welke positie men bekleedde en
hoe rijk men was. Mode en hun trends
werden in de regel aangegeven door
vorstenhoven en nagevolgd door de
adel en gegoede burgers. Vaak was kle-

ding voorzien van de meest absurde
details zoals b.v. hoge, stijf gestegen
kanten kragen en over de grond sle-
pende mouwen, dit alles om toch
maar te tonen dat men niet tot de wer-
kende stand behoorde. Het heeft vele
eeuwen geduurd voordat ook andere
lagen van de bevolking het woord MO-
DE leerde kennen. De werkende stand
had geld noch tijd om zich daarmee
bezig te houden. Kleding voor minder
bedeelden moest van vader op zoon
overgaan en daarom functioneel en
slijtvast zijn. Pas na de uitvinding van
de naaimachine rond 1850 werd de
mode langzaam maar zeker voor
meer mensen bereikbaar. Het ont-
staan van de confectiekleding in het
begin van de 20ste eeuw heeft er defi-
nitief voor gezorgd dat het nu voor ie-
dereen mogelijk is om modieus ge-
kleed door het leven te gaan.

Iedereen is de 21ste november van har-
te welkom! De toegang is gratis!

Ruim 9 eeuwen modieus gekleed
Een onthullende reis door de geschiedenis van de kleding
Vrijdag 21 november 2008 houdt
onze plaatsgenoot, mevrouw
A.Timmer, om 14.00 uur in zaal 't
Stampertje van het Dorpscentrum,
een inleiding over het onderwerp: "
Ruim 9 eeuwen modieus gekleed ".
Haar onthullende reis door de ge-
schiedenis van de kleding, illus-
treert zij met verhelderende beel-
den.

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 10 november werd
er weer gebridged in het Dorpscen-
trum te Vorden. Na een avong gezellig
bridgen waren de uitslagen als volgt:
A-Lijn: 1. Mevr. Rossel/Mevr. Warringa
69,17%; 2/3. Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen
55,42%; 2/3. Mevr. Hendriks/Dhr. Berg-
man 55,42%
B-Lijn: 1. Mevr. Lamers/Mevr. de Vries
63,54%; 2. Mevr. de Bruin/Mevr. ter
Schegget 59,38%; 3. Dhr. den Ambt-
man/Dhr. Kip 58,85%

Vorige week woensdag, 12 november,
werd er op woensdagmiddag in het

Dorpscentrum gebridged. De uitsla-
gen:
A-lijn: 1. Mevr. van Gastel/Mevr. Hen-
driks 61,63%; 2. Dhr. Enthoven/Dhr.
Vruggink 59,55%; 3. Mevr. Thalen/Dhr.
Thalen 59,42%

B-lijn: 1. Mevr. Stertefeld/Dhr. Sterte-
feld 62,08%; 2. Mevr. Pasman/Dhr. Pas-
man 59,58%; 3. Mevr. Stehman/Dhr.
Rutgers 54,17%

Voor informatie over bridgen in Vor-
den kan men contact opnemen met
Herman Kip, tel. 552997 of Jan Koek-
koek, tel. 441970

B r i d g e



Dorpsbelang groeit intussen gestaag
door. Op dit moment staat de teller op
maar liefst 425 leden. Een prima score
met een plaatselijk bevolking die uit
circa 980 inwoners bestaat. "Al die le-
den leggen extra gewicht in de schaal.
En dat maakt ons tot een serieuze ge-
sprekspartner voor diverse instanties",
aldus voorzitter Rob Schouten. 

PINAUTOMAAT
Als voorbeeld noemt hij de inspannin-
gen van Dorpsbelang Wichmond-Vie-
rakker om de plaatselijke pinauto-
maat te behouden. "Deze is afgeschre-
ven en voldoet ook niet meer aan de
veiligheidseisen. 

Daarnaast wordt er relatief te weinig
gebruik van gemaakt om hem voor de

Rabo kosten dekkend te maken. We
hebben daarover diverse gesprekken
met de bank gevoerd. Dat heeft er uit-
eindelijk toe geleid dat tijdens onze
jaarvergadering de Rabo de toezeg-
ging deed om een zogeheten 'instore
geldautomaat' in het Ludgerusge-
bouw te plaatsen. Die komt in plaats
van de huidige pinautomaat. 

Een 'instore geldautomaat' is een klei-
ne inpandige automaat waar maxi-
maal 100 euro per transactie kan wor-
den opgenomen. Onderzoek van de
Rabo heeft duidelijk gemaakt dat na
enige aanpassingen het Ludgerusge-
bouw geschikt is. 
We zijn erg blij dat het ons is gelukt
om samen met de Rabo dit goede al-
ternatief te vinden."

Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker groeit gestaag door

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker mocht onlangs het 400ste lid inschrij-
ven: Tessa Rouwenhorst uit Vierakker. Zij werd lid samen met haar vader,
moeder en zus. Vader Leo Rouwenhorst: "Onze oudste dochter studeert in
Groningen. Anders was ook zij zeker lid geworden. Ik vind het namelijk
erg belangrijk dat er een lokale groepering zoals Dorpsbelang is die de
belangen van de bewoners vertegenwoordigt."

Tessa Rouwenhorst ontvangt een cadeaubon en een bos bloemen uit handen van voorzitter
Rob Schouten.

Samen met een 10tal andere uitge-
nodigde Nederlandse topkappers,
volgden Robin en Martine deze in-
tensieve training. 

Er werd veel aandacht besteed aan
het afdelen van het haar, de laatste
knip technieken en de laatste tech-
nieken en mode op het gebied van
stylen en föhnen.

Aan het eind van de twee daagse
training presenteerde iedere deel-
nemer zijn of haar model, en gaf
een toelichting over de gehanteerde
techniek en gebruikte stylingpro-
ducten. 

Alle deelnemers werden door hun
collega's beoordeeld op de door hun
geleverde kwaliteit, creativiteit en

het toepassen van de zojuist geleer-
de technieken. Robin en Martine
werden door hun vakcollega's be-
loond met een respectievelijk 2e en
1e plaats, een fantastisch resultaat. 

Robin en Martine gaan deze tech-
nieken overbrengen aan hun colle-
ga's op de eigen trainingsavonden
bij Martine Hair + Beautysalon.

Martine Hair + Beautysalon 
Sint Michielsstraat 2B, 
Hengelo, 
www.martinehairenbeauty.nl
(0575) 46 57 15

Martine Hair + Beautysalon in Madrid

Martine en Robin tot nummer 
1 en 2 gekozen door collega's
Robin en Martine hebben van 26 t/m 29 oktober deelgenomen aan de
H3 Cut & Style seminar in Madrid. H3 staat voor Hart Hand en Hoofd
en is een collectief van 6 internationale topkappers. Elk van hen
heeft een andere persoonlijkheid en stijl, maar deelt de overtuiging
dat de toekomst van het knippen een synergie is van technische ken-
nis en creativiteit.

De Berkelduikers, vorig jaar gepromo-
veerd van de districtsklasse naar de
landelijke C klasse, staan na 1 ronde
op de 13e plek. Een leuke binnenko-
mer natuurlijk.
De sfeer is meteen prima, iedereen
heeft er duidelijk zin in. De 36 zwem-
mers van de Lochemse club, verschan-
sen zich onder de trap van de glijbaan
en houden goed in de gaten wanneer
ze op het startblok moeten staan. Het
is een vol programma.
Vrijwel elke serie is gevuld met 1 of 2

van onze zwemmers. 
Begin en eind bestaan uit de estafet-
tes. De eerste estafettes gaan harder
dan verwacht, een 3e, 2e en 4e plek. 
Dan volgen er vele zwem-meters. Met
name de 200m wisselslag levert voor
velen een goede verbeteringen op van
de tijd. Jongens jeugd vlammen vooral
op de 200 m vrije slag terwijl de 11-ja-
rigen goed uit de verf komen op de
100 m rug en 50 m schoolslag. 
Van elke programma nummer tellen
de twee beste zwemmers van de club

mee voor de punten. Omdat het er om
gaat in zo weinig mogelijk seconden
van start naar finish te komen, willen
we graag weinig  punten halen. Hoe
dat uitpakt kunnen we over een dag of
10 zeggen, maar het lijkt er goed op
dat we bij de eerste 15 kunnen blijven.
Plaatsen 1, 2 en 3  zijn er bezet door:
Sanne ten Have (3x 2e, 1x 3e), Berjan
Ebbekink ( 2x 1e), Lotte Eising, (1e en
2e), Bernice Jager (2e en 3e), Daan Nij-
land (2x 2e), Han Nijland (2x 3e), Luuk
Nijland 
(1e en 3e),  Gerdien Robbertsen (3e),
Marlieke Scholten (2x 1e), Niels
Tjoonk (2x 3e), Judith Wentink (2e en
3e).
De laatste estafettes waren goed voor
2x een 2e plaats.

Niveau Berkelduikers sluit mooi aan
op landelijke C competitie

Dit keer is de organisatie van de 2e landelijke C competitie voor de wed-
strijdzwemmers in eigen handen. In het zwembad van de Beemd hebben
3 van de 30 clubs hun competitiepunten bij elkaar gezwommen, de ander
27 clubs deden dat elders in het land. In Lochem kwamen ook GZV Mar-
veld en SG Twente hun prestaties neer zetten.

Een vermoeide maar tevreden Berkelduikers club.

Dian Lenselink met Tania, lid van Po-
nyclub "De Graafschap", won een 3e
prijs met 186 punten in de klasse B cat.
C.

Ottelien Mol deed het ook goed. Zij
haalde een 1e prijs met Amy in de klas-
se B cat. B.

Gefeliciteerd met het behaalde succes!

Dian Lenselink 

3e bij dressuur-

wedstrijd
In Gorssel werd op 15 november jl.
de 2e selectie wedstrijd dressuur
voor de Regio Indoorkampioen-
schappen pony's gereden.

Dian Lenselink met Tania.

Pim Boellaard was een held - een verzetsheld
en een held in de manier waarop hij zijn ja-
ren in de zwaarste concentratiekampen door-
stond. Tijdens zijn gevangenschap in het
'Oranjehotel' werd Boellaard als enige Neder-
lander ondervraagd door zowel Himmler als
Heydrich en verbaasde hij deze hoge nazi's
door zijn standvastigheid. Hij zat driejaar ge-
vangen, onder andere in het Nacht und Ne-
bel-kamp Natzweiler en in Dachau. Hoewel
hij voluit een man was van God, Nederland
en Oranje, prezen ook de communisten hem

later voor de hulp en bemoediging die hij zijn
medegevangenen had gegeven. Na de oorlog
bleef Boellaard voor voormalige verzetsmen-
sen een grote steun. Een openbare rol als'ver-
zetsheld' vervulde hij echter niet. Hij zette
zijn succesvolle carrière als verzekeringsdi-
recteur voort. 

Aan de hand van zijn dagboeken en brieven,
waarover de auteur kon beschikken, volgen
we op de voet hoe Boellaard oorlog en gevan-
genschap doorstond, hoe hij als trouwe
vriend van prins Bernhard de crises rond het
koningshuis beleefde en hoe hij zijn ingrij-
pende oorlogservaringen verwerkte.
De lezing wordt georganiseerd door St. Vrien-
den van Bibliotheek Vorden en wordt mede
mogelijk gemaakt door Boekhandel Bruna en
Cultuurfonds Vorden.

Meer info en kaarten verkrijgbaar bij Biblio-
theek Vorden en Boekhandel Bruna in Vor-
den. Vrienden (donateurs) krijgen korting!

Lezing Withuis gemist? 
Nu nog een keer op Kasteel Hackfort
Vorige week woensdag hield Jolande Withuis
een lezing in het Luxortheater over het leven
van Pim Boelaard en het boek dat zij over
hem schreef 'Weest manlijk, zijt sterk' Pim
Boellaard 1903-2001. Biografie van een ver-
zetsheld. Heeft u deze lezing moeten missen
of kon u geen kaarten meer krijgen, geen
nood, komende zondag 23 november houdt
ze de lezing nogmaals maar dan op Kasteel
Hackfort in Vorden.
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

dinsdag 2 december 2008, 16:00 - 19:00 uur

w w w. b o s c h l a n d . n l

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Kom een kijkje nemen op onze

KERSTSHOW
(in Hengelo)

vrijdag 21 november 10.00 tot 21.00 uur

zaterdag 22 november 10.00 tot 16.00 uur

zondag 23 november 10.00 tot 16.00 uur

De koffie staat klaar!

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Stem VVD, lijst 3

Marchien Oosterhuis, plaats 5

Bennie van Til, plaats 3

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de

Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, 
of aan a.zweers@dewending.nl

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

ONYX Mode

Burg. Galleestraat 6b

7251 EB Vorden

tel. 0575 - 55 26 55

Super Herfst/Winter Stunt bij

Fikse kortingen oplopend tot wel 50%!

Kom snel want op = op!

Onze merken:

- Stroke

- The Barn

- Sao Paulo

- Opus

- YaYa

- Angels

stoel eigenlijk?

Zijn er stoelen die
wél passen bij mijn
inrichting? Ik ben vrij klein.

Is er voor mij ook een 
passende comfortstoel?

Gratis attentie 
voor iedere
bezoeker!

ZZIITTDDAAGG
dinsdag 25 november 10.00 tot 17.00

uur

Dinsdag 25 november

U kunt proefzitten, demonstraties bijwonen en u
kunt zich deskundig laten adviseren. 
De stoelen én versgezette koffie staan voor u klaar
in de huiskamer van het Sensire Servicehuis

Dorpsstraat 7, Vorden

Alleen tijdens de zitdag krijgt u 75 euro korting bij aankoop
van een comfort- of sta-op stoel. Leden van Kruiswerk
Sensire ontvangen per stoel maar liefst 100 euro korting.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

NU 15% 
KORTING

OP

VEVEO AC
MUURVERF

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Waarom stemmen voor Waterschap Rijn en IJssel
Alle partijen zijn voor goede zuivering van afvalwater en voor droge voeten
Alle partijen zijn voor goed waterbeheer en voor aandacht voor de natuur

5 redenen om PvdA te kiezen
Onze kandidaten zijn zeer deskundig en betrokken
Wij zijn tegen bordjes verboden toegang langs beken en andere waterlopen
Uitgaven zullen wij kritisch beoordelen: het gaat om uw geld.
Wij zijn voor kwijtschelding voor mensen en bedrijven met weinig inkomsten
Werk van het waterschap heeft directe gevolgen voor het beleid van
gemeenten en provincies; wij hebben een goed bestuurlijk netwerk.

Lijsttrekker: Els Rutting Lokale kandidaat: Henk Boogaard

lijst 1 meer info: www.henkboogaard.nl

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel.  0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

Nieuwbouw Leusinkbrink binnenkort van start!
• Starterswoningen • Halfvrijstaande woningen 

• Vrijstaande woningen • Seniorenwoningen
Inspraak mogelijk waaronder bijvoorbeeld 
bad- en slaapkamer op de begane grond, 
carport, garage etc. Diverse prijsklassen.

SCHRIJF U NU ALVAST IN
Maak uw wensen kenbaar op
www.gerardwesselink.nl of kom langs op 
ons kantoor.

Borcu
loseweg

Borculoseweg

Podzollaan

Brinklaan

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT LOODGIETER, VAN COMPUTEREXPERT
TOT HOVENIERSBEDRIJF. EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD WEER
EEN HEEL GEREGEL.WANT: WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN WELKE
PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE BEDRIJF.
GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN VOORDELIG!

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

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

BURO JIJ 
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

SABAAYDI®-kinder 
KruidenMASSAGE 

Kinderen van deze tijd zijn anders.
Wat kun je bereiken met regelmatige massage.

Massage en stempelen van de verschillende lichaamsdelen

Veel kinderen zijn vaak overgevoelig en kwetsbaar. Om een kind weerbaar te maken
en meer zelfvertrouwen te laten ontwikkelen is massage met speciaal afgestemde
kruiden zeer heilzaam.
Het kind leert vertrouwen te krijgen en daar waar nodig probleempjes te uiten.
Kinderen worden rustig, ontspannen en slapen beter. Ze krijgen meer 
zelfvertrouwen, de weerstand verhoogt en bevordert het zelfgenezend vermogen.
Praktijk voor natuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld. - tel. 0575-463122 - www.praktijkdorine.nl

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7 l /100 km (17,5 km / l) tot 
10,6 l / 100 km (9,4 km / l ). CO2 -uitstoot varieert van 149-250 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 31 december 2008. Uiterste registratiedatum is 28 februari 
2009. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

*OOK VOOR LEASERIJDERS!

C5 TOURER VANAF €27.590

EXTRA RUESINK RALLYVOORDEEL
GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. € 1.250*

Wij zijn op zoek naar een 

taxichauffeur m/v
voor ca. 20/30 uur per week in het bezit van

rijbewijs B en bij voorkeur Taxichauffeurspas

of bereid zijn hiervoor een opleiding te willen

volgen.

Sollicitanten kunnen zich telefonisch

of per e-mail richten tot Hans Overbeek. 

Personenvervoer - Groepsvervoer -
Rolstoelvervoer - Rouw- en trouwrijden -

Ziekenvervoer - Luchthavenvervoer - Verhuur
van 9-persoons luxe bussen en bedrijfsauto’s

Dorpsstraat 4
6999 AC  Hummelo

Tel. 0314-381674
info@taxibedrijfoverbeek.nl
www.taxibedrijfoverbeek.nl
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Achterheer:
"Argens achterheer motten". Controleren of iemand zijn werk
(goed) gedaan heeft.

B. Broedskoo: 
Bruidskoe. "'t Eerste kalf van ne broedskoo wodn nooit verkof". 

C. Höppe:
1. Heup. Hee hef 't op de höppen". 
2. "Der bunt ter heupe dee 't op de höppe hebt um bi'j 'n ander

den telder heupend vol te doone, ik hoppe dat ze der ne
hoop las van kriegt".

Wij hopen dat deze tenues een positie-
ve impuls geven aan de sportieve pres-
taties van de B-jeugd. De handbalver-
eniging wil de jeugdafdeling nog ver-
der uitbreiden en versterken. Om dit
te bereiken biedt SV Quintus jeugdle-

den drie gratis trainingen aan. De
jeugdtrainingen worden verzorgd
door ervaren jeugdtrainers. 

De trainingen zijn op de donderdag-
avond in sporthal De Kamp in Henge-

lo. De competitiewedstrijden zijn op
de zondag en worden gespeeld in de
regio. 

Heb je zin om te handballen, aarzel
dan niet om eens een keer een kijkje
te nemen op onze trainingsavond!
Voor meer informatie over de trai-
ningstijden kunt u contact opnemen
met Marion Mijnen (06-46282263) of
stuur een mail naar 
svquintus@raketnet.nl

Nieuwe tenues voor jeugdhandbalteam

Door het succes van de handbalclinics en het handbaltoernooi van afge-
lopen seizoen heeft handbalvereniging SV Quintus uit Hengelo sinds dit
seizoen een nieuw jeugdteam dat meedraait in de competitie. Het nieuwe
B-jeugdteam is gesponsord met nieuwe shirts en broekjes door Groenaan-
nemingsbedrijf B.W. Jansen uit Hengelo.

Aan de orde zullen komen de bouw en
functie van het paardengebit, het wis-
selen en de leeftijdsschatting aan de
hand van gebitskenmerken, ernstige
en minder ernstige afwijkingen van
tanden en kiezen en praktische infor-
matie over de behandeling van gebit-
ten. Een en ander zal verduidelijkt
worden aan de hand van veel foto-en
filmmateriaal van normale en (zeer)

afwijkende gebitten. Cursisten kun-
nen opsteken hoe ook zijzelf een in-
druk kunnen krijgen van de toestand
van het gebit van hun paard en of een
gebitsbehandeling noodzakelijk lijkt. 

Inschrijving kan tot op de dag van de
lezing op het telefoonnummer van de
Paardenafdeling: (0575) 58 78 70.

Lezing gebitsafwijkingen en
gebitsverzorging paarden
Op woensdagavond 19 november
wordt er in de dierenkliniek van de
Graafschap Dierenartsen op de
Schimmeldijk 1 in Vorden een pre-
sentatie gegeven over het nut en de
noodzaak van regelmatige contro-
le en behandeling van het gebit
van het paard.

UITSTAPJE
Op woensdagmiddag 26 november wordt een bezoek aan de
Kersttuinen van Intratuin Duiven georganiseerd.
Vertrek: 13.15 vanaf Zorgcentrum Hyndendael, Keppelseweg
35, Hummelo.
Vertrek: 13.20 vanaf Gezondheidscentrum, Burg. v. Panhuys-
brink, Hoog Keppel.
Vertrek: 13.30 vanaf Dorpshuis Gildenhofke, Kerkstraat 86,
Drempt.
Terugreis: 16.30 uur vanaf Intratuin Duiven.
Eigen bijdrage: € 2.50 inclusief: vervoer, koffie/thee met iets
lekkers.
Aanmelden bij het Gezondheidscentrum,  tel. 0314-380232. U
kunt ook uw boodschap inspreken en uw telefoonnummer
noemen, of  het inschrijfformulier posten.

KUNSTBUS
De  voorstellingen van Hans Liberg in januari en Normaal in
maart zijn beiden volgeboekt.
Voor het bezoek aan museum Vledder op 17 december
zijn nog plaatsen beschikbaar.

TAFELTJE DEKJE
Bent u niet meer in staat zelf uw warme maaltijd te verzorgen,

dan kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje. Vrijwilligers
brengen 6 dagen per week tussen de middag de maaltijd bij u
thuis (uitgezonderd maandag). De maaltijden worden door het
Hart van Hummelo bereid.
U kunt ook tijdelijk b.v. in geval van ziekte gebruik ma-
ken van deze dienst.
Kosten € 8,- voor een maaltijd met soep en  € 7,- voor een maal-
tijd zonder soep.

KOERSBAL
Mocht u op donderdagmiddag deel willen nemen aan de acti-
viteit koersbal en problemen hebben met vervoer, meldt u
zich dan aan bij de Stichting zodat wij vervoer voor u kunnen
regelen.

GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Gezien de enthousiaste reacties op de erwtensoepmaaltijd van
vorig jaar, ligt het in de bedoeling eind januari weer een geza-
menlijke maaltijd te organiseren. Nadere informatie volgt in de
volgende Hessenkoerier.

NIEUWE PLANNEN
In het nieuwe jaar willen we bij voldoende deelname de volgen-
de cursussen starten:
• verkorte EHBO-cursus
• cursus valpreventie (In Balans)
• koken voor mannen
• omgaan met de mobiele telefoon o.a. sms-en
• sieraden maken

Als u interesse heeft kunt u zich nu al aanmelden en nader be-
richt volgt.

DE CURSUSOPGAVE KUNT U STUREN AAN 
Stichting Welzijn DH&K.   
Burg. Panhuysbrink 1E, 6997 AA  Hoog-Keppel
De cursussen en activiteiten worden gegeven in het Gezond-
heidscentrum, tenzij anders vermeld. U kunt voor aanmeldin-
gen  en informatie terecht bij mevr. Loes van der Laan op dins-
dag en donderdag van 08.30-16.30 uur, tel. 0314-380232.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl

CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

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

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

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

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

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

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

Tel.nr.: ............................................................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................

Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK  Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

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

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

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

Stichting Welzijn Steenderen
De Bongerd 47, 7221 CR  Steenderen
Tel. (0575) 45 10 04
E-mail: debongerd.steenderen@planet.nl
Website: www.debongerdsteenderen.nl
Inloop en telefonisch spreekuur: 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

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

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



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

Twente Plat begint dit najaar aan haar
31ste tournee seizoen en na het prach-
tige succes van haar jubileumpro-
gramma, heeft de groep deze zomer
keihard gewerkt aan een spectaculaire
nieuwe show, waar de vonken vanaf
vliegen.Heerlijke conferences, dolko-
mische sketchen en spectaculaire va-
riete acts wisselen elkaar in sneltrein-
vaart af en bezorgen het publiek een
overheerlijke avond uit.En natuurlijk
is het succesvolle gezelschap van afge-
lopen seizoen ook dit jaar weer op vol-

le sterkte van de partij. Met Hendurk
& Geessie, het komische duo, dat ook
als Aaltje & Trijntje het publiek onbe-
daarlijk laat lachen. En met Tinus van
Tuundorp, de boerenknecht bij uit-
stek, die sinds kort zijn eigen kaas-
boerderij runt.Ook Mans & Mina zijn
er weer bij. Het duo, dat met zijn on-
navolgbare acts het gezelschap vleu-
gels geeft. En met natuurlijk ook weer
Karel van de Kate, dialectweerman bij
Radio Oost, die met zijn prachtige hu-
mor grote populariteit verwierf.De
nieuwe voorstelling van Twente Plat is
een regelrecht schot in de roos en be-
tekend een supergezellige avond
Twentse humor op z`n best. Een abso-
lute aanrader dus. Na een jaar afwezig-
heid komt Twente Plat gelukkig weer
naar Vorden en wel op Vrijdag 28 No-
vember. De entreekaarten zijn vanaf
heden in voorverkoop verkrijgbaar bij
Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
telefoon 0575 552722.

Telefonisch reserveren kan ook. Bel
dan met De Reserveerlijn onder tele-
foonnummer 074 3841718. Haast U
met de aanschaf van uw kaarten want
de belangstelling is groot. Kijk voor
meer info op www.twenteplat.com

Gloednieuw programma met Twentse

HumorTwente plat vrijdag
28 november in Vorden
Op Vrijdag 28 November vindt er in
Vorden een regelrechte happening
plaats. Dan namelijk komt het po-
pulaire humorgezelschap Twente
Plat weer naar Het Dorpscentrum,
om er haar gloednieuwe voorstel-
ling voor het voetlicht te brengen.
Al jarenlang staat Twente Plat ga-
rant voor een oergezellig en onver-
getelijk avondje uit, waar de lach-
spieren danig op de proef worden
gesteld. Het afgelopen seizoen was
de voorstelling van Twente Plat een
van de hoogtepunten in het winter-
seizoen en de nieuwe show van de-
ze Twentse cabaretgroep beloofd
dat succes nog te overtreffen.

De volgende middagbijeen-
komst van de PCOB afdeling
Vorden wordt gehouden op
donderdag 27 november om
14.30 uur in het Stampertje
(Dorpscentrum Vorden). 

De heer S. Trapman, voorzitter
PCOB afdeling Arnhem, zal ons

aan de hand van dia's vertellen
over "Noorwegen in de zomer en in
de winter".

Hij is een kenner van dit land en
kan er boeiend over vertellen. Wie
van dit prachtige landschap wil ge-
nieten is van harte welkom op de-
ze bijeenkomst.

PCOB afd.Vorden op reis
naar Noorwegen

Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom bij
café- restaurant Leemreis, Spalstraat
40. De actuele gemeentepolitiek komt
dan aan bod, aan de hand van de agen-

da van de komende raadsvergadering.
Onderwerpen daarop zijn onder meer
de mantelzorgen de financiering van
de rondweg Hummelo.  Daarnaast
kan elke aanwezige punten naar vo-
ren brengen. D66 heeft gemerkt dat er
onder de mensen van alles leeft op het
gebied van de gemeentepolitiek. De
fractie wil daarover graag met inwo-
ners van Bronckhorst van gedachten
wisselen.

D66 in Hengelo
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare frac-
tievergaderingen op wisselende
locaties in Bronckhorst. Op maan-
dag 24 november gebeurt dat in
Hengelo.

In het verleden werden ongedoopte
kinderen meestal buiten het kerkhof
in ongewijde grond begraven. Het mo-
nument wil een teken van liefde en
herinnering zijn voor die kinderen
voor wie de Kerk vroeger maar weinig
of geen aandacht had. Nu, in deze tijd,
kan dit monument troost geven aan
ouders wiens kind geen eigen gedenk-
plek heeft. “Omdat de liefde voor die
kinderen nooit over gaat, gaat de pijn
ook niet over. Het monument wil
troost en hoop bieden”. 

Vooraf was er een eucharistieviering
in de parochiekerk waar in de gebe-
den tevens aandacht werd geschonken
aan de ongedoopte kinderen. Voor
hen bestond destijds geen mogelijk-

heid voor een plaatsje op het kerkhof.
Voorganger in de Allerzielenviering
was pastoor F. Hogenelst. Het koor
stond onder leiding van Riet Kleve en
het orgel werd bespeeld door Ernest
Koers. 

Bij de herdenking van de overledenen
van het afgelopen jaar, werd bij het
noemen van de naam een kaars ont-
stoken. In de preek ging pastoor Hoge-
nelst onder meer in op de overlede-
nen. “Vooral met zo’n dag als Allerzie-
len zijn ze bij ons. De namen zullen al-
tijd genoemd worden”. Op het eind
van de viering werd niet de zegen ge-
geven. De zegen volgde op het kerk-
hof, waar het monument werd ingeze-
gend.

Na afloop van de viering trokken de
vele parochianen in stille processie
naar het kerkhof. Hier werd door pas-
toor Hogenelst het ‘Monument voor
het Ongedoopte Kind’ gezegend en
vervolgens de graven. Het monument
is geplaatst in het midden van de be-
graafplaats. 

Het monument met de tekst ‘Het
nooit vergeten verdriet’, symboliseert
open handen en is met veel inzet van
een aantal parochianen tot stand ge-
komen. Namens de Stichting R.K. Be-
graafplaats Keijenborg werd het
woord gevoerd door voorzitter Joost
Lankhorst. 

Door het kerkkoor werd het lied ge-
zonden ‘Voor mensen die naamloos
…!’ Riet Kleve las een gedicht voor en
legde namens de parochianen een
bloemstuk bij het monument.

Parochie Sint Jan de Doper Keijenborg

'Monument voor het Ongedoopte Kind'

Op zondag 2 november j.l., Allerzielen, werd op de begraafplaats van de
parochie Sint Jan de Doper in Keijenborg, het ‘Monument voor het Onge-
doopte Kind’ ingezegend.

Het monument werd ingezegend door pastoor F. Hogenelst.

“Ik mis een centraal punt waar iedereen
gaat kijken waar iets te doen is,” aldus
Gerrit Heezen, uitbater van Café Heezen
in Steenderen en al jaren zeer actief met
het organiseren van feesten. “De jon-
gens van Hanska hadden dit idee al lan-
ger en we zaten al gauw op een lijn.”
Ook Taco Dorst, uitbater van (eet)café De
Groes uit Zelhem sprak deze mannen en
gaf het zelfde signaal af. “Er moet iets ko-
men waar men graag naar wil kijken en
ook zo in één oogopslag alle feesten kan
zien. Ik denk dat de combinatie van
feest en coördinatie perfect thuis hoort
bij het Hanska Duo. Deze muziek staat
voor lol en gekte met een gedachte hier-
aan gekoppeld en dit sluit perfect op el-
kaar aan.” “Ook heel slim van de man-
nen is om www.feestjesagenda.nl vast te
leggen die dan weer doorlinkt naar de
agenda in de feestagenda op de Hanska

site,” aldus Ada Boesveld van Café Hee-
zen. “Makkelijk te onthouden en doel-
treffend!” Op deze internetsite kom je
om de paar dagen wel terug doordat er
altijd wel iets grappigs op staat en zo kijk
je ook wel weer automatisch in de (feest)
agenda! “Het grote voordeel is dadelijk
ook dat men als organisator van feestjes
gericht kan gaan plannen om bijvoor-
beeld in het naseizoen iets te organise-
ren zonder dat andere horeca gelegen-
heden worden tegengewerkt. Dit levert
voor alle partijen een win win situatie
op,” aldus het management van Hans-
ka. “Er worden nu te vaak feesten geor-
ganiseerd over het gehele jaar waar geen
afstemming is. Dit zal dadelijk afgelo-
pen moeten zijn,” aldus de woordvoer-
der van Hanska. Elke kroegbaas of ande-
re horeca gelegenheid krijgt voor een ge-
reduceerd bedrag een eigen account en
wachtwoord en kan dan zelf ten aller tij-
de de agenda vullen. “Functioneel en ef-
ficiënt werkend en uiteindelijk vaart de
middenstand door gerichte afstemming
er wel bij,” vinden de heren van het
Hanska Duo. 
Kijk eens op www.Hanskaduo.nl of
www.feestjesagenda.nl         Interesse?
mail naar info@hanskaduo.nl

Hanska (Duo) neemt 
coördinatie feesten op zich!
Het management van het Hanska
Duo is benaderd door de horeca
om de coördinatie van feesten op
zich te nemen en vast te leggen in
een agenda. Op www.feestjesagen-
da.nl kan elke kroegbaas of andere
horecaondernemer feestjes op de
agenda plaatsen.

Wolf is als eerste bij de prooi. In plaats van te blaffen,

begint hij teder te likken. Willem en Joost zien het ook: op

de koude grond ligt niemand minder dan Reint Berenschot.

Het is een gespierde knaap van negentien jaar uit Roderlo.

De pijl heeft zijn rechterarm lelijk geschampt. Joost stamelt

een excuus. 

Reint kijkt hen verdwaasd aan. 

-- Waarom schoten jullie nou op mij?!

-- We dachten serieus dat je een ree was, Reint. 

Die kijkt sip naar de grond. Zo dartel is hij toch niet...? 

Dan zien Willem en Joost een voorwerp op de grond achter

de jonge Berenschot.

-- Wat heb je daar, Reint? 

-- Oh niets. Reint probeert achteruit te schuiven, maar

Willem pakt het voorzichtig op en houdt het omhoog. 

Reint haalt zijn schouders op en voelt direct een pijnscheut

in zijn verwonde arm.

-- Dat is, ai, au, een vaas. Het stikt hier van die dingen, joh.

Volgens mij zijn ze eeuwen en eeuwen oud en veel waard.

Ter Haer en ik hebben ze hier gistermiddag gevonden.

Maar toen werden we door iets verjaagd. We wilden ze 

in Zutphen voor veel geld verkopen.

Willem bekijkt de vaas eens goed. Er is iets dat zijn speciale

aandacht trekt...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur23 november23 november

HENGELO GLD.

Sinterklaas kado’s 140 m2

• Speelgoed Gadgets • Fun artikelen
• Feest artikelen • Ballonprojecten
• Verhuur Sarah, Abraham, Baby en diverse springkussens

www.fun23.nl

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

SSSIIINNNTTT AAACCCTTTIIIEEE
111555%%%   KKKOOORRRTTTIIINNNGGG

OOOPPP   DDDEEE   GGGEEEHHHEEELLLEEE    CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIEEE    VVVRRRIII JJJEEETTTIII JJJDDDSSSKKKLLLEEEDDDIIINNNGGG
* Geldig van 23 november t/m 5 december 2008.

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Geef het interieur van uw woning net dàt
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!
Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurlo) en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

.... alss hett méérr moett hebbenn ...

ZONDAG 23 NOVEMBER: KOOPZONDAG
(alléén in Hengelo Gld) van 11-17 uur

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461996

CADEAUTIPS
RUCANOR TRAININGSPAK MET 2 BROEKEN

nu € 29,95

PUMA SCHEENBESCHERMERS (Vencida)

Normaal € 13,00 nu € 9,95

VOETBALLEN NIKE - PUMA - ADIDAS
Normaal € 15,00 nu € 12,50

SCHOENENTASJE
Normaal € 9,95 nu € 5,95

SPORTSOKKEN 3 paar € 5,00

ERIMA SCHEENBESCHERMERS
Normaal € 12,00 nu € 8,95 (Ergono AS)

Normaal € 15.00 nu € 11,95 (Resista)

SPORTTASSEN speciale aanbiedingen

v.a. € 7,50

VOETBAL FAIR PLAY
Normaal € 10.00 nu € 7,50

Deze aanbiedingen gelden tot en met
5 december 2008 en zolang de voorraad strekt.

OP=OP

Koopzondag 23 november 2008
Gratis parkeren voor de winkeldeur.

Service Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28

7255 AC  Hengelo Gld.
www.apotheekhengelo.nl

Sinterklaas Aanbiedingen
(Uiteraard maken wij er een feestelijk cadeau van!)

Dames:
• Calvin Klein Contradiction edp 30 ml

van € 34,00 voor € 24,95
• Cacharel Anais Anais edt 30 ml 

van € 32,25 voor € 22,95

Heren:
• Lacoste Essential edt 75 ml

van € 45,90 voor € 34,95
• Davidoff Echo edt 30 ml

van € 32,50 voor € 24,95

Sint kan het nu gaan doen,

verschillende soorten pantoffels

voor in de schoen.

Portemonnees en tassen,

voor een ieder is er wat te passen.

Sint kan het nu gaan doen,

verschillende soorten pantoffels

voor in de schoen.

Portemonnees en tassen,

voor een ieder is er wat te passen.

Graag tot ziens bij

midden in het   hart   van Bronckhorst

Raadhuisstraat 27, Hengelo Gld.

Wij zijn zondag 23 november geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.

Nieuw Nieuw Nieuw!!!!
voor de aanstaande feestdagen

4 verschillende uitvoeringen

KKK RRR III SSSTTTAAA LLL
WWW III JJJ NNN GGG LLL AAA ZZZ EEE NNN   

(titran)
tegen zeer betaalbare prijzen.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60



KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur23 november23 november

HENGELO GLD.

Rectificatie
Sinterklaaskrant

Roozegaarde stelt
ook waardebonnen

beschikbaar
tijdens de

St. Nicolaasaktie

  

maandag 1 t/m donderdag 4 dec  van 9 tot 21 uur 
vrijdag 5 dec tot 18.00 uur 

speelgoed en babykleding 
Spalstraat 29,  Hengelo Gld Tel 0575-463828 

ZONDAG 23 NOVEMBER

BUITENZINNIGE 
KOOPJESZONDAG!
TUSSEN 11.00 EN 17.00 UUR

MET GEWELDIGE BUITENKANSEN
EN 15% KORTING OP ÉÉN ARTIKEL
NAAR KEUZE!
* Kijk voor de actievoorwaarden op www.welkoop.nl

HENGELO GLD.

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

KLEINSTE PRIJSJES. ONZE PRIJSVECHTERS!

AH RB
APPELFLAPPEN
pak 4 stuks

van 3.56
voor 2.80

PAGE
KEUKENPAPIER
pak 8 rol

van 6.60
voor 3.99

AH
BRAADWORST
pak 4 stuks

kilo

van 5.49
voor 3.99

CALGONIT VAATWAS-
MIDDELEN
div. var.

classic megapack 100 stuks

van  14.49
voor  6.89

GRANT’SBLENDED SCOTCH WHISKY
fles 1 liter

van 17.89
voor 14.99

AH ZALMFILET
500 gram

van  9.49
voor  6.49

De kerstcollectie
van Sandwich

is binnen!

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

De kerstcollectie
van Sandwich

is binnen!



Vereniging
Paardrijden
Gehandicapten
Oost

Uw gebruikte kleding 
houdt onze gehandicapte 

ruiters in het zadel

Huis aan huis inzameling gebruikte 
kleding voor VPGO in de kernen 

Zelhem en Hengelo

Zak niet opgehaald bel 0575 - 512269

18 t/m 19 november

Ligt jouw toekomst in je huidige
werk of ... zoek je een nieuwe
uitdagende toekomst in de
techniek?

Winkels Installatiechniek Vorden BV Industrieweg 11 Vorden (0575) 55 71 55 www.winkelstechniek.nl

t o e k o m s t i n t e c h n i e k

Winkels Installatietechniek Vorden B.V. (24 fte’s) is één van de 4 werkmaatschappijen die
vallen onder deWinkels Techniek Groep B.V. Naast de projecten op het elektrotechnische
en werktuigbouwkundige vlak worden ook specialistische projecten op het gebied van
tankbouw installaties uitgevoerd.
Winkels Installatietechniek Vorden B.V. zoekt versterking in de volgende functies

Kijk voor een volledige beschrijving van deze vacatures www.winkelstechniek.nl

• Projectleider Elektrotechniek • ProjectleiderTankinstallaties
• WerkvoorbereiderW • Magazijnmedewerker 24 uur p/w
• Monteurs E/W • Leerling/hulp monteurs

Ons aanbod
• Een uitdagende functie binnen een
dynamische, innovatieve onderneming.

• Een open en platte organisatiestructuur
met korte communicatielijnen.

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden passend
bij de zwaarte van de functie.

Interesse?
Uw reactie stuurt u, bij voorkeur per e-mail,
naar j.tijink@winkelstechniek.nl of naaar
Winkels Techniek Vorden B.V. Postbus 73,
7250 AAVorden, t.a.v. Dhr. J. Tijink (directeur).

Informatie Projectleiders?
De werving & selectie van de vacatures van
Projectleider E en T zijn uitbesteedt aan
BGJH Business Coaching Result.
Informatie met betrekking tot deze vacatu-
res kunt u opvragen bij Bouwien Rutten op
06-20589037 (ook na werktijd op ma-di-wo
tussen 19.30 en 20.00 uur). Reacties mailt u
naar b.rutten@bgjh.nl

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!


