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Workshop:
Engelenkaart Reading

Vorden. Hebt u ook weieens vragen
die voor uzelf moeilijk te beant-
woorden zijn? Vragen over werk,
liefde, relatie, huis, of familie? Met
engelenkaarten krijgt u altijd een
passend antwoord van de Engelen.
Wilt u meer te weten komen over
het communiceren met Engelen, het
werken met engelenkaarten of hebt
u misschien zelf een vraag aan de
Engelen? Dan kan men zich opgeven
voor de workshop 'Engelenkaart rea-
ding ' die op dinsdag 11 oktober van
14.00 - 15.00 uur wordt gegeven in
de bibliotheek in Vorden. De work-
shop is gratis. Wel is het verplicht
zich in te schrijven. Maximum aantal
deelnemers bedraagt 15. Voor meer
informatie kan men tijdens de kan-
tooruren van de bibliotheek bellen
met Dorine Reinders 0575- 551500 of
E-mail: d.reinders@bibliotheekwest-
achterhoek.nl

Al 40 jaar breien voor gehandicapte kinderen

Voor 90 jarige Gerda Wolters
haar lust en leven !

Gerda Wolters: breien voor gehandicapte kinderen

Vorden. Vanuit haar apparte-
ment aan de Burgemeester Gal-
leestraat heeft de thans 90 jarige
Gerda Wolters een prachtig uit-
zicht. Haar lievelingsplekje is de
stoel, vooraan bij het raam. Daar
vertoeft ze vele uren per dag, be-
zig met het breien van poppen
(pinquins, honden, katten, smur
fen, beertjes, nijntjes) noem maar
op.

Voor haar op het bijzettafeltje: Rood-
kapje, grootmoeder en de Boze Wolf,
drie figuren in één popje. Even' draai-
en' en roodkapje wordt grootmoeder,
weer even ' draaien ' en de Boze Wolf
komt te voorschijn. Heel erg kunstig.
'Mooi hè, ik heb er wel drie dagen
aan gewerkt', zo zegt Gerda trots.
Breien, breien, breien, een leven zon-
der breien ? Gerda kan het zich niet
voorstellen. ' Vroeger breide ik voor
ons hele gezin truien e.d. Op gegeven
moment zei mijn man Gerrit: Waar-
om brei je niet wat voor de gehandi-
capte kinderen die hier in Vorden bij
de Decanije verblijven ? Ik heb dat
advies opgevolgd en ben gelijk aan de
slag gegaan', zo zegt Gerda.

En anno 2011 breit ze nog steeds vol
overgave poppen voor De Speeldoos
uit Zutphen. Tussen twee haakjes:
Kindercentrum De Speeldoos maakt
deel uit van Zozijn Kind en Jeugd en
ondersteunt kinderen en jongeren
met ontwikkelingsproblemen, zodat
zij zich maximaal kunnen ontplooi-
en en regie krijgen over hun eigen
leven. De start was in 1971 met een
kinderdagverblijf in het Van Hasselt-
pavüjoen, een voormalig kinderva-
kantiekolonie aan de Decanijeweg in
Vorden. In 1979 verhuisde het kleu-
terdagverblijf naar het nieuwe onder-

komen aan de Bachstraat in Zutphen
en kreeg het de naam De Speeldoos.
En in de 40 jaren dat De Speeldoos
bestaat, breit Gerda Wolters continu
poppen voor de kinderen.
Gerda: ' Er verblijven daar ongeveer
zestig kinderen. Voor het Sinterklaas-
feest brei ik altijd voor elk kind een
pop. Ik word die dag altijd s' morgens
opgehaald door Appie Klein Brinke,
die bij De Speeldoos de rol van Sin-
terklaas speelt. Alle kinderen komen
een poosje bij hem op school, prach-
tig allemaal. Wanneer ik s' avonds
dan weer terug ben in Vorden terug
, ben ik altijd erg verdrietig. Natuur-
lijk zijn de kinderen op zo'n dag blij,
maar ik ben verdrietig omdat de kin-
deren zo gehandicapt zijn', zo zegt
Gerda Wolters die door de kinderen
van De Speeldoos liefkozend ' Brei-
piet' wordt genoemd.

Gerda Wolters staat twee keer jaar
met een stand op een braderie ( Vor-
den en Brummen ) om daar poppen
te verkopen. 'Het geld dat ik er mee
verdien stort ik op een speciale reke-
ning. Behalve poppen schenk ik De
Speeldoos elk jaar uit dat 'potje ' 500
euro. Dat heb ik zo laten vastleggen.
Als ik er straks niet meer ben, dan
kan er de komende jaren nog altijd
jaarlijks 500 euro naar De Speeldoos
worden overgemaakt', zo zegt ze. In
haar hart is ze bang dat ze sowieso
niet meer zo lang kan breien. 'Mijn
ogen worden steeds slechter en dat is
erg lastig met breien. Toch hoop ik
het nog even vol te houden, want wat
moet ik hier thuis anders de hele dag
doen', zo vraagt ze zich af. Haar hele
huis, slaapkamer, logeerkamer, alles
staat vol met tassen en dozen gevuld
met honderden poppen en allemaal
voor het goede doel.

Een aantal jaren geleden werd ze (
toen nog gemeente Vorden ) voor-
gedragen als kandidaat voor 'vrijwil-
liger van het jaar'. Gerda: ' Dat ging
op het laatst niet door, wat ik deed
vond men de moeite niet waard. Ver-
volgens werd ik toen voor mijn inzet
voor De Speeldoos, in Zutphen voor-
gedragen, maar daar kon ik geen vrij-
williger van het jaar worden, om dat
ik in Vorden woon. Wel beloonden
zij mij met de tweede prijs, dus toch
wel een blijk van waardering', zo zegt
Gerda met een lach. Donderdag 6 ok-
tober geeft De Speeldoos t.g.v. het
veertigjarig bestaan een receptie met
aansluitend open huis.
Gerda Wolters is ook uitgenodigd en
zal die dag ongetwijfeld voor haar
verdiensten voor De Speeldoos nog
wel 'een bedankje ' in ontvangst mo-
gen nemen. Gerda staat op en haalt
een kaartje uit de kast waarop staat:
'Beste mevrouw Wolters, van Uw
geld dat wij met Sinterklaas heb-
ben ontvangen, hebben we voor De
Speeldoos nieuwe fietsjes gekocht'.
Gerda pinkt een traantje weg en zegt:
' Toch prachtig, ik beleef er zelf veel
plezier aan om wat voor die kinde-
ren te kunnen doen. Kijk hier heb
ik nog een aantal poppen. Vanwege
het 40 jarig bestaan zijn die voor de
acht begeleidsters van De Speeldoos.
Dat hebben ze dik verdiend', zo zegt
Gerda Wolters.

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10
Fax: (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
i_id0nnp

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer

POLITIE (0900) 88 44

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

Aktiemarkt Vorden
Vorden - Op vrijdag 7 oktober
a.s. is het weer zo ver. Op de Vor-
dense weekmarkt maakt u weer
kans op gratis prijzen.

U ontvangt van de kooplieden enve-
loppen waarin kadobonnen kunnen
zitten. Deze bonnen kunt u inleveren
en mag u een prijsje uitzoeken bij de
speciale kraam van de Marktvereni-
ging-
Men hoopt op veel kooplustig publiek
en heel veel goed weer, zodat het
weer een geslaagde dag word.

Rommelmarkt
Gereformeerde
Kerk Vorden
Vorden - Op zaterdag 8 oktober
a.s. wordt er in het Achterhuus
achter de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg 13 in Vor-
den een bazar/rommelmarkt ge-
houden.

Er zal van alles te koop zijn, zoals
meubelen, boeken, huishoudelijk
allerlei, speelgoed enz. Verder ver-
koopt men snijbloemen en heerlijke
erwtensoep, warm om ter plekke op
te eten en koud om mee naar huis te
nemen. Er zal een rad van avontuur
draaien met allerlei leuke prijzen.
Voor elk wat wils dus.
Rond de klok van half elf zal er een
veiling plaatsvinden. Een aantal van
de ontvangen goederen zal dan bij
opbod verkocht worden. De oprenbst
van de verkoop van deze dag is voor
de Gereformeerde kerk. We starten
om 10.00 uur en sluiten de deuren
om 14.30 uur. Iedereen is van harte
welkom!

VAN DE KOLK
wonen en slapen

UW AUPIN6 EN TEMPUR
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK
Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

gemeente Bronckhorst

Nieuws & Informatie
Zie in het hart van Contact



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, jongeren-
dienst

Kapel Wildenborch
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. D. van Doorn uit Almen.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. H. Boonen, Dieren

R.K. kerk Vorden:
Zondag 9 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering, mmv
Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 8 oktober 17.00 uur Woord- en communieviering.
Zondag 9 oktober 10.00 uur Geen viering

Tandarts
8-9 oktober P. Scheepmaker, Ruurlo tel. 0573 - 45 25 13
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of 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
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. Al, A2, BI, B2, Hartbewaking (CCU), Fl, NO, Nl, N2:
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag:
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU):
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (BO): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en
19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op afspraak
(0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l.
Steenderen, A. Ariensstraat 33".
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via de
website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6,
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriet Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

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

Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
ledere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel.
(0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars 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

St COEH
Ie en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat
te Hengelo Gld.

Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
HetWiemelink11
7251 CW Vorden
Tel.(0575)551688
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten:
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel.(0575)551010

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men als
particulier c.q. bedrijf ingeschreven
in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel, dan voldoet men
niet aan deze criteria en wordt
de tekst als gewone advertentie
geplaatst, tegen de normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor
80 karakters; elk karakter meer
€ 0,04. Brieven onder nummer,
hierover worden geen inlichtingen
verstrekt aan derden, € 4,17 (incl.
btw) extra. Dubieuze of anonieme
opgaven worden niet geplaatst.
Betaling: contant, anders worden
administratiekosten berekend è
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via
onze website www.contact.nl
Berekening kan geschieden via de
op de site geplaatste bereken-
methode.

•Te huur gr. huis met 7
slaapk. in Veldhoek tel.0573
461255 ben.bulten@online.
nl

•Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,

• Aangeboden: Hulp bij
onderhoud aan tuin en erf
of andere werkzaamhe-
den. Tel. (0575)461733.

•Bazar/rommelmarkt op
zaterdag 8 oktober a.s.
van 10.00 tot 14.30 uur in
'Het Achterhuus" achter
de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg 13 in Vorden

•2 kamer appartement te
huur in Hengelo Gld. per di-
rect. Prijs € 550,-. exclusief
per maand.Tel. (06) 22 29
69 77 of 0575-463325

• Prachtige pups kruising
Duitse staande (jachthond).
8 wk oud. Ouders HD-vrij,
gechipt, ingeënt, ontwormd.
tel: 0575 - 461589 of 06 -
53706060

•Fil.ver. vraagt te koop:
postzegelverzamelingen,
liefst vooral Ned. Tel.0313
475774.

•Te huur, in buitengebied
van Keijenborg, apparte-
ment, op 1e verdieping
van voormalige boerderij.
Met mooi uitzicht. Twee ge-
stoffeerde kamers, keuken
met inbouwapparatuur,
badkamer met douche en
bad, ruim erf met schuur.
Geen huisdieren. Tel. 06 -
262.441.80 na 20.30u.

•Wat verandert er
en voor wie in het
Persoonsgebonden budget
in 2012? Kom donderdag
13 oktober naar de informa-
tieavond bij de Radstake.
Inloop om 18.45 uur.
Aanmelden 026-3842822 of
annemariemulling@zorgbe-
langgelderland.nl. Toegang
vrij

Ken de 9 signalen.
Hoe eerder kanker wordt
ontdekt, hoe beter.
Kijk voor meer informatie op
www.kwfklachtadvies.nl

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

Vlaai van de week

Christoffelvlaai
6-8 personen € O99O

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbiedingen

Crackers
€ 4 Ci Cl

• ,*79

SpeCUlaaS ZSOgram € 3,75

Aanbiedingen geldig van di 27 sept. t/m za 8 oktober.

Reinier & Leonie's
Groenten, Fruit & Traiteur

De lekkerste nieuwe oogst
mandarijnen 15 voor 2*98
Hollandse biologische
trostomaten l kg l .98
zoet/sappige pers sinaasappelen
2e kg halve prijs l kg 1.99

n.w oogst
bildtstar aardappelen 10 kg 4 • 5 O
Kant en klare huisgemaakte chili con carne mej; rijst +

GRATIS bakje rauwkost naar keuze p.p.'
Woensdag rauwkostdag!!!!

Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens,tel.(0575)463743.

Alleen op afspraak.

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman. 0654326669.

f GRAND \
\BISTROy

de ROTONDE
Dagmenu's 5 t/m 10 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu's bij u thuis laten
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 5 oktober Mosterdsoep/Spare ribs met zigeu-
nersaus, gebakken aardappelen en warme groente.

Donderdag 6 oktober Andijviestamppot met spekjes, verse
worst, jus en zuurgarnituur/Criesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 7 oktober Bosuiensoep/Zalmfilet met dille saus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 8 oktober (alleen afhalen oF bezorgen) Huis-
gemaakte gehaktbal met gekookte aardappelen, jus en
groente/IJs met slagroom.

Maandag 10 oktober Runderbouillon met flensjes/ Spies
Hawaï met kerriesaus, rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 11 Oktober Wiener Schnitzel met gebakken aard-
appelen warme groente/ Us met Slagroom.

Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas



Trots en gelukkig zijn wij met ons 3e wonder, en
weer is het zo bijzonder!

Jasper en Linda Koerselman

Galleestraat
Vorden

jasperenlindakoerselman @ hetnet

Alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan
Het werd, het was, het is gedaan

M. Vasalis

Verdrietig dat we hem moeten laten gaan, maar
dankbaar voor wat hij voor ieder van ons heeft be-
tekend, nemen wij afscheid van onze liefdevolle en
zorgzame vader en opa

Adriaan Cornelis Dirk Ringlever
Ad

Gorinchem,
24 november 1926

Varsseveld,
27 september 2011

Echtgenoot van Tine Ringlever,
overleden 25 mei 2009

Joost en Henny
Marieke en Dick
Jeroen
Dorine en Niels
Wouter

Gerdien en Gerhard
Sanne
Michiel en Sanneke

Christa en Angela
Thomas
Luuk en Iris
Loes

Erik en Corien
Stef
Anouk

Correspondentieadres:
J. Ringlever
Insulindelaan 58
7251 EK Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 1
oktober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geheel onverwacht is op bijna 92 jarige leeftijd
overleden onze dierbare broer, zwager en oom

Martinus ten Have

Wij zullen hem erg missen en hem niet vergeten.

Uit aller naam,
Familie ten Have
Familie Teunissen

Vorden, 28 september 2011.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

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

In plaats van kaarten

De zon scheen, de vogeltjes floten
en toen werd het stil

Jannetje Anna (Ans) Wansink

is in de morgen van 1 oktober 2011, aan de gevol-
gen van kanker overleden op 65-jarige leeftijd.

De laatste anderhalf jaar van haar leven is ze lief-
devol verzorgd in Huis ter Weegen te Warnsveld.

Wij willen deze mensen dan ook bedanken voor
hun liefde aan haar, evenals de doktoren Radstake
en De Jong, de mensen van het humanistisch ver-
bond en alle vrijwilligers die altijd voor haar klaar
hebben gestaan.

Wij nodigen u hierbij uit om samen met ons af-
scheid van Ans te nemen op woensdag 5 oktober
2011 om 11.00 uur in de Vredeskapel, Vordense-
weg 12 (op het terrein van GGNet) te Warnsveld.

Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhof laan 4 te Vorden.

Wim en Ali Polman
Insulindelaan 5
7251 EJ Vorden

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld.
Tel: 0575-462171

CBS Bekveld: Klaar voor de toekomst.

We zijn trots om na een ingrijpende verbouwing
het resultaat met u te delen.

Hiervoor nodigen we u van harte uit op vrijdag 14
oktober a.s. in ons mooie schoolgebouw aan de
Hogenkampweg 24 te Hengelo Gld.

U wordt daar verwacht tussen 16.00 uur en
20.00 uur. We zouden het fijn vinden als u aan-
wezig wilt zijn. Ook belangstellenden die geen
binding hebben met onze school zijn van harte
welkom.

Mede namens alle geledingen,

Herman Vrielink.

• Kunstgebit

• Implantaten

Geen eigen bijdrage

Op verzoek thuis aanmeten

Praktijk voor tandprothese en implantologie
0575-545953. Paardenwal 3, Zutphen

GEVRAAGD:

PERSONEEL VOOR DE
HERFSTVAKANTIE

Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX Vorden

Tel : 0575 556722
email: info@lucassen-boomkwekerij.nl

•T.k.: Labrador pups, kleur,
chocolate bruin. Geheel
gefokt vlgs. de regels van
N.L.V. De pups zijn geboren
18-09-2011. Beide ouders
erg lief. Tel. 0575-553424 of
06-28946991.

• Bazar/rommelmarkt op
zaterdag 8 oktober a.s.
van 10.00 tot 14.30 uur
in het Achterhuus' achter
de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg 13, in Vorden

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot
17 december

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 - Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Gratis
geboortekaartjes

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

Wat goed is, hoeft niet van ver te komen
De komende weken hebben we oer-Hollandse vleesproducten in

de aanbieding. Zo krijgt u deze week de tweede rookworst gratis*.
Daarmee spaart u gelijk voor vier gratis slavinken. Vraag in de
winkel naar de spaar-kaart en actievoorwaarden.
•maximaal 2 per klant

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager rookworst

SPECIAL

Sjalotje 00
100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Gegrild spek + gebraden
gehakt

2 x 100 gram

MAALTIJDIDEE

gebraden
GEHAKT BAL 79

per stuk

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip Filet

4 enkele

DJ. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel.:0575-551321

Eerlijk en
betrouwbare

schilder heeft nog
tijd voor binnen-
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein "De Mars"

t.o. Woonboulevard Eijerkamp

UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriet Klein Geltink-ten Arve

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

Notariskantoor

Blarikestijn
Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen bedanken voor de getoonde
belangstelling bij het afscheid van mr. Anne Pera en de benoeming van
mr. Jeroen Blankestijn tot notaris in de gemeente Bronckhorst. Vanwege de
overweldigende belangstelling is dit niet in alle gevallen gelukt. Daarom laten
wij langs deze weg weten dat wij de ontvangen felicitaties, in welke vorm dan
ook, zeer hebben gewaardeerd.
Het totaal van de ontvangen donaties ten gunste van de Achterhoekse arts
drs. Ruth Droppers, werkzaam in het Soddo Christian Hospita! in Ethiopië en
het door haar beheerde armenfonds, en de Stichting Vrijwilligers Terminale
Zorg te Zelhem is inmiddels naar hen overgemaakt. Ook voor uw donatie willen
wij u hartelijk danken.

Mr. J.A. Blankestijn
Mr. A. Pera

Notariskantoor Pera
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VAN ASSELT
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 4 t/m zaterdag 8 oktober

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel.(0575)551384
Runneboom 2a - Warnsveld

Tel. (0575)57 1528

ZOVEEL KASTEN HEB IK
NOG NOOIT BIJ ELKAAR GEZIEN!

D/V. opbergkasten van staal en hout

y.a. €50,-
Nieuw en gebruikt

Deze week bij Bruna

Gr»tl» grl.z.l-
uorzamalbus bij
aankoop van Da

* Grlei.lbu» daal 1

Hoara,
hal la faaatl

Wij pakken
de draad
weer op
met onze
nieuwe
winter-
garens

*

|fev l
handwerken

Rijksstraatweg 39
Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

Marion Polman
uit v,i «i r l b e geleid i ncj

;

u kunt mij bellen
voor een p e r s o o n l i j k e

\ U i tvaar t

' ' << -?n e. o.
gem.Locnem e,o.

ook
T 06 55 916 250

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

Mercatorstraat 12
Lichtenvoorde

www.kuijklichtenvoorde.nl

De beste zorg voor uw huid

Avcne

l l y d t . i i u c
•»i'J H«:i»

Eucerin

TOLERIANi ANTI-RED'
U L F R A

UFTACT/V

<u 2
t <n ̂

C3 o

llf
-••00)

ZïS

Maak een afspraak bij uw Mediq Apotheek voor een gratis huidanalyse
en krijg ieder tweede huidverzorgingsproduct voor de helft van de prijs.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een n» eteusl

MEDIQ AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHËIDSVRAGEN

Mediq Apotheek Vorden
Zutphenseweg 12, Vorden, 0575 55 14 71

Nieuwe najaars en winter- kindermerkkieding
MAAT 92 T/M 164

MET 50-70% KORTING!!!

ZATERDAG 8 oktober
van 1O.3O tot 12.3O uur

DORPSCENTRUM
Raadhuisstraat 6 - VORDEN.

Een geweldige collectie van bekende merken zoals:

RAGAZZI, BLUE PEPPER, GO BEETS,
BLUE SYSTEM, RETOUR, B&N,
OLTFITTERS NATION, CARS en2

"4

PINNEN IS NIE f MOGELIJK!

Voor meer info kijk op: www.tinkerbeloutlet.nl

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Ie Herberg" r
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nT

ZONDAG 9 OKTOBER
KOFFIECONCERT

aanvang 11.30 uur
zaal open 11.00 uur

entree €15,00

met een kop koffie en cake
kaarten in de voorverkoop

Volksfeest
Varssel

vrijdag 7 oktober 2011
13.00 uur KINDERSPELEN
15.00 uur Voorstelling "PLAZA PATATTA"
19.15 uur Blijspel "Broer zoekt vrouw"

door VARSSELS VOLKSTONEEL
Na afloop dansen met KEEP IN TOUCH

zaterdag 8 oktober 2011
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
20.30 uur FEESTAVOND met muziek van TRIGGER

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de

Varsselse Molen. Op dit Varsselse feest is iedereen welkom die

van een oergezellig feest houdt.

ALOE VERA
Alles over de krachten van

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Cadeau-tip

HOOI en STRO

Veevoederhandei

H. Vlogman
0575-552959

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en
tevens plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur



hengelose
ondernemers

vereniging

Focus fashion
Roozegaarde

De Dunsborg ruitersport
Kapsalon de Barbier

Meubel- en tapijtenhuis de Spannevogel



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

Schooljeugd liep massaal uit

Wichmond / Vierakker heeft fiets- crossbaan

massale opkomst scholieren de Garve

Wichmond - Een prachtige zonovergoten dag. In Wichmond staat het
bestuur van Dorpsbelang Wichmond- Vierakker in opperbeste stem-
ming te wachten op de komst van de kinderen van school De Garve.
Zij mochten afgelopen woensdagmorgen een kijkje komen nemen bij
de opening van de fiets- crossbaan.

ftetscrossbaan

Een baan aan de ' Wichmondse kant'
van het evenemententerrein, een ini-
tiatief van Dorpsbelang Wichmond -
Vierakker. Een paar jaar geleden heeft
Dorpsbelang een enquête gehouden
onder de bewoners van Wichmond
en Vierakker en hen de vraag voor-
gelegd waaraan in de beide kernen

behoefte bestaat. Daaruit kwam over-
duidelijk naar voren dat er behoefte
is aan een fiets- crossbaan. Jan Klein
Lenderink van Dorpsbelang: 'We heb-
ben toen in het bestuur besloten om
deze baan aan te leggen. Vooraf heb-
ben we overleg gevoerd met de wie-
lerclub RTV Vierakker- Wichmond.

De club vond het een goed idee, maar
dan wel graag een grote baan, zodat
de wielerclub er s' winters ook kon
trainen. Daartoe moesten dan wel
lampen rondom de baan worden ge-
plaatst.
Na overleg met de gemeente kon dit
plan vanwege de verlichting ( o.m.
hinder voor de omwonenden) niet
doorgaan. Uiteindelijk hebben wij
voor de aanleg van deze kleinere
fiets- crossbaan gekozen', zo sprak
hij. Inmiddels was de schooljeugd
gearriveerd en nadat Marga Leerkes,
de aanwezigen namens Dorpsbelang
had verwelkomd, werd het woord ge-
voerd door wethouder Josephine Stef-
fens. ' Fantastisch dat deze crossbaan
hier tot stand is gekomen. Dorpsbe-
lang Wichmond- Vierakker gaat al-
tijd uit van eigen kracht en heeft dit
goede plan bedacht. Leerlingen van
de basisschool de Garve hebben mee-
gedaan aan de wedstrijd om een ont-
werpplan te maken voor deze cross-
baan. Het plan is ontworpen door
Jorne Jochems', zo sprak Josephine
Steffens onder groot applaus van de
omstanders.
Nog groter de bijval toen de wethou-
der bekend maakte dat Bo Klein Hes-
selink, wereldkampioen fietscrossen
een demonstratie zal geven op deze
nieuwe crossbaan. Vervolgens reed
Bo een paar rondjes. ' Deze crossfiets
is eigenlijk te groot voor deze baan',
zo merkte Bo lachend op. Josephine
Steffens tot de kinderen: ' Goed oefe-
nen dan worden jullie in de toekomst
misschien ook wel kampioen' ! Daar-

Jorne Jochems met links wethouder Josephine Steffens

na was het grote moment aangebro-
ken: de wethouder mocht samen
met Jorne Jochems het bord onthul-
len met de tekst: ' Fiets crossbaan. In
2011 in opdracht van Dorpsbelang
Wichmond- Vierakker gerealiseerd.
Ontwerp Jorne Jochems '.
Vervolgens kon Josephine Steffens
niet achter blijven. Ook zij reed een
( ere ) rondje op een crossfiets. Han-
den toch wel krampachtig aan het
stuur, Jorne Jochems was haar tegen-
stander. Halverwege 'koers ' raakten
beide coureurs elkaar bijna toen een
'buitje ' werd genomen. ' Ik ben de
weg een beetje kwijt', zo verontschul-
digde Josephine zich lachend. De
scholieren langs de kant vonden het
prachtig en geraakten nog enthousi-
aster toen schoolhoofd Douwe Wob-
bes het opnam tegen Sander. Deze
laatste schoot als een komeet uit de
startblokken en zette hij zijn 'meester
' al direct op flinke achterstand. Toen
meester Douwe verwoede pogingen
in het werk stelde om de achterstand
ongedaan te maken, tuimelde hij van
de fiets. Op medelijden van zijn leer-
lingen hoefde hij niet te rekenen. Die
vonden het schitterend, het school-

hoofd languit op de crossbaan, dat
zien ze natuurlijk niet elke dag !
Douwe Wobbes: 'Het hoort er alle-
maal bij, een beetje 'act' van maken,
toch prachtig. Voor een boeljongens
op onze school fantastisch dat ze nu
op een echte baan kunnen crossen.
Dat stond al heel lang als nummer
één op het verlanglijstje', aldus het
schoolhoofd. Rob Schouten, voor-
zitter van Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker zag de gehele openingsce-
remonie met grote voldoening aan. '
We zijn als Dorpsbelang alweer met
een volgende activiteit bezig , name-
lijk met de realisatie van een jeu de
boules baan. We oriënteren ons mo-
menteel over de plek waar de baan
moet komen. De mensen om het aan
te leggen, hebben we al. Ook het on-
derhoud is al geregeld. We hebben
in Wichmond- Vierakker de zoge-
naamde ' Ockhorstgroep '. Een groep
van twaalf mannen die de Ockhors-
troute ( wandelpad ) onderhouden.
Ook verzorgen zij het onderhoud bij
sportclub Socci . De mannen hebben
aangegeven om het onderhoud van
de jeu de boules baan er straks 'even
bij te pakken', aldus Rob Schouten.

Tijdens opening fiets- crossbaan

Bo Klein Hesselink: 'Zo ben ik ooit begonnen'
Wichmond - Bo Klein Hesselink was woensdag tijdens de opening van de fiets- crossbaan in Wichmond voor
een moment met zijn gedachten even ' terug in de tijd '. Mijmeren over de periode in zijn leven toen hij voor
het eerst leerde fietsen. En hoe het 'fietsje ' hem wereld beroemd heeft gemaakt. Toen Bo de kleine Jorne en
Sander over de nieuwe crossbaan zag 'flitsen' keek hij vanaf de zijlijn geamuseerd toe.

' Kinderen willen heel graag hard fietsen en dan is crossen
op zo'n baantje natuurlijk stukken veiliger dan op de weg.
En hoe gaat dat als je klein bent, op gegeven moment krijg
je van je ouders een fiets, ik was ongeveer vier jaar en vond
fietsen prachtig. Op zeker ogenblik kwam er ene Dick Bul-
ten bij ons thuis en die adviseerde mijn ouders dat ik mij
bij een wielerclub moest aanmelden. Pa en ma vonden het
goed en zo werd ik lid van de wielerclub in Doetinchem. Kijk
zoals die jongens hier rijden, zo zag mijn eerste rondje op
een crossbaan er ook uit. Op mijn achtste reed ik mijn eer-
ste wedstrijd. Nee, geen overwinning, ik viel van de fiets',
zo weet Bo zich lachend te herinneren. Dat hij het later tot
wereldkampioen zou schoppen, kwam op dat moment niet
in zijn jonge brein boven. Bo: ' Naarmate ik meer wedstrij-
den ging winnen, veranderde mijn leven drastisch. Behalve
naar school gaan, was het daarnaast eigenlijk alleen maar
fietscrossen. Toen ik voor het eerst bij de jeugd kampioen
van Nederland werd wist ik zeker, ' ik ga net zo lang door
totdat ik wereldkampioen ben'. De trainingsarbeid werd nog
intensiever, successen bleven niet uit. Inmiddels is Bo Klein
Hesselink vier keer kampioen van Nederland geworden, drie
keer Europees kampioen en twee keer wereldkampioen. Bo:'
Ik heb in al die jaren veel steun (ook financieel) van mijn ou-
ders gehad. Bovendien reden pa en ma mij overal naar toe',
zo zegt hij.' Nooit geen tegenslagen gekend'? Bo:' Natuurlijk
zat het wel eens tegen, blessures, valpartijen, materiaalpech,

het hoort er allemaal bij. Maar ook al zit het tegen, dan toch
gewoon doorzetten', zo zegt hij. Tijdens zijn indrukwekkende
loopbaan ( Bo is thans 25 jaar en heeft dus ongeveer 17 jaar
de fietscross- sport beoefend) ging zijn voorkeur veelal uit
naar het rijden op 24 inch wielen ('Cruisers ') maar behaalde
hij ook nationale en internationale kampioenschappen op 20
inch wielen ( ' Men 25/29') Bo: ' Ik ben 2 meter vijf lang en
dan is het rijden op een kleine crossfiets best wel zwaar'. In-
tussen heeft hij de wedstrijdsport vaarwel gezegd .' Ik heb er
altijd voor geleefd, veel dingen voor ontzegt. Wanneer mijn
vrienden gingen stappen moest ik trainen of een wedstrijd
rijden. Niet roken en niet drinken. Trouwens roken zal ik
nooit doen. Wel heb ik mij voorgenomen om zo nu en dan
met mijn vrienden een biertje te drinken. Daar kan ik mij op
verheugen. Wat de sport betreft wil ik gaan volleyballen en
misschien s' winters voor de lol op een mountainbike gaan
rijden'. Na 2012 zullen ze Bo Klein Hesselink waarschijnlijk
ook tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronck-
horst gaan missen. Want bij de huldiging van de kampioe-
nen was hij immers jaren 'vaste prik '. En of vader Han Klein
Hesselink (volgens Bo ook een echte liefhebber) het crossen
op de fiets nog zal beoefenen is eveneens twijfelachtig. Bo: '
Tijdens de laatste NK was pa in de categorie 45 plussers ook
van de partij. Hij kwam echter zo ongelukkig ten val dat hij
vier gebroken ribben en een geperforeerde long opliep en dat
was behoorlijk pijnlijk', zo vertelt Bo.



Rookworst Keurslager
Vlogman goud waard

Met Euro Planit naar De Graafschap
Vorden - Tijdens de landelijke
rookworstkeuring is de rook-
worst van Keurslager Vlogman
met goud bekroond. Deskundige
keurmeesters keurden de rook-
worst op diverse punten en con-
cludeerden dat de ambachtelijke
rookworst van Keurslager Vlog-
man tot de beste van Nederland
behoort.

De keurmeesters testten de rook-
worst onder andere op smaak, geur,
samenstelling en uiterlijk. "Een
rookworst moet goed gevuld zijn. De
darm moet knapperig zijn en mooi
goud/geel van kleur. Verder is het be-
langrijk dat de typische rooksmaak
en geur in voldoende mate aanwezig
is. Dat maakt een rookworst tot een
echte ambachtelijke Keurslager-rook-
worst", aldus Keurslager Vlogman.

"Onze rookwost voldoet aan al deze
eisen, dus hebben we van de vakjury
het goudkeur-certificaat ontvangen."
Die hangt nu op een mooie plaats in
de winkel. Terecht, want met zo'n
goed resultaat mag je als vakman na-
tuurlijk best pronken.

De rookworstkeuring valt samen met
de opening van het rookworstseizoen
die door de Keurslagers in week 40
wordt afgetrapt. Die week kunnen
klanten de rookworst in de winkel ko-
men proeven en direct profiteren van
een scherpe aanbieding; van 3 t/m 8
oktober is de 2e rookworst bij Keur-
slager Vlogman gratis. Op die manier
kan iedereen zelf proeven waarom de
ambachtelijke rookworst van de vak-
man zo ontzettend lekker is en met
recht met goud is bekroond.

Expositie aquarellen van
Lineke Kekers
Vorden - Lineke volgde een kunst-
opleiding aan de academie voor
Kunst en Industrie te Enschede.
Daarna was zij werkzaam bij ver-
schillende reclamebureaus; in
Enschede, Amsterdam en Doetin-
chem.

Zij ontwierp verpakkingen o.a voor
Albert Heijn, maar ook logo's, adver-
tenties, brochures enz. Later speciali-
seerde zij zich in illustreren. Ze had
opdrachten voor FBTO-verzekeringen,
Friesche Vlag, Molenaars kindermeel,
Velcro Klittenband, Stegeman enz.
Op dit moment schildert zij vooral

portretten, zowel iri aquarel als in
olieverf. Dit gebeurt in opdracht. Een
fotosessie maakt zij zelf.

Andere onderwerpen worden ook
geschilderd, zoals dieren, gebouwen,
bloemen en auto's. Voor het tijd-
schrift Landleven tekent zij al ruim 14
jaar oude fruitrassen. Hiervan wordt
een aantal getoond in 'De Wehme'.

De expositie is te bezichtigen vanaf
heden tot ongeveer half november
in verzorgingshuis 'De Wehme',
Nnieuwstad 32 in Vorden. Gang de
Dellel t/m 21.

klaar voor vertrek naar Doetinchem

Vorden. De teams Vorden D2, D3 en
de gehele E-jeugd hebben vorige week
zondag op uitnodiging van shirtspon-

.sor Euro Planit Personeelsdiensten
een bezoek gebracht aan de voetbal-
wedstrijd De Graafschap- Groningen.

De thuisclub had in deze ontmoeting
in de 90e minuut nog een 2-1 en was
de Vijverberg één deinende massa.

Echter in de extra tijd slaagden de be-
zoekers erin nog tweemaal te scoren.

Eindstand 2-3. Een domper voor De
Graafschap- aanhang.

De uitslag had geen invloed op de
jeugd van Vorden. Zij keken terug op
een leuke middag!

Uitzendbureau uit Lochem organiseert castingdagen voor
uitzendkrachten

Filmsterren brengen Rode
Loper actie opvallend
onder de aandacht

Sciencemiddag basisschool
'De Vordering'

Lochem - Dinsdag 27 september is de "Rode Loper" actie van Match
4U van start gegaan. Geheel in stijl kregen een aantal relaties een VIP
uitnodiging uit de handen van filmsterren Al Capone en Marilyn Mon-
roe. Niet alleen de regionale pers werd verrast met een bezoek van dit
filmduo, ook andere relaties kregen al een VIP uitnodiging. Hiertus-
sen ook een aantal klanten van Match4U die als jurylid zijn gevraagd
voor de castingdagen. De komende weken zal dit duo op verschillende
plekken in de regio zichtbaar zijn.

Vorden - Wat is er nou leuker dan spelenderwijs samen nieuwe ont-
dekkingen doen? Niets toch? Tijdens de sciencemiddag, die gehouden
werd op dinsdagmiddag 27 september jl., werd er dan ook volop sa-
men met én van elkaar geleerd. .

CASTINGDAGEN
Op 17 en 18 november organiseert
Match4U de castingdagen in Lochem.
Speciaal daarvoor legt Match 4U meer
dan een maand lang de Rode Loper
uit en daagt kandidaten uit de regio
massaal uit zich op te geven.
Meedoen? Geef je direct op als kandi-
daat en schrijf je in op
www.match4u.nl.

MATCH 4U
Match 4U uit Lochem is geen regulier
uitzendbureau. Bij Match 4U draait
het niet om de cijfers maar om de
mensen. Vraag en aanbod van mens
en arbeid komen bij Match 4U op
even persoonlijke als professionele
wijze samen. Voor zowel werkgevers
als v

In groepjes werd een circuit met di-
verse proefjes doorlopen.
Voor de leerlingen van groep 8 was
er deze middag een speciale rol. Zij
mochten de leerlingen van groep l
tot en met 4 begeleiden. Vol enthou-

siasme gingen de leerlingen van start,
waarna zij opmerkelijke zaken te
zien kregen. Zo werd er deze middag
een vulkaan tot uitbarsting gebracht,
werd een olievlek nagebootst met de
daarbij behorende effecten, waren er

diverse klanken te horen met gevulde
flessen, verwondering over wat wel
én niet zinkt etc.

Het was een geslaagde middag waar-
van de leerlingen zichtbaar hebben
genoten. Bent u benieuwd naar de
gemaakte foto's? Kijk dan op de site
van onze school t.w. www.devorde-
ring.nl. Tevens treft u hier allerhande
informatie aan over onze school.

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



Maria Concert in de
St. Willibrorduskerk

Almen - Het was afgelopen zaterdag een groot succes! De eerste schuur-
verkoop van een reeks zaterdagen tot aan de kerst! Tijdens de komen-
de cadeaumaanden zal de Servieskast, Whemerweg 20 in Almen een
aantal zaterdagen een schuurverkoop houden van Wedgwood servies-
goed.

Eigenaresse Anneke van der Mijden,
die al vele jaren tot grote tevreden-
heid van vele klanten via haar in-
ternetwinkel diverse soorten Wedg-

wood-serviezen (ook al is het uit de
productie) levert, biedt daarmee
liefhebbers van mooi serviesgoed
de gelegenheid hun servies aan te

vullen. Daarnaast zal fraai brocante
glaswerk, verzilverd bestek en ander
tafelgoed én een royale keus aan Vil-
leroy & Boch serviesgoed en een groot
assortiment aan Wasgij - en Jan van
Haasterenpuzzels te vinden zijn.

Openingstijden: alle zaterdagen tot
17 december van 11-16 uur.
Verdere info: www.servieskast.nl

Dash verliest haar eerste thuis-
Op zaterdag l oktober"^as de eerste thuiswedstrijd van Dash dames
1. Deze was tegen Bas Autowas uit Westerholte. De dames uit Vorden
begonnen geconcentreerd en met een goed gevoel aan de wedstrijd,
aangezien ze een goed gevoel hadden over gehouden aan de wedstrijd
van een week geleden. Deze werd met 2-3 gewonnen tegen DeVoko.

De eerste set begon niet erg soepel
voor Dash. Bas Autowas zette vanaf
het begin druk door een goede service
en een paar goede aanvallen. Daarbij
kwamen ook de passes van Dash niet
goed aan, waardoor er weinig goede
aanvallen van Vordense kant kwa-
men. Dash toonde weinig vechtlust
en dit resulteerde in de volgende uit-
slag: 14-25.

Aan het begin van de tweede set wa-
ren de dames uit Vorden vastberaden
om deze set binnen te halen. Door
middel van een goede serve en een
goede rallypass kwam Dash al snel
op voorsprong. Dit keer was het de
tegenstander die in het begin van de
set niet in het spel kwam. Terwijl de
set vorderde zakte Dash iets weg en
kwam Bas Autowas steeds dichterbij.
Dash wist de concentratie en vecht-
lust op tijd terug te vinden waardoor

de set uiteindelijk gewonnen werd
met 25-23.

In de derde set probeerden de dames
uit Vorden hun vechtlust en concen-
tratie vast te houden. Ook deze set
verliep stroef. Wederom kwam de
pass niet op de juiste plek, waardoor
er in de rally's niet gescoord kon
worden. Over en weer werden fouten
gemaakt. Hierdoor kwam Dash rede-
lijk goed mee met Bas Autowas, maar
uiteindelijk werd de set door Bas Au-
towas binnengesleept met 25-19.

Voor de dames van Dash brak nu
een beslissende fase aan. De vierde
set moest gewonnen worden om een
nog te kunnen winnen. Net als in de
tweede set kwamen ze goed uit de
startblokken. Ook nu was er weer ser-
vice druk en kwam de pass beter bij
de spelverdeelster. Hierdoor werden

er een aantal ballen flink ingeslagen
door onder andere Mara Franken en
Anouk Nijbroek. Dash wist deze set
door middel van goed spel naar zich
toe te trekken met ruime voorsprong:
25-16.

Net als de week ervoor begon nu de
beslissende vijfde set. Dash probeerde
voort te borduren op de vierde set,
maar helaas lukte dit niet. Na een
achterstand van 9-2 werd er nog wel
teruggevochten maar dit was niet
meer genoeg. Deze set werd door
Dash verloren met 9-15, waardoor
ook de wedstrijd verloren ging met
2-3.

Zaterdag 8 oktober spelen de dames
uit Vorden niet. De eerstvolgende
wedstrijd wordt gespeeld op 15 ok-
tober in sporthal 't Jebbink tegen
DeVolCo '88 uit Deventer. Er wordt
wederom gehoopt op uw support.

Gesponsord door Visser Mode, sub-
sponsoren 'Bistro de Rotonde', 'Inter-
sport Harbach' en 'Strada Sports'.

Dash
Uitslagen Dash week 39 2011

Dash DS I-Bas Autowas/W DS l 2-3,
WSV DS 3-Dash DS 3 3-1, D.V.O. DS
5-Dash DS 5 4-0, Grol HS 2-Dash HS 2
1-3, Tornax HS 1-Dash HS l 3-1, Dash
DS 2-D.V.O. DS 2 3-1, WSV HS 4-Dash
HS 3 0-4, Dash MB 1-Halley MB l 3-1,
Dash MI 1-K/Gemini MI l 1-8, Dash
MB 2-Reflex MB 2 4-0, Dash MC 2-SV
Loil MC l 3-2, D.V.O. MI 3-Dash MI
3 2-8, Boemerang MI 3-Dash MI 2
3-8, Dash DY 2-SVS DY 3 1-2, Dash
HY l-s .v. Harfsen HY l 3-0, Dash
DY 1-Luttenberg DY 2 2-1, Dash DS
4-D.V.O. DS 4 3-1

PROGRAMMA DASH WEEK 40
2011
5 oktober: s.v. Harfsen DY 1-Dash DY l
Hoeflo, Halley DS 4-Dash DS 4.
7 oktober: Dash HY 1-Heeten Sportief
HY2.
8 oktober: Langhenkel Orion MC
3-Dash MC l, Dash MI 5-Dynamo-Nee-
de MI 6, WSV MI 7-Dash MI 5, WSV
MI 5-Dash MI 4, Givo'92 MB 1-Dash
MB 2, D.V.O. MI 4-Dash MI 2, Lang-
henkel Orion MB 1-Dash MB l, Dash
MA 1-Labyellov MA l, Dash MI 4-S.C.
GORSSEL MI 2, Dash MI 3-Boemerang
MI 3, Avanti DS 4-Dash DS 6, Lang-
henkel Orion DS 3-Dash DS 2, Dash
MI 1-WSV MI 2, Dash DS 3-Dynamo-
Neede DS 2, Dash HS 2-SV Loil HS l,
Dash DS 5-Sparta Zelhem DS 2, Dash
HS 3-Dynamo-Neede HS 3, Dash HS
1-Labyellov HS 1.

Het actuele vacature-

aanbod bij u in de regio.

Wekelijks in Weekblad

Contact, Weekblad Elna

en de Groenlose Gids.

Vierakker - Zondagmiddag, 9 ok-
tober, wordt in de St. Willibror-
duskerk een Maria concert gege-
ven. Het concert wordt verzorgd
door het Haagse kamerkoor, de
Capella Sti. Jacobi, dat speciaal
voor dit concert de reis naar de
Achterhoek onderneemt.

Maria is door de eeuwen heen voor
velen een belangrijke bron van in-
spiratie geweest. Ook voor menig
componist bood haar persoon en uit-
straling veel fascinatie om tot indruk-
wekkende composities te komen.

Al vanaf de late middeleeuwen zijn
er composities bekend en ook in het
Gregoriaans repertoire zijn al vroeg
melodieën en teksten aan te wijzen
(Magnificat anima mea Dominum).
Renaissance, Barok en Romantiek
hebben een rijke schat aan koormate-
riaal zoals de Maria Vespers van Mon-
teverdi en het Magnificat van Johann
Sebastian Bach. Ook de orgellitera-

tuur kent vele werken met thema's,
verbonden met Maria. Er zijn talloze
composities, gebaseerd op het Salve
Regina en het Magnificat, maar ook
een complete Messa della Madonna
(Frescobaldi) en een Meine Seele er-
hebt den Herren (J.S. Bach). De 19e
eeuw laat zich zelfs kennen door een
veelvoud aan devotieliederen ter ere
van Maria.

Ook de 20e eeuw laat zich niet on-
betuigd. We vinden een Ave Maria
in het werk van Strawinsky; a Hymn
to the Virgin maakt deel uit van het
oeuvre van Britten en Poulenc ver-
rijkte het koorrepertoire met zijn Sal-
ve Regina en zijn Litanies a la Vierge
noire. De Capella Sti. Jacobi uit Den
Haag brengt, onder leiding van di-
rigent Jos Laus, Maria-motetten ten
gehore van onder ander.cn: Benjamin
Britten, Francis Poulenc, William
Byrd, Edvard Grieg Giovanni da Pa-
lestrina, Sergej Rachmaninov en Igor
Strawinsky.

Het Persoonsgebonden
budget (PGB): Wat verandert
er en voor wie in 2012?
Het Achterhoeks Netwerk organi-
seert op donderdag 13 oktober van
19.00 tot 21.30 een bijeenkomst over
het persoonsgebonden budget (pgb).
De bijeenkomst vindt plaats in Zalen-
centrum De Radstake, Twenteroute 8,
7055 BE, in Heelweg en is voor ieder-
een vrij toegankelijk.
Alleen mensen met een 'verblijfsindi-
catie' kunnen in 2012 nog aanspraak
maken op een persoonsgebonden bud-
get. Voor deze budgethouders wordt
het pgb met 5% verhoogd. Om fraude
met het pgb tegen te gaan, worden
alle budgethouders verplicht om een
aparte bankrekening te openen en
kunnen betalingen aan zorgverleners
uitsluitend nog via de bank plaatsvin-
den. Nieuwe budgethouders moeten
een zorgplan overleggen aan het zorg-
kantoor waarin ze aangeven hoe zij
hun pgb willen inzetten. Zij kunnen
het geld uit hun pgb niet meer laten
inzetten door bemiddelingsbureaus.
Bestaande budgethouders mogen dat
nog wel.

ER STAAN DRIE PRESENTATIES
OP HET PROGRAMMA:
Actuele ontwikkelingen rondom het
persoonsgebonden budget', door
de heer M.L.J.M. Beekmans, directie
Langdurige Zorg van het ministerie
van VWS
Knelpunten en kansen rondom het
pgb', door Hans van de Knijffvan Per
Saldo (belangenvereniging mensen
met een pgb)
'De gevolgen van de veranderingen
binnen het pgb voor cliënten', door
Hans Silvis, bestuurder van Zozijn

(zorgorganisatie voor mensen met
een beperking)

PANELDISCUSSIE
Na de presentaties en een korte pau-
ze worden alle aanwezigen in de ge-
legenheid gesteld vragen te stellen
aan de drie sprekers. Ook kan men
de sprekers knelpunten voorleggen
waarvan verwacht wordt dat ze zui-
len ontstaan bij de doorvoering van
de aangekondigde veranderingen in
het pgb. Na 21.30 uur is er gelegen-
heid tot napraten onder het genot
van een hapje en een drankje. Voor
info, neem contact op met Liesbeth
Zwanepol van Zorgbelang Gelderland:
026 384 28 22 of liesbethzwanepol@
zorgbelanggelderland.nl.

AANMELDEN
Om uw komst te bevestigen vragen
we u vóór 12 oktober te bellen of te
mailen met secretaresse Annemarie
Mulling van Zorgbelang Gelderland,
026 384 28 22 of annemariemulling@
zorgbelanggelderland.nl

HET ACHTERHOEKS NETWERK
Het Achterhoeks Netwerk is een ini-
tiatief van het LOC, de RSBO-A en
Zorgbelang Gelderland. Doel is de be-
langenbehartiging in de regio Achter-
hoek te versterken.

Groepen die zich actief inzetten voor
de verbetering van de positie van
gebruikers van zorg en welzijn, zijn
welkom om het Achterhoeks Netwerk
te leren kennen en andere belangen-
behartigers te ontmoeten.

Minder stress, meer genieten

Mindfulness cursus
Vorden - Donderdagochtend
27 oktober start De Mindful-
ness Zaak in de ochtend de
tweede aandachtscursus van
dit seizoen. De eerste cursus is
in september van start gegaan
en wegens grote belangstel-
ling start Ilse van Dijk van De
Mindfulness Zaak in oktober
een tweede groep in Vorden.

Wie kent het niet: het gevoel dat
je altijd iets nuttigs moet doen,
niet stil kan zitten? Je voelt je op-
gejaagd, maar waardoor of door
wie eigenlijk? Je voelt je bij het
opstaan al gestresst, angst steekt
plotseling de kop op. Je slaat je er
wel doorheen, maar ergens knaagt
het: zou het ook anders kunnen?
Zou je ook op een andere manier
in het leven kunnen staan? Met
meer rust en meer genietend van
de kleine dingen?

'Ja, dat is mogelijk', zegt Ilse van
Dijk. 'De cursus Mindfulness, ook
wel aandachtscursus genoemd,
nodigt je uit om acht weken lang
tijd voor jezelf te maken en open
en vriendelijk naar jezelf te kij-
ken. Als je op een milde wijze om-
gaat met emoties en gedachten
en meer in het hier en nu leeft,
zul je beter kunnen omgaan met
problemen die je dagelijks tegen
komt.
Iedereen is gewend om door een
persoonlijk gekleurde bril naai
het leven te kijken. Mindfulness
leert je om die bril af te zetten en
het leven direct te ervaren.'

Voor informatie en aanmelden
voor de cursus in oktober: De
Mindfulness Zaak, ilsevandijk@
demindfulnesszaak.nl 06 44 53 88
02 www.demindfulnesszaak.nl
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HYPOTHEEKADVIES

ZOEKT u HET BESTE HYPOTHEEKADVIES?

ZOEKT u EEN EERLIJK ADVIES?

WILT U EEN LAGERE HYPOTHEEKRENTE DAN BIJ

UW EIGEN BANK?

MAAK DAN EEN AFSPRAAK OF KIJK OP

ONZE SITE.

NU EXTRA LAGE NIEUWBOUWRENTE!

INFORMEER ERNAAR.

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

i i

Ook al is ie niet nieuw.
Peugeot Leeuwekeur Occasions: geselecteerde auto's,
gecontroleerd en gegarandeerd door uw Peugeot-dealer.

NU 2 JAAR FINANCIERING TEGEN 0% RENTE

AUTO RIDDERHOF BV.
Hengelo (Gld.) Molenenk 2 Tel.: (0575) 46 19 47
www.ridderhof.peugeot.nl PEUGEOT

LEEUWEKEUR
OCCASIONS

Peugeot 207

Peugeot 207

Contontpnjs

€ 13.635,00
« 13.635,00

/inruil

€ 6.700,00

€3.635,00

Totooi
kredietbedrag

€ 6935,00
€ 10.000,00

Looptijd in

24

24

Detwtrentc

0,0%

0,0%

Jaorlijks kosten-
percentage

0,0%

0,0%

bedrog

€289
«417

Totooi te betalen
bedrog

€ 6935,00

€ 10000,00

(registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via uw Peugeot-deoler of via wi
nl Actie geldig toten met 30/11/2011. Actiemaximum is € 10.000. Bijeen looptijd van 36 me
een rente van 3,9% en bij 48 maanden is dit 5,9%. Geldig op alle Peugeot Leeuwekeur Occasi

Nederland BV.
w.peugeot.
inden geldt

Let op! Geld lenen kost geld u ft

Advief vmr nu' \
onderhands- cn/tif

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

i Timmer- en aannemersbedrijf De Kunde en kennis over oude en
\ Vries is een traditierijke onderneming nieuwe technieken in nieuwbouw,

met meer dan 130 jaar ervaring in de verbouw, renovatie, restauratie en
bouw. Kennis en vakmanschap van onderhoud sluiten soepel aan bij de
generaties heeft ons een grote specifieke wensen van de opdracht-
voorsprong gegeven. gever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modem Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

T i m m er- en a n n n e m e r s b e d r i j j

E VRIES
Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Voortaan digitaal
De provincie Gelderland

stopt vanaf i oktober 2011

met het publiceren van

nagenoeg alle bekend-

^_ makingen in de dag-en

weekbladen.

Éuprovincie
Gelderland

Alle bekendmakingen

vergunningverlening

worden digitaal

gepubliceerd via

www.gelderland.nl/

bekendmakingen.

Hiermee vergroot de

provincie Gelderland de

toegankelijkheiden

zoekmogelijkheden voor

de burgers.

Kennisgeving
Wet bodembescherming - bodemverontreiniging

Slibdepot Eldrik in Eldrik
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
21 september 2011 door Waterschap Rijn en
IJssel een evaluatieverslag van de sanering en
een nazorgplan op grond van de Wet
bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voordeze locatie op
de Slibdepot Eldrik in Eldrik, gemeente
Bronckhorst op 13 september 2002 al
vastgesteld dat sprake is van een niet urgent
geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook
hebben wij ingestemd met een (deel)
saneringsplan voor deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het
evaluatieverslag en het nazorgplan willen wij
belanghebbenden met deze publicatie in de
gelegenheid stellen hieroverhun mening te
geven.

Vanaf6 oktober2on kunt u daarom het
evaluatieverslag en het nazorgplan bekijken. U
kunt dat doen in het informatiecentrum van het

Huis der Provincie, Marktn te Arnhem ofvia
www.gelderland.nl onder Actueel - Bekend-
makingen door bij Kenmerk GEO2s6ooo22 in te
vullen.

Uw reactie zul l en wij betrekken bij onze
besluiten.
Op verzoek zenden wij u een afschrift van onze
besluiten zodra deze zijn genomen.

Toten met 19 oktober 2011 kunt u uw
schriftelijke reacties toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, afdeling
Vergunningverlening, team KCC, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 30 september 2011,
zaaknummer 2011-015247/CEO256ooo22

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Ruurloseweg 2, Hengelo Cld.
Tel. (0575)46 1484

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573)45 31 93

Markt 9, Croenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www. spannevogel. nl

meubelen
[kei:

slaapsystemen
gordijnen
•onweriny
stofferinq

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

De Molenkolk
Exclusief sierhekwerk

Inrijpoorten

Automatische poorten

Bestaande poorten aanpassen
(o.a. elektrische bediening)

Restauratie hekwerk

Maatwerk
Gerrit Joiink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

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

www.zithetzo.nl info@zithetzo.nl

praktijk voor coaching en speltherapie

Vanaf 3 oktober gevestigd in Vorden:

Praktijk voor coaching en speltherapie.

Gedurende de maanden oktober/november naast het intakegesprek
ook het eerste consult gratis!

Van harte welkom!

Symone Boerstoel

Zutphenseweg 1 d
7251 DG Vorden
06 - 27 62 39 53

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Te). (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boscnker.nl

Bert van Genderen koopt en
haalt uw boeken en betaalt

a contant. Tel. (0543)451311.

Cadeau-tip

Kijk en koop

bij onze

adverteerders

Lekker dichtbij

en een ruime keus!

Ifnhetg
n doen.

Hoveniers ] Boomverzorgers j GroenvoorrJeners

Zutphen Ernmerikseweg 83-A | 7223 DA BAAK
T 0575 441048 j info@inhetgroen.com

www.inhetgroen.com



Chinezen genieten van Vordens
vakwerk

Vorden - Vos Industriële Lakverwerking aan de Handelsweg l la heeft
onlangs de eerste serie bijzondere meubelstukken van de bekende
Amerikaanse architect en kunstenaar Richard Meier mogen spuiten.
De meubels zijn vanuit Vorden direct op transport gezet naar de Chi-
nese stad Tianjin, waar een Richard Meier museum wordt geopend. Zo
kan binnenkort op 8000 kilometer van Vorden het vakwerk van Vos
Industriële Lakverwerking worden bewonderd.

De museumstukken vormden het
begin van een grote opdracht. De
Vordense spuiterij is na een strenge
selectie door Strada Projects verkozen
om de meubels van Richard Meier te
lakken. De Eindhovense firma, geleid
door Wiebe Elzinga, heeft de wereld-
wijde productierechten verworven.
"Goed om te merken dat onze kwa-
liteit wordt gewaardeerd", zegt di-

recteur Jeroen Vos van Vos Industri-
ële Lakverwerking. "Zeker door een
deskundige als Wiebe Elzinga, die al
eerder meubelen van 20e eeuwse ont-
werpers herintroduceerde."

De Amerikaan Richard Meier is één
van de grootste hedendaagse archi-
tecten en kunstenaars. Hij verwierf
grote bekendheid met het Paul Getty

Center bij Los Angeles, het museum
voor hedendaagse kunst in Barcelona
en het Stadhuis in Den Haag. Naast
architect is Richard Meier beeldend
kunstenaar, beeldhouwer en ont-
werper van onder meer meubels en
gebruiksvoorwerpen als serviesgoed
en glas.
Niet alleen het lakwerk op Meiers
meubelen, maar ook de productie er-
van en de fotografie in de catalogus is
onvervalst Achterhoeks vakwerk. De
meubels worden gemaakt door Ban-
ning BV uit Borculo; zowel de foto's
in de nieuwe catalogus van Richard
Meier als die van Strada Projects zijn
van de hand van Ingrid Stevens van
Casa Nostra Fotografie.

Tinkerbel outlet kinder-
merkkleding

Expositie van schil-
derijen in de ABN-
AMRO

Vorden - Aaf Renkema exposeert
schilderijen in de ontvangstruim-
te van de ABN-AMRO, Raadhuis-
straat l in Vorden van 15 oktober
tot en met 24 november.

Openingstijden dinsdag woensdag en
donderdag van 9.00- tot 12.30 uur en
vrijdag van 9.00- tot 17.00 uur Haar
schilderijen zijn sfeervol en nodigen
uit tot fantasie .

J

Vorden - Met het najaar in aantocht gaat Tinkerbel weer van start
met een serie verkopen op verschillende locaties. Tinkerbel verkoopt
outlet kindermerkkleding in de maten 92 t/m 164. Eigentijdse, nieuwe
kinderkleding van diverse merken. De collectie is zo samen gesteld dat
er voor ieder wat wils aanwezig is. Diverse stijlen in de prijsklasse tus-
sen de 10 en 35 euro. Dit houdt in dat u 50 TOT 70% KORTING krijgt
op de normale winkelprijs.

BAS
Sarah houdt van Bas.
Dankzij hem heeft ze zich
kunnen omscholen tot
ondernemer. Waardoor ze
als nierpatiënt, ondanks dat
ze dagelijks moet dialyseren,
tóch kan blijven werken.
Bas is donateur van de
Nierstichting.
Word ook donateur.
www.nierstichting.nl

NIERSTICHTING

Naast de bekende merken van Tin-
kerbel zoals: Ragazzi, Blue Pepper
en Retour zijn er dit seizoen ook en-
kele nieuwe merken bijgekomen: Go
Beets, Outfitters Nation, Blue System
(zusje van Retour) en Brian&Nephew.
Brian&Nephew is een Belgisch merk
dat staat voor een stoere, nonchalante
look voor girls en boys van een super
kwaliteit en ook nog eens voor een
aantrekkelijke prijs! Vorig seizoen
was Tinkerbel ook aanwezig in Vor-
den. Met grote belangstelling werd
er tussen de rekken gesnuffeld. Dit
seizoen zal er weer een verkoop zijn
en wel op dezelfde locatie als een half
jaartje terug: in 't dorpscentrum (zaal
het stampertje), Raadhuisstraat 6.

Kom a.s. zaterdagmorgen (8 okto-
ber) een kijkje nemen in de tijdelijke
Tinkerbel-shop! Pinnen is hier niet
mogelijk maar even achter laten han-
gen om elders te gaan pinnen is geen
probleem. Voor meer info: zie de ad-
vertentie elders in dit blad!

VERKOOP VAN
ALLE SOORTEN VLOEREN

TEVENS RENOVATIE;

Schuren,

velling frezen,

restaureren

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

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

www.wial.eu

Bekijk de foto's op www.wial.eu bij referenties

't Kraankuikentje blij met resultaat

Speelgoed- en landerkleding-
beurs trok veel publiek
Kranenburg - De speelgoed- en
kinderkledingbeurs van peu-
terspeelzaal 't Kraankuikentje
afgelopen vrijdagavond was een
groot succes. De gehele vrijdag
zijn 15 personen bezig geweest
om alles in de gymzaal van school
De Kraanvogel op te bouwen en
klaar te zetten. Door de inbreng
van heel veel kleding en redelijk
wat speelgoed kon een leuke pre-
sentatie worden neergezet.

Direct om 18.00 uur na het openen
van de deuren stroomde de gymzaal
van basisschool de Kraanvogel vol
met belangstellenden. Er werd flink
gekocht. De te gebruiken winkel-
mandjes kwamen hierbij goed van
pas. Het geheel werd opgeluisterd
met achtergrond muziek verzorgd
door ouders van leerlingen van de
basisschool.
Buiten verzorgde Kranenburgs Be-
lang diverse spellen voor de kinderen.

Zij voorzagen de kinderen tevens van
drinken en chips. Er was gelegenheid
een rondje te rijden op een pony, ha-
ren te laten vlechten of zich op te la-
ten maken. In de kofïïehoek was het
gezellig toeven en bijkletsen met de
gratis geschonken koffie / limonade
en cake. De door enkele ouders en
buurtbewoners gebakken lekker-
nijen werden vlot verkocht. De over-
gebleven kleding en het speelgoed is
geschonken aan een organisatie die
kleding vervoerd naar de Oekraïne
t.b.v. een ziekenhuis/kindertehuis.
Dankzij de gulle gaven van o.a. vele
Vordense ondernemers was de verlo-
ting een groot success.

Het was een zeer geslaagde avond
waarbij de organisatie heel tevreden
kon terugblikken op de afgelopen we-
ken waarin veel tijd is gestoken in het
sorteren en prijzen van alle spullen.
De volledige opbrengst van de beurs
is bestemd voor de peuterspeelzaal.

Inschrijvingen Zwarte Cross Festival 2012!

Kaartprijzen nu al bekend
Regio - De 15de jubileumeditie zit
er nog maar net twee maanden
op, maar de organisatie, de Feest-
fabriek Alles Komt Goed onder
aanvoering van festivaldirectrice
Tante Rikie, maakt zich al weer
op voor het Zwarte Cross Festival
2012. De organisatie wil het eve-
nement geschikt houden voor een
brede doelgroep en heeft dit mee-
genomen bij het vaststellen van
de kaartsoorten en kaartprijzen.
Vroege beslissers sparen in som-
mige gevallen wel €20,- per kaart
uit en ook is er de komst van een
extra voordelige Jeugdkaart van
€ 10,-. Het Zwarte Cross Festival
vindt plaats in het Achterhoekse
Lichtenvoorde. In 2011 trok het
evenement meer dan 150.000 be-
zoekers.

VOORVERKOOP BEGINT OOK
DIT JAAR WEER VROEG!
Vanwege de BTW verhoging op fes-
tivalkaartjes van vorig jaar startte de
voorverkoop toen extra vroeg om de
bezoekers zo de kans te geven om
voor het vertrouwde lage tarief kaar-
ten te bestellen. Dit is de organisatie
goed bevallen. De algemene voorver-
koop start daarom op 5 december.
Leden van de Zwarte Cross Fanclub
kunnen al op 28 november kaarten
bestellen. Festivaldirectrice Tante Ri-
kie: "Vroege beslissers hebben twee
keer prijs: Je koopt dan ten eerste je
kaarten veel goedkoper dan later in
het jaar en ten tweede weetje dan ze-
ker dat je niet voor dichte deur staat
in het weekend zelf. De camping was
bijvoorbeeld ook dit jaar weer hart-
stikke uitverkocht!"

ZWARTE CROSS IS VOOR HET
HELE GEZIN!
En daar heeft de organisatie vanwege
de zware financiële tijden rekening
mee gehouden! Kinderen tot 1,40
meter hebben net als andere jaren
gratis entree en daarnaast is er nu
een speciale Jeugdkaart. Deze kost

het gehele jaar een tientje en is be-
doeld voor jongeren t/m 16 jaar. Een
sympathiek idee, ontsproten uit het
brein van Tante Rikie. Voor iedereen
met zo'n Jeugdkaart is er een aparte
ingang bij de festivalpoort waar deze
kaarten gescand worden. Even legiti-
meren en het feest kan voor de hele
familie beginnen!

Inschrijvingen klassen
Op maandag 21 november starten
om 11.00 uur de inschrijvingen voor
deelname aan de Zwarte Cross 2012
via www.zwartecross.nl. Meer infor-
matie over de verschillende klassen
wordt binnenkort bekend gemaakt.
Houd daarvoor de Zwarte Cross web-
site en de social media in de gaten of
word via de website lid van de Zwarte
Cross Nieuwsbrief. Alle afgelopen edi-
ties waren de inschrijvingen binnen
10 minuten vol.

OVERZICHT DATA, KAART-
SOORTEN EN KAARTPRIJZEN
Maandag 21 november 2011: Start
inschrijvingen voor deelname Zwarte
Cross 2012
Maandag 28 november 2011: Start
verkoop leden Zwarte Cross Fanclub
Maandag 5 december 2011: Start
vooiverkoop algemeen
Dagkaart € 20,-; 3-dagenkaart € 50,-;
Campingkaart € 90,- ; Caravankaart
€50 ,-
Dinsdag 3 januari 2012: Dagkaart €
25,-; 3-dagenkaart € 62,50; Camping-
kaart € 100,- ; Caravankaart € 50,-
(waarschijnlijk tegen die tijd uitver-
kocht)
Vrijdag l juni 2012/Kassaprijzen:
Dagkaart € 30,-; 3-dagenkaart € 75,-;
Campingkaart €110,-

TOT SLOT:
Kinderen tot 1,40 meter: Gratis en-
tree! Jeugdkaart (t/m 16 jaar): Gehele
jaar € 10,-
Zwarte Cross Festival 2012; 20, 21
en 22 juli ; Festivalterrein de Schans,
Lichtenvoorde

Badminton Flash Vorden
Vorden - Afgelopen donderdag
speel Flash l de derby tegen Eef-
de 2. Chjehrando Gasper en Niels
Lijftogt speelden beiden een goed
herenenkelspel. Ze wonnen alle-
bei in twee sets.

Daarna speelden Geeske Menkveld
en Vera Velhorst de damesenkels.
Geeske verloor in twee sets en Vera
won in twee sets. Het herendubbel
werd ook een prooi voor Flash. Het
damesdubbel werd dit keer gespeeld
door Vera en Ilse van Dijk. Het werd
een gelijk opgaande wedstrijd maar
de routine van de dames van Eefde
gaf de doorslag. Het werd 21-17 en
21-16 voor Eefde. Het eerste mixed-

dubbel werd gespeeld door Niels en
Geeske. Zij wonnen met 21-15 en 21-
19. Chjehrando en Ilse maakten het
spannender. Zij verloren de eerste set
met 21-19, kwamen toen sterk terug
en wonnen de tweede set met 21-8 en
de derde set ging lang gelijk op. Flash
won die echter met 21-17.
Flash l - Eefde 2: 6-2

ANDERE UITSLAGEN:
Phido 7 - Flash 2: 3-5
Flash 3 - Lochem 3: 2-6
Flash Jeugd l - Didam Jeugd 1: 4-4
Thuve Jeugd l - Flash Jeugd l: 2-6
Varsseveld Jeugd 3 - Flash Jeugd 3:
0-8



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

Vijftiende Nationale Bokbierdag swingt als nooit tevoren
^T*riTÜT•• ' «l ••

Gevulde bokbierglazen, paarden, historische voertuigen, bierwagens
en gezelligheid. Het zijn de ingrediënten voor de Nationale Bokbier-
dag. Op zondag 9 oktober wordt dit grootste evenement van Zutphen
voor de vijftiende keer gehouden. En dat derde lustrum wordt gevierd!
De grote nostalgische optocht is al vele jaren een publiekstrekker van
de eerste orde. Bijna honderd deelnemers slingeren zich een weg door
het historische stadshart van Zutphen. Om 14.00 uur vertrekt de stoet
vanaf de IJsselkade.

Het paard staat centraal tijdens de
vijftiende Nationale Bokbierdag. De
edele viervoeter heeft een belangrijke
rol in de geschiedenis van het eve-
nement en wordt voor deze bijzon-
dere editie op een voetstuk gezet. Die
hommage is terug te zien in de op-
tocht, waarin heel veel aanspannin-
gen meerijden. Daarnaast zijn er tal
van historische motoren, auto's en
vrachtauto's te bewonderen. De klap-
pers van de optocht zijn ook dit jaar
de bierwagens van de verschillende
brouwerijen. Deze wagens worden
voortgetrokken door vaak prachtig
opgetuigde paarden. Hoofdsponsor
Euro Planit Personeelsdiensten heeft
een luchtige verrassing in petto voor

de jarige organisatie. Dit kunstwerk
wordt in de optocht vertoond aan de
vele tienduizenden bezoekers langs
de kant. De officiële aftrap voor de
Nationale Bokbierdag wordt om
13.30 uur gegeven. Tijdens een korte
ceremonie voor de Wijnhuistoren op
de Groenmarkt opent burgmeester
Gerritsen het evenement door te toos-
ten met Cor ten Barge, voorzitter van
de Nationale Bokbierdag. Vanaf dat
moment gaan de tapkranen open en
stroomt het bokbier rijkelijk. Twintig
verschillende horecabedrijven presen-
teren bokbieren van grote en kleine
brouwerijen. In de Mitra-paviljoens
op de Groen- en Zaadmarkt kunnen
meerdere soorten met elkaar wor-

den vergeleken. Op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt is het tot
18.30 uur bokbier wat de klok slaat.
De hele middag zijn er activiteiten,
zoals een kinderkermis op het 's Gra-
venhof. Muziek ontbreekt niet. Op
het podium op de Groenmarkt treedt
de formatie De Sleppers op. Deze dia-
lectband uit Ruurlo is vaste tijdens de
Nationale Bokbierdag. Op het centra-
le podium op de Houtmarkt speelt de
Real Time Showband. Deze formatie
maakte vorig jaar zoveel indruk, dat
mede op verzoek van het publiek, ze
opnieuw zijn vastgelegd. Celebration
is een orkest bestaande uit tien man,
inclusief een blazerssectie. Dat be-
looft veel goeds voor liefhebbers van
dance classics en muziek uit de jaren
zeventig en tachtig. De vijftiende Na-
tionale Bokbierdag wordt wederom
een swingende editie. Het laatste
nieuws en achtergronden zijn te vin-
den op www.bokbierdag.nl. Volg de
Nationale Bokbierdag ook op Twitter
(@bokbierdag). Op Facebook zijn veel
foto's te zien; zoek op bokbierdag.

Maandagavond 17 oktober
Klein concert in 'Kleine
Hengelo - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo organiseert
al jaren culturele avonden. Op 17 oktober zal een optreden van 'Sja-
mas', een Jiddisch muziekgroepje uit Haaksbergen en het Hengelo's
Gemengd Koor de avond invullen. Beide optredens duren een klein
halfuur.

Het Hengelo's Gemengd Koor is be-
kend in deze contreien en behoeft
geen introductie, zeker niet na een
succesvol optreden in de Remigius-
kerk tijdens de feestweek. 'Sjamas'
is in Hengelo en omstreken minder
bekend. Een sjamaas is in de syna-
goge de rechterhand van de rabbi.
Hij heeft de zorg over het gebouw en
bereidt de dienst voor. Hij zorgt dat
alle benodigdheden aanwezig zijn.
De groep 'Sjamas' wil ook een soort
diensten rol vervullen, maar dan op

muzikaal gebied. De groep bestaat
uit vijf enthousiaste, muzikale le-
den: Rudy Vastert: piano; Jan Vies-
ter: klarinet; Paul Krugers Dagneaux:
gitaar; Frans van Dijk: viool en Bep
Brugman; zang en diligente. Het be-
looft een gezellige muzikale avond
te worden. Zoals altijd is de entree 5
euro waarvoor een leuke avond, een
kop koffie of thee en een plak cake
geboden wordt. De avond begint om
20.00 uur in de 'Kleine Kerk' aan de
Banninkstraat in Hengelo.

Oncologieverpleegkundige
in Mantelzorgsalon
Hengelo - Dinsdag 11 oktober ver-
zorgt de Mantelzorgsalon Bronck-
horst, gevestigd in Partycentrum
Langeler in Hengelo, een infor-
matiemiddag over de werkzaam-
heden van de oncologieverpleeg-
kundige.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
toegang is gratis en voor de bezoekers
staat de koffie en thee klaar. De man-
telzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers van alle leeftij-
den. Mensen die voor iemand uit
hun omgeving zorgen die chronisch
ziek of hulpbehoevend is, of een be-
perking heeft. Deze middag vertelt
een Oncologieverpleegkundige van

Sensire over haar werk. De diagnose
kanker is een ingrijpend bericht en
roept veel emoties en vragen op. In
het dagelijks leven kan het omgaan
met de ziekte kleine en grotere pro-
blemen geven. Het is belangrijk dat
de medische en verpleegkundige zorg
goed afgestemd wordt op de situatie.
Dit geldt zowel voor, tijdens als na de
behandeling. Een Oncologieverpleeg-
kundige biedt de patiënt en zijn naas-
ten daarbij ondersteuning en kan
informatie geven en helpen bij het
regelen van zaken.
De mantelzorgsalon is een initiatief
van de VIT Oost-Gelderland. Voor
nadere informatie belt u met de VIT
Oost-Gelderland tel. 0573-438400 of
kijkt u op www.vitoostgelderland.nl

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Menwedstrijd 'In Stap en Draf
Hengelo - In Hengelo Gld. gonst het al weer een tijdje... . Misschien
realiseert u het zich nog niet, maar op zaterdag 8 en zondag 9 okto-
ber vindt voor de 22e keer de jaarlijkse Samengestelde MenWedstrijd
(SMW) van menvereniging 'In Stap en Draf plaats. Deze laatste wed-
strijd van het seizoen laten de 90 deelnemende aanspanningen zich
niet ontglippen. Vanuit het hele land komt de karavaan van paarden,
trailers, koetsiers, grooms, familie en fans naar Hengelo. En ook dit
jaar was een wachtlijst nodig wegens meer dan 150 aanmeldingen. De
kampioenschappen in den lande zijn achter de rug, maar men komt
graag nog even naar de Achterhoek, naar Hengelo.

Hoe dat zo komt? Tja dat is nou wat
je noemt het effect van 'kwaliteit bie-
den'. Voor menvereniging 'In Stap en
Draf is dat de gewoonste zaak van de
wereld. De organisatie van dit evene-
ment, maar ook de wedstrijd zelfver-
lopen altijd als een zonnetje. ledere
betrokkene kent zijn taken en vrij-
willigers staan te trappelen om mee
te werken. Hierdoor krijgen gasten,
leden, deelnemers en paarden de aan-
dacht die ze prettig vinden. Wedstrijd
en randgebeuren kunnen zo naar
volle tevredenheid van iedereen ver-
lopen. Inmiddels weten steeds meer
mensen wel wat een samengestelde
menwedstrijd is. Mocht u als geïnte-
resseerde outsider vorig jaar de uitleg
hebben gemist, dan vindt u hieron-
der een korte samenvatting. Een sa-
mengestelde menwedstrijd bestaat
uit drie vaste wedstrijdelementen:
Dressuur: Op een grasveld moeten
menners met hun aanspanningen
hun bekwaamheid laten zien aan de

hand van diverse opdrachten/wendin-
gen in stap, draf en galop. Niet heel
spectaculair om te zien, wel een mooi
en subtiel stukje interactie tussen
paard en mens. Zoals iets als wat An-
kie van Grunsven doet, maar dan met
koets; Vaardigheid: Een proef die de
behendigheid vraagt om met paard
en wagen tussen kegels met balletjes
erop, te rijden. Als die balletjes er af-
vallen zijn dat strafpunten en ook de
gereden tijd is belangrijk; Marathon:
Ieder jaar weer een genot om naar
te kijken. Vol spektakel, stuurmans-
kunst, emotie en spanning! Het par-
cours bestaat uit een gedeelte over
de weg stappen, draven door het bos
en ... als klap op de vuurpijl een zes-
tal op het terrein kunstig in elkaar
gezette hindernissen die ieder jaar
weer anders zijn. Alleen de waterbak
blijft, ook als publiekstrekker num-
mer één door de vele verrassingen en
soms natte pakken. Door het brede
en goede deelnemers veld zijn de

wedstrijdonderdelen ieder jaar weer
vol spanning. Er wordt gereden met
l (enkelspan), 2 (tweespan) of 4 (vier-
span) paarden of pony's. Voor al deze
onderdelen krijgt men punten en/of
strafpunten en de aanspanning met
de meeste punten wint in zijn cate-
gorie! Op het terrein is het ondertus-
sen een hectische bedoening. Je kijkt
je ogen uit: de achter hun favorieten
aanrennende fans, de aanspanningen
die inrijden, de paarden en pony's die
briesend en met wapperende haren
zich van hun beste kant laten zien,
de menners die vol bravoure een hin-
dernis 'nemen' en juichend de finish
halen, maar ook de pechvogels die
vloekend of soms half huilend hun
verlies nemen. Kortom, het is en blijft
bijzonder om mee te maken. Heeft u
nu zin gekregen om dit sportieve en
zinderende paardenfestijn eens mee
te maken? Menvereniging 'In Stap en
Draf nodigt u graag uit en biedt het
allemaal: succes, afzien, verdergaan,
pijn en vooral plezier! Maar bovenal
bent u getuige van de samenwer-
king tussen mens en paard op z'n
best. Wees welkom op De Hietmaat
in Hengelo op zaterdag 8 en zondag
9 oktober. De toegang is gratis en in
de cateringtent vindt u alles om de
inwendige mens te verzorgen. Van
gloeiend hete soep tot de lekkerste
gehaktballen en echte Hengelse frites.
Voor meer informatie: www.insta-
pendraf.nl of bel met 0575-552810.

S.V. Halle
Voetbal Zaterdag 8 oktober. Junioren. Halle Bl-Zeddam
B2. Aanvang: 14.30 uur; Zelos C3-Halle Cl. Aanvang:
11.00 uur. Pupillen. Halle Dl-DZC '68 D5. Aanvang: 13.00
uur; Steenderen E2-Halle El. Aanvang: 11.00 uur; Zed-
dam Fl-Halle Fl. Aanvang: 9.00 uur; Halle F2-Kilder F2G.

Aanvang: 11.00 uur. Zondag 9 oktober. Senioren. Halle
1-St. Joris 1. Aanvang: 14.30 uur; Winterswijk 4-Halle 3.
Aanvang: 12.30 uur; Den Dam 3-Halle 4. Aanvang: 9.30
uur; Reunie dames l-Halle dames 1. Aanvang: 14.00 uur.
Volleybal Woensdag 5 oktober. Halle dames 1-VCV dames
3. Aanvang: 20.30 uur.
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ttutasnelseruicE

• Onderhoud
•APK
• Banden en
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's
• Remmen
• Carkits
• Airco service

WINTER-
BANDEN

TEGEN
SCHERPE

APK € 900 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO'S

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 1 8.00 uur, za. van 9.00 tot 1 5.00 uur.

BERENDSEN
AANHANGWAGENS

OMHEININGEN

Verkoop van diverse
merken aanhangwagens.

Ifor Williams, Anssems en
Hapert.

Paardentrailers
- Aanhangwagens

Vee- en kleinveetrailers
- Speciaalbouw
- Onderdelen

Reparatie alle merken trailers
- Ook reparatie en keuring van

caravans

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Houten omheiningen
Paarden bakken

- Doorsteekschuttingen
Weide afrasteringen
Doorgangen

- Verlichtingen
- Gaasomheiningen

Dealer van Weijer paardentrailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt |T: 0313-47 63 11 M: 06-53842907

www.berendsenaanhangwagens.nl

Is uw zolder of garage te klein?
Of wilt u uw spullen opslaan tijdens verhuizing

of verbouwing?

Bijons huurt u al een eigen opslagruimte vanaf €40,-
permaand!

Kom gerust langs voor een vrijblijvende bezichtiging van
onze opslagruimtes.

MEEUWEN
O P S L A G

Tel.nr. : 06-10433358 • www.teeuwenopslag.nl

Cadeau-tip

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

* Lavor gaat duurzaam
met nieuwe

, vrachtwagen
Hengelo, - Lavor heeft op 2 september een nieuwe vrachtwagencombi-
natie in gebruik genomen. De nieuwe combinatie is geschikt voor vo-
lumetransport, tot 1400 balen strooisel in een keer. Daarmee bespaart
Lavor stevig op transportkosten, waardoor het veevoederbedrijf nog
duurzamer opereert.

van
HAL

Schilderwerken

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

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

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

akf"W" jarandeerd de beste onderhouds-
special i s t en voor u w h u i s!

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

De Renaultvrachtwagen beschikt
over een voorwagen, een aanhang-
wagen, een meeneemheftruck en
een hefdak. Truckservice Wensing in
Doetinchem is de leverancier van de
nieuwe vrachtwagencombinatie.

MEER VOLUME
Vanuit de locatie in het Gelderse
Hengelo bedient Lavor klanten uit
het gehele land. "Juist ook voor hen
is de vrachtwagen een aanwinst. Met
onze vaste veertiendaagse bezorgrou-
tes kunnen we nu meer klanten per
rit bedienen. Daarnaast gaan we de
combinatie inzetten voor het vervoer
van vlas uit Frankrijk en België.

Per vracht kunnen we nu 1400 balen
strooisel in een keer vervoeren, een
forse volume toename", geeft Gerard
Langwerden, directeur bij Lavor, aan.

BRANDSTOFKOSTEN
Door de flinke toename van volume
bespaart Lavor per transport fors op
de brandstofkosten. Deze duurzaam-
heidsinvestering pakt positief uit voor
milieu en portemonnee. Gerard Lang-
werden hierover: "Onze prijzen kun-
nen we door de nieuwe combinatie
blijvend scherp houden. Dat is prettig
voor onze klanten, zeker nu het stal-
seizoen weer aanbreekt met grote hoe-
veelheden strooisel en diervoeders."

LAVOR
Lavor is al 50 jaar leverancier van
diervoeders en strooisel voor de agra-
rische sector. Ook heeft het bedrijf
een groot assortiment dierverzor-
gingsproducten. Voor meer informa-
tie over Lavor: www.lavor.nl Relevan-
te links bij dit persbericht: " Bekijk de
website van Lavor.

?ZithetZo! gaat van start

Unieke High Wining
Modeshow in eetcafé De Slof
Vorden - Modewinkel LBCbyH&H
en eetcafé De Slof houden dins-
dagavond 11 oktober een High
Wining Modeshow; een avond
met stijlvolle dameskleding, lin-
gerie en accessoires, heerlijke
hapjes en de beste wijnen.

Gasten worden deze avond verwel-
komd met een smaakvol glaasje pro-
secco. In een gezellige ambiance met
livemuziek zal LBCbyH&H vervolgens
de najaarscollectie presenteren in het
sfeervolle eetcafé aan de Dorpsstraat.
De modeshow wordt afgewisseld met
het proeven van rode en witte wijnen
en rosé, dit alles met een passende
amuse bij ieder wijntje. Bent u geen

wijndrinker? Geen probleem! Bij De
Slof vindt u altijd iets van uw keuze!

ENTREEKAARTEN TERUGVER-
DIENEN
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij
eetcafé De Slof aan Dorpsstraat 34 in
Vorden en bij LBC aan de Burg. Gal-
leestraat 6b in Vorden. In de entree
zijn hapjes en drankjes inbegrepen.
Als u in de maand oktober voor mi-
nimaal 49,95 euro besteedt bij LBC,
dan ontvangt iederéén, bij inlevering
van het entreebewijs, 10 euro kor-
ting. De entree is dan weer terug-
verdiend! Voor meer informatie: bel
06-30385243 (Heidi Gosselink) of 06-
48790509 (Hannie Gootink).

Vorden - ?ZithetZo!, praktijk voor (kinder)coaching en speltherapeuti-
sche handelingen gaat van start op 3 oktober

EVEN VOORSTELLEN
"Mijn naam is Symone Boerstoel. Na
een aantal jaren in het onderwijs ge-
werkt te hebben ga ik mij nu richten
op de individuele begeleiding. Ik heb
mij gespecialiseerd in autisme, kin-
dercoaching en speltherapeutische
handelingen. Vanuit mijn ervaring
als leerkracht heb ik gezien en erva-
ren dat er regelmatig vragen bij ou-
ders/opvoeders rijzen over waar zij te-

rechtkunnen voor de problemen van
hun kind of henzelf. In het leven van
alledag besteden we vooral veel aan-
dacht aan het leren van vaardighe-
den. Een coach heeft de mogelijkheid
het vertrouwen in eigen oplossingen
te versterken".

COACHING
Bij coaching kom je weer terug bij je-
zelf. Het is vaak moeilijk om na een

ingrijpende gebeurtenis een volgende
stap te zetten. Via coachgesprekken
en spel, geboden in een veilig klimaat,
ontstaat er weer kracht om oplossin-
gen te vinden en deze toe te passen.
Zo krijgt de wereld weer meer kleur!

KINDEREN
Kinderen verwerken in hun spel
hun ervaringen, zowel de leuke als
de spannende gebeurtenissen. Soms
is het moeilijk om deze dingen een
plek te geven. Door middel van spel
leert het kind gevoelens, angsten en
zorgen onder woorden te brengen.

JONGEREN EN VOLWASSEN
Uiteraard geldt dit ook voor jonge-
ren en volwassenen. Heb je last van
stress, hoofdpijn of maagpijn kom
dan eens naar ?ZithetZo. Een stap in
de goede richting is dan gezet! U als
volwassene wordt uitgenodigd om te
kijken waarmee u zelf gevoelens de
aandacht kunt geven. Dit kan door
middel van coachende gesprekken
alsook vanuit uw creativiteit en spel.
We gaan hierin op zoek naar de op-
lossing die het dichtst bij uzelf ligt,
om zo weer vol vertrouwen en plezier
de toekomst tegemoet te zien.

Voor verdere informatie verwijs ze
graag naar haar website: www.zit-
hetzo.nl Haar praktijk is gevestigd
aan de Zutphenseweg, midden in het
centrum van Vorden.

OPENINGSACTIE
Gedurende de maanden oktober en
november is naast het intakegesprek
ook het eerste consult gratis, (zie ook
advertentie elders in dit blad).
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Veel cross spektakel op de Kappenbulten

Meer uurs crossen

Op zaterdagmiddag 08 oktober worden er ook nog diverse activiteiten
op "de Kappenbulten" gehouden worden, er zal gestart worden voor
een 90 minuten durende wedstrijd met quads dit is in samenwerking
met Sevink Quads op poten gezet en is elk jaar een geslaagd evene-
ment.

Dus hopen dat we dit jaar weer mooi
wat deelnemers zullen mogen ont-
vangen. Dit is wel voor recreanten.

Na de quads gaan we verder met
een twee-uurs open teamcross voor
solocrossers, ook hier gaat het om

de gene die de meeste rondjes heeft
afgelegd in die uren is de winnaar.
In samenwerking met Sevink Quads
uit Zelhem wordt er op de zaterdag-
middag een quad opstapdag georga-
niseerd. Voor een ieder bestaat er de
gelegenheid om op een speciaal uitge-
zette baan met een quad een aantal
rondjes te rijden. Gratis entree

Manifestatie huisartsen
Regio - Huisartsen en hun medewerkers zijn bang dat zij volgend jaar
de dienstverlening aan hun patiënten moeten verminderen, omdat
de minister van Volksgezondheid een bezuiniging van € 20.000,- voor
iedere huisartsenpraktijk wil doorvoeren. In totaal gaat het om een
bezuiniging van 132 miljoen. Huisartsen en praktijkpersoneel willen
de minister en 'politiek Den Haag' wakker schudden en duidelijk ma-
ken dat deze bezuiniging tot slechtere zorg zal leiden.

Daarom gaan zij op donderdag 6 ok-
tober aanstaande massaal naar een
landelijke bijeenkomst in de RAI in
Amsterdam. Ook de praktijk van uw
huisarts kan die dag gesloten zijn. De
huisartsen in Doetinchem e.o. zorgen
er voor dat u die dag voor spoedge-
vallen bij de Huisartsenpost te Doe-
tinchem terecht kunt, telefonisch
bereikbaar op tel. 0314-329888.
Zorg dicht in uw buurt
Huisartsen zijn de afgelopen jaren
steeds meer mensen in hun praktijk
gaan behandelen, die voor die tijd er-
gens anders naar toe moesten voor
hulp. Met name chronische patiën-
ten kunnen nu dicht bij huis de zorg
krijgen. Het beleid van de huidige mi-

nister van Volksgezondheid is gericht
op het aanbieden van zorg dichtbij de
patiënt.
Meer zorg, minder geld
Maar wat doet diezelfde minister nu?
Meer zorg door de huisarts betekent
natuurlijk ook dat de kosten voor die
zorg hoger worden. En daar houdt
de minister geen rekening mee. Zij
constateert alleen dat zij vorig jaar
132 miljoen meer aan huisartsenzorg
heeft uitgegeven en brengt dat via
een korting op de tarieven in 2012
rechtstreeks en volledig in rekening
bij de huisartsen. Doordat de zorg va-
ker door de huisarts geleverd wordt
zijn de uitgaven aan ziekenhuiskos-
ten verminderd.

Patiënt uiteindelijk de dupe
Een bezuiniging van 20.000 euro is
voor iedere huisartsenpraktijk te
groot om zomaar even op te vangen.
Zij komen daarom tot de volgende
conclusies:
- Huisartsen en hun medewerkers
zijn meer zorg gaan leveren en de ex-
tra kosten daarvan worden nu weer
door de minister teruggehaald.
- Huisartsen en hun medewerkers
moeten door deze bezuinigingen
noodgedwongen de kosten terug-
schroeven en kunnen daardoor min-
der zorg geven.
- Patiënten worden daardoor eerder
doorgestuurd naar het ziekenhuis,
waardoor u veel meer tijd kwijt
bent.
- Meer ziekenhuisbezoek leidt tot
duurdere zorg.
- En duurdere zorg leidt onherroepe-
lijk tot een verhoging van de premie
die u moet betalen.

Expositie Wolsink
Hengelo - Gerrit Wolsink, wonende in een locatie van Philadelphia
Voorzieningen aan de Hummeloseweg in Hengelo Gld., houdt een ex-
positie in zorgcentrum de Bleijke. De expositie is te zien tot 7 novem-
ber.

Gerrit is in 1945 geboren in Steende-
ren en is in 1993 komen wonen in
Hengelo. Al gauw kwam hij erachter
dat hij veel plezier beleefde aan het
tekenen, later werd dit schilderen.
Het geeft hem rust om te schilderen.
In de thuissituatie doet hij dit vaak
met begeleiding die hem dan aanwij-
zingen geeft. Destijds heeft hij ook
een expositie mogen houden in het
oude gemeentehuis in Hengelo. Daar-
na is Gerrit begonnen met het nemen
van schilderlessen, dit onder de bezie-
lende leiding van mevrouw A. Griep
uit Doetinchem. Gerrit gaat hier we-
kelijks naar toe en schildert daar met

een enthousiaste groep mensen. Ook
gaat hij jaarlijks schilderen met Kleu-
renpalet Bronckhorst. Dit is altijd in
een andere plaats waar hij kan kiezen
uit diverse dingen. Hij beleeft zoveel
plezier aan dit gebeuren dat hij vol
trots al zijn schilderijen laat zien. Zijn
schilderijen zijn veelal woest, maar
als hij samen met begeleiding schil-
dert tovert hij wat moois!
Ook zijn er van TV Gelderland op-
names gemaakt. Deze zijn destijds
uitgezonden op tv. Deze tv uitzen-
dingen gingen voornamelijk over de
zorg en in het bijzonder de hobby's
van de mensen met een verstande-

lijke beperking. Gerrit is dit jaar 65
geworden en heeft nu zijn werkplek
bij Puur Natuur (winkel Philadelphia
Voorzieningen) aan de Ruurloseweg
in Hengelo. Hij maakt daar verschil-
lende dingen die dan in de winkel
worden verkocht. Gelukkig hebben
wij Martins Lijstenmakerij uit Nee-
de bereid gevonden om de üjsten te
maken, dat maakt het een mooier
geheel! De expositie is te zien op de
galerij van de begane grond en Ie
etage, aan de kant van Steintjesweide
in zorgcentrum de Bleijke. Er is een
mogelijkheid om de schilderijen te
kopen. De expositie is te zien tot 7 no-
vember tussen 09.00 en 17.00 uur in
zorgcentrum de Bleijke, Beukenlaan l
in Hengelo Gld. Gerrit zou heel graag
uw reactie willen vernemen door een
berichtje in zijn schrift te zetten.

Van Amerongen 17e in België

Handelsonderneming
Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21
Mobiel: 06-50676024

Beekstraat I. Toldijk
(bij Leferink Tractoren)

Meedoen met Afvalvrij Award
kan tot 10 oktober 2011
De afgelopen maanden konden
organisaties en verenigingen
zich aanmelden voor de Afvalvrij
Award 2011. Vijfentwintig orga-
nisaties hebben zich inmiddels
aangemeld. Inzenden kan nog tot
10 oktober.

Op de website www.afvalvrij.nl/
award laten de deelnemers zien hoe
zij de afvalberg bestrijden door beter
te scheiden of afval te voorkomen.

Zo is er bijvoorbeeld een school die
meedoet met Wecyle en de kinderen
daar actief bij betrekt, een sociale
werkvoorziening die medewerkers
motiveert om mobieltjes apart in te
zamelen en een zwembad dat aparte
containers neerzet zodat bezoekers
hun afval direct gescheiden kwijt
kunnen.

MEEDOEN IS EENVOUDIG
Alles wat bijdraagt aan afvalpreventie
of het beter scheiden van afval kan is

welkom, het mag groot, klein, serieus
of ludiek zijn. Alle inzendingen din-
gen mee naar de Award. Aanmelden
kan op www.afvalvrij.nl/award. Hier
vindt men tevens meer informatie en
kan men gratis posters en banners
downloaden.

WIE KAN MEEDOEN
De Afvalvrij Award wordt georgani-
seerd in samenwerking met de ge-
meenten Bronckhorst, Brummen,
Deventer, Doesburg, Lochem en Zut-
phen.

De Afvalvrij Award is bedoeld voor or-
ganisaties die burgers of werknemers
in die gemeenten stimuleren afval te
voorkomen en beter te scheiden.

Daarbij kan gedacht worden aan
scholen, (sportverenigingen, woning-
corporaties, winkels, kringloopbedrij-
ven, kinderboerderijen, zwembaden,
culturele instellingen, evenementen-
organisaties en toerisme.

8 oktober bij Visser Mode in Vordert

De DYANNE jeans
Vorden - Dyanne Beekman lanceert binnenkort haar meest favorie-
te jeans in een exclusieve gelimiteerde en handmatig genummerde
oplage. Vanaf 8 oktober is de DYANNE jeans (D)08 limited edition
o.a. te verkrijgen bij Visser Mode in Vorden.

De limited edition jeans is een voor-
proefje van de geheel in eigen beheer
uit te brengen DYANNE collectie
en de aanzet tot een geheel nieuw
concept 'jas tot tas'. Met behulp van
talloze e-mails en via diverse social
mediakanalen is goed geluisterd
naar de wensen van de vrouw. Het
eerste resultaat hiervan is de limi-
ted edition jeans, onderdeel van de
DYANNE 'jas tot tas' collectie.

De limited edition jeans is een speci-
ale variant op de favoriete jeans van
Dyanne Beekman: 'boyfriend meets
girlfriend' en is de perfecte jeans
voor vele vrouwen met een pasvorm
die geschikt is voor elk figuur. De
limited edition jeans bevat unieke
details en is op twee manieren te
dragen: baggy, door een combinatie
van een boyfriend met de elegantie
van een girlfriend. Tevens kun je de
jeans ook hoger in de taille dragen,
waardoor deze vrouwelijker toont.
De verkoop start op zaterdag 8 ok-
tober a.s. bij speciaal door Dyanne
Beekman geselecteerde winkels
vanwege hun persoonlijke aandacht
zoals bij Visser Mode in Vorden. Via

de bekende social mediakanalen is
massaal vooringeschreven voor de
jeans. Deze 'fans' van het eerste uur
worden persoonlijk geïnformeerd
over een exclusief verkoopmoment.
Daarnaast is in drie verpakkingen
van de jeans een prijs verborgen,
waarmee de consument kans maakt
op een VIP treatment bij de exclu-
sieve lancering van het eerste boek
van Dyanne Beekman, 'N°l' op 27
oktober a.s. in Amsterdam.

JAS TOT TAS
De DYANNE jeans (D)08 limited
edition is onderdeel van het 'jas tot
tas' concept; 12 items die onderling
met elkaar te combineren zijn. Met
het totaal nieuwe concept komt de
wens van Dyanne om iedereen er
goed uit te laten voor een betaal-
bare prijs uit. „Elke vrouw kan met
de basisstukken eindeloos combine-
ren in haar eigen stijl en voor elke
gelegenheid", aldus Dyanne. De
DYANNE 'jas tot tas' collectie met
de kernwaarden kwaliteit, puur,
persoonlijk en authentiek, is vanaf
januari 2012 ook verkrijgbaar bij
Visser Mode in Vorden.

Gerzondheidscheck

Wichmond - Veldrijder Thijs van Amerongen van
RTV Vierakker-Wichmond is zondag 17e geworden
in de Vlaamse Industrieprijs.

Op het snelle parcours had hij een goede start. Naarmate
de wedstrijd vorderde moest hij echter iets terrein prijs
geven, waarna hij de eindstreep als 17e passeerde.

Vorden. Bent u net zo gezond als u
denkt? U kunt op donderdag 6 okto-
ber tussen 14.00 en 16.00 uur koste-
loos een verpleegkundige van Sensire
uw bloeddruk, bloedsuiker en/of cho-
lesterol laten meten. Vervolgens kunt

u in een kort persoonlijk gesprek vra-
gen stellen over de uitslagen en kijken
of uw leefstijl reden is om u zorgen te
maken over uw gezondheid. Kortom:
leven we wel zo gezond als we zou-
den willen? Laat het checken.
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Prijswinnaars dor sf eest de Noabers

Hengelo - Op zondag 4 september had buurtvereniging de Noabers
voor het tweede jaar in haar bestaan een dorsfeest op touw gezet. Op
en rond het erf van bestuurslid Harry Langwerden stond het bol van
activiteiten die veelal te maken hadden met het boerenleven in vroe-
gere tijden.

Door het fraaie septemberweer trok
deze middag veel belangstelling uit
de hele omgeving. Men kon ook zelf
meedoen aan enkele spelletjes. De
winnaars waren als volgt: Kop van

Jut werd gewonnen door Herbert Ba-
rink. Erwin Lubbers won het kegelen
en het mandraden werd gewonnen
door Tossa Horstink. Langs deze weg
wil het bestuur van de Noabers alle

sponsoren en de vele vrijwilligers be-
danken die deze dag mede mogelijk
hebben gemaakt. Zonder al deze vrij-
willigers was het deze dag niet gelukt.
Hartelijk dank hiervoor.

Socii
Wichmond - Sociï heeft uit bij Wissel in Epe de 3 punten opgehaald.
Na wat omwegen op de heenweg waarbij een leider van Sociï de ver-
keerde afslag nam en diezelfde leider later de spelerspassen bleek ver-
geten kwam het uiteindelijk toch nog goed. Dat Sociï dat deed zonder
al te best te spelen biedt op zich perspectief voor de toekomst.

Sociï kwam uitstekend uit de start-
blokken en stond net als vorige week
tegen SHE al snel op voorsprong.
Teun Loman werd al vroeg door broer
Gert-Jan diep gestuurd op rechts en
hij haalde de achterlijn. De voorzet
die hij vervolgens afleverde werd nog
door een aantal personen gemist,
maar toen deze bij aanvoerder Du-
baern Besseling voor de voeten kwam
wist deze er wel raad mee; 0-1 met
rechts. De vroege voorsprong was niet
bevorderlijk voor het spel van Sociï.
De heren dachten dat ze het klusje
wel even konden klaren en vergaten
daardoor te voetballen. Dat konden
ze zich permitteren omdat Wissel het
spel niet kon maken. Het enige mo-
mentje dat de gastheren kregen was
toen ze wellicht een penalty verdien-
den na wat duwwerk. Verder gebeur-
de er bij Henry Vreeman voor de goal
vrij weinig. Het slot werd al na een
25 minuten in de deur gegooid met
de 0-2. Een te korte terugspeelbal van
Wissel op de keeper werd door verde-
diger Hans Vleemingh onderschept.

Hij omspeelde de keeper uitstekend
en schoof de bal buitenkant voet bin-
nen. De tweede goal van Vleemingh
in twee wedstrijden op rij. Na 28 mi-
nuten begon Teun Loman aan zijn
trilogie. Kevin Esselink kwam door op
rechts na een passje van Vleemingh,
hij hield het overzicht en schoof de
bal breed op Teun Loman. Voor hem
was het een koud kunstje om de 0-3
binnen te tikken. Met deze stand
werd de rust bereikt, zonder verder
al te best te voetballen overigens.
Na de rust werd er niet beter ge-
voetbald, maar Wissel liet Sociï be-
gaan. Aanvankelijk was het meest
spannende moment een ouderwetse
scrimmage voor de goal van Wissel.
De bal kwam echter niet verder dan
de doellijn. Na een uur spelen maak-
te Wissel het Sociï helemaal gemak-
kelijk, ze kwamen namelijk met 10
man te staan. De in de rust ingeval-
len linksback pakte zijn tweede gele
kaart, alhoewel zijn eerste gele eigen-
lijk al een rode had moeten zijn. So-
ciï wachtte met het afmaken tot een

minuut of tien voor tijd. Een corner
werd kort genomen en Stefan Roor-
ding gaf de bal goed op Teun Loman,
deze had daarop een goede boogbal
over de keeper die binnenviel bij de
tweede paal; 0-4. De 0-5 van Teun Lo-
man was zo mogelijk nog mooier. In-
valler Martijn Groot Roessink gaf een
perfecte crosspass vanaf rechts op Lo-
man die de keeper kansloos liet met
een lob over de keeper. Het slotak-
koord kwam van Gert-Jan Loman die
een kopbal van Stefan Roording in de
voeten kreeg en de 0-6 binnenknalde.
Zonder heel goed te spelen boekte So-
ciï zo zijn vijfde overwinning op rij en
is het nog steeds koploper. Volgende
week ontvangt Sociï V&L in eigen
huis.

UITSLAGEN
Wissel l -Sociï l; 0-6
Epse 2 - Sociï 2; 3-1
Sociï 3 - SHE 3 (afgelast)
Sociï 4 - HC'03 5; 0-0
Brammen 6 - Sociï 5; (uitgesteld)

PROGRAMMA
Sociï l - V&L l
Sociï 2 - Warnsveldse Boys 4
SCS l - Sociï 3
Pax 10 -Sociï 4
Sociï 5 - Keijenburgse Boys 6

Regel uw zaken voor het te laat is!

Oktober: de maand van het
(levens)testament
Zelhem - Maandagavond 10 oktober verzorgt notariskantoor Blankes-
tijn vanaf 20.00 uur een informatieavond bij Ellen's Restaurant in Zel-
hem over de onderwerpen 'Volmacht en levenstestament', 'keuze en
tweetrapstestament' en 'Woning naar de kinderen en vruchtgebruik'.
De toegang is gratis. U kunt zich opgeven door te bellen met het kan-
toor, tel. 0314-621141 ofte mailen naar info@notariszelhem.nl. Op de
website www.notariszelhem.nl vindt u nadere gegevens.

VOLMACHT EN LEVENSTESTAMENT
Wat gebeurt er wanneer u een beroer-
te krijgt of door een andere ziekte uw
eigen zaken niet meer kunt regelen?
Om bewind en curatele te voorkomen,
kunt u iemand een volmacht geven.
Bijvoorbeeld aan uw partner. Uw part-
ner kan zo uw zaken regelen, wanneer
u dat zelf niet meer kunt. Ook kunt
u in een levenstestament vastleggen
hoe u denkt over medische behande-
lingen en euthanasie. Op het moment
dat hierover beslissingen moeten wor-
den genomen en u kunt zelf niet meer
aangeven wat u wilt, is in ieder geval
duidelijk hoe u er over denkt.

KEUZE- EN TWEETRAPSTESTAMENT
Door het up to date houden van uw
testament, kunt u vaak veel belas-
ting besparen. Voor uzelf en voor uw
naasten. Wie erfbelasting wil bespa-
ren op de lange termijn, maakt een
keuzetestament. Hiermee kan bij
overlijden de fiscaal gunstigste keuze
worden gemaakt. Voor mensen met
kinderen kan een tweetrapstestament
een goede mogelijkheid zijn. In veel
gevallen hoeft dan bij het overlijden
van de eerste ouder geen erfbelasting
te worden betaald. Wel hangt het van
uw situatie en wensen af of dit ook
voor u een geschikte mogelijkheid is.

WONING NAAR DE KINDEREN EN
VRUCHTGEBRUIK
Het komt regelmatig voor dat kinde-
ren het huis van hun ouders kopen,
terwijl de ouders blijven wonen met
een woonrecht (vruchtgebruik). Tot
2010 leverde dit weinig fiscale pro-
blemen op bij het overlijden van de
ouders.

Sinds l januari 2010 is de Successie
wet gewijzigd en wordt er in zo'n situ-
atie fors belasting geheven! Wanneer
u in deze situatie zit, moet u zich tij-
dig laten informeren over de mogelij-
ke gevolgen. In veel gevallen kunnen
maatregelen worden getroffen om de
ergste schade te voorkomen.

Op 26 september is hier in het televi-
sieprogramma TROS-Radar aandacht
aan besteed. Daarbij was dhr. Blan-
kestijn aanwezig om de belangen van
een Zelhemse zaak te behartigen.

Rita Boshart zingt in
Theater Onder de Molen

"""«i

Vorden - Rita Boshart is pianiste, zangeres, theaterdier en schrijft ge-
dichten en Nederlandstalige liedjes. Zij maakte door de jaren heen
een aantal theaterprogramma's, en treedt regelmatig op als zangeres,
zowel solistisch als in ensembles.

Zondagmiddag 16 oktober treedt ze
op in Theater Onder de Molen (TOM)
aan de Lindeseweg 29 in Vorden. Dan
vertelt Rita een bijzonder verhaal en
neemt ze het publiek zingend mee
op reis, kris- kras door de tijd, vrolijk
en droevig, gek en mooi. Een bonte
mix van de allermooiste liedjes van
35 jaar liedjes schrijven en songs van
componisten en tekstdichters die

haar inspireerden. Aanvang 15.00
uur. Reserveren bij TOM via de web-
stek www.theateronderdemolen.nl
of telefonisch 0575- 555783. Of men
is gewoon rond half drie aanwezig
op de Lindeseweg 29 te Vorden. Geen
vervoer of men wil liever niet alleen?
Men kan tot vrijdag 14 oktober 12.00
uur bellen met 06-57079558. U wordt
dan opgehaald en thuisgebracht.

Herfstrit VAMC
De Graafschaprijders
Vorden - De VAMC De Graafschap-
rij ders organiseerde afgelopen
zondag een oriëntatie- puzzelrit
voor auto's. Men kon deelnemen
in de A of B- klasse en de C - klas-
se, speciaal voor beginners.

Erik Kleinreesink en Harrie Horsting
hadden een tocht uitgezet met een
lengte "irca 50 kilometer. Start
en f- en bij het clubhuis van

de Graafschaprijders aan de Eiken-
laan 2a. De uitslagen waren als volgt:

A- klasse l H. Cortumme Toldijk 144
strafpunten, 2 G. van Assen Zwolle
149, 3 J. Luiten Hengelo 232;
B- Klasse: l H. Koenraad Haaren 305,
2 W. Hartman Oldeberkoop 406;
C- Klasse l Els Tieman Zwolle 244, 2
Joke Bulten Vorden 308, 3 M. Veld-
huis Wij hè 396.



Ratti komt tekort tegen SVBV Kinderboekenweek bij Bruna
Kranenburg - Op een tropische
oktoberdag ging Ratti met 5-1 on-
deruit tegen SVBV uit Barchem.
Waar de uitslag misschien anders
doet vermoeden maakte Ratti het
de gastheren nog lange tijd lastig.
In de slotfase kon de thuisploeg
echter uitlopen naar een ruime
overwinning.

De Kranenburgers begonnen matig
aan de wedstrijd. Veel duels gingen
verloren de bezoekers kwamen niet
lekker aan voetballen toe. Na een
kwartier kwam SVBV dan ook op
voorsprong. Via een knappe volley
in de verre hoek liet men de Ratti
doelman kansloos. Ratti kon in de
eerste helft geen vuist maken maar
was met Niek Nijenhuis nog wel één
maal dicht bij de gelijkmaker. Zijn
inzet miste echter doel. Na een half
uur kwam Ratti ongelukkig op een
2-0 achterstand. Via een knullige
terugspeelbal belandde de bal zo in
de voeten van de spits van SVBV. Die
wist wel raad met die cadeautje en
verdubbelde de marge voor de gast-
heren. Met deze stand werd de kleed-
kamer opgezocht voor de thee.
In het tweede bedrijf begon Ratti
voortvarend en had men ook het
betere van het spel. Nadat eerst al
kansen door Gijs Klein Heerenbrink
en Niek Nijenhuis gemist werden
kon Niek Nijenhuis uiteindelijk toch
de aansluitingstreffer binnen schie-
ten. Ratti probeerde daarna nog wel
de gelijkmaker op het scorebord te
krijgen maar verder dan een paar
halve mogelijkheden kwam het niet.
SVBV pakte in het laatste kwartier de
draad weer op en bleek over de lang-
ste adem te beschikken. Een curieus

gegeven vrije trap werd ingekopt en
leek op de lijn te worden gekeerd. De
scheidsrechter oordeelde echter dat
de bal de doellijn had gepasseerd en
SVBV bracht daarmee de marge weer
op 2. De 4-1 werd vlak daarna weer
op een presenteerblaadje aangeboden
voor de spits van SVBV. Laatste man
Robert Ruiterkamp gleed weg waar-
door het nog een koud kunstje was
om de 4-1 binnen te rikken. Ratti zat
er doorheen en in de laatste minuten
maakte de thuisploeg er zelfs nog 5-1
van door een vlotte aanval bekwaam
af te ronden.
Een verdiende overwinning voor
SVBV al is de uitslag wel licht geflat-
teerd. Vele persoonlijke fouten leidde
de nederlaag in voor de Kranenbur-
gers. Voor Ratti is het taak om uit de
negatieve spiraal van vier nederlagen
op rij te komen. Volgende week thuis
tegen Lochhuizen is daartoe de kans.

RATTI DAMES
Ratti l- AD'69 l
Beide teams begonnen rustig aan de
wedstrijd. Ratti schroefde het tempo
omhoog en ging hierna meer en meer
druk zetten op de achterhoede van
AD. De verdediging hoefde zich niet
te vervelen, want Ratti bleef volop in
de aanval. Na drie kwartier spelen
was de stand op de scorebord echter
nog 0-0. Ratti had nog geen kans we
ten te verzilveren.
Na de rust kwam AD wat meer in het
spel en werden zij sporadisch gevaar-
lijk. Laatste vrouw Carlien Nijenhuis
hield haar hoofd echter koel en en-
kele aanvallen werden vakkundig om
zeep geholpen. In de 60e minuut was
daar eindeüjk het openingsdoelpunt.
Een voorzet van Esther Tuinman

werd eerst geschramd door Kelly Pe-
ters, waarna Kim Heuvelink de bal
in de touwen schoot. 1-0 De taak van
Ratti was om nu de wedstrijd naar
zich toe te trekken en de schamele
1-0 voorsprong verder uit te breiden.
De keepster van AD keepte een uit-
stekende wedstrijd en hield daarmee
haar team op de been. Tot het laatste
fluitsignaal bleef het nog spannend,
maar de eindstand bleef 1-0. Drie
wedstrijden op rij gewonnen, hope-
lijk weet Ratti de stijgende üjn voor
te zetten uit tegen Varsseveld.

UITSLAGEN
1 oktober: Ratti E1G HC '03 E2 5-1, Rat-
ti D1GD FC Zutphen D5 4-3, Ratti 2
(zat) Zelos 5 (zat) 5-4, DVOV B2G Ratti
B1GD 8-3, Dierense Boys C2 Ratti C1G
5-5, Pax E4 Ratti E2G 11-2, Kilder Fl
Ratti F1G 16-1.
2 oktober: Ratti DA2 (zon) MEC/Brede-
voort DA2 (zon) 2-3, Ratti DA1 (zon)
AD '69 DA1 (zon) 1-0, Ratti 4 (zon)
Voorst 4 (zon) 0-10, SVBV l (zon) Ratti
l (zon) 5-1, MEC 3 (zon) Ratti 2 (zon)
5-1, Angerlo Vooruit 6 (zon) Ratti 3
(zon) 9-2 57165

PROGRAMMA:
8 oktober: Ratti F1G WL Fl, Ratti E2G
AZC E6MD, Ratti C1G Zelos C4, Ratti
B1GD SBC '05 B1GD, FC Zutphen 5
(zat) Ratti 2 (zat), Keijenburgse Boys
D2G Ratti D1GD, Vorden E3 Ratti
E1G.
9 oktober: Ratti 3 (zon) Brummen 7
(zon), Ratti 2 (zon) Meddo SC 3 (zon),
Ratti l (zon) Lochuizen l (zon), Baakse
Boys 4 (zon) Ratti 4 (zon), Varsseveld
DA2 (zon) Ratti DA1, DEO DA1 (zon)
Ratti DA2 (zon).

G E N D A V O R D E N

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

me.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscen-

trum. Op ma-wo en donderdagmorgen van
9 tot 12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub 's maandagmiddags en bingo
woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

OKTOBER
5 ANBO klootschieten, Olde Lettink
6 Bejaardenkring Vorden
6 Klootschietgroep de Vordense Pan

12 ANBO klootschieten, Olde Lettink
12 Handwerkmiddag Welfare Rode Kruis in

de Wehme
13 Klootschietgroep de Vordense Pan

19 ANBO klootschieten, Olde Lettink
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 Bejaardenkring Vorden
26 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 Bazar Welfare Rode Kruis, de Wehme
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 PCOB en ANBO Stampertje burg. Aalder-

ink actuele zaken in het belang van oude-
ren

Theater & KunstAgenda
2 september t/m 7 oktober ABN Amro over-

zichtstentoonstelling KunstZondagVorden
3 september t/m 17 oktober Galerij Amare,

fijnkeramiek van Elma Neven. Beelden en
schilderijen van Anneliese Melens.

7 oktober Theater onder de Molen Jasper
Smit en Mees

9 oktober Theater onder de Molen Benefiet-
concert voor de St. Return

16 oktober Theater onder de Molen Rita Bos-
hart zingt.

De brandweer op bezoek
Kinderdagverblijf
De Klimboom
Vorden - Op het kinderdagver-
blijf De Klimboom, van Yunio
Kinderopvang (onderdeel van
Kinderopvang Humanitas) heb-
ben ze in de maand september
het thema 'hulpverlening'. Naar
aanleiding van dit thema komt
de brandweer op bezoek.

Op donderdag 22 september is het dan zo-
ver. Alle kinderen verzamelen zich op de
parkeerplaats bij de brandweerauto van
de gemeente Bronckhorst. Eerst heeft
de brandweer, met hulp van l van onze
brandweermannen de kat uit de boom
gered. Daarna mogen we allemaal in de
brandweerauto zitten en een echte brand-
weerhelm op, de laarzen aan en nog even
spuiten met een echte brandweerslang/

Ter afsluiting van deze activiteit krijgen
de kinderen allemaal een mooie ballon.
Als de brandweerauto weg rijdt, gaan de
zwaailichten aan. De kinderen hebben ge-
noeg te vertellen al ze door de papa's en
mama's worden opgehaald.

Kranenburg - Bij gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van ba-
sisschool De Kraanvogel organi-
seert de lustrumcommissie van
de school a.s. zondag 9 oktober
een fietstocht in het oostelijk
deel van Vorden.

De tocht voert over rustige wegen en
paden langs die plekken waar in het
verleden scholen of schooltjes ston-

den. Zo waren er vroeger onderwijs-
voorzieningen in 't linde, 't Medler,
de Wildenborch en op andere plekken
in Kranenburg dan waar De Kraanvo-
gel nu staat. Onderweg wordt infor-
matie over die voormalige onderwijs-
voorzieningen gegeven. Ook zijn er
rustpunten, waarbij voor een natje en
een droogje wordt gezorgd. De tocht
heeft een lengte van ongeveer 20 km
en iedere belangstellende kan gratis

meedoen. Start en finish zijn zondag
bij De Kraanvogel, Eikenlaan 22.
Men kan zich daar inschrijven tus-
sen 12.00 en 13.00 uur. Mocht door
slechte weersomstandigheden de
tocht niet door kunnen gaan, dan
kan men hierover informatie vinden
op de website van de school: www.
dekraanvogel-vorden.nl. In dat geval
wordt de tocht uitgesteld tot een na-
der te bepalen datum.

Vriendschap 55+ WOrdt U blij VéU!?
Vorden - Wandelen in de natuur,
een mooie film bekijken, een goed
gesprek voeren.... Wilt u deze ac-
tiviteiten met een ander delen of
zoekt u een maatje? Iemand van
uw eigen leeftijd, iemand uit uw
eigen buurt of iemand met de-
zelfde interesse?

VOOR WIE IS DE BEMIDDELING
BEDOELD?
Voor alle inwoners van Vorden en
omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het

gaat om mensen die door het verlies
van hun partner, verhuizing van
vrienden of om wat voor reden dan
ook weinig sociale contacten hebben
en zich daarom soms eenzaam voelen.
Of mensen die veel sociale contacten
hebben maar een echt betekenisvol
contact missen. Maar ook mensen die
een speciale belangstelling of hobby
hebben die ze graag met anderen wil-
len delen of waarover ze met anderen
van gedachten willen wisselen.

WAT DOEN WE NIET?
We zijn geen relatiebureau. We be-
middelen alleen voor senioren die op
zoek zijn naar vriendschappelijk con-
tact. Deelname is gratis.

WILT U MEER WETEN?
Voor informatie kunt u terecht bij:
Ouderenadviseur Wilma Berns, Stich-
ting Welzijn Vorden, de WegWijZer.
Telefoon: 0575 553159.
Email: w.berns@sswb.nl

Vorden - De 57ste editie van de
Kinderboekenweek vindt plaats
van woensdag 5 t/m zaterdag 15
oktober 2011. Heldenmoed staat
centraal in deze periode. Dit on-
der het motto: Superhelden! -
Over dapper durven zijn.

In veel kinderboeken staat de hoofd-
persoon op een bepaald moment voor
een keuze: grijp ik in of blijf ik aan
de zijlijn staan? De keuze om iets te
doen, maakt dat helden worden ge-
boren.

De Kinderboekenweek 2011 wordt
een eerbetoon aan alle kinderboek-
figuren die dapper durven te zijn.
Bruna Vorden heeft voor u een aantal
boeken geselecteerd die goed aanslui-
ten bij het Kinderboekenthema.

KINDERBOEKENWEEK-
ADVISEUR
U kunt vanaf woensdag 5 oktober bij
de Bruna Vorden Kinderboekenad-
viseur terecht die u kennis laat ma-
ken met fantastische, prikkelende en
spannende boeken die recht doen aan
het thema van de Kinderboekenweek.
En cadeautips geeft als u op zoek bent
naar een passend kinderboek.

OVER BRUNA
Bruna BV is een landelijke retail or-
ganisatie, welke actief is met 380
winkels op de markt van boeken,
tijdschriften, papier- en schrijfwaren,
wenskaarten, dagbladen, multimedi-
ale producten en dienstverlening. In
deze branche is Bruna marktleider.
De winkelformule Bruna bestaat sinds
1868. Naast de winkelketen biedt Bru-
na meer dan 250.000 boeken aan via
haar website www.bruna.nl.

Veel belangstelling voor
Rabo Week van de Leden
Zondag 25 september ging de
Week van de Leden van Rabobank
Graafschap-Noord van start met
de jaarlijkse Herfsttintenfiets-
tocht. Mede dankzij het prach-
tige weer deed een recordaantal
van 2.500 fietsers mee aan deze
45 kilometer lange tocht door de
regio. Ook in de rest van de week
vonden er allerlei evenementen
plaats. In totaal woonden ruim
6.000 mensen één of meer activi-
teiten bij.

AMUSEMENT MET PIANOJAM,
VOICEMAIL EN SJAAK BRAL
De week bestond uit diverse activitei-
ten speciaal voor leden en hun kin-
deren. Van sportief en vermakelijk
tot leerzame bijeenkomsten. Muziek
en amusement waren er in de vorm
van zeer drukbezochte optredens van
Pianojam, Voicemail en Sjaak Bral
in Zutphen, Vorden en Laren. Op-
informatief gebied waren er kennis-
bijeenkomsten over erven en schen-
ken en trends in beleggen. Zaterdag
en zondag was het de beurt aan de
kinderen van de leden die mee kon-
den doen aan een clinic op golfclub
't Zelle en een hockeyclinic bij MHCZ

in Zutphen. Zij maakten kennis met
deze sporten en mochten zelf ook het
nodige uitproberen.

CREATIEF EN VERNIEUWEND
DENKEN VOOR ONDERNEMERS
Voor de ondernemers was er een
avond in het teken van creatief en
vernieuwend denken door Jempi
Moens en professor Erik van Vooren.
De laatste keek samen met de onder-
nemers naar de voorwaarden voor
succesvol samenwerken en de kracht
van de coöperatieve gedachte aan de
hand van het verhaal van The Beatles.
Op vrijdag was er een avond speciaal
voor agrariërs waar Herman Vrielink
(Rabobank) en Toon Gerbrands (vol-
leybalcoach) hun visie op succesvol
presteren gaven.

SFEERVERSLAGEN
De verslagen van de bijeenkomsten
met foto's zijn te bekijken op www.
rabobank.nl/graafschap-noord. Rabo-
bank Graafschap-Noord organiseert
regelmatig interessante kenniseve-
nementen, zowel voor leden als niet-
leden. Een overzicht hiervan is te vin-
den op de website www.kennisvloer.
nl

Vorden - 'Op weg naar de Bron'
Ervaring is niet nodig, want wat
is 'kunnen' ? "Ik kan helemaal
niet dansen."...."Ik kan echt niet
tekenen." Jonge kinderen zeggen
dat nooit! Zij genieten van de er-
varing van het doen.Muziek laat
hen bewegen en potloden lokken
het tekenen of kleuren uit. Alles
is goed, alles is mogelijk.

DEZE DAG
Het is geen dansworkshop, waar ook
nog het tekenen in voorkomt, of een
teken workshop waarbij ook nog ge-
danst wordt, maar een geheel op zich
staande combinatie van beide. Het
één ondersteunt het andere. Door
het tekenen bestaat de mogelijkheid
dat de dans nog intenser ervaren
wordt en de dans helpt mee aan het

versoepelen van de manier van teke-
nen en kleuren. Dank zij eenvoudige,
in concentratie uitgevoerde technie-
ken, wordt een ontspanning ervaren.
Juist de herhalingen van handelingen
maakt, dat het moeten presteren of
juist de angst daarvoor, op een lager
plan komt te staan.

Het streven is, dat er aan het eind
van de dag tevreden en ontspan-
nen mensen naar huis gaan. De dag
wordt gehouden op 15 oktober in de
Voorde, Kerkstraat 15. Informatie en/
of opgave bij:
Jos Galdermans [o.a. docent sacrale
dans] Tel.: 0575-432978-
Mail: j.galdermans@planet.nl
Ine Wonnink [o.a. beeldend kunste-
naar] Tel:0575- 546548 -
Mail: g.wonnink@chello.nl

Veel inschrijvingen

35+DubbelBakker tennistoernooi
Vorden - De tennisvereniging VTP
organiseert voor de 14e keer het
35+ dubbelbakker-tennistoernooi
van woensdag 5 tot en met zon-
dag 9 oktober.

Deelname aan het toernooi staat open
voor personen ouder dan 35 jaar en
er worden alleen 'dubbels' gespeeld.
Ook het spelen in poules blijkt aan-
trekkelijk te zijn om mee te doen.
Het tennistoernooi, gesponsord door
hotel Bakker en bakker van Asselt, is

de afgelopen jaren al ver voor de slui-
tingsdatum vol.

Dit jaar meer dan 170 inschrijvingen,
afkomstig van 25 tennisverenigingen
uit de regio, waardoor de organisatie
besloten heeft het toernooi al een dag
eerder te beginnen om zo veel moge-
lijk tennissers deel te laten nemen.
Maar desondanks werden bijna 20 in-
schrijvingen uitgeloot. Het toernooi
begint morgen (woensdag) en de fina-
les zijn a.s. zondag 9 oktober.



Abbink

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) «Tel (0575) 46 73 43

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vordert

T (0575) 55 13 12 • infb@bakker.nl • www.bakker.nl

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

Tel. (0575)46 1262

Veevoeder- en kunstmesthandel

LAVOK

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

GARAGEBEDRIJF

OTEERINK
Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem

Tel. (0314) 324453
Verkoop van alle merken, nieuw en

gebruikt, reparatie/onderhoud en APK
www.qarogeteerink.nl

Berge r voet
Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Houtzagerij Wasseveld
Jan Wasseveld
Zelledijk 9
7251NBVorden
Tel. 0575-556848
Mob. 06-53360156
E-mail: j.wasseveld@planet.
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Janssen
WWW.INSTALJANSSEN.NL
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STRAATWERK
wvsrw.bremerstraatwerk.nl

Korenbree 40 A, Borculo • Tel. 0545-273859

DHOEK
Ëetcafé De Veidboek

Vurasdseweg 55, 7255 NR Hengelo gld.
Tfil. 0573-46106J fax 0573-461041
ww^.sptjrtherber^j-cleycldhoek.jil

eaaad: info@sportherberg-develdhoek.nl

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING ook op
zaterdag

ENZERINK
Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Groenzicht
w ww. sta Ig roe

Lurvink
Ruurloseweg 16
7255 DH Hengelo
0575-461264

Dorpsstraat 29a
7221 BN Steenderen

0575-452555

22e samengestelde Menwedstrijd
"In Stap en Draf'

Hengelo (gld) - terrein 'de Hietmaat'

Twee dagen spanning, spektakel & plezier

Dressuur en Vaardigheid: zaterdag 8 oktober.

Marathon: zondag 9 oktober.

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573)461305
Fax (0573) 46 10 98

arsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo
Tel. (0575) 46 75 37

<DE VRIES
www.devrieshummelo.nl

Voor feesten en partijen
van 25 tlm 300 personen

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

SPANNEVOGEL

Ruurloseweg 2, Hengelo Cl
Tel.(0575)461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573)45 31 93 /
Markt 9, Croenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www. sponnevogel. nl

www.s loo tensess ink ,

POLUiun
Voor al uw dakbedekkingen

Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097 Mob. 0651555984

www.polwijn.nl

www.wijmarbouwmachines.nl
Paardenbakverlichting, 400 watt

'BOUWMACHINES Tel. 06-275 75 604

Kroesen-Bessetink BV.
De Dunsborg 8 Tel. (0575) 46 37 65
7255 PR Hengelo Gld. Fax (0575) 46 55 92

olirl
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

GROTE VOORRAAD ONDERDELEN

VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS
EN FAMILIEFIETSEN

VERKOOP VAN SKELTERS

NU: diverse 2010 modellen fietsen
en electrische fietsen
GAZELLE • BATAYUS •
KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp II, 7255 MG Hengelo Gld.
tel: 0575-467278

Meeneweg 13-7021 H N Zelhem
Tel.: 0314-621409 / 06-29514234

www.tuingrondverbetering.nl
Producten voor (tuin) grondverbetering

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Raadhuisstraat 21B
Hengelo gld

Hoveniersbedrijf en Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten
Hengelo (£]g)

tel. 0575-462892 mobiel: 06-53362300
web: www.deheesterhof.nl e-mail: info@deheesterhof.nl

Neem een kijkje op ons tuincentrum waar de planten met de mooiste
herfsttinten nieuw zijn binnen gekomen. En vergeet niet de mooie
buxu s vormen. Ook beschikken we overeen breed assortiment PCM
meststoffen. Graag tot ziens op ons tuincentrum of maak een afspraak op
bovenstaand telefoonnummer.



Doetinchemseweg 4 - Zelhem
www.hv-woonidee.nl

• APK keurings-
bedrijf

• Reparatie en
onderhoud'
alle merken
auto's

BRUIL
• In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
• Schadereparaties

Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Harmseniv
rat /e • renovati

c^= voegwerken

<&~ gevelreiniging

cy softstralen

•-• gevelrenovatie

- gevelrestauratie

<&~ impregneren

cy advisering

«-• betonreparatie

ty softstraal/

stoomcleaning

graffitie-

verwijdering

D E G R A A F S C H A P

D I E R E N A R T S E N
www.degraafschapdierenartsen.nl

G R O E P S H O T E L

Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4 • 7255 MK Hengelo (gld)

tel. 0575-467707
www.detienhoeve.nl

Vak garage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Afslanken-Aankomen-Sport-Energie+
Vraag nu snel aan

Gratis proef pakket
inclusief advies en begeleiding

SMS "Gratis proefpakket" naar 0654326669

Nieske Pohlmann • nieske@no-jojo.nl
Onafhankelijk Herbalife distributeur

SMAN
I G R O E N S P E C I A L I S T

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575)4655 13
info@gebr-arends.nl www.gebr-arends.nl

a u t o s c h a d e

Bloemen
Vervangende auto**

Rïchtspecialist (•.ARANTIKHIJIRUI'

Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 fax: 0314 36 24 85

22e Samengestelde Menwedstrijd
'In Stap en Draf'

Hengelo(GLD) - terrein 'de Hietmaat'

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Voor de 22e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard 'In Stap en Draf uit Hengelo (GLD)
de jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met 90 aanspanningen. De 160 paar-
den en pony's vormen samen met rijders de teams die in de klassen 1,2 en 3 van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen:
• Dressuur
• Vaardigheid (kegeltjes rijden)
• Marathon

Het deelnemersveld komt niet alleen uit het eigen ledenbestand, maar uit alle windrichtingen van Nederland.
Men maakt de tocht naar Hengelo graag omdat de wedstrijd voor velen de laatste wedstrijd van het seizoen
is. Door kenners en rijders wordt deze wedstrijd ook geroemd om het parcours, de goede verzorging en dito
organisatie.

Programma
Dressuur:
Vaardigheid:
Marathon:

zaterdag 8 oktober, vanaf 8.30 tot 15.00 uur
zaterdag 8 oktober vanaf 9.00 tot 16.00 uur
zondag 9 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 8.30 uur de marathon met het weg traject ( 7,5 km). Om 10.00 uur is het eerste team
weer op de Hietmaat en begint daar het wervelende hindernis parcours. Zes creatieve constructies die ieder op
zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. Zoals altijd garantie voor verrassingen
en natte pakken! De teams brengen iedereen in vervoering door de prachtige staaltjes menkunst en flitsende
snelheid. Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en pech, afzien en toch verdergaan. Maar
bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en paard centraal staat. Kortom, ware 'top' sport!

Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig en voor de jeugd is een eigen 'parcours' uitgezet met de
meest bijzondere fietsen, skelters en andere voertuigen. De innerlijke mens wordt als vanouds weer goed ver-
zorgd in de gezellige tent die op het terrein aanwezig is.
Voor meer informatie over deelnemers en wedstrijd zie www.instapendraf.nl

't HOEKJE
eetcafé

www.gewoon-hr.nl Spalstraal l , 72SS AA Hengelo Gld.

Tel. 0575-461478

../waanlioekjc.iil

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3
7221 AA Steenderen
T (0575) 4519 78
E marti.bulten@upcmail.nl
l www.regiobank.nl

1ejaar 2e|aar 3"jaar 4<*jaar 5ejaar

Wij zijn uw bank.
RegioBank^"
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Dierenartsenpraktijk
Zelhem-Halle

Mott»w»9 27,'d 7021 H v Mtwm
OJU • 621272
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Doetinchem-Zelhem
K«HMIMw*g41 7001 Cl Docltnelwn

0314 • MétM
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Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestiging vindt u in:

Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

I I K H K N U H Ü N
M K T S K L V W t K K N

Rob Berendsen 0618205851
Voortseweg 1a 0575 46 41 79
7227 NHToldijk berendsenmetselwerken@hetnet.nl

De Sluterehoew
Astrid Bourgondiër»

Bronkhorsterstraat 6
7256 K.E. Keyenborg
Tel: 06 - 21 96 06 39
info@slutershoeve.nl
www.slutershoeve.nl

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

Loonbedrijf Niesink
Keijenborg

Tel. 057546 1585

GROOT KORMELINK
O P l E K
Spalsuaat 27 7255 AB Hengelo Gld Tel 0 5 7 5 - 4 6 1 7 7 1

Kab
Gildenbroederslaan 4

Postbus 196
7000 AD Doetinchem

b c l a i t l n g a d v l i e u r f

Doetinchem

TE BANGEVAAK BU



90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
OOK IN DE WOONMAAND PROFITEERT U MET ONS MEE!

Kom deze woonmaand
sfeerproeven bij HCI:

08/10 & 22/10
Wijnproeverij met huisgemaakte hapjes
22/10 & 29/10

Beauty advies
08/10.15/10 & 22/10
Interieur advies

»

Elke week gezelligheid bij HCI met
verrassende lekkernijen

^^

Bij elke offerte een sfeervolle attentie!

Kijk voor meer informatie op:
www.binnenhuiscenterhci.nl

SBinnenHÉCenterSHCI
tzf&9LHl

KEUKENS • B A D K A M E R S » TEGELS » DEUREN

Kruisbergseweg 13 7255 AG Hengelo GId. 0575-468181

Ampèrestraat 3 6902 PG Zevenaar 0575-468181



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Jaargang 6
Nr. 40, A oktober 2011

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

(telefonisch tot 17.00 uur).
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten
zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,
bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken.

Wij kunnen u hierbij beter van dienst

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13100777
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie, Dualisering,

Publiekszaken (dienstverlening),
Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,

Financien en belastingen, Afval en milieu,

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie

plattelandsontwikkeling, Recreatie en

toerisme

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),

Wegen en groen, Verkeer en vervoer.

Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisatie,

Volksgezondheid. Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750384.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel .(0575)750250
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.

Om het u gemakkelijker te maken:
gemeente verbetert en vermindert aantal regels
In Nederland zijn voor allerlei zaken
regels opgesteld. Voor het verkeer,
voor een evenement, de openings-
tijden van winkels, om te verbouwen,
het kappen van bomen, reclame te
maken etc. Deze zijn er om ervoor te
zorgen dat dingen goed verlopen.
Misschien vindt u dat er wel erg veel
regels zijn. Dat kunnen wij ons best
voorstellen. Sommige regels kunnen
we echter niet veranderen, maar
andere kunnen we wel aanpassen.
Om u (nog) beter van dienst te zijn,
hebben we een aantal gemeentelijke
regels onder de loep genomen en
voorstellen gemaakt om deze te
verbeteren. Hierdoor hoeft u voor
een aantal diensten bijvoorbeeld
geen vergunning meer aan te vragen,
wat u tijd en geld scheelt.

De aanpassingen nemen we op in
onze Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV). Het gaat onder meer om:

• Het kappen van bomen
In 2010 werden 161 kapvergunnin-
gen aangevraagd. Hiervan hebben
we er zeven geweigerd, bijvoor-
beeld omdat een boom landschap-
pelijke waarde heeft. Bij 154 aan-
vragen konden we de vergunning
verlenen. Door de grens voor een
vergunning te verleggen, is het
voor veel van die gevallen niet
meer nodig om een vergunning
aan te vragen. Nu moet u voor het
kappen van een boom nog een
vergunning aanvragen als de
doorsnee van de boom dikker is
dan 10 cm. Om u beter van dienst te
zijn, willen we dit verleggen naar
30 cm. Een verruiming van het
vergunningsvrij kappen van bomen,
zonder dat dit echter ten koste gaat
van bomen die behouden moeten
blijven. Voor bomen die bepalend
zijn voor hun omgeving en in princi-
pe behouden moeten blijven, staan

in de APV, maar ook in het groen-
structuurplan, voorschriften. Zo
mogen twaalf markante boom-
soorten (o.a. eik, esdoorn en
plataan) nooit zonder vergunning
gekapt worden als zij een omtrek
hebben vanaf 95 cm.

• Permanente reclame
Als u permanente reclame wilt
aanbrengen aan bijvoorbeeld uw
winkelpand, had u tot op heden een
vergunning nodig. Het doel is de
kwaliteit van het straatbeeld te
waarborgen, maar ook de veilig-
heid. De vergunning voor perma-
nente reclame willen we vervangen
door algemene regels. Daarmee
blijven wel dezelfde regels gelden,
maar u hoeft er geen vergunning
meer voor aan te vragen.

• De collecte- en ventvergunning
Ook de vergunning voor collecteren
of venten willen we vervangen door
algemene regels. De regels wie er
mag collecteren blijven wel gelijk.
Zo mogen in onze gemeente alleen
landelijke organisaties met een
CBF-keur en lokale verenigingen en
stichtingen collecteren. Via het
landelijke collecterooster wordt
spreiding van collectes door het
jaar heen gerealiseerd. Voor venten
geldt: spreiding reguleert zichzelf
en de tijden waarop het mag,
regelen we in de APV

Standplaatsen
Voor een standplaats voor bijvoor-
beeld een kraam om op bepaalde
dagen in de week vis te verkopen is
nu een standplaatsvergunning
nodig. B en w willen bepaalde
categorieën standplaatsen aanwij-
zen waarvoor deze vergunning
vervalt. Deze aanpassing wordt op-
genomen in ons nieuwe standplaat-
senbeleid dat in voorbereiding is.

• Verkoop vuurwerk/exploiteren
van horecabedrijf/ontheffingen
voor houden van bijen/laten
uitvliegen duiven
Deze vier vergunningen/ontheffin-
gen worden in de praktijk niet
gebruikt en willen we afschaffen.
Voor het houden van bijen binnen
30 meter van een woning en het
laten uitvliegen van duiven op
bepaalde tijden, gelden algemene
regels waarbinnen dat is toege-
staan. B en w kunnen ontheffing
verlenen van deze regels. Deze
ontheffingen worden echter nooit
aangevraagd. Voor de verkoop van
vuurwerk is in verband met de
(brand)veiligheid een vergunning
op'grond van het Vuurwerkbesluit
vereist. De extra vergunningsplicht
in de APV zoals die nu geldt,
kunnen we gebruiken om o.a.
spreiding te reguleren. Dit gebeurt
nooit. Datzelfde geldt voor de
vergunning voor het exploiteren
van een horecabedrijf. Horeca-
bedrijven worden in de gemeente
geëxploiteerd zonder exploitatie-
vergunning, maar met een Drank-
en Horecavergunning. De eerste is
daarmee ook overbodig en kunnen
we dus afschaffen.

• Tijdelijke verkeersmaatregel
Op dit moment nemen we bij klein-
schalige activiteiten, bijvoorbeeld
een straatfeest, waarvoor geen
vergunningsplicht maar een
meldingsplicht geldt, in de meeste
gevallen nog een aparte tijdelijke
verkeersmaatregel voor het afslui-
ten van een weg. Daardoor levert
de melding minder winst op dan
gewenst. Door voor deze gevallen
de verkeersveiligheid te regelen in
de APV, bent u straks met alleen de
melding klaar, terwijl de verkeers-
veiligheid in de straat gewaarborgd
blijft

• Vaststelling koopzon- en feest-
dagen
Oorspronkelijk stelden we de 12
koopzon- en feestdagen per voor-
malige gemeente vast, waar de
lokale ondernemersvereniging om
verzocht. De laaste tijd dienen ech-
ter steeds meer ondernemers hun
voorkeur voor die 12 dagen indivi-
dueel in. Het combineren van al
deze voorkeuren vergt veel tijd en

kunnen ondernemers beter zelf
onderling regelen. We willen in het
vervolg weer de koopzondagen
vaststellen die de ondernemings-
verenigingen aan ons voorleggen,
na overleg met de ondernemers

Portefeuillehouder burgemeester
Henk Aalderink is blij met de aanpas-
singen. "Hiermee maken we een
aantal diensten gemakkelijker om te
regelen. Natuurlijk blijven we kijken
of we de komende tijd nog meer
gemeentelijke producten kunnen
verbeteren. Regels zullen er altijd
zijn, daarom is Nederland een net en
leefbaar land om in te wonen, maar
streven naar minder is altijd goed."

Wilt u reageren?
De genoemde aanpassingen zijn
nu nog voorstellen van b en w
aan de raad. De gemeenteraad
bespreekt de voorstellen op 13
oktober tijdens de commissie-
vergadering en neemt tijdens de
raadsvergadering van 22 oktober
een definitief besluit. Tijdens de
commissievergadering kunt u
reageren op de plannen. Dit kan
schriftelijk aan de gemeente
(dien een reactie in vóór die tijd),
maar ook mondeling. U kunt zich
hiervoor melden bij de griffie via
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.
Voor rneer informatie over de
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning, waarin is opgenomen hoe
we een groot aantal zaken
regelen in Bronckhorst, zie
www.bronckhorst.nl.

Bladkorven Staan er Weer! U kunt uw bladafval gratis kwijt op 150 plaatsen
Sinds deze week staan ze weer op
150 plaatsen in de gemeente: de
speciale, tijdelijke bladkorven waar-
in u het bladafval uit uw tuin gratis
kunt deponeren. Nagenoeg alle
kernen en buurtschappen zijn voor-
zien (gebieden buiten de bebouwde
kommen niet, bewoners daar
composteren veelal, want dat kan
natuurlijk ook!). De gemeente vindt
het belangrijk u voldoende mogelijk-
heden te bieden om uw afval
gescheiden in te leveren. De korven
voor het bladafval zijn hiervan een
voorbeeld. Een overzicht van de
plaatsen waar alle bladkorven in
Bronckhorst te vinden zijn, vindt u

op www.bronckhorst.nl. Voor het
gebruik van de bladkorven gelden
de volgende regels:

• alleen te gebruiken tussen 08.00
en 22.00 uur

• alleen bladeren, dus geen plastic
of papieren zakken

• geen tuinafval zoals onkruid,
grasmaaisel of afstervend loof;
dit hoort in de groene container.
Wanneer wij dit tuinafval aantref-
fen in een korf, dan krijgt deze een
gele kaart met een waarschuwing.
Gebeurt het daarna nogmaals,
dan moeten wij de korf helaas
verwijderen. De reden hiervoor is

dat het blad wordt verzameld om
daarna te composteren. Als er
teveel vervuiling in zit, kan dit niet
goed en snel genoeg

• als de bladkorf vol is, bladafval
s.v.p. weer meenemen. Achter-
laten buiten de korven is niet
toegestaan! Gebeurt dit te vaak
dan is de gemeente ook genood-
zaakt de korf te verwijderen

De gemeente plaatst de korven altijd
begin oktober. Na de bladperiode
(vlak voor de kerst) worden de
korven weer weggehaald tot
volgend jaar. We legen de korven
wekelijks. Het is in verband met de
logistiek lastig om de korven vaker
te legen. Wanneer de korf in uw
buurt eerder vol is, vragen wij dus
uw geduld.



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

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

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

Deze week: Aflevering 11

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en hoe we daar in Bronckhorst mee omgaan

Mevrouw Jantina en meneer Gerrit De Vries zijn 80 en 82 jaar oud.
Ze wonen nog zelfstandig, in hun gelijkvloerse bungalow. Maar mevrouw
De Vries heeft een heupbreuk gehad en is daardoor minder goed ter
been. Meneer De Vries kampt sinds enige tijd met een verminderd zicht.
Ze kunnen allebei niet meer autorijden en hebben wat moeite hun huis-
houden op orde te houden. Wat kan de gemeente voor hen betekenen?

Daan: "De gemeente voert de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) uit. Het belangrijkste doel
van deze wet is 'Meedoen in de
maatschappij!'. Dat moet voor ieder-
een kunnen gelden: voor jong en oud,
voor mensen met en zonder een be-
perking. Als gemeente kunnen we
inwoners op verschillende manieren
helpen om mee te doen."

Toon: "In eerste instantie is het ech-
ter aan u zelf om een oplossing te
vinden als u belemmeringen ervaart
waardoor u niet mee kunt doen in de
maatschappij. Bijvoorbeeld omdat u
niet zo goed ter been bent, zoals me-
vrouw De Vries, of een ziekte heeft.
Door met familie, vrienden of buren
vervoer te regelen, hulp bij de bood-
schappen of het schoonmaken van
uw woning. Wellicht heeft u ook
financiële mogelijkheden om zelf
hulp(middelen) te bekostigen of kun-
nen maatschappelijke organisaties
in uw woonplaats (zoals ouderen-
adviseurs van de Stichting Welzijn
Bronckhorst) iets voor u betekenen.
Als dit allemaal niet mogelijk is,
kunt u met uw vraag terecht bij de
gemeente. Samen met u kijken wij
dan wat er mogelijk is. Het echtpaar
De Vries heeft bijvoorbeeld al wel
zelf geregeld dat een buurvrouw

de wekelijkse boodschappen doet.
Verder brengt hun zoon, die een half
uur rijden bij hen vandaan woont,
hen iedere donderdagavond naar
een gezellige activiteitenavond een
dorp verderop en brengt één van de
vrijwilligers daar hen weer terug."

Daan: "De gemeente kan ondersteu-
ning bieden bij problemen op het
gebied van het zelfstandig uitvoeren

van een huishouden, het verplaatsen
in en om de woning of binnen de
regio, het onderhouden van sociale
contacten in de directe woonomge-
ving en het gebruiken van uw wo-
ning. Kunt u door uw beperking uw
huishouden niet meer zelfstandig
uitvoeren en zijn er geen mensen in
uw omgeving die het huishoudelijke
werk over kunnen nemen, dan komt
u mogelijk in aanmerking voor
(tijdelijke) huishoudelijke hulp.
Hieronder verstaan we hulp bij
onder meer wassen en schoonmaken.
De gemeente bepaalt afhankelijk
van uw situatie, het aantal uren hulp
dat u per week kunt krijgen."

Toon: "Als u problemen heeft met
het verplaatsen in en om uw woning
of binnen de regio, dan zijn bijvoor-
beeld de thuiszorgwinkels in Vorden,
Doetinchem en Zutphen in eerste
instantie de aangewezen plek.
U kunt daar hulpmiddelen zoals een
rollator, krukken of drempelhulpen
lenen voor een periode van zes
maanden. Mocht u er langer gebruik
van maken, dan kunt u contact op-
nemen met de gemeente. Ervaart u
problemen bij het onderhouden van
sociale contacten, doordat u slecht
ter been bent of een ziekte hebt?
Kunt u daardoor uw familie, vrien-
den of een vereniging niet meer
bezoeken, dan kan een vrijwilliger
hierin iets betekenen. De gemeente
kan u hierover meer vertellen, maar
u ook informeren over de mogelijk-
heden die een Regiotaxipas biedt."

Daan: "Een aanpassing aan de
woning kan noodzakelijk zijn als u
door lichamelijke beperkingen pro-
blemen heeft bij het gebruiken van
uw woning. Veel problemen zijn op
te lossen met kleine aanpassingen.
Denk aan douche- en toiletsteunen.
De gemeente kan u over aanpas-
singen adviseren. Als we besluiten
u ondersteuning aan te bieden,
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp,
een woningaanpassing of Regio-
taxipas, dan noemen we dat een
voorziening. We kennen alleen

onder bepaalde voorwaarden voor-
zieningen toe. Zo moet de voorziening
alleen voor u zelf bedoeld zijn (maat-
werk), langdurig noodzakelijk zijn en
niet algemeen gebruikelijk zijn, dat wil
zeggen dat de voorziening niet in een
gewone winkel te verkrijgen is."

Eigen bijdrage
Toon: "Voor alle Wmo-voorzieningen
die we kunnen verstrekken, geldt
een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor
voorzieningen in bruikleen, zoals

een scootmobiel of een tillift. Uit-
gezonderd zijn voorzieningen voor
kinderen en rolstoelen. De hoogte
van de eigen bijdrage die u voor een
voorziening betaalt, is afhankelijk
van uw individuele situatie. We infor-
meren u hierover. Meer informatie
vindt u ook op www.hetcak.nl.
We vergoeden geen voorzieningen
die u heeft aangeschaft of besteld
voordat uw aanvraag door ons is
afgehandeld. Overlegt u dus altijd
vóóraf met ons!"

terecht bij de gemeente. beantwoorden, maken weeën
2. Als wij uw vragen niet < lirect ku™e

 mgt u jp gesprek en verwijzen
afspraak. Vaak bij i aesDrek komt ook uw inkomens-

mogelijk door. Tijde ^ moaeliikheid om de kosten

kinderen. aA\crh advies op bij een onafhan-'
onderzoek bij een (medisch) deskun<aanvraag Als u net hiermee
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doen staat in de brief.

Meer informatie over hoe de gemeente Bronckhorst de Wmo uitvoert,
vindt u op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

...enwaarmeezijugraagvandienstzijn

Ontheffing verbranden snoeihout vanaf nu weer mogelijk
Voor het verbranden van afvalstoffen
geldt een algemeen stookverbod. Om
te voorkomen dat landschappelijk
groen in het buitengebied niet meer
wordt onderhouden, mogen snoei-
hout en takken ontstaan door onder-
houds- en/of verzorgingswerkzaam-
heden aan landschappelijk elemen-

ten worden verbrand. Voor het ver-
branden van snoeihout en takken
kunt u bij de gemeente een ontheffing
aanvragen.

Ontheffing aanvragen
Vanaf nu is het weer mogelijk om via
de website van de gemeente Bronck-

horst www.bronckhorst.nl) een ont-
heffing aan te vragen op het stook-
verbod. U ontvangt dan rechtstreeks
de ontheffing per email, u hoeft hier
geen leges voor te betalen. De perio-
de waarin u het snoeihout mag ver-
branden loopt van 1 november 2011
tot 15 maart 2012.



Nieuw! Digitaal steunpunt voor vrijwilligerswerk in
Bronckhorst: www.bronckhorst.nl/vrijwilligerswerk

Gemeente stelt begraafplaatstarieven bij

gemeente Bronckhorst
Steunpunt vrijwilligerswerk
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Bent u op zoek naar vrijwilligers-
werk of wilt u meer weten over de
mogelijkheden en regelgeving voor
vrijwilligerswerk, dan kunt u sinds
kort terecht op de nieuwe website
www.bronckhorst.nl/vrijwilligers-
werk. Met deze website is nu binnen
de gemeente één digitaal en
centraal steunpunt voor handen met
alle wetenswaardigheden over
vrijwilligerswerk in Bronckhorst!

Op de website komen vraag en
aanbod van vrijwilligerswerk bij
elkaar en kunnen u en vrijwilligers-
organisaties, zoals verenigingen,
tevens terecht voor tips en informa-
tie over zaken als afspraken en
eventuele vergoedingen. Ook is er op
de site een prikbord waar organisa-

ties zaken kunnen uitwisselen.
Bijvoorbeeld: een toneelvereniging
zoekt kostuums, de historische
vereniging kan deze leveren. Neemt
u eens een kijkje.

Belang van vrijwilligerswerk
Als gemeente stimuleren wij het
doen en aanbieden van vrijwilligers-
werk. Uitgangspunt hierbij is dat alle
mensen meedoen in de samenle-
ving. Vrijwilligers dragen bij aan de
zorg voor welzijn en leefbaarheid in
de gemeente. Met de website willen
wij vrijwilligerswerk behouden en
versterken. Daarnaast kan vrijwilli-
gerswerk voor mensen met een
uitkering de opstap betekenen naar
een betaalde baan. Daarom doen wij
ook een sterk beroep op vrijwilli-

' gersorganisaties om hun vacatures
te melden op de website en uiter-
aard ook op de potentiële vrijwilli-
gers om op zoek te gaan naar een
vacature of zichzelf te presenteren.

Hulp nodig
Heeft u geen pc of internetverbin-
ding thuis, dan is er altijd een moge-
lijkheid om de website te raadplegen
in de bibliotheek. Wilt u advies over
welk vrijwilligerswerk bij u zou pas-
sen, dan bent u welkom bij één van
de steunpunten van de Stichting
Samenwerken Welzijn Bronckhorst
(SSWB). In de vijf grote kernen van
de gemeente heeft de SSWB inloop-
spreekuren.

Logo
Organisaties die de vrijwilligers-
werk-website gebruiken voor hun
vacatures en andere vrijwilligers-
aangelegenheden, kunnen op hun
website ook het vrijwilligerswerk-
logo van Bronckhorst plaatsen.
Deze is gratis te downloaden van de
vrijwilligerswebsite.

Vrijwilligerswerk

Bronckhorst:

rUA!

De exploitatie van begraafplaatsen
was de laatste jaren voor ons niet
kostendekkend. Reden voor b en w
om akkoord te gaan met bijstelling
van de lijkbezorgingrechten (het
recht waaruit de kosten voor aanleg
en onderhoud van begraafplaatsen
betaald wordt) en de gemeenteraad
voor te stellen de tarieven voor
begraven te verhogen. Het tarief gaat
omhoog per 2012 en bedraagt dan
per jaar € 124,- aan begraafplaats-
recht en € 9,36 voor het jaarlijks
onderhoud aan het graf. Het blijft
mogelijk om deze kosten voor 20 jaar
ineens af te kopen. Wethouder
Seesing: "We realiseren ons dat het
om een forse kostenverhoging gaat.
Maar wij verkiezen dit nadrukkelijk
boven het naar beneden bijstellen
van onze dienstverlening bij begrafe-
nissen of de beeldkwaliteit van onze
begraafplaatsen."

Afschaf vergunning
Om zelf minder kosten te maken,
schrappen wij de vergunningaan-
vraag voor het plaatsen van een
gedenksteen. Door het vervallen van
deze vergunningplicht verminderen
de administratieve lasten. Jaarlijks

gaat het om circa 80
aanvragen. Om het
uiterlijk aanzien van de
begraafplaats te waar-
borgen is in de beheers-
verordening algemene
begraafplaatsen van de
gemeente wel geregeld
dat de grafbedekkingen
aan dezelfde regels
moeten voldoen als nu
het geval is.

Investeringen
Om de komende 25 jaar voldoende
grafruimte te hebben, zien wij nog
een aantal investeringen op ons
afkomen:
• ruiming van het oudste deel van de

begraafplaats in Zelhem
• uitbreiding van de urnenmuren op

de begraafplaatsen in Wichmond
en Zelhem

• de aanschaf vaneen nieuw graf-
administratiesysteem

Hiervoor is in totaal € 92.800,- nodig,
waarvoor de gemeenteraad haar
goedkeuring moet geven.

Nieuw gedeelte begraafplaats
Vorden
Volgens een sterfteprognose zou de
begraafplaats in Vorden in 2018 geen
ruimte meer kunnen bieden aan
nieuwe graven. Om vanaf dat jaar nog
wel te kunnen begraven, is uitbrei-
ding noodzakelijk. Onlangs Zrjn we
gestart met de voorbereiding van het
uitbreidingsplan. In het voorjaar van
2012 wordt gestart met de aanleg
van gazons en beplanting, zodat het
nieuwe gedeelte voldoende tijd heeft
om zich tot een fraaie omgeving te
kunnen ontwikkelen.

Het centrum van Hengelo (Gld) is bijna klaar,
wij zijn bezig met de laatste werkzaamheden.
Door de herinrichting van het centrum zijn een
aantal verkeerssituaties gewijzigd ten opzichte
van de oude situatie. Hieronder leest u welke
wijzigingen zijn doorgevoerd.

Uitbreiding parkeerverbods-
zone: Raadhuisstraat
In het centrum van Hengelo is
een parkeerverbodszone van
kracht. Binnen deze zone mag
men alleen parkeren in de

daarvoor bestemde parkeervakken. De par-
keerverbodszone is, ten opzichte van de oude
situatie, uitgebreid met de Raadhuisstraat (tot
de Wichmondseweg).

Toegang parkeerterrein
Expert/Enorm
Het parkeerterrein bij de Ex-
pert/Enorm is toegankelijk
vanaf de Raadhuisstraat en
de Kerkstraat. In de Kerk-
straat geldt éénrichtingsver-
keer (m.u.v. fietsers/brom-

fietsers). Dit houdt in dat u alleen vanaf de
Ruurloseweg (Spannevogel) richting de Raad-
huisstraat (Hema) mag rijden. Het is dus niet
meer toegestaan de Kerkstraat enkele meters
tegen het verkeer in te rijden.

Veemarktstraat
In de Veemarktstraat is het
éénrichtingsverkeer omge-
keerd. Deze geldt nu vanaf de
parkeerplaats aan de
Bleekstraat richting de Spal-
straat. Het is dus niet meer

toegestaan vanaf
de Spalstraat de
Veemarktstraat in
te rijden. Ook mag u
niet meer parkeren
in de Veemarkt-
straat.

De komende tijd zal
de politie extra aan-
dacht besteden aan
het naleven van deze veranderingen

Commissaris koningin
op 13 oktober in Bronckhorst
Inwoners welkom om vragen te stellen
De commissaris van de koningin van Gelderland, Clemens Cornielje, brengt op 13 oktober a.s.
's middags een bezoek aan onze gemeente. De middag bestaat uit een werklunch met b en w, een
rondrit met het college door de gemeente en vervolgens van 15.00 tot 16.00 uur een informele,
openbare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis waarbij u als inwoner van harte
welkom bent om vragen te stellen aan de commissaris.

Heeft u altijd al eens willen weten hoe de provincie aankijkt tegen bijvoorbeeld leefbaarheid,
wegen, zorg en welzijn, bezuinigingen, wonen, landschap, noem maar op. U kunt het de hoogste
baas nu zelf vragen!

Tot slot van 16.15 tot 17.15 uur staat er een bijzondere raadsvergadering op het programma,
waarin de gemeenteraad discussieert met de commissaris. Over onder meer de opvatting van de
provincie over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek voor de ge-
meentelijke taken op het gebied van o.a. wonen en ruimtelijke ordening. Maar ook over de visie
van de provincie op de infrastructurele inrichting en ontsluiting van Doetinchem en de gevolgen
hiervan voor Bronckhorst en op de ideeën om steenkoolgas te winnen en wellicht radio-actief
afval op te slaan in de ondergronden van de Achterhoek. Ook bij deze raadsvergadering kunt u
aanwezig zijn als toehoorder.

Geef u nu op!
Wilt u de commissaris van de koningin graag een vraag stellen over een onderwerp dat u bezig-
houdt? U kunt zich nu opgeven o.v.v. uw naam en telefoonnummer en de vraag die u zou willen
stellen door te mailen naar info@bronckhorst.nl. Dit kan tot uiterlijk 7 oktober a.s. De ruimte is
beperkt, dus wees er snel bij! We informeren u z.s.m. of u aanwezig kunt zijn.



rUit de raad

Commissievergaderingen 12 en 13
oktober 2011
De raadscommissie Evaluatie en
controle vergadert op 12 oktober
2011 in de raadzaal van het
gemeentehuis. De vergadering is
openbaar en begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om de
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buitengebied

2010, Enkweg 2 in Zelhem'
• Standpunt b en w inzake brief

van Greenpeace over al dan niet
mogelijkheid bieden voor opslag
van radioactief afval in onder-
gronden van gemeente
Bronckhorst

• Ontheffing ruimtelijke verorde-

ning Gelderland 'Buitengebied
Doetinchemseweg 78/Schoven-
weg in Zelhem'

• Actieve informatievoorziening
- Jaarverslag en-rekening GGD

2010
- Voortgang vorming regionale

uitvoeringsdiensten
- Overlast hondenpoep en inzet

BOA's

De raadscommissie Beleidsontwik-
keling vergadert op 13 oktober 2011
in de raadzaal van het gemeente-
huis. Ook deze vergadering is open-
baar en begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om de vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:
• Trouwbeleid gemeente

Bronckhorst
De raad wordt gevraagd de loca-
tiemogelijkheden om te trouwen
te verruimen. Als de raad instemt,
kunnen paren in Bronckhorst
straks in een huis trouwen of op
een plek in de openlucht die ze bij-
zonder vinden. Hiermee wordt het
nog aantrekkelijker om te trouwen
in onze gemeente. De gemeente
biedt zelf vijf trouwlocaties aan.

Beleidsplan brandweer
Achterhoek West 2011-2015
B en w vragen de raad het
beleidsplan 2011 -201 5 voor de
Brandweer Achterhoek West,
waarvan de brandweer Bronck-
horst onderdeel uitmaakt, vast te
stellen. Hierin staat de koers van
onze brandweer voor de komende
jaren. Speerpunten zijn o.a. een
goed beleid voor de brandweer-
vrijwilligers, op tijd zijn na meldin-
gen, de risico's in het gebied goed
in beeld hebben en inwoners in-
formeren over wat ze zelf kunnen
doen aan hun brandveiligheid

• Brandveiligheidsverordening
2011

• Uitwerking Achterhoek 2020
Samen met ondernemers en
organisaties hebben de Achter-
hoekse gemeenten een visie
opgesteld waar de Achterhoek
zich de komende jaren op richt. In
dit voorstel wordt de raad
gevraagd in te stemmen met de
algemene uitgangspunten van de
visie en opdracht te verlenen om
deze nader uit te werken

• Deregulering Algemene
Plaatselijke Verordening
B en w vragen de raad een aantal
gemeentelijke regels te verande-
ren, waardoor bepaalde vergun-
ningen/meldingen vervallen of het
aanvragen een stuk gemakkelijker
wordt. Voor meer informatie hier-
over zie het artikel 'Om het u ge-
makkelijker te maken' op deze ge-
meentepagina's.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda's staan
verwijzen wij u naar www.bronck-
horst.nl. U kunt ook de QR code
scannen.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling tot
de raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die wel
op de agenda staan, met uitzonde-
ring van presentaties en actieve
informatievoorziening. De maximale
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24
uur voor aanvang van de vergade-
ring, aanmelden bij de Griffie, via
tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Volg de commissievergade-
ring live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u
de commissievergaderingen
live volgen. Neem eens een kijk-
je. U hoeft hiervoor dus niet
meer perse
naar het ge-
meentehuis.

Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

~ Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van concours hippique, van 18 maart

t/m 1 april 2012, rijvereniging de Graafschap

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
(art. 3.8 Wabo)
Ontvangen op 20 september 2011:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, kappen 3 acacia' s
• Zelhem, Boldijk 1, verwijderen asbest dak veestalling
Ontvangen op 23 september 2011:
• Halle, Kuiprestraat 11, verwijderen asbest 4 schuren
• Zelhem, Boomgaard 30, bouwen carport
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 3, gewijzigd bouwen paardenstal
Ontvangen op 25 september 2011:
• Vorden, Julianalaan 1, veranderen uitrit
Ontvangen op 26 september 2011:
• Drempt, Gientjesweg 3, kappen 2 populieren
• Halle, Bielemansdijk 22, plaatsen tijdelijke woonunit
• Hummelo, Zelhemseweg 16, verwijderen van asbest
• Toldijk, Lamstraat 8, kappen berk
• Toldijk, Voortseweg nabij nr. 5, kappen 5 bomen
• Zelhem, Hobelmansdijk 3, kappen boom
• Zelhem, Terborgseweg 1 7, verbouwen woning
• Zelhem, Thorbeckestraat 67, vergroten woning
Ontvangen op 27 september 2011:
• Zelhem, Jan Steenstraat 61, kappen boom
Ontvangen op 29 september 2011:
• Hummelo, Burg. Cordesweg ter hoogte van nr. 9, kappen esdoorn
Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 23 september 2011:
•. Hengelo (Gld), Hofstraat 13, aanbrengen gootconstructie

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende
vergunningen op deze gemeentepagina's. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Ontwerpvergunningen
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Halle, Bielemansdijk 22, plaatsen tijdelijke woonunit
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 2, tijdelijk plaatsen caravan

De stukken liggen van 6 oktober t/m 16 november 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze,

schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 september 2011:
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Vorden, Wichmond, Voor- en Achter Drempt, Hummelo,

Steenderen, Baak, Toldijk en Olburgen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten
Baakse kermis, 21 september t/m 2 oktober 2011, horecacombinatie Baak

• Toldijk, Wolfsstraat 5, slachtvisite, 12 november 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, vleesboerderij
Garritsen

Afgegeven op 26 september 2011:
• Zelhem, veldtoertocht met start en finish bij clubgebouw Zelos aan de Halseweg, 4 december

2011 en 22 januari 2012 van 08.30 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem
• Vorden, gedeelte van de Kerkstraat en de markt, Kerstmarkt met live muziek, 17 december 2011

van 08.00 tot 19.30 uur, stichting Vrienden van Vorden
Afgegeven op 27 september 2011:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat, intocht Sinterklaas, 19 november 2011 van 14.30 tot 16.00 uur,

Sinterklaascomité DDHK
Afgegeven op 28 september 2011:
• Bronckhorst, huis aan huis verkopen van loten, 8 oktober 2011, c.v. De Doldraejers Velswijk-

Wittebrink

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 27 september 2011:
• Vorden, Almenseweg, kappen 3 lindebomen
• Vorden, Het Hoge 41, kappen hazelaar
Verzonden op 28 september 2011:
• Baak, Rozenstraat 17A, kappen esdoorn en 3 populieren
• Hengelo (Gld), Hertenweg 1, wijzigen situering woning
• Hengelo (Gld), De Heurne 25, uitbreiden bijgebouw met overdekte buitenplaats
• Hengelo (Gld), Schapendijk 8, kappen 3 eiken
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 26, kappen 8 wilgen en 3 elzen
• Hoog-Keppel, Rijksweg (ter hoogte van sportvelden), kappen 2 eiken
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A. bouwen schuur
• Vorden, de Steege 26 t/m 36 (even) en het Jebbink 42, 44, 46, 48 en 48A, bouwen zes senioren-

woningen en vijf gezinswoningen
• Wichmond, Lindeselaak 1, kappen 2 beuken
• Zelhem, Terborgseweg 10A, verwijderen asbesthoudend dak van schuur
Verzonden op 29 september 2011:
• Hengelo (Gld), Molenenk 7, bouw carport
• Hengelo (Gld), Regelinkstraat 15A, verwijderen asbestplaten van schuur
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 27, bouw berging
• Hengelo (Gld), Spalstraat, kappen 16 bomen
• Hummelo, Zutphenseweg 1, verbouw woning met kantoorruimte
• Laag-Keppel, Rijksweg 114C, slopen woonboot
• Zelhem, Michelstraat 4A, bouw werktuigenberging

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden. tijdens de kerstmarkt op 17 december 2011 is de Kerkstraat, tussen de kerk en de

Insulindelaan, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en geldt
een stopverbod op het marktplein

• Vorden, tijdens de grote veldloop op 6 november 2011 zijn de Netwerkweg en de Kerkhoflaan,
tussende Netwerkweg en de Oude Zutphenseweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-



lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemoti-
veerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager
direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom
gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus
205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een ver-
zoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet
wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een
verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50.

•MMHMBHMBBMBMMMBBMHMBBHHBBBBHMHHHHBRBBBMBHMMMMBMMMMHB^

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verzonden op 28 september 2011:
• Vorden, Ruurloseweg 71, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu

De stukken liggen van 6 oktober t/m 16 november 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de

ontwerpvergunning
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te

hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het

besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,
7200 AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en
de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Openbare bekendmakingen, vervolg

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2010;
fietspad Baak - Zutphen'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 22 september 2011 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2010; fietspad Baak - Zutphen' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: het toevoegen
van de resultaten van aanvullend archeologisch onderzoek als bijlage bij de toelichting. Het
bestemmingsplan ligt van 6 oktober t/m 16 november 2011 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het wijzigingen van de bestemming van agrarisch naar verkeer om de
aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zutphen-Emmerikseweg en de Den Elterweg (N314
Baak- Zutphen) mogelijk te maken. Er worden tevens enkele kruispunten/ aansluitingen aangepast.
De ontwikkeling betreft het deel van het tracé op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.1876.BP00957-VG01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00957-/NL.IMRO.1876.BP00957-VG01

• via www.bronckhorst.nl2 Infobalie2 Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de

ogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen
betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststel-
lingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
AE 's-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in
werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is
beslist.

Monumenten
Besluit tot het handhaven van objecten op gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen:
• Hengelo (Gld), lekink 28, opbaarhuisje
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 36-38, woningen, evangelisatiecentrum en leegstaande kapel
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 72, boerderij
• Hengelo (Gld), Vordenseweg t.o. 74, transformatorhuisje
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat bij 7, transformatorhuisje
• Vorden, Ruurloseweg 48, boerderij, schuur, bakhuisje en pomp
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 1, boerderij
• Zelhem, Velswijkweg 5, boerderij met aangebouwde schuren en bakhuis

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 28 september jl. en liggen van 6 oktober
t/m 16 november 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale tel. (0575) 75 02 50. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl2 Infobalie2 Ruimtelijke plannen.

Werkzaamheden
• Laag-Keppel, vanwege onderhoudswerkzaamheden sluiten wij de Eldrikseweg af van 17 oktober

t/m 4 november 2011
• Toldijk, in verband met rioolwerkzaamheden sluiten wij de Russerweg, tussen de wethouder

Spekkinkstraat en Zutphen-Emmerikseweg, van 4 t/m 7 oktober 2011 af. Aanwonenden blijven
bereikbaar

• Vorden, voor het aanleggen van bermstenen sluiten wij de Kostedeweg, tussen de Ruurloseweg
en de Lindeseweg, van 10 t/m 21 oktober 2011 af. Aanwonenden blijven bereikbaar

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld we.ers-
omstandigheden.

Wet Milieubeheer
Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 6 oktober t/m 16 november 2011 tijdens de
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 39, voor het uitbreiden of wijzigen, dan wel het veranderen van de werking

van een inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Olburgen, Pipeluursweg 3, voor het uitbreiden of wijzigen, dan wel het veranderen van de werking

van de inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet
onder de vergunningplicht vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

HNQEI5.

De meest uitgebreide *
-̂̂  herfstmode nu bij ons

CLPJEAN3 W

ITSNOIZE .

— • ZONDAG 9 OKTOBER *
AL

D
AW KOOPZONDAG l

12.00-17.00 UUR!!!! .
jf***

M.N.D Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

Triumphf

U wilt zorgeloos
bouwen?

Bezoek onze info-ochtend en laat u
vrijblijvend informeren en inspireren

over alle facetten van bouwen, onder
andere vergunningvrij.

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

J Ut
Afr-Zelhem. Tel.

MÏN JUS! More Damesmode
Smidsstraat 9, 7021 Afr-Zelhem. Tel. 0314-621206 Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

tuinvogel-
boekje

Vraag op

het boekje

INFO
OCHTEND

Zaterdag
8 oktober

9.00-12.00 >

(0575)461921 www.t2architecten.nl



12 HEERLIJKE

RECEPTEN
Het hele komende jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen

Contact, Groenlose Gids en Elria kennis maken met culinaire geneugten. ledere maand biedt een

'restaurant van de maand', vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangeii menu aan voor

een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u

zich ook aanmelden voor een gratis diner!

Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via

de website

3-GnNGEN MENU
Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok's van

de deelnemende restaurants geven u editei een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt

een uitgebreide beschrijving gedaan om liet ook thuis te kunnen bereiden. D e /t- beschrijving en ook de

te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in

de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website

, )

RESTAURANT VAN DE MAAND

O K ~T O
DE TUINKQMER, RUURLD

R

In de tuinkamer dineren. Een zinnetje wat je echt

letterlijk kunt opvatten als je hier gaat eten.

Een bijzondere ervaring door zowel bouwwijze als

gastronomie. In deze tijd in de rondom door herfst-

kleuren omringde serre plaats te nemen geeft je het

gevoel xin de tuin' te zitten. Gastheer en gastvrouw Jos

en Ria Weel hebben er iets moois van gemaakt. En u

kunt er ook overnachten want de Tuinkamer is ook een

kleinschalig hotel. Door de ligging in het buitengebied

van Ruurlo is het een prima uitvalsbasis voor liefheb-

bers van fietsen en wandelen. Fietsen voor verhuur zijn

beschikbaar. Automobilisten hebben de komende maand

overigens nog te maken met een omleidingsroute wegens

aanleg van een rotonde bij Ruurlo.

Laat u dit niet weerhouden een bezoek te brengen aan

de Tuinkamer en kijk voor het volgen van een korte wég-

omleiding even op de site. www.restaurantdetuinkamer.nl

DE TUIMKHMER:

Hoofdgerecht. Aantal personen: 4. Bereidingstijd: ongeveer l uur.

4 reefilets a 170 gr. j Kruidenkruim: kruim van 6 sneetjes wit brood
(zonder korst) | halve eetlepel gehakte peterselie j halve eetlepel gehakte dragon < 50 gr. zachte
boter ! half teentje geperste knoflook j Reejus: reebotjes fijn gehakt | olie j ui, knoflook, wortel
en prei fijn gesneden i tijm j rozemarijn j tomatenpuree paprikapoeder ! kippenfonds.

Kruid de reefilets en bak ze mooi rosé. Laat het vlees 15 minuten
rusten. Meng broodkruim, peterselie, dragon, boter en knoflook door elkaar. Bedek de reefilets
hiermee en gratineer ze onder de salamander tot er een licht bruin korstje op zit. Snij de filets
in de lengte doormidden. Zet de botjes aan in de olie met de tomatenpuree. Voeg de groente
toe en fruit mee. Voeg de kippenfonds toe, breng aan de kook. Schep het schuim weg en voeg
de kruiden toe. Laat ongeveer 6 uur trekken. Zeven en eventueel inkoken tot de juiste smaak.
Eventueel iets zout en peper toevoegen. Zeven door doek.

Rouleau van wildzwijnsrug gevuld met mousse
van fazant, een saus van truffel tapenade en

compote van cranberries

Met kruidenkorst gebakken hertenrugmedaillon
met gekaramelisseerde witlof, gebakken witlof,
gebakken wortel, knolselderij, een ravioli van

spitskool en mousseline van aardappel

Taartje van hazelnoot met een crème
van banaan, hazelnoot roomijs en

gedroogde banaan
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Een prettige jaarwisseling, ook voor het huisdier!
Veel huisdieren bang voor vuurwerk
Elk jaar vieren we feest om het nieuwe jaar in te luiden. Echter veel
huisdiereigenaren zien alweer op tegen de decembermaand vanwege
het vuurwerk wat afgestoken gaat worden. Veel huisdieren zijn bang en
kruipen bibberend onder een keukentafeltje of honden gaan blaffen en
aan de deuren krabben. Voor eigenaren die meer willen weten over het
voorkomen van en het omgaan met vuurwerkangst bij honden, organi-
seert De Graafschap Dierenartsen een informatieavond. Het is nooit te
vroeg voor vuurwerktraining en wanneer de hond of kat bang is voor
vuurwerk, kan er nu nog wat aan gedaan worden!

Ook dit jaar wordt, na het succes
van afgelopen jaren, een informatie-
avond georganiseerd waarin Miriam
Kafoe, kynologisch gedragstherapeut
uitleg geeft over vuurwerkangst bij
honden. Zij zal antwoord geven op
de vraag: hoe kunt u als eigenaar
het beste omgaan met een hond die
bang is voor vuurwerk? Ook the-
rapie en medicatie bij (vuurwerk)
angst komt uitgebreid aan bod.
Heeft u een jonge hond die nog
nooit vuurwerk heeft meegemaakt?
Dan bent u ook van harte welkom!

De informatieavond vindt plaats op
maandag 10 oktober om 19:30 uur
bij De Graafschap Dierenartsen,
Schimmeldijk l te Vorden. U kunt
zich opgeven via het contactformulier
opwww.degraafschapdierenartsen.nl
met daarin uw naam, telefoonnum-
mer en het aantal deelnemende per-
sonen. Ook kunt u telefonisch con-
tact opnemen (tel: 0575-587888) of
terecht aan de balie bij één van onze
vestigingen. Aan deze avond zijn
geen kosten verbonden.

De Graafschap Dierenartsen
nu ook te volgen via:

FACEBOOK
De Graafschap Dierenartsen

&
TWITTER

dg_dierenarts

www.degraafschapdierenartsen.nl

Cursus: verantwoord gebruik
van diergeneesmiddelen

CONTACTINFORMATIE

Gezelschapsdieren
0575 - 587888

Landbouwhuisdieren
0575 - 587877

Paard
0575 - 587870

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Kinderboekenweekfeest

Schminken blijft leuk

Vorden. Afgelopen zaterdag vond
er in het dorpscentrum het Kin-
derboekenweekfeest plaats. Ver-

geleken bij voorgaande jaren
(toen waren een paar honderd
kinderen aanwezig), dit jaar dui-

Ridders in actie

del ijk minder. Het fraaie zomer-
weer zal daar mede debet aan zijn
geweest.

MARTINE LETTERIE en SASKIA
HALFMOUW hebben samen een
nieuw boek gemaakt: Het geheim
van het duistere kasteel. Ze vertelden
de kinderen hoe het boek tot stand is
gekomen, terwijl Martine ook uit het
boek zelf vertelde.
Saskia Halfmouw die dus de tekenin-
gen in het boek heeft gemaakt, gaf
tevens een workshop tekenen. Pop-
penkast

ANKE DULFER speelde de wónder-
boom, een prachtig heldenverhaal.
Andere activiteiten die gehouden
werden : Boekenleggers maken, er
was een kinderboekenruilbeurs. Nog
een leuke bezigheid, de kinderen
konden zich ook laten schminken.
Voor het Staringbeeld, aan de over-
kant van het dorpscentrum, waren
ridders met elkaar slaags. De jeugd
liet zich de kans niet ontnemen om
ook het gevecht met de ridders aan
te gaan.

Het feest werd mogelijk gemaakt
door: Bibliotheek Vorden, Boekhan-
del Bruna Vorden en Cultuurfonds
Vorden.

8e Dijkman Bouw Open

Ruim 265 tennissers in
Vorden!

DIJKMAN BOU

Vorden - Afgelopen week is het 8e Dijkman Bouw open gespeeld op
het tennispark "Overspoor" in Vorden. Verdeeld over 28 categorieën
hebben 268 deelnemers gestreden om de prijzen. Alle 237 partijen zijn
meestal onder prima weersomstandigheden gespeeld. En dit terwijl
het toernooi zondag 14 augustus in de stromende regen begon. Verder
was er enig oponthoud door het onweer van de donderdagavond. Ge-
lukkig sprong "buurman" TV Ruurlo in en stelde vrijdagavond enkele
banen ter beschikking. Hierdoor kon het toernooi volledig binnen de
geplande tijd gespeeld worden.

Het 8e Dijkman Bouw Open maakt
deel Oost Gelders Tennis Circuit
(O.G.T.C) en er werd gespeeld in de
categorieën 3 t/m 8. De deelnemers
kwamen van 46 verschillende ver-
enigingen uit heel Gelderland maar
ook daar buiten. We hadden zelfs een
winnaar uit Wijster (Drenthe) en een
finalist Joel van Ark uit Amersfoort.
Elke dag was er veel publiek langs de
baan om de tennissers aan te moedi-
gen en te genieten van top tennis. Op
de donderdagavond was de traditio-
nele feestavond met live muziek ver-
zorgd door de band 'Woodstar'.

Het Toernooi in de Heren Enkel 3 is
gewonnen door Coen Jonker (L.T.C.
Zutphen). Het was de eerste keer dat
hij het prestigieuze Dijkman Bouw
Open wist te winnen. In de Dames
Enkel 3 zegevierde Lisette Dijkman
(VTP, Vorden).

Dit jaar waren er onder de Vordense
deelnemers nog meer kampioenen.

In de gemengd dubbel 3 won Lisette
Dijkman samen met Dennis Lutjo-
hann (Arnhem). In de dames enkel 3
was er succes voor de vordense fami-
lie Dijkman. Lisette won van zus An-
neleen in de finale. Reinier Molendijk
won met Alwin Zwaan (Zutphen) de
heren dubbel 3. In de herendubbel i
won Rutger Wullink samen met Bas
Sipman. In de dames enkel 6 won het
jonge vordense talent Merel Grube in
een ongelooflijk spannende drie set-
ter. In de gemend dubbel 6 bleven
Martie Dijkman met Gerda Dekkers-
Bijenhof knap overeind. In de ge-
mengd dubbel 7 zegevierden Thiedo
Sijtsma en Carmen Smeerdijk-Bruins.
Bij de heren dubbel 7 trokken Rogier
Oonk met partner Jeroen Nieuwen-
huis (Winterswijk) aan het langste
eind tegen het vordense koppel Jan
Leegstra en Henk Ruiterkamp. In de
heren enkel 8 deed Jan Leegstra het
beter en won van Christiaan Brink-
horst.

Kleine Kunstkring voor
Kinderen
Ook dit jaar gaat de kunstkring
voor kinderen o.l.v. Nettie Schlö-
mer weer enthousiast van start
op haar atelier De Knotwilg in
Zutphen. Tekenen, schilderen,
boetseren, speksteen en nog veel
meer leuke dingen Elk jaar zijn
er wel weer nieuwe ideeën om
uitgevoerd te worden.

Zo ook nu weer. Werken met sprook-
jes en schilderen naar een kunste-
naar zoals bijvoorbeeld Mondriaan
of Hunderdwasser. Er staan al weer
kinderen te trappelen om aan de slag
te gaan met potlood, kwast, klei enz.
Belangrijk voor Nettie is dat de kinde-
ren plezier hebben in wat ze maken.
Soms heeft ze een opdracht in haar
hoofd en dan komen de kids binnen
met hun eigen ideeën om wat te gaan
doen. "Geen probleem, dan gooien
we de boel om. Die opdracht doen we
dan wel een andere keer" aldus Net-
tie. Plezier staat voorop!
Aan het einde van het seizoen in het
voorjaar richt ze een kleine expositie
in met alles wat door de kinderen is
gemaakt. Die laten dan vol trots hun
werkstukjes aan familie, bekenden

en andere belangstellenden zien. En
"Ja, natuurlijk komen we het volgend
jaar weer" is vaak de reactie bij het
afscheid. Maar er zijn zoveel leuke
dingen om te doen en dan komt het
er niet altijd meer van. Niet getreurü
dan gaat ze gewoon weer met nieuwe
enthousiastelingen van start.

Kinderen die mee willen doen of een
keertje vrijblijvend willen proberen
zijn van harte welkom op haar ate-
lier op de Loohorst 16 aan de rand
van Zutphen. Bij mooi weer kan er
zelfs buiten gewerkt worden ondSf
de knotwilgen en aan de Vierakkerse
Laak. Elke 2 weken is er Kunstkring
op woensdagmiddag voor de kinde-
ren van de basis school en op donder-
dagavond voor de kinderen vanaf de
bovenbouw en het middelbaar ondes
wijs. Dit is meer een tienergroep.

Kinderen en/of ouders die meer wil-
len weten kunnen haar bellen op
telefoonnummer 0616 280 420. Ook
kan er een kijkje genomen worden
op haar website www.de-knotwilg*
nl achter het blaadje 'Kleine Kunst
Kring'
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Aanschuiven aan stamtafel
Galerie De Burgerij

Vorden - In de maanden oktober, november en december kan men
weer 'Eten in de Kunstkamer' in Galerie De Burgerij Zutphenseweg
11. 'Kunstig Eten' te midden van kunst, een concept dat blijkt aan te
slaan. Irene Burger en Johan Mollenhof van galerie De Burgerij treden
daarbij vanaf 18.30 uur op als gastvrouw of gastheer.

Minimaal vier en maximaal acht
personen kunnen op de vrijdagen 7
oktober, 21 oktober of 9 december
aanschuiven aan de 'stamtafel'. Johan
Mollenhof bereidt die avond een drie
-gangen- menu: 'Vlaamse' en 'Hol-
landse' pot (vegetarisch kan ook). Hij

«heeft koken als liefhebberij en deed
jaren geleden de Hogere Hotelschool.
Uiteraard is er indien men dat wenst

volop gelegenheid de beeldende kunst
in Galerie De Burgerij te bekijken.
Ook bestaat de mogelijkheid om als
groep te komen (minimaal zes) en te
reserveren.
In overleg is dan een andere avond
in de (tweede helft van de) week ook
mogelijk. Zaterdag 15 oktober organi-
seert Galerie De Burgerij een speciale
'Eten in de Kunstkamer': de wijnproe-

verij 'Wijn en Spijs'. Vinoloog Miran-
da van Doremalen laat de aanwezigen
zes verschillende wijnen uit Italië en
Spanje proeven, witte en rode in ver-
schillende prijsklassen. Johan Mol-
lenhof bereidt heerlijke bijpassende
gerechtjes. Aanmelding per email
(deburgerij.vorden@gmail.com) o.v.v.
datum, naam en telefoonnummer (en
eventuele dieetwensen).

De aanmelding sluit twee dagen
voor de desbetreffende datum. Voor
verdere informatie kan men contact
opnemen met Irene Burger: tel. 06
-51112390. www.deburgerij-vorden.nl

Ellens Restaurant Zelhem en AGF Garritsen Toldijk

De aardappel zo van \ land
naar het restaurant

De aardappel zo van 't land naar het restaurant: chef-kok Sebastiaan rooit de RosevaZ.

Bronckhorst - De samenwerking van Ellen van Ellens Restaurant in
Zelhem en Dick Garritsen van De Kruisbrink, Boerderij voor Streek-
^roducten duurt voort. Dit keer gaat het om twee bijzondere soorten
aardappelen, die in Toldijk worden geteeld: de Achterhoekse Truf-
felaardappelen en de Roseval.

Bij AGF Garritsen is het verbouwen
van aardappelen de hoofdteelt. Er zijn
twaalf verschillende rassen met ver-
schillende eigenschappen, waaronder
de Vitelotte Noir, Koopmans Blauwe
en Roseval. Deze zijn in de winkel te
koop. De Vitelotte Noir wordt ook
wel Truffe de Chine of Zwarte Truf-
felaardappel genoemd. Dick Garrit-

'sen noemt het Achterhoekse Truf-
felaardappelen. Waar deze aardappel
vandaan komt is niet duidelijk, wel

dat deze al in de negentiende eeuw in
catalogi stond vermeld.
Door de ontwikkeling van nieuwere
rassen raakten soorten als de Truf-
felaardappel en de Roseval in vergetel-
heid. Door de hernieuwde interesse in
vergeten groente van de laatste jaren
zijn deze aardappelsoorten weer ver-
krijgbaar. Dick Garritsen werkt graag
samen met mensen die streekpro-
ducten een warm hart toedragen en
Ellen wil graag een bijdrage leveren

door producten uit de Achterhoek
te gebruiken. Chef-kok Sebastiaan is
zeer tevreden over de aardappelen.
"Ze zijn van zeer hoge kwaliteit!" De
Toldiekse Truffels worden gebruikt
als garnering. "De truffelaardappels
zijn prachtig paars van kleur, maar
smaken ook heerlijk." Ellens Restau-
rant en zalen, Burgemeester Rijp-
strastraat 10, 7021 CR Zelhem. Te-
lefoon (0314) 62 32 53, emaü info@
ellensrestaurant.nl. Boerderij voor
Streekproducten, Aardappelen, Fruit
en Groente De Kruisbrink, A.G.F. Gar-
ritsen, Kruisbrinkseweg 7, 7227 DA
Toldijk. Telefoon (0575) 451361, fax
(0575) 452627, e-mail info2@agfgar-
ritsen.nl.

lik'i
afd. Dialect

Wat is: A. Mieren en massen B. Armood C. Scha

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

fc provincie
Gelderland

Bekendmakingen voortaan alleen digitaal

De Provincie Gelderland publiceert haar
openbare bekendmakingen vergunningen
digitaal via dewebsitewww.gelderland.nl/
bekendmakingen

Wilt u continue op de hoogte blijven van
bekendmakingen dan kan dat dooraanmelding
op de RSS-feed knop op bovengenoemde
webpagina.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Ook in verbouw & renovatie

T2: veelzijdig

Hengelo - Naast nieuwbouw is T2 ontwikkelen, ontwerpen & realiseren
ook actief op het gebied van verbouw en renovatie van bestaande wo-
ningen en bedrijfspanden.

Op de website www.t2groep.nl vind
u een bloemlezing van ontwerpen en
realisaties, verder is aanstaande zater-
dagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
"de molen" weer geopend en kunt

u geheel vrijblijvend kennis maken
met alle facetten van bouw. Vergun-
ningsvrij of niet, medewerkers van
T2 staan u graag te woord.

Borstvoeding, zeg het maar!
Borstvoeding zeg het maar! Dat is
dit jaar het thema van het Wereld
Borstvoeding Week. Dit maakt
duidelijk dat goede communica-
tie essentieel is. Ieder jaar wordt
er door de Wereld Gezondheid
Organisatie (WHO/ UNICEF) een
thema geïntroduceerd voor de
Wereld Borstvoeding Week. De
thema's zijn voor de hele wereld
gelijk. Ieder jaar vindt de Wereld
Borstvoedingweek plaats in de
eerste week van oktober. De slo-
gan van dit jaar is: Borstvoeding,
zeg het maar!

Goede communicatie is essentieel
om bijvoorbeeld uit te leggen aan
(aanstaande) ouders waarom borst-
voeding ertoe doet, om kennis te ver-
spreiden en voorlichting te geven, om
een lans te breken voor ontspannen
kolven op de werkplek of om over
te brengen dat langer voeden dan
zes of negen maanden heel gewoon
is.Goede begeleiding kan de duur van
de borstvoedingsperiode verlengen.

Vanuit gezondheidsoogpunt wordt
geadviseerd om tot de leeftijd van zes
maanden uitsluitend borstvoeding te
geven en daarna zolang moeder en
kind dit prettig vinden. Het doel van
Yunio is om het aantal kinderen dat
borstvoeding krijgt te vergroten en de
duur van de borstvoedingsperiode te
verlengen, met respect voor individu-
ele keuzes van de cliënten.
Yunio kraamzorg en jeugdgezond-
heidszorg verzorgt professionele
begeleiding bij borstvoeding. Yunio
is een borstvoedingsvriendelijke or-
ganisatie en is in het bezit van het
UNICEF/WHO certificaat (www.
zorgvoorborstvoeding.nl). De zorg-
verleners moeten kunnen luisteren,
inleven en adviseren. Zij zorgen dat
ze bijgeschoold blijven en protocollen
naleven. Voor meer info over borst-
voeding en over de themabijeenkom-
sten borstvoeding voor aanstaande
ouders, kijk op www.yunio.nl of bel
0900-9864 (10 ct/min). Voor meer info
over de Wereld Borstvoeding Week,
kijk op www.borstvoeding.nl
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Veel vrienden bij elkaar!

Steenderen - Zaterdagavond 8 oktober wordt het gezellig druk in de
Remigiuskerk. Daar geven vier koren tesamen een concert. Ieder koor
vult twee x 20 minuten programma. Halverwege is er een pauze om de
keel te smeren. Dit betekent veel afwisseling.

Het jongerenkoor uit Brummen,
Vox, onderleiding van Floris Dirkse
van den Heuvel. Uit Steenderen het
koor Vocal Motion, dat gedirigeerd
wordt door Tjeerd Bollmann. Zij zul-
len bekende hedendaagse liederen
laten horen. Dan komt ook Reborn
uit Wichmond/Hengelo onder leiding
van Esther van der Heijden. Zij wor-
den op piano begeleid.

Enjoy, het organiserende koor, is blij
met de samenwerking met deze leu-
ke koren uit de omgeving. Het belooft
dan ook een erg leuk concert te wor-
den dat voorbij vliegt omdat er geen
koor het zelfde is en brengt. Enjoy
zelf, onder leiding van Piet Piersma
brengt gospel in de breedste zin van
het woord, akkapella en met begelei-
ding van orkestbanden. Het slot zal

gezamenlijk met de vier koren ge-
bracht worden. Met zoveel sfeer en
gezelligheid in de kerk zal het een
fantastische avond worden. De kachel
hoeft immers niet aan met deze zo-
merse tempraturen. Door de aanwe-
zigheid van vier koren met tesamen
zo'n 120 zangers en zangeressen zal
de tempratuur snel oplopen. Vrien-
den stralen immers warmte af en we-
ten deze warmte over te brengen op
het publiek. Ze hopen ook u op deze
leuke avond te ontmoeten en ze doen
laten genieten van alle diversiteit aan
zang en muzikaliteit

WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda

Expositie in De Gouden Karper

Wildlife schilderkunst van Cees Roorda in De Gouden Karper.

Hummelo - Komend Wildseizoen van 11 oktober 2011 tot en met 8
januari 2012 zal Cees Roorda zijn werk exposeren in Hotel Café Res-
taurant De Gouden Karper te Hummelo. De Gouden Karper, in de
volksmond ook wel de Krent genoemd, is een van de oudste en meest
gerenommeerde horecabedrijven van de Achterhoek: sinds 1642 is het
pand in gebruik als herberg/bierbrouwerij.

Het bedrijf heeft in honderden jaren
uit kunnen groeien tot een van Ne-
derlands meest bekende horecabe-
drijven, waar de gast tot in de punt-
jes wordt verwend. De ligging van het
hotel is fraai, met aan de overzijde het
dorpskerkje van Hummelo. De Gou-
den Karper is startpunt voor verschil-
lende wandelroutes door de bosrijke
omgeving. Meer informatie staat op
www.degoudenkarperhummelo.nl.
In het Restaurant en de Gelagkamer
zullen nieuw werk en grote doeken
van Roorda te zien zijn. Aanschaf
van de werken is ook in die periode

mogelijk. Zijn eigen Galerie is vlakbij
de Gouden Karper gelegen. Natuur is
voor Kunstschilder Cees Roorda de
inspiratiebron voor zijn werk. Het is
puur en emotioneel en van een zeer
hoog en stabiel niveau. Een indruk
van zijn werk wordt verkregen op
de website www.ceesroorda.nl. Naast
exposities in binnen- en buitenland
geeft hij samen met dierenportret-
tist Liesbeth Mulder Workshops
WildlifeArt fijnschilderen in de au-
thentieke deel van de monumentale
keuterboerderij 'De Witte Hemel',
waar Roorda in de jaren '70 jaren

heeft gewoond en gewerkt als kun-
stenaar. Aan deze workshops nemen
naast beginnende schilders of bevlo-
gen amateurs ook studenten van de
kunstacademie deel, zowel als leden
van schilderscollectieven en natuur-
lijk diverse natuurliefhebbers.
Cees Roorda vindt het belangrijk dat
de kennis van het detail, waar hij een
grootmeester in is, wordt uitgedra-
gen. Dit biedt hij aan in zijn work-
shops. Voor geïnteresseerden is het
mogelijk om voor enkele workshops
waar nog plaats is in 2011 en voor
de nieuwe workshops van 2012 in
te schrijven. Hier leert de deelnemer
onder de technische leiding van Cees
Roorda en Liesbeth Mulder een wild-
lifeportret op te zetten en in acryl uit
te werken.
Meer informatie hierover staat op de
website www.atelierdewittehemel.nl

Expositie in Galerie A- Quadraat
Vorden. Zondag 9 oktober wordt om 15.00 uur in Galerie
A- Quadraat aan de Mosselseweg 12A in Vorden de expo-
sitie geopend van Ilja Walraven ( schilder in olieverf) en
Dieuwke Raats ( edelsmid ). Bij Ilja Walraven speelt bij
zijn werken het verrassing- element een grote rol. Aan-
vankelijk schilderde hij abstract, maar vanaf een bepaald
moment is figuratie een dominante plaats in zijn werk
gaan innemen. Zo schilderde hij een tijdlang een fantasie-
beest dat veel weg had van een miereneter, terwijl later
ook kangeroes en tijgerachtige beesten verschenen !

Bij edelsmid Dieuwke Raats vormen draagbaarheid, ele-
gantie en exclusiviteit samen de uitgangspunten bij het
ontwerpen van haar sieraden. Het zien maar vooral ook
het dragen moet volgens haar een plezier zijn. Daarom
werkt zij uitsluitend met de mooiste.kwalitatief beste ma-
terialen zoals goud en edelstenen. De expositie van beide
kunstenaars is te zien tot en met zondag 11 december.
De openingstijden van Galerie A- Quadraat zijn: vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak
0575- 556456 of 06- 54397579.

Antwoorden
We'jnogvantoo?

afd. Dialect

Wat is: A. Mieren en massen; Onrustig zijn; "Hee is altiedan't mieren
en massen".

B. Armood: Verdriet (in het bijzonder bij een begrafenis). "Der
was volle armood b'j ziene begraffenisse".

C. Scha: Schade; Niks te danken; "Ik kom de scha wal weer 's
ophaaln". Ik kom op tegenbezoek.

Kinderboekenweek 2011
Bronckhorst - Van 5 t/m 15 ok-
tober is het Kinderboekenweek.
Dat betekent dat er weer allerlei
activiteiten georganiseerd wor-
den in de bibliobus en de biblio-
theekvestigingen van Basisbiblio-
theek West Achterhoek. Tijdens
de Kinderboekenweek 2011 gaat
het over Superhelden! - Durf dap-
per te zijn. Alle kinderboekfigu-
ren die dapper durven zijn wor-
den tijdens deze dagen extra on-
der de aandacht gebracht.

De bibliobus heeft voor tekenen en
kleuren gekozen. Voor activiteiten
in de vaste vestigingen zie de website
www.bibliotheekwestachterb.oek.
nl. Teken je eigen held! De bibliobus
deelt platen op A3 formaat uit aan
kinderen van alle leeftijden, waarop
je een eigen held mag tekenen. Deze
tekening kan weer in de bibliobus
voor de herfstvakantie ingeleverd
worden. De leukste/mooiste helden
worden beloond met een boekenbon.
Tijdens de Kinderboekenweek is er

ook een kleurwedstrijd voor kinde-
ren t/m 8 jaar. De tekening die ge-
kleurd moet worden is een pagina uit
het nieuwste boek van Hans de Beer,
Lars, de kleine ijsbeer en de grote on-
derzeeboot.
In de Kinderboekenweek kunnen
jeugdleden op vertoon van hun le-
denpas het Supergrote Superhelderf*
Superplakboek ophalen bij een van
de drie bibliotheekvestigingen. De
plaatjes die in het album horen kun je
sparen. Elke keer als je boeken komt
lenen, krijg je een zakje plaatjes.Meld
je hiervoor bij de balie in een van de
bibliobussen en laat je uitleenbonne-
tje zien. Je kunt superheldenkaartjes
sparen zolang de voorraad strekt. Dat
geldt ook voor het superplakboek.
De bibliobus beschikt slechts over
een beperkt aantal exemplaren. Dus
wees er snel bij als je verzekerd wilt
zijn van het Supergrote superhelden
superplakboek. *

Kom dus snel naar de bibliobus in
jouw dorp, bij jouw school!

Antoine Peters X gsus sindustries
Gsus sindustries en Antoine Pe-
ters hebben de handen ineen
geslagen. De twee partijen staan
beide bekend om een speelse be-
nadering van mode en dat zal
tot uiting komen in een collectie
voor zowel heren als dames.

De collectie wordt in november gelan-
ceerd, maar de ontwikkeling ervan is

nu al te volgen via Facebook en Twit-
ter. Volledig in lijn met de nieuwe
'Made by Instinct' filosofie van gsus
sindustries geven gsus oprichter en
creatief directeur Jan Schrijver en
ontwerper Antoine Peters een uniek
kijkje in de keuken middels sneak
peaks van de allereerste schetsen en
proefmodellen tot de uiteindelijke fo-
toshoot en lancering.

Kofïieconcert Gery Groot Zwaaftink

Vorden. Zondag 9 oktober geeft de
Vordense troubadour en verhalen-
verteller Gery Groot Zwaaftink een
koffïeconcert in het koetshuis van
kasteel Slangenburg. Aanvang 11.00
uur. Gery zal zijn verhalen en liedjes
afstemmen op het publiek. Hij heeft

een voorliefde voor de verhalen van
o.a. Herman van Velzen of Belcanto.
Hij wisselt zijn verhalen af met veelal
zelf geschreven liedjes.

Reserveren 0316- 532257 of e-rnail
margreetudink@hotmail.nl

HBBMHHHHHMHHH
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LAVOR
Voer voor professionals

DIERENDAG-AKTIE

Bij aankoop van LAVOR diervoeders (naar
keuze) ontvangt u tegen inlevering van deze
bon op dierendag dinsdag 4 oktober een
gratis attentie* twv € 3,95 voor uw (huis)dier!

(* Max 1 bon per klant, in te leveren op 4, 5 en 6 oktober 2011)

Bridgen in Tol d i j k
Uitslag van de derde avond van de eerste competitieronde
van Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op 29 september
2011 in Toldijk.Lijn A: 1. Emmy Stegeman &Joop ten Hol-
der 59,03 %; 2. An Wortel & Nel Hendriks 57,99 %; (3).
Inge Pellenberg & Reint Pellenberg 57,29 %; (3)Annelies
Schröder & Jan Rondeel 57,29 %. Lijn B: 1. Mien Vorsel-
man & errit Vorselman 60,00 %; (2). Agnes Pietersen &
Theo van Aalst 56,67 %; (2). Annie Hartman & Jolande Ol-
denhave 56,67 %.
Lijn C: 1. Karen Notten & Joop te Veldhuis 61,98 %; 2. Joke
Bunt & Lenie Meijerink 54,69 %; 3. Hermien Koenders &
Mies van Zadelhoff 50,52 %.
Donderdag 6 oktober de vierde avond in deze ronde.

H A N D B A L
Hengelo - Uitslagen SV Quintus l en 2 oktober Huissen
3-Heren 1: 4-21; Dames 1-Klarenbeek 2: 17-6;
Quintus B-Huissen B2: 9-9;
Apollo C2-Quintus C2: 8-5;
Duiven D2-Quintus Dl: 3-8.

GARAGEBEDRIJF
TEERINKB.v.

Boeninksteeg 14, Doetinchem. Telefoon 0314-324453

! ACTIE !
aanschaf van een occasion* 1 jaar BOVAG PECHHULP gratis!

>60 °ccasi°nS

WWW.GARAGETEERINK.NL
•actie is alleen geldig voor auto's boven € 2500,- actie loopt van : 19-9-2011 tot 01-11-2011

©garageteerink facebook.com/garageteerink

Cadeau-tip

Kijk en koop

bij onze

adverteerders

Lekker dichtbij

en een ruime keus!

Welpen vieren dierendag

De Welpen voerden een toneelstuk met dierknuffels op.

Hummelo - Vlak voor dierendag hebben de Welpen van Scouting Swe-
4er van Voorst een heus Dierknuffel-toneelstuk opgevoerd tijdens de
wekelijkse zaterdagmorgenopkomst.

Sinds 2010 is het aloude verhaal
van Mowgli en z'ri avonturen in de
jungle herschreven voor Scouting
Nederland. Iedere opkomst leest de

leiding een deel van dit vernieuwde
verhaal, met allemaal bijzondere
nieuwe vrienden van Mowgli, voor
aan de welpen. Voor het toneelstuk

met dierknuffels bouwden de welpen
eerst van oude pallets een stevig bui-
ten-theater en met elkaar werd het
verhaal van deze dag uitgebeeld. Zo
vlak voor dierendag werden alle dier-
knuffels vanzelfsprekend mee naar
huis genomen nadat het toneelstuk
en de opkomst was afgelopen.

JKerstpakketten voor Roemenië
Hengelo - Ook dit jaar zullen er weer kerstpakket-
ten samen met kleding en schoenendozen naar
Ocna Mures in Roemenië worden gebracht.

Om mooie pakketten en schoenen dozen te kunnen ma-
ken zijn er veel spullen nodig. Naast gebreide sokken,
mutsen en sjaals willen we nog meer leuke dingen in de
pakketten doen. We denken aan klein speelgoed voor
«^le leeftijden zoals autootjes, kleurtjes, stiften, schrif-
ten, kralen .. .en noem maar op. Ook kaarsen, panty's,

handdoeken, zeep, shampoo geurtjes e.d. zijn erg wel-
kom. Misschien heeft u thuis nog wel iets liggen wat wij
kunnen gebruiken, dingen. Ook wol of niet afgemaakt
breiwerk is welkom.

U kunt de spullen inleveren op de 1ste en 3de maan-
dag van de maand tussen 18.30 en 20.00 uur tijdens
de kleding-inzameling bij Hiddink, Vordenseweg 58 in
Hengelo Gld., of in overleg. Jo Lubbers 0575 463150 of
Hermien Hiddink 0575 46 2238.

totenactie 'Doldraejers'
Velswijk - Zaterdag 8 oktober
houdt carnavalsvereniging 'de
Doldraejers' uit Velswijk een
grote lotenactie in Velswijk en

-«figeving.

Kopers van loten kunnen leuke prij-
zen winnen. Losse loten kosten € l,-,
voor € 5,- krijgt u zes loten en daarbij
altijd prijs.

Leden van de vereniging komen 8
oktober bij u aan de deur. Met de
opbrengst kan de verenging weer di-
verse activiteiten ontplooien tijdens
het carnaval.

Zaterdag 29 oktober
Projectkoor treedt op in Keijenborg
Keijenborg - Op zaterdag 29 ok-
tober kunt u kijken en luisteren
naar een uniek project in Keijen-
borg, georganiseerd door Jonge-
renkoor Rejoice. Naar aanleiding
van het 40-jarig jubileum is er
een projectkoor gevormd waar-
voor iedereen, jong en oud, zich
kon opgeven. Daarop zijn veel re-
acties binnengekomen.

Een projectkoor van bijna 60 mensen
zal dan ook voor u een aantal liede-
ren ten gehore brengen uit de musi-

cals Jesus Christ Superstar en Les Mi-
serables. Het koor staat onder leiding
van diligente Marianne Weenink. Zij
heeft ook de leiding over het combo,
bestaande uit piano, synthesizer, gi-
taar, basgitaar en drums.

Het concert begint om 20.00 uur en
zal ongeveer een uur duren. De toe-
gang is gratis. Na afloop is er een mo-
gelijkheid tot het geven van een vrije
gift om de onkosten te dekken. Het
concert vindt plaats in de St. Jan de
Doperkerk in Keijenborg.

Tweet en win
Actief op Twitter? Twitter dan
mee en maak kans op één van de
drie bokbier-pakketten aangebo-
den door Avance Communicatie.

Avance Communicatie is stersponsor
en verzorgt al jaren de vormgeving
en het technische deel van de website
van de Nationale Bokbierdag. Het Zut-
phense bedrijf blinkt uit in creativiteit
en is sterk in social media campag-
nes. Dat heeft geleid tot een Twitter-
actie. De actie is opgezet met Media-
cows. Dit bedrijf verzorgt reclame via
grote led-schermen op evenementen,
waaronder de Nationale Bokbierdag.

Twitter mee op #bokbierdag. Tweet
je foto of een leuke boodschap. Alle
berichten met de hashtag bokbierdag
worden getoond op de website www.
bokbierdag.nl en op het grote Media-
cows-scherm op de markt tijdens de
Nationale Bokbierdag. Je kunt nu al
tweets sturen, maar het leukste is het
natuurlijk om dat te doen op zondag
9 oktober.

Tweets gestuurd voor maandag 10
oktober 17.00 uur dingen mee naar
één van de drie bokbierpakketten.
Volg de Nationale Bokbierdag op @
bokbierdag.

Jeugd Mountainbike Clinics 2011
Samen fietsen is vet cool!

Kanjers voor Kanjers Jeugd Mountainbike Clinics.

Steenderen - Kanjers voor Kanjers organiseert op 23 oktober samen
met Toerclub Steenderen een Jeugd Mountainbike Clinic voor kinde-
ren vanaf zes jaar. Samen fietsen is hartstikke cool! Daarom gaat de
Toerclub Steenderen voor het derde achtereenvolgende jaar de uitda-
ging aan met enthousiaste jonge fietsers in de regio. In samenwerking
met verschillende wieier- en toerclubs in de Achterhoek organiseert
de toerclub een reeks van vijf Jeugd Mountainbike Clinics voor de
jeugd vanaf zes jaar. Initiatiefnemers van de reeks jeugd (l inies zijn
onder andere Kanjers voor Kanjers ambassadeurs Robert Gesink en
ï rist un Hof f man.

Het doel van de reeks is om de jeugd
kennis te laten maken met de fiets-
sport en te enthousiasmeren door ze
op een leuke manier te laten bewegen.
De clinic wordt gegeven door enthou-
siaste en professionele begeleiders en
vindt gelijktijdig plaats met de toer-
tocht van de wieier- of toerclub. Elke
clinic start om 9.00 uur en eindigt
rond 11.30 uur bij het clubgebouw.
Inschrijven kan tussen 8.30 uur een
9.00 uur en deelname is gratis. De
Jeugd Mountainbike Clinics vinden
plaats op zondag 2 oktober in Borcu-
lo bij het Buitencentrum Kerkemeijer
aan de Ruurloseweg 51; zondag 23
oktober in Hoog-Keppel, Hessenhal,
Monumentenweg 30; zondag 20 no-
vember in Aalten bij het Tennispark
't Geurken aan de Haartsestraat 150;
zaterdag 27 november in Varsseveld,
gelijktijdig met de Kanjers voor Kan-
jers Veldtoertocht, bij De Radstake in
Varsseveld.

Kinderen die minimaal drie clinics
meefietsen, krijgen tijdens de finale
van Jeugd Mountainbike Clinics op
zaterdag 27 november een bijzondere
herinnering meer naar huis!

Wie jonger is dan 16 jaar en van
fietsen houdt, springt op de fiets en
doet mee aan de Kanjers voor Kanjers
Jeugd Mountainbike Clinics. Wie ook
zin heeft om mee te fietsen, maar
niet in het bezit is van een moun-
tainbike? SKVK heeft speciaal voor
de clinics mountainbikes en helmen
beschikbaar. Dit natuurlijk wel in be-
perkt aantal of eventueel bij de lokale
fietsenmaker.

Opgeven kan door een e-mailbericht
te sturen met naam, adres, leeftijd en
telefoonnr. naar jeugdclinics@skvk.nl

Kijk voor meer informatie op de
website www.kanjersvoorkanjers.nl
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OPNIEUW INGEKOCHT!
61 rijders gingen u voor!

De Nissan
^^j^ ^tf^ ^^*

^ \

RUIM AANBOD

SPINNING EN UIC

Herwers idition r

OP = OP;

Gratis Airco
t.w.v. € 6OO,

A-label
3 jaar garantie
De Pixo rijdt 1 op 22!

De complete Nissan Pixo is uitgerust met:
• CD speler • Centrale • Lampenset
• 5-deurs deurvergrendeling • Lakstift
• Airco • Deelbare achterbank • Volle tank brandstof
• 4 airbags • Mattenset

Prijs is exclusief metallic lak en kosten rijklaarmaken.

Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max. verbruik PIXO gamma gecombineerd: 4,4-5,2 l/100km,
resp. 22,7-19,2 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 103 gr/km tot 122 gr/km.

HERWERS
NISSAN

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.n l

KIJK OP l

WWW.AEROFITT.NL
of bel 0575 46 50 01
./• s^0'_tce "Jj-""1^p~"̂  _^

H E N G E L O (GLDI l D I D A M l ZUTPHEN

BLOKKER ZELHEM

Bestaat 65 jaar
Wij nodigen u uit vanaf woensdag 5 oktober

voor een grandioos jubileumfeest in onze winkel
aan de Smidsstraat l O in Zelhem

Deze week hebben we veel
spectaculaire aanbiedingen*!

Zie onze speciale jubileumfolder

9 oktober tijdens de open zondag deelt clown Funny
GRATIS suikerspinnen uit en is er een GRATIS blokker ballon
voor de kinderen. Ook kunnen de kids geschminkt worden.

* aanbiedingen zijn geldig van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober

| Thuis in jouw wereld| JLJHLJ
Loop ja binnenkort een Marathon

kom in actie voor JOUW favoriete
Meld je aan en «an je eigen

doel!
SajTMfn

• ^^ ^«^ ^L^ •••• ^^J ^ •••̂  f *^ ̂ ^ wo« 10 nn tr\t 17 nn i irvan !.00 17.00 uur

Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie van 2012, ruimen wij diverse modellen van 2011 op o.a.:

CORTINA:
Crush, Transport Mambo, Topper,

^ Retro, Diva

Aanbiedingen zijn geldig voor alle 2011 modellen zolang de voorraad strekt.
Op aanbiedingsfietsen is inruil slechts beperkt mogelijk.

Fi&tskuis jMVfetv Z,eltve*Hs urt&t uwt fv&tsw U !!

fietshuis
' -! • M

Verkoop, onderhoud en reparatie

Stationsstraat 20 - 7021 CK Zelhem - T 0314-621379
info@fietshuis-jansen.nl - www.fietshuis-jansen.nl

Eveneens fietsmarkt gebruikte fietsen.
•JpJplpJMpVHJpMpJpJpJpMMHJMpJplHpl

Profiteer nu
van kortingen

10 tot wel 20%\
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Meer sfeer in uw interieur?
Kom naar Deco Home Harmsen en laat u inspireren,

Bij Deco Home Harmsen vindt u een ruim assortiment verf. behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en vioeren.W^j helpen u graag bij het maker

uw keuze en desgewenst met het meten en installeren door onze eigen woningstoffeerder. Kom langs en laat u inspireren!

Kleuradvies bij u thuis.

""

Hengelo Gld, Vloed 10 - Aan de rand van het dorp gelegen, in

een fraaie ruim opgezette wijk, een UITGEBOUWD SFEERVOL
ZEER ROYAAL HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met
aangebouwde schuur, oprit t.b.v. meerdere auto's en onder
architectuur aangelegde tuin. Bouwjaar 1996, serre 2004.
Inhoud 485 m3. Perceelsopp. 473 m2.

deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld),
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecora

Met

l september koop-

svond op de;

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

* VAN ZEEBURG
LUIMES&LEBBINK

VI

n M

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@lanBelermode.ril

KTOBER
INTERJASSEN

£ 2O,-KORTING
V«* •• ̂ ^ / „„ deze advertentie

Cadeau-tip

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

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

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

www.eefjansen.nl

Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
k Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen

' Bioresonantietherapie
k Allergietest

' Baunscheidtmassage

' Homeopathie en Fytotherapie
r Veterinaire homeopathie
k Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

este kwaliteit voor een scherpe

Nu veel extra's bij een Veranda
overkapping en glaswand van Verano.

Nu tot 30 % voordeel* voor een voordeur
en garagedeur van Hörmann

(let op de actievoorvvaarden).

Zonwering • Rolluiken • Garagedeuren • Raamdecoratie

Overkappingen • Horren • Glaswanden • Besturingen

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL



BanenCon
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

GOTINK
T O T A A L I N S T A L L A T E U R

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (GId) en beschikt over een eigen sanitair
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

Een vakbekwame loodgieter /
cv monteur met veel ervaring

PERSONEELSDIENSTEN

WERKPLAATSMONTEUR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VCP853478

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in
samenwerking, centrale verwarming, gas
waterinstallaties en zinkwerk

Wij vragen
• Ruime ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid
• Een praktische, klantgerichte en

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur of mail dan je sollicitatie voorzien van een
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink

Molenenkó

7255 AX Hengelo SANI
Gotink Installatie Molenenkó 7255 AX Hengelo (GId.) T0575-465258
F 0575-4601 81 E info@gotinkinstallatie.nl lwww.gotinkinstallatie.nl

Lid van

UNETO-VNI

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega's,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma's of hun diploma's
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Kom je ons helpen?

Het gaat goed met Winkels Installatietechniek Vorden (28fte), onderdeel van Winkels
Techniek Groep. Uiteenlopende bedrijven en organisaties weten ons te vinden voor
zowel preventief als correctief onderhoud. Als meedenkend gebouwenbeheerder
bedienen we de complete range van adviseren en installeren tot en met service,
onderhoud en reparatie. Met onze professionele storingsdienst staan wij 24/7 klaar
voor elke uitdaging. Deze unieke marktpositie schept werk en dus ook banen.
Daarom heeft Winkels Installatietechniek Vorden per direct behoefte aan een:

Servicecoördinator/planner - 40 uur per week

Functie:

^

Als servicecoördinator/planner ben je het eerste aanspreek-
punt voor monteurs en opdrachtgevers en verantwoordelijk
voor de dagelijkse planning en aansturing van het groeiende
team buitendienstmonteurs (ongeveer 9 servicemonteurs).
Het is in deze functie belangrijk om goed te kunnen
organiseren. Daarbij durf je het aan om veranderingen
door te voeren en daaraan vast te houden.

Functie-eisen
Wij zoeken een stevige technische persoonlijkheid op HBO
of MBO-t- niveau met ervaring in een soortgelijke functie.
Affiniteit met de installatietechniek is zeer wenselijk.
Servicemonteurs met de ambitie om verder te leren
worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Persoonskenmerken:
plannen en organiseren
klantgericht
communicatief
analytisch
accuratesse
aanpakker - geen 9-5 mentaliteit

Kortom je bent een gedreven en technische persoon
die graag een uitdaging aangaat en verantwoordelijkheid
durft te dragen.

Ons aanbod
Een prettige en collegiale werksfeer, uitdagende
projecten, een marktconforme beloning, mogelijkheden
voor persoonlijke ontwikkeling en aantrekkelijke arbeids-
voorwaarden. Winkels Installatietechniek Vorden is volop
bezig om haar marktaandeel, omzet en winstgevendheid
te laten groeien waarbij de aandacht voor klanten uitermate
belangrijk is. Dit alles wordt gedragen door een ervaren en
hechte groep medewerkers.

Reactie:
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in genoemde
omschrijving, stuur dan je CV voorzien van een
korte brief naar:

Winkels Installatietechniek Vorden B.V.
T.a.v. Nlcole Kapar (n.kapar<a>winkelstechniek.nl)
Postbus 73
7250 AB Vorden

Vragen? Neem contact met ons op via 0575 - 55 71 55
Solliciteren kan ook via onze website:
www.winkelstechniek.nl/vacatures

winkels

Werkzaamheden:
Als werkplaatsmonteur zullen je werkzaamheden bestaan uit
het verkoop klaar maken van machines, storingen verhelpen,
het reviseren van machines, preventief onderhoud plegen en
op wens van de klant speciale aanpassingen maken aan. hun
machines. Deze machines kunnen uitgevoerd zijn met LPG,
diesel of elektrische motoren. Het werken aan intern transport
materiaal keent veel afwisseling en er wordt nog ouderwets
gesleuteld met moderne middelen.

Functie-eisen
- Ervaring als monteur, bij voorkeur opgedaan in de land-

bouwmechanisatie of motorvoertuigen;
- Kennis van elektrotechniek, dieselmotoren en hydrauliek;
- Goede contactuele eigenschappen;
- Bereidheid tot het volgen van diverse opleidingen.

TECHNISCH MEDEWERKER MAGAZIJN M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK853616

Werkzaamheden:
Voor een internationaal bedrijf zijn we op zoek naar een
technisch medewerker magazijn. Je stuurt een team van 2
medewerkers aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
invoeren van een barcode systeem en het optimaliseren van
het magazijn en voor de inkomende en uitgaande goederen-
stroom.

Functie-eisen
- MBO werk en denkniveau en een logistieke of technische

opleidingsachtergrond;
- Enkele jareTi relevante werkervaring;
- Kennis van diverse logistieke softwarepakketten.

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Ooetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VCP853338

Werkzaamheden:
Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor
het onderhoud van het complete machinepark. Zowel op me-
chanisch, hydraulisch en pneumatisch vlak. Storingsdiensten
draaien behoort ook tot het takenpakket.

Functie-eisen
- Afgeronde opleiding op MBO niveau richting werktuigbouwkunde;
- Enkele jaren relevante werkervaring.

BAKKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer VMA853934

Werkzaamheden:
Als bakker ben je verantwoordelijk voor het bakproces in een
industriële bakkerij. Je werkt met moderne technieken en mid-
delen, binnen een team van bakkers.

Functie-eisen
- In het bezit van een bakkersdiploma;
- Enthousiast;
- Ervaring is een pré;
- Flexibel.

MEDEWERKER TERREINDIENST
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VI0853236

Werkzaamheden:
Je werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden en onder-
houden van de bedrijf- en parkeerterreinen. Je verzorgt de snip-
peropslag en de afvoer van de diverse afvalstromen. Je sorteert
de diverse soorten bakken en containers en zorgt voor een
tijdige afvoer. Je lost pallets en diverse hulpstoffen zoals vetten
en schoonmaakmiddelen. Bij de verschillende werkzaamheden
maak je gebruik van een heftruck. Voor het onderhoud van deze
heftruck ben je zelf verantwoordelijk. In deze functie werk je in
dagdienst. Indien noodzakelijk ben je bereid om in een 2-ploe-
gendienst te werken.

Functie eisen:
- Geldig heftruckcertificaat;
- Zowel individueel als in teamverband kunnen werken;
- Nauwkeurig;
- Werk zien liggen.

uitzenden • detachering • papil • werving & selectie • executive search

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

© 0 5 7 5 5 5 5 5 1 8
Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl



Alle Dreft handafwas
en machinevaatwasOral-B

precision clean
opzetborstel

r klas
producten,
2* hands
prijzen.

Professional Care 500
Bright Green
* Verwijdert tot 2x zoveei tandpiak

als een gewone tandenborstel
rt 20.000 maal Bi maakt

7.600 omwentelingen per minuut
* Inclusief l opzetborstel
* Voorzien van 4 x 30 seconden timer

ledere week 2 A-merkproducten in de

aanbieding. En vanaf vrijdag 8.00 uur een

extra A-nierK weekendaanbieding.

Benieuwd naar de
weekendaanbieding?
Kijk dan donderdag alvast op

ah.nl/garagesaie

Oral-B tandpasta
voordeelpak

Gewoon bij Albert Heun.

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur

Donderdag 08.00 -21.00 uur
Vrijdag 08.00 -21.00 uur
Zaterdag 08.00-18.00 uur

25% korting op 25 prijswinnaars

Penfolds
Rawson's Retreat
Cabernet
Sauvignon

Casiliero
dei Diabio
Merlot

Aliwen
Cabernet
Sauvignon
Carménère

ste wnen
van Nedadand! Nederburg

Duet

Moncaro
Verdicchio AH Espana

Tempranillo

AHErstar
1

- • • •

TIP: met appels maakt u de
lefctorste vnicMensapi-
voor recepten op ailerti.:

50%
KORTING

AH Runder-
gehakt
P«f kito

•

RUND

VOORDEEL VOO

HENGELO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl l

Alle aanbiedingen
gelden alleen in week

40 van 3 t/m 8 oktober
2011

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur

Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag 08.00 -18.00 uur
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