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‘Het is een pak van mijn hart, het gehe-
le proces loopt al zeven jaar, ik heb er
diverse keren slapeloze nachten aan
overgehouden’, zo zegt Harrie Kettela-
rij, terwijl onderwijl partner en mede-
eigenaar Gerard Arends van Bloembin-
derij Kettelarij nog eens koffie in-
schenkt. Mede aan tafel Herman Kette-
larij en zijn broer Jaap die ooit samen
met wijlen broer Jan, destijds de ‘drie
jongens van Kettelarij’ werden ge-
noemd. Ook Erjan Sprakel, projectma-

nager bij KWP gebiedsontwikkelaars
uit Rijssen, was deze morgen voor het
geven van een toelichting bij het ge-
sprek aanwezig. Kondor Wessels zal de
exploitatie van de Hof van Kettelarij
voor haar rekening nemen. Het pro-
ject kent een lange voorgeschiedenis.
Harrie Kettelarij daarover: ‘Gerard en
ik zochten op gegeven moment in de
omgeving van het bedrijf woonruimte.
We wilden zo dicht mogelijk bij de
zaak wonen. We kregen geen toestem-
ming om een woning op het terrein te
bouwen. Het huis van mijn ouders
heeft namelijk al de bestemming be-
drijfswoning. We kregen toen van de
gemeente het advies ’inbreiding voor
uitbreiding’, met andere woorden
meerdere woningen bouwen zou
meer kans van slagen hebben. Het be-
stemmingsplan was toen ‘bloemkwe-
kerij’. De gemeente gaf aan dat de mo-
gelijkheid bestond om het terrein ‘te
her-bestemmen’, dat wil zeggen de
kwekerij van de hand te doen en ons
gaan toeleggen op de bloembinderij.
Wij zijn toen op zoek gegaan naar een
partij die bij ons zou passen en zijn in
zee gegaan met KWP Wessels (Kondor
Wessels Projecten) uit Rijssen’, zo zegt
Harrie Kettelarij. Erjan Sprakel heeft,
behoudens de eerste twee jaar, het ge-
hele proces om tot de Hof van Kettela-
rij te komen, meegemaakt. Zegt hij: ‘
We hebben in eerste instantie een plan
ontworpen voor de bouw van 13 vrij-
staande woningen (twee onder één
kap). Gelijkertijd hebben we de twintig
omwonenden uitgenodigd en hebben
wij hun de plannen voorgelegd’, aldus
Erjan Sprakel. Harrie: ‘ Dat is altijd bij
alles onze insteek geweest, de buurt tij-

dig informeren’. Erjan Sprakel: ‘We
hebben naar de argumenten van de
buurt geluisterd en volgens ons heb-
ben wij redelijkerwijs voldaan aan hun
wensen: tien woningen. Vervolgens
hebben wij het plan bij de gemeente
Bronckhorst ingediend. Wel moest het
bestemmingsplan gewijzigd worden
(vrijstelling artikel 19.2) Daarna begon
‘de molen’ pas echt te draaien. De
buurt ging in beroep. Uiteindelijk be-
paalde de rechtbank in Zutphen dat de
gemeente Bronckhorst bij het verlenen
van de bouwvergunning correct heeft
gehandeld. De buurtbewoners gingen
opnieuw in beroep, dit keer bij de Raad
van Sate, waar ook ‘bot’ werd gevan-
gen. Inmiddels is begonnen met het
aanleggen van de infrastructuur op
het Hof van Kettelarij. Erjan Sprakel: ‘
Het is voor ons natuurlijk erg jammer
dat de plannen jaren vertraging heb-
ben opgelopen. Momenteel is de make-
laar (Ten Hag) bezig met het zoeken
naar gegadigden voor de tien wonin-
gen die in prijs variëren vanaf 392.500
t/m 495.000 euro. Ik verwacht dat de
woningen binnen afzienbare tijd
‘druppelsgewijs’ verkocht zullen wor-
den’, aldus Erjan Sprakel.

Bouw Hof van Kettelerij kan beginnen

Raad van State geeft fiat!

Vorden - Er heerste vorige week een opgewekte stemming aan tafel in het
kantoor van Bloembinderij Kettelarij. Vrolijke gezichten met koffie en
slagroomtaart! Aan de beide ‘tachtigers’ Herman en Jaap Kettelarij de
taak om de taart met opschrift ‘Hof van Kettelarij’ aan te snijden. De
reden van de blijdschap: De gemeente Bronckhorst verleende destijds een
bouwvergunning en vrijstelling voor de bouw van tien vrijstaande wonin-
gen op het voormalige tuinderij van (thans) Bloembinderij Kettelarij..
De vrijstelling werd verleend om een grotere bouwhoogte mogelijk te
maken. Een aantal buurtbewoners was tegen de toestemming van de
rechtbank in Zutphen ging bij de Raad van State in beroep. Zonder succes,
de bouwvergunning werd niet vernietigd en kan dus nu met de bouw
worden begonnen!

Harrie Kettelerij en Gerad Arends. In het midden Erjan Sprakel

Vlogman
prolongeert
'Keurslager'-
titel
Vorden - Keurslager Vlogman
mag zich met recht weer een
jaar lang KEURSLAGER noemen.
Keurslager Vlogman voldoet
aan alle door de Vereniging van
Keurslagers gestelde eisen. Di-
verse (onverwachte) keuringen
hebben dat uitgewezen. Als be-
wijs hiervoor is het 'Certificaat
bedrijfskeuring 2010 - 2011' uit-
gereikt.

Een onafhankelijk laboratorium,
het Kwaliteit Bewakingsbureau
voor Levensmiddelen B.V. (KBBL),
onderzocht de microbiologische
kwaliteit van vleesproducten. Ook
controleerde het KBBL of de voor-
schriften op het gebied van HACCP
zijn nageleefd. Op alle aspecten van
deze keuring scoorde Keurslager
Vlogman uitstekend.
Een regioadviseur van de landelijke
Vereniging van Keurslagers inspec-
teerde Keurslager Vlogman op hy-
giëne, versheid, assortiment, vak-
manschap, klantvriendelijkheid en
presentatie. Uitgangspunt bij alle
keuringen zijn de richtlijnen die
zijn vastgelegd in het officiële Keur-
slager formulehandboek. Ook voor
deze keuring behaalde Keurslager
Vlogman een zeer goed resultaat.
Niet alleen bovenstaande keurin-
gen zijn een bewijs voor de kwali-
teit van Keurslager Vlogman. In
2009 werden de 550 Keurslagers
door de consumenten uitgeroepen
tot Beste Winkelketen van Neder-
land. Ruim 325.000 consumenten
brachten hun stem uit. De titel 'Be-
ste Winkelketen' hebben de Keur-
slagers met name te danken aan de
goede service, het klantvriendelijke
en deskundige personeel en het uit-
stekende assortiment. Regelmatig
worden de producten uit dit assor-
timent, zoals rundergehakt en
hamburgers, door de Consumen-
tenbond als beste getest.

Uit alle werelddelen hebben we kunst-
zinnige producenten gevonden die
door de verkoop van deze prachtige die-
renfiguren een betere toekomst krij-
gen. Kom gerust onze beestenboel be-
wonderen en help mee met het realise-
ren van een beter leven voor onze pro-
ducenten en hun familie door nu alvast
voor de feestdagen een origineel ca-
deautje aan te schaffen. Of verwen uzelf
met een prachtig dierenfiguurtje: van
olifanten, vogels en vlinders tot poezen
en giraffen, van hout tot natuursteen.
Allemaal beestjes voor een eerlijke prijs!

Beestenboel bij
Wereldwinkel
Vorden - Bij de Wereldwinkel Vor-
den is het de hele week Werelddie-
renweek en staan al onze authen-
tieke kunstzinnige en eerlijke die-
renfiguren letterlijk en figuurlijk
in de etalage.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Grote bolchrysant

van 5,99 voor

€3.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur Jongerendienst in de Geref. kerk
ds. F.W. Brandenburg

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur Jongerendienst in de Geref. kerk
ds. F.W. Brandenburg

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 oktober 10.00 uur ds. J. Ek, Brummen, koor Ex-
celsior Vorden. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur Eucharistieviering pastor
v.d.Meer,  mmv.Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 10 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
9/10 oktober J.J. de Kruif tel. 0575 – 55 33 72. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 551255 - dr. Dagevos tel. 552432 - dr.
Radstake / de Jong, tel. 551678. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende och-
tend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en 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 tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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.

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

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

�

Creatieve winterwork-

shops op de Wilghenhoeve

Ruurlo. Programma 2010-

2011 zie: www.wilghenhoe-

ve.nl Tel. (0573) 452157.

Te huur ruime vrijstaande
woning in Zelhem evt.ook
voor tijdelijk. 850 euro p/m in-
fo 0314-621056

Te huur in Hengelo: Tus-

senwoning in rustige wijk na-

bij het centrum. € 675,- pm

06-22045730.

T.k. nette STACARAVAN

8,7 x 3,4m met aanbouw 4,2

x 2,4m. Kmr met

keuken,slpkmr. In aanbouw

hal,wc,douche,wastafel

€3950,00 Omg.Hengelo

Inf.06-33006184 na 16.00u

Gezocht vanaf januari

oppas voor baby van 3 mnd.

op ma, di, en vrijd. middag.

Tel. 0575 - 55 39 34

ZZ-zwaar amazone, ge-
vestigd te Halle, heeft nog tijd
over voor het geven van
dressuurlessen B t/m ZZ-licht
niveau. Nicole Ekkerink
Mob:06-41860053

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

SNERTFIETSTOCHT
VVV RUURLO Zondag 10
oktober Afstand ca. 40 km
Start tussen 11.00 en 13.00
uur bij het Schietkroontje,
achter cafØ/rest. De Keizers-
kroon, Dorpsstraat 15.

Ervaren freelance secre-
taresse heeft nog aantal dag-
delen beschikbaar: 0575-
469809.

Dagmenu’s
5 t/m 12 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Dinsdag 5 oktober
Wiener Schnitzel met frieten, rauwkostsalade/ ijs met slagroom.

Woensdag 6 oktober
Uiensoep kaascrouton / Wokki wokki van kipfilet met rijst en groen-
te.

Donderdag 7 oktober
Boerenkool met spekjes, verse worst en rookworst, jus en zuurgar-
nituur / tiramisu met slagroom.

Vrijdag  8 oktober
Pompoensoep / Tilapiafilet met ratatoullesaus, groente en aardap-
pelen.

Zaterdag 9 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, aardappelen en rauwkost-
salade / ijs met slagroom.

Maandag 11 oktober
Gesloten.

Dinsdag 12 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te

Vorden.
www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Je spieren stribbelen
wat tegen

Stap in je eigen buiten
massagebad en je bent
weer helemaal nieuw.

Maak vrijblijvend een

afspraak.
www.buunk-vorden.nl

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

Vlaai van de week

Stoofperenvlaai

6-8 pers € 6,75

Dinsdag = Brooddag

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

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Crèmehoorntjes 5 stuks € 2,50

• 3 Meergranenbroden € 6,95
aanbiedingen geldig van di 28 sept t/m za 9 okt.

Te koop plm. 4 ha. snij-
mais nabij Warnsveld, ras LG
30.218, btw-plichtig. Tel.
(0575) 43 14 66

Dwayne - TexMexplosion
Zat. 16 oktober - 20.30 uur
’t Zwaantje, Lichtenvoorde
Entree  15,- 0544 - 371236
stonevalley@hetnet.nl

Bezoek onze bazar/rom-

melmarkt op zaterdag 9 okto-

ber a.s. tussen 10.00 en

14.30 uur in 'het Achterhuus'

achter de Gereformeerde

kerk in Vorden.

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

�

Te huur per direct Tijd.

woonruimte: compl. ingericht

chalet op rustige locatie te

Ruurlo. Huurprijs €395,- excl.

p.m. 0573-451441.

Cursussen KunstKring
Ruurlo: nog plaats bij Aqua-
relleren, Kookcursus, Boet-
seren, Schilderen voor Kin-
deren, Koud Porselein,
Droomlamp en Open Atelier.
Info 0573-453090/451599 en
www.kunstkringruurlo.nl

Is strijken uw hobby niet
en wordt de stapel steeds
groter? Bel dan 06 - 571 040
23



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

9 september is voor ons een onvergetelijke dag
geworden, mede door uw aanwezigheid, de vele
felicitaties, bloemen, kaarten en cadeaus.

Het was fantastisch.

Hiervoor onze hartelijke dank!

Wim en Roelfine Onstenk
Wichmond, oktober 2010

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

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

Wij zijn erg blij en dankbaar met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Tessel
Tessel is geboren op 29 september 2010.

Gerben, Irene en Sietse Wolbrink

Broekweg 1
7234 SW Wichmond
tel: (0575) 442878

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden.
Het gemis zal altijd blijven.
De lege plek, het doet zo’n pijn.
In gedachte en in ons hart
zal hij altijd bij ons zijn.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de bloemen, kaarten en vele andere blijken van me-
deleven die wij van u mochten ontvangen tijdens
zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en
onze trotse vader en opa

Wim Hissink

Gerda Hissink-Walgemoet
Irna en André
Herbert en Miranda
en kleinkinderen

Vorden, oktober 2010
Rietgerweg 1

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze
voor ons heeft betekend, is plotseling overleden
onze moeder, schoonmoeder en oma

Jenneken Reindina 
Fokkink-Wensink

weduwe van Hendrik Fokkink

* 5 september 1930 † 29 september 2010

Elly en Hans ten Broeke-Fokkink
Iris en Tom
Mathijs

Dini Fokkink en Bennie Helmink
Susanne Elbrink
Ria Fokkink
Henriët en Lucas Schreurs-Fokkink

“Groot Windenberg”

Rommelderdijk 2
7251 MB Vorden

De begrafenis heeft  inmiddels plaatsgevonden.

Na een kortstondige ziekte is geheel onverwacht
overleden onze schoonzus en tante

Jenneken Reindina 
Fokkink-Wensink

weduwe van Hendrik Fokkink

in de leeftijd van 80 jaar.

Hengelo Gld: H.J. Fokkink-Zweverink
Vorden: G.J. Fokkink-Zweverink
Vorden: A.J. Fokkink-Rossel

neven en nichten

Vorden, 29 september 2010.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

uitvaart info middag 10 - 10 - 2010

Waar : Zaal Herberg te Vorden

kijk op de website voor meer informatie

13.00-17.00 uur

Een drukke baan,
een beetje stress

Stap in je eigen 
jacuzzi

en je bent weer helemaal
klaar voor. 

Maak vrijblijvend een
afspraak.

www.buunk-vorden.nl

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Voor uw meeleven rond het levenseinde van onze
moeder

Jo Jansen-Brinkerink

danken we u hartelijk.
Het heeft ons goed gedaan.

Bea Jansen en Jan Slotboom
Jan Jansen

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

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

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Alleen op afspraak.



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

 
Eetcafé De Veldhoek 

Varsselseweg 55, 7255 NR Hengelo gld. 
Tel. 0573-461061 fax 0573-461041 
www.sportherberg-develdhoek.nl 

email: info@sportherberg-develdhoek.nl 

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G

Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Veevoeder- en kunstmesthandel

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

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

  

  

*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat 21* Raadhui sstraat 21   

*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld  

*  Ad ministratie verwerking*  Ad ministratie verwerking       * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A   

*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage            7071 WT Ulft   7071 WT Ulft   

*  Salari s*  Salari s --  en loonadminis tratie en loonadminis tratie           

  

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,   

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en   

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA  

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

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

Voor feesten en partije
van 25 t/m 300 personen

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

 
arsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Loonwerk              Grondverzet              Verticaal transport 

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op
zaterdag

Ruurloseweg 16 Dorpsstraat 29a
7255 DH Hengelo 7221 BN Steenderen
0575-461264 0575-452555

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

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

W.F.J. De ruiter

Tel. (0575) 46 27 01 Mob. 06-518 133 98 Fax (0575) 46 27 57

E.B.B. Den Toom

Tel. (0575) 46 74 23 Mob. 06-516 495 70 Fax (0575) 46 75 85

ADVIESBURO VOOR: 
ROLLENSPELLEN, COMMUNICATIE EN GEDRAGSTRAINING

E.B.B. DEN TOOM-DE RUITER
HAZENHUTWEG 16, 7255 MN HENGELO GLD.

TEL. (0575) 46 74 23, FAX (0575) 46 75 85 
MOB. 06-516 495 70 

E-MAIL ESTHER@PREMIEREACTEURS.NL
WWW.PREMIERETRAININGSACTEURS.NL

BouwmeesterBouwmeester

Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

Tel. (0575) 46 12 62

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

J. Wolsink paardenhandel

In- en verkoop
alle soorten paarden.

Mobiel 06 200 11 523

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN,
BROMFIETSEN EN ELECTRISCHE
FIETSEN

• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN

• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS
EN FAMILIEFIETSEN

• VERKOOP VAN SKELTERS

• NU: diverse 2009 modellen fietsen
en electrische fietsen
GAZELLE • BATAVUS •
KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11, 7255 MG Hengelo Gld.
tel: 0575-467278

Hoveniersbedrijf en Tuincentrum       

De Heesterhof Tuinplanten 
Tuincentrum open: zie webpagina
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld) • tel. 0575-462892 mobiel: 06-53362300 
web: www.deheesterhof.nl e-mail: info@deheesterhof.nl 

Voor o.a.: - alle onderhoudswerkzaamheden - aanleg van uw tuin
- renovatie van uw tuin - snoeien van de hagen
- aanleggen gazon/kunstgras - plaatsen van een schutting
- onkruid en ziektebestrijding 

Neem een kijkje op ons tuincentrum dat beschikt over een groot assortiment bloemen,
(vaste) planten, heesters – bomen - buxusvormen. Ook beschikken we over een 
breed assortiment DCM meststoffen. Graag tot ziens op ons tuincentrum 
of maak een afspraak op bovenstaand telefoonnummer.

21e samengestelde menwedstrijd 
“In Stap en Draf” 

Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’

Dressuur en Vaardigheid: zaterdag 10 oktober.
Marathon: zondag 11 oktober.

Onze voorzitter Jan Slotboom
in actie!



AUTOBEDRIJF

BRUIL

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard Vakgarage Hans Sloot

Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 18 71

www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Dierenartsenpraktijk 
                                    Zelhem-Halle 

                                                             Halseweg 27/d 7021 HV Zelhem 
                                                          0314  -  621272 

24 uur per dag bereikbaar 
 

                        Doetinchem-Zelhem 
                                                  Keppelseweg 41 7001CE  Doetinchem 
                                                                                          0314  -  363198 

24 uur per dag bereikbaar 

 

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Vakkundige, veilige en betrouwbare
installatietechniek. Installatiebedrijf 
Arendsen levert als full-service instal-
latiebedrijf professioneel installatie-
werk voor nieuwbouw, verbouw en 
onderhoud.

Alle bekende merken, topkwaliteit 
en scherpe prijzen. Expert Arendsen 
biedt een compleet assortiment op 
het gebied van beeld en geluid, 
witgoed, huishoudelijke apparatuur 
en computers.

ENORM-Arendsen biedt een ruim
assortiment voor iedere klus: gereed-
schappen, bevestigingsmaterialen, 
ijzerwaren, hang- en sluitwerk,
elektra materialen en klimmaterialen.

21e Samengestelde Menwedstrijd
‘In Stap en Draf’

Hengelo(GLD) – terrein ‘de Hietmaat’

Een weekend vol plezier, spanning & spektakel
Voor de 21e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hengelo
(GLD) de jaarlijkse Samengestelde MenWedstrijden. Aan deze wedstrijden wordt deelgenomen door zowel
eigen leden, als rijders uit de rest van Nederland. 

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

Dit jaar hebben zich ruim 90 aanspanningen aangemeld. De 160 paarden en pony’s vormen samen met
hun rijders de teams die om de eer en de eerste prijs in de klassen 1,2 en 3 van de Koninklijke Nederland-
se Hippische Sport strijden.

Programma
Dressuur: zaterdag 9 oktober, vanaf 8.30 tot 15.00 uur
Vaardigheid: zaterdag 9 oktober vanaf 9.45 tot 16.00 uur
Marathon: zondag 10 oktober van 10.00 tot  16.00 uur

Op zondag begint de marathon met het weg traject ( 7,5 km) om 8.30 uur
Om 10.00 uur wordt de eerste rijder weer op de Hietmaat terug verwacht voor het spectaculaire hindernis
parcours met als hoogtepunt de waterbak die ieder jaar weer voor verrassingen en natte pakken zorgt.
Dan volgt een dag vol prachtige staaltjes menkunst, snelheid, afzien, soms pech maar altijd weer
verdergaan. Kortom, samenwerking tussen mens en paard op z’n best. 

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

KOM DAT ZIEN & BELEVEN!

TOEGANG GRATIS

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

Vanaf 6 Sept. Afslankrace Bronkhorst e.o

12 wk. lang: wegen, 
meten en informatie

Iedereen zijn eigen afslank-
methode toegestaan.

Voor meer info of aanmelden:

Nieske Pohlmann 06-54326669

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keurings-
bedrijf

• Reparatie en
onderhoud
alle merken
auto’s

• In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadereparaties

Lankhorsterstraat 25 , 7234 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)

Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575) 46 55 13

info@gebr-arends.nl  www.gebr-arends.nl

a

Nijverheidsweg 15 • 7255 RA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 463109 • Fax 0575 - 464602

www.schildersbedrijf-derksen.nl

www.degraafschapdierenartsen.nl

www.gewoon-hr.nl Doetinchemseweg 4 – Zelhem
www.hv-woonidee.nl

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

tel. 0575-467707
www.detienhoeve.nl
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Hof van Kettelerij te Vorden:
Op het voormalige terrein van kwekerij Kettelerij

Spittaalstraat 93, Zutphen, Tel. 0575 - 516 361

WONINGMAKELAARS BEDRIJFSMAKELAARS VASTGOEDMANAGEMENT VERZEKERINGSADVISEURS PENSIOENADVISEURS 
Vestigingen in Enschede, Almelo, Deventer, Doetinchem, Hengelo en Zwolle. 

Koopsommen vanaf 
€ 392.500,- v.o.n. 

- 9 Eigentijdse vrijstaande woningen

- Ruime kavels in een besloten hofje

- Stijlvolle architectuur

-  Elke woning heeft een andere indeling, is ruim en 

geschikt voor zowel kleine gezinnen als senioren

- De woningen zijn qua uitstraling erg verschillend

-  Flexibiliteit is bij de indeling een standaard uitgangspunt

-  Typische detailelementen die horen bij een hofwoning

- Kaveloppervlakten 335 m² tot en met 608 m²

Thuiszorgwinkels

Nieuw adres thuiszorgwinkel Zutphen:

Den Elterweg 77 in Zutphen
(via de hoofdingang van Gelre ziekenhuizen Zutphen)

Duindoorn Handcrème maakt de ruwe, uitgedroogde huid van uw 
handen in een oogwenk weer heerlijk glad en zacht.

Granaatappel Regeneratie Handcrème verzorgt intensief en helpt 
vroegtijdige huidveroudering en pigmentvlekken voorkomen.

Bij aankoop van een tube Granaatappel of Duindoorn 
Handcrème ontvangt u de tweede tube geheel gratis.

Nieuw in ons assortiment: betaalbare kleding van
Neomaatje, voor de allerkleinste baby’s. Verkrijgbaar
vanaf maatje 38 - voor baby’s van ca. 1.000 gram - 
tot maatje 46 voor baby’s van ca. 2.900 gram. 

Prijzen vanaf € 2,95 voor een leuk mutsje tot 
ca. € 18,95 voor een complete set.

U krijgt 10% korting bij aankoop van een 
Neomaatje kledingset bestaande uit een broek,
trui en mutsje.

De openingsaanbiedingen zijn tot 1 november 2010 geldig in de nieuwe Sensire thuiszorgwinkel
in Zutphen (Den Elterweg 77). Openingstijden: ma t/m vrij 9.00 - 17.30 uur, zat 10.00 - 13.00 uur.

Openingsaanbieding 1:
Weleda handcrème 50 ml

Openingsaanbieding 2:
Kleding voor de allerkleinsten

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Hittepetit.

B. Pollesoeze.

C. Mot - Motdamp.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

The TexMexplosion spelen Chicano
muziek, meer bekend onder de naam
TexMex. Een Chicano is een Mexicaan
die in Amerika is geboren. De samen-
smelting van beide culturen heeft ge-
zorgd voor de ontwikkeling van de
Tex-Mex: Texaans-Mexicaanse muziek.

De trekharmonica is daarin het lei-
dende instrument.
Dwayne Verheijden laat zien en horen
dat een trekharmonica helemaal niet
saai hoeft te zijn, integendeel. Als
kleuter al was hij geïnteresseerd in
accordeonmuziek. 

Op zevenjarige leeftijd kreeg hij zijn
eerste lessen op een piano accordeon.
Amper acht jaar oud banjerde hij bij-
na 'dag en nacht' met zijn accordeon
op de borst door het huis. Oefenen, oe-
fenen, oefenen. Maar Dwayne wilde
meer. Ooit mocht hij met zijn vader
mee naar een concert van Chicano ac-
cordeonist Flaco Jimenez, winnaar
van vijf Grammy Awards. Dwayne
raakte helemaal gebiologeerd door
het spel van de Texaanse virtuoos. Van-
af die tijd begon hij te oefenen op een
trekharmonica - want spelen zoals Fla-
co, dat wilde hij ook. 
In 2005 interviewde TV Limburg hem
over zijn talent, zijn passie voor de
trekharmonica en zijn grote held Fla-
co Jimenez. Zijn talent is intussen in-
ternationaal erkend. In mei j.l. trad
Dwayne op in San Antonio, Texas. De
duizenden bezoekers van het Chicano
Conjunto Festival gingen helemaal uit
hun dak. De muziek van Dwayne &
The TexMexplosion is ook zeer aanste-
kelijk. Je ontkomt er niet aan. Het is
dansen en/of genieten van de muziek.
Dwayne's trekharmonica is als de fluit
van de rattenvanger van Hamelen. Het
geluid betovert je - en of je wilt of niet,
je gaat vanzelf meedeinen. Het maakt
je blij, sterker nog - zelfs de grootste
shagrijn wordt er vrolijk van. Voor
meer informatie over aanvang, etc. zie
de rubrieksadvertentie elders. Erg
leuk voor jongeren om naar te kijken!

Betoverende klanken……. "als de fluit van de rattenvanger van Hamelen"

Dwayne & The TexMexplosion

Lichtenvoorde - Op zaterdag 16 oktober treedt Dwayne Verheyden met zijn
band The TexMexplosion op in "'t Zwaantje" in Lichtenvoorde. De band is
in onze omgeving inmiddels bekend door hun deelname aan de Achter-
hoek Spektakel Toer.

Dwayne & The TexMexplosion.

De bezoekers krijgen deze dag de gele-
genheid om zich op een leuke en actie-
ve manier te oriënteren op verschillen-
de beroepen en beroepsopleidingen.
Er zijn diverse demonstraties, optre-
dens en activiteiten. Zo kunnen de
aanwezigen ervaren wat het werk van
een verpleegkundige inhoudt, experi-
menteren met techniek en samen met
de meester-bakker met brood en ban-
ket aan de slag. Studenten haar- en
schoonheidsverzorging staan klaar
om de bezoekers op te maken en te
stylen voor een glamourfotoshoot.
Ook is er een trucksimulator en een
workshop cadeautjes inpakken. Dit is
slechts een greep uit het activiteiten-
aanbod, want er is veel meer te doen.
Het Graafschap College opent zijn
deuren in het kader van de 6-Daagse
Beroepsonderwijs, net als 70 andere

scholen voor middelbaar beroepson-
derwijs. De 6-Daagse Beroepsonder-
wijs vindt plaats van 4 tot en met 9 ok-
tober en wordt georganiseerd door
een samenwerkingsverband van de
MBO Raad, de Stichting Branchepro-
motie Beroepsonderwijs Nederland en
MBO 2010. Met evenementen en ande-
re gebeurtenissen wordt deze week
duidelijk gemaakt hoe belangrijk be-
roepsonderwijs en vakmanschap zijn
voor de samenleving. 

Rode draad tijdens de 6-Daagse is de
verkiezing van de Landelijk Ambassa-
deur beroepsonderwijs 2010. Deze am-
bassadeur wordt gekozen uit 51 stu-
denten middelbaar beroepsonderwijs,
die elk door hun eigen school kort ge-
leden als ‘Uitblinker beroepsonder-
wijs’ zijn aangewezen.

Open dag Graafschap College

Een kijkje in de keuken

Doetinchem - Op zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 14.00 uur opent het Graaf-
schap College de deuren van zijn hoofdvestiging aan de Slingelaan 1 in
Doetinchem. Het thema van deze dag is ‘Wat wil jij later worden? Beleef het
op het Graafschap College!’. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonder-
wijs en leerlingen uit de eerste en tweede klas van de middelbare school
zijn op die dag, samen met familie en vrienden, van harte welkom om een
kijkje in de keuken van het regionaal opleidingencentrum te nemen.

Tijdens de open dag van het Graafschap College worden verschillende demonstraties gehouden.

DRIE KEER OP RIJ
Ilse, Aline, Lotte en Tessa zijn op
school in goed gezelschap want de eer-
ste prijs ging dit jaar voor de derde
keer op rij naar een team van het
Groenhorst College in Velp. 

In 2008 en 2009 gingen de teams van
het Groenhorst in Velp ook al als Ne-

derlands Kampioen Bloemschikken
naar huis. 
Dit jaar bleef het daar niet bij: team 2
van het Groenhorst College in Velp
ontving de tweede prijs. 

Zij kozen als thema de Waalbrug en
maakten een bloemrijke boog over de
tafel voor twee.

PRESENTATIE WINNENDE TAFEL-
DECORATIES
De winnende werkstukken waren aan-
sluitend op zondag 26 september te be-
wonderen in Nijmegen. Deze week ver-
huizen de werkstukken naar het Plan-
tion in Ede.Het Plantion is het groot-
handelscentrum voor bloemisten uit
de verre omtrek. Het Groenhorst Colle-
ge Velp verzorgt met klas 1, 2, 3 en 4 de
bloemwerk voor de najaarsshow van
het centrum. Deze show zal plaatsvin-
den op zondag 3 oktober en maandag-
avond 4 oktober (toegankelijk voor de
Groene bedrijven). De twee tafeldecora-
ties van de winnaars worden daar op-
nieuw opgebouwd in kerstsfeer. Tessa
volgt de opleiding Bol  niveau 4 aan
het Groenhorst College in Velp. Zij
loopt stage in de bloemenwinkel  Van
Nature in Hengelo bij waar zij werker-
varing kan opdoen.

Tessa Hendriks uit Wichmond

NK bloemschikken

Hengelo - Vrijdag 24 september sleepten Ilse te Koppele, Aline Laanstra,
Lotte Kiewiet en Tessa Hendriks de titel 'Beste Bloemschikschool van Ne-
derland' in de wacht. De studenten kwamen op het Nederlands Kampi-
oenschap Bloemschikken in Nijmegen uit voor Groenhorst College in
Velp. Het team gaf op creatieve en originele wijze uiting aan de opdracht
om versiering voor een tafel voor twee te maken met het thema 'Nijmegen
door de eeuwen heen'. Het viertal putte zijn inspiratie uit het verre Ro-
meinse historie van de stad. Tijdens deze Romeinse periode kende de stad
een bloeiende aardewerk- en steenbakindustrie. Dit bolwerk van klei
werd door de meiden vertaald naar een kleibollen waar de bloemen op
creatieve wijze ingestoken waren. De tafel werd geheel in stijl aangevuld
met enkele kleikruiken.

Rock ‘n Ten biedt TIEN goede rede-
nen om naar het festival te komen.
Eén van die redenen is de bekende
vijfmans formatie Moonyard uit
Vorden. Deze band is winnaar van
de Battle of the bands van Radio
Ideaal en mocht daardoor een sin-
gle en videoclip maken. Ook Revol-
ting uit Steenderen komt naar het
rockfestival. Deze nieuwe band
rondom de energieke zangeres
Sanne met haar stoere rockende

mannen brengt pure rock vol en-
thousiasme. 
De Taliband uit Toldijk en Hum-
melo biedt Nederlandstalige rock
onder het motto: ‘Hoe vetter, hoe
better!’. 
De vierde Bronckhorster band op
Rock ’n Ten is Nitro Maniacs uit
Hengelo. De bandleden komen uit
diverse rock en rockabilly bands,
inclusief een dampende stampen-
de contrabas van de rockchick Jos-
ta. 
De overige zes bands van het festi-
val zijn afkomstig uit de regio Doe-
tinchem: Colinn, Firefly, Bugs ’n
Bones, Als je niks gewend band,
Fishfever en Van Oorsprong. 
Rock’n Ten festival: 10-10-10, van 10
over 10 tot 10 over 10 ’s avonds, 10
bands voor 10 euro. Wie van roc-
ken houdt, mag dit festival niet
missen. Maak het mee in Café de
Engelenbak in Doetinchem.

Vier bands uit Bronckhorst presenteren zich

Uniek Rock’n Ten festival
Doetinchem - Vier bands uit
Vorden, Steenderen, Hengelo en
Toldijk/Hummelo maken ko-
mende zondag deel uit van het
spectaculaire rockfestival Rock
’n Ten bij Café de Engelenbak in
Doetinchem. Het festival is op
10-10-10, start om 10 over 10 ’s
morgens en zal duren tot 10
over 10 ’s avonds en er spelen 10
rockbands.
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3. Verhuizing per bakfiets V.l.n.r: Ida Timmerman, Johan Pardijs, André
Stapelbroek, Evert v.d.Wal, Harrie Eggink.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 51 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. E.H.B.O. demonstratie

2

1. Achtkastelenwandeltocht, passage kasteel Vorden.

3

Reacties op foto-collage Oud Vorden
Nu we na de zomer/vakantie-periode weer beginnen met het plaatsen van de

foto-collage, willen nog enkele reacties plaatsen op eerdere geplaatste foto’s.

Voor de pagina’s zie www. contact.nl

De redactie

Collage 23 Foto Wandkleed, de ontwerpster was Judith Hosli en onder haar

leiding is het vervaardigd. Het hangt nu in de Wehme.

Collage 30 De boerderij is “t Addink aan de Strodijk, de foto is van 1948. De

boerderij is nu van Natuurmonumenten.

Collage 32 Op de foto, Beplantingsverkoop bomen op de Boonk etc., ca 1976,

staat rechts Mr. G.J. Jansen, initiatiefnemer en adviseur Leefbaarheid Vorden.

Hij was chef algemene zaken gemeente Vorden en thans Commissaris van de

Koningin in Overijssel

Collage 35 De foto is van 1993. Het is geen optreden in het Jonkerbos, maar de

uitreiking van een kleurplaatwedstrijd van Ponypark Slagharen

Collage 41 Het bijschrift is niet correct, dit moet zijn: Dhr. von Mengden, me-

vrouw Snoep (van het  Snoepbruggetje), Mevr.  Dolleman, Mevr. Stenger, Gos-

se Terpstra, dhr. Turfboer, dhr. Plomp, Gerrit Koerselman, Jaap Kettelerij en

mevr. von  Mengden. Jaap Kettelerij en Gosse Terpstra zijn nog lid van de werk-

groep.

Collage 45 Foto 2 touwtrekken Meisje vooraan touw is Dianne ter Vrugt, jon-

gen linkerhoek Frank te Barge van de Klimop uit Wichmond. Twee jongens

met petje Tim Elbrink en Ben Wunderink van de Dorpsschool te Vorden. Man

met wit papier is Johan Bolink

Collage 45 Avondfietsvierdaagse, de 2 vraagtekens zijn mevr. J. Jellema-de

Vries en mevr. Ottens



Steeds iets nieuws. Wie elke week langs dezelfde boom loopt, zal telkens veranderingen zien. Met de 
weekbladen van Weevers bladert u wekelijks door het nieuws: Contact, Elna en Groenlose Gids, gratis 
bij u bezorgd. En wilt u dagelijks op de hoogte blijven van wat er in uw directe omgeving gebeurt, kijk 
dan op www.WebPaper.nl.

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

Vernieuwend blijven bladeren

studioEmausNetElnadrukkerij

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

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

Rubriekje

plaatsen?

www.contact.nl

prise. 

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

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

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Willy Weulen Kranenbarg
Dr. Grashuisstraat 12
7021 CL Zelhem 
Tel.: 0314 - 62 47 11
Mob.: 06 - 20 36 47 52
E-mail: w.kranenbarg@kpnplanet.nl

Overkappingen Zonweringen

Carports Markiezen

Rolluiken Buitenlevenwww.elwikra.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

KORTING OP UW BESTELLING VAN 10%
TOT MAXIMUM VAN  € 250,00
VOOR ROLLUIKEN EN ZONWERINGEN en OVERKAPPINGEN,
DIE BUITEN DE AANBIEDINGEN VALLEN

Geldig van 8 t/m 31 oktober 2010.

OPEN ZONDAG  in ZELHEM 10 oktober zijn we ook aanwezig,  
de koffie staat bij ons altijd klaar.

Op andere dagen altijd even bellen , weet u zeker dat we er zijn.

WAARDEBON WAARDEBON

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

POMPOENEN
Grote sortering van kalebassen,
siervruchtjes en lampionbossen.

Verkoop naast de Aldi 
in Vorden

WITTE
KADETJES

NU

6 VOOR € 1.99

GILDEKORN

LEKKER DONKER
MEERGRANEN

NU VOOR € 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 t/m zaterdag 9 okt.

RIJSTEVLAAI

KLEIN 

€ 8.75

GROOT 

€ 12.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept



Al vrij snel kwam Ajax Breedenbroek
op voorsprong, nadat Vorden achterin
slordig verdedigde. Pas na een half uur
spelen kreeg men weer wat grip op de
wedstrijd, en slaagde Micha Bolink er
in om een goed voorzet af te leveren
vanaf de linkervleugel. Mike van Lin-
gen schoot hard in, en vanuit de re-
bound was Frank Hiddink eerder bij
de bal dan de keeper van de tegenstan-
der. Daarmee was de stand weer gelijk
betrokken. Vijf minuten later leverde
Micha Bolink opnieuw een goede voor-
zet af, de bal verdween via twee verde-
digers van Ajax Breedenbroek in het
doel. Met deze 1 - 2 tussenstand ging
de rust in. Na de thee waren een aan-
tal onzorgvuldigheden bij Vorden op
het middenveld en achterin er binnen
een kwartier de oorzaak van dat men
plotseling tegen een 3 - 2 achterstand
aan keek. Een prachtige vrije trap van
zeker 25 meter zorgde zelfs voor een 4
- 2 voorsprong voor Ajax Breeden-
broek. Frank Hiddink schoot met een
strak schot nog wel de 4 - 3 binnen,
maar dat was niet genoeg voor een of
drie punten voort Vorden. René Nijen-
huis viel in de tweede helft verdienste-
lijk in voor Vorden, maar slaagde er
niet in om de wedstrijd te doen keren
`We gingen op een gegeven moment
in de eerste helft mee in het spelletje
van Ajax Breedenbroek. En als er dan
geen beweging is zonder bal, dan ga je
de boot in. Toch kom je voor de rust op
voorsprong en dat zou eigenlijk een
steun in de rug moeten zijn, iets wat
echter niet gebeurde. Want we geven
veel te makkelijk die voorsprong uit
handen, of dat met zelfvertrouwen te
maken heeft weet ik niet.`´We waren
veel te traag met reageren in de twee-
de helft, kwamen vaak gewoon te laat
in actie. De afspraak vooraf en in de
rust was dat we sneller op de bal zou-
den gaan jagen. Dat lukte echter niet,
en dan verlies je duels heel eenvoudig
van zo´n fysiek sterke tegenstander.
We kunnen vandaag achteraf gezien
veel leren van de strijd en inzet die
Ajax Breedenbroek leverde. Hopelijk
steken we daar wat van op.´

UITSLAGEN V.V. VORDEN
3 oktober 
Ajax B 1 Vorden 1 4 3
MEC 2 Vorden 2 2 1
Be Quick Z. 2 Vorden 3 1 1
Socii 3 Vorden 5 4 1
Vorden 6 Ruurlo 6 3 4

2 oktober 
Diepenheim A1 Vorden A1 2 3
Vorden B1 BSC Unisson B1 9 1
Harfsen B1D Vorden B2D 4 0
HSC '21 C2 Vorden C1 0 6
Vorden C2 VIOD C3 0 1
Steenderen C2GD Vorden C3 1 1
Vorden D1D FC Zutphen D2 2 3
AZC D2 Vorden D2 0 1
Vorden D3D Gaz.Nieuwland D2D 0 8
Vorden E1 Zutphania E1 18 0
Zelos E3 Vorden E2 3 5
Wolfersveen E1 Vorden E3D 1 6
Vorden E4 Oeken E2 7 1
Vorden E5 Zelos E4 4 6
Erica '76 E6 Vorden E6 4 8
Vorden F1 Deventer F1 4 9
HC '03 F2 Vorden F2 2 1
Ratti F1 Vorden F3 2 3
Vorden F4 Gorssel F3 4 3
Hoven De F2 Vorden F5 10 1

PROGRAMMA
10 oktober 
Vorden 1 FC Eibergen 1 
Vorden 2 FC Eibergen 3 
Vorden 3 Brummen 3 
Be Quick Z. 3 Vorden 4 
Vorden 5 Baakse Boys 3 
Lochem SP 7 Vorden 6 

9 oktober
VIOS B. B1 Vorden B1 
Vorden B2D Ratti B1GD 
Vorden C1 Hoeve Vooruit C1D 
Zelhem C1GD Vorden C2
Vorden C3 DVV C6 
Voorst D1D Vorden D1D 
Vorden D2 Warnsveldse Boys D3 
SP Eefde D2D Vorden D3D 
Warnsveldse Boys E3 Vorden E1 
Vorden E2 SBC '05 E1 
Vorden E3D AZC E2 
Ratti E1 Vorden E4 
Be Quick Z. E5 Vorden E5 
Vorden E6 Pax E6M 
Vorden F2 Hoven De F1 
Vorden F3 Pax F3 
Warnsveldse Boys F9G Vorden F4 
Vorden F5 Warnsveldse Boys F11G

Slap spelend Vorden verliest
in Breedenbroek
Vorden - Het verlies van deze wed-
strijd had Vorden volledig aan zich-
zelf te wijten. Onzorgvuldigheden
en een gebrek aan inzet waren de
oorzaak van deze nederlaag voor
het geel zwarte elftal.1 OKTOBER 1980 … 

'Toen begon het allemaal. Ik werd al
snel bekend in de regio door mijn rij-
dende werkplaats. Toen al een uniek
en innovatief idee, waarmee ik mij
wist te onderscheiden en veel klanten
aansprak. Dit idee bleek zo succesvol,
dat er binnen de kortste tijd meerdere
rijdende werkplaatsen op de weg kwa-
men.' 

1 OKTOBER 2010 …
'Nog steeds zijn we met Fons Jansen In-
stallatiebedrijf een uniek, innovatief
en vooruitstrevend klantenbedrijf.
Met veel liefde voor het vak en met
een enorme toewijding zetten wij ons
met een team van vakmensen elke
dag weer opnieuw in. Ook na 30 jaar
weten wij ons nog steeds te onder-
scheiden door klantgericht denken.
Nieuw is onder andere de Avondlood-
gieter en meer.' 'Uniek in de regio zijn
wij met onze ontzorgservice. Aan par-
ticulieren, zorginstellingen, maar ook

aan grote bedrijven verlenen wij een
unieke wijze van service, waarbij de
klant enkel het probleem of de repara-
tie aan ons hoeft voor te leggen en wij
nemen vervolgens het gehele traject
uit handen. Of het nu gaat om een los-
zittende boekenplank, een defecte rol-
stoel, een renovatie van een badkamer
of een kapotte ruit, wij lossen het op.
Vandaar ook onze nieuwe website:
www.wijlossenallesop.nl' 

ER IS MEER …
'Aan grote instellingen zoals hotels,
ziekenhuizen en zorginstellingen bie-
den wij een uniek beheersysteem legi-
onella. Geen leidingen meer doorspoe-
len, geen logboek bijhouden, hele-
maal niets. Het beheersysteem doet
dit allemaal volautomatisch.' 'Maar
onze specialisatie gaat nog steeds ver-
der. Wij bieden tevens een unieke re-
paratieservice voor alle voorkomende
machines in de metaalbewerkings-
branche. Van de meest ingewikkelde

CNC metaalbewerkingsmachines tot
de meest eenvoudige boormachine. In
deze dienstverlening wordt er regel-
matig een beroep op ons gedaan, zelfs
van ver buiten de regio.'

ONDERNEMEN!
'Natuurlijk hebben ook wij last van de
huidige crisis in de bouwsector, maar
mijn vrouw Janet heeft als lijfspreuk:
"tegenslag moet je vieren". Hiermee
bedoelt ze, dat je tegenslag moet dur-
ven omarmen, je het als een uitdaging
moet durven zien. Daardoor wordt je
creatief, innovatief en durf je uitda-
gingen aan te gaan. Dat is onderne-
men! Onze volgende uitdaging is dan
ook best wel weer uniek en innovatief
in de regio. 

Wij gaan starten met de Avondlood-
gieter. Een service waarmee wij wer-
kende echtparen of eenoudergezin-
nen tegemoet komen, door onze werk-
zaamheden ook in de avonduren te
komen verrichten.  Zodoende hoeft
men geen vrij te nemen of een oppas
te regelen bij een storing een reparatie
of onderhoud. Ook in deze nieuwe ser-
vice, de Avondloodgieter, komt uit-
drukkelijk tot uiting hoe wij klantge-
richt bezig zijn.'

Van Rijdende Werkplaats naar Avondloodgieter
Vorden - Van rijdende werkplaats naar een modern en innovatief bedrijf
met hoge service en klantgericht denken. In de afgelopen 30 jaar heeft
Fons Jansen zich sterk ontwikkeld in techniek en ambachtelijk gespecia-
liseerd werk. Daarnaast zijn zij zich alsmaar verder gaan specialiseren in
klantgericht denken en werken. In de afgelopen 30 jaar is er dus veel ver-
anderd bij Fons Jansen Installatiebedrijf. Fons vertelt …

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

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

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

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

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

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

OKTOBER
6 Lindese Vrouwengroep Waarge-

beurde verhalen Mevr. Kemink
6 ANBO klootschieten, Olde Lettink
7 Bejaardenkring Vorden Reisje

7 Klootschietgroep Vordense Pan
13 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
13 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
14 Klootschietgroep Vordense Pan
20 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
21 Klootschietgroep Vordense Pan
21 Bejaardenkring Vorden
27 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
27 Bazar Welfare Rode Kruis in de

Wehme
28 Klootschietgroep Vordense Pan
29 Gezamenlijke bijeenkomst ANBO

Hartstichting

KUNSTAGENDAVORDEN
t/m 31/10 
Galerie Agnes Raben Schilderijen en
tekeningen Anne Semler
t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilderij-
en en tekeningen Edith Meijering

Door de inbreng van heel veel kleding
en speelgoed kon een leuke presenta-
tie worden neergezet. Direct na het
openen van de deuren stroomde de
gymzaal van basisschool de Kraanvo-
gel vol met belangstellenden. Er werd
flink gekocht. 

Buiten op het grasveld stond een
springkussen voor de kinderen, ver-
zorgd door Kranenburgs Belang. Zij
voorzag de kinderen tevens van drin-
ken en chips. Ook was er gelegenheid
om een rondje op een pony te rijden,
te sjoelen of een ‘gaten-kaas-spel’ te
spelen. In de koffiehoek was het gezel-

lig toeven met de gratis geschonken
koffie / limonade en cake. Veel ouders
en grootouders hadden voor de ver-
koop allerlei lekkernijen gebakken.
Alles was al ruim voor sluitingstijd uit-
verkocht. De overgebleven kleding
wordt geschonken aan een organisatie
die kleding naar Roemenië vervoert. 
Het speelgoed dat niet werd verkocht
wordt geschonken aan de veilingcom-
missie van de Hervormde Kerk in Vor-
den. Dankzij de gulle gaven van vele
Vordense ondernemers was de verlo-
ting een groot succes en konden er
mooie prijzen worden weggegeven. Al
met al een zeer geslaagde avond. De
organisatie kan heel tevreden terug-
blikken op de afgelopen weken waarin
veel tijd is gestoken in het sorteren en
prijzen van alle spullen. De volledige
opbrengst van de beurs is bestemd
voor de peuterspeelzaal.

Peuterspeelzaal 't Kraankuikentje

Speelgoed en kinderkledingbeurs
zeer geslaagd
Kranenburg - De speelgoed- en kin-
derkledingbeurs van peuterspeel-
zaal ’t Kraankuikentje die afgelo-
pen vrijdagavond werd gehouden
was een groot succes.

Jongens en meisjes 5-6 jaar: 1 Jens v.d.
Pol, 2 Cas Sueters, 3 Pamela Berentsen.
Jongens 7-8 jaar: 1 Freek Velhorst, 2
Hugo de Leeuw, 3 Seye Groot Roessink.
Meisjes 7-8 jaar: 1 Welmoed Doornbos,

2 Larissa Reinders, 3 Rinska Hellema.
Jongens 9-10-11 jaar: 1 Pjotr Aartsen, 2
Simon Lenselink, 3 Siebrand Lichten-
berg. Meisjes 9-10-11 jaar: 1 Daphne
Vruggink, 2 Sanne Wesselink, 3 Lian
Koning. Jongens 12-13-14 jaar: 1 Jelle
Welbergen, 2 Frank Tolkamp, 3 Thijs
Koning. Meisjes 12-13-14 jaar 1 Alisia
Westheim, 2 Quirine Jager, 3 Klaske
Roeterdink.

Winnaars kinderspelen volksfeest Linde
Linde - Tijdens het volksfeest in het
buurtschap Linde werden bij de
kinderspelen de volgende prijzen
behaald:

De keurmeesters keurden de rook-
worst onder andere op smaak, geur,
samenstelling en uiterlijk. "Een rook-
worst 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-rookworst",
aldus Keurslager Vlogman. "Onze

rookworst voldoet aan al deze eisen,
dus wij keken niet vreemd op toen de
vakjury ons het goudkeur-certificaat
overhandigde".
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. Deze week kunnen
klanten de rookworst in de winkel ko-
men proeven en direct profiteren van
een scherpe aanbieding: van 4 t/m 9
oktober is de 2e rookworst bij Keursla-
ger 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.

Rookworst Keurslager
Vlogman (goed) gekeurd
Vorden - Tijdens de landelijke rook-
worstkeuring is de rookworst van
Keurslager Vlogman met goud be-
kroond. Deskundige keurmeesters
keurde op diverse punten en con-
cludeerde dat de ambachtelijke
rookworst van Keurslager Vlog-
man tot de beste van Nederland be-
hoort.

Stichting Hospice De Brug te Zutphen
biedt mensen in hun laatste levens-
fase een huiselijke sfeer, waarin men
nog echt kan leven en waardig en in

alle rust kan sterven. Hij zal vertellen
wat het Hospice inhoudt, wat doelstel-
ling en visie zijn van waaruit wordt ge-
werkt en hoe de organisatie is. 

Wil men meer weten over dit onder-
werp, waar iedereen uiteindelijk mee
te maken krijgt, dan wordt men van
harte uitgenodigd, ook niet leden zijn
van harte welkom, op de verenigings-
avond  woensdag 13 oktober in ge-
bouw Withmundi.

Hospice Zutphen
Wichmond - Voor alles wat gebeurt
is er een uur, een tijd voor alles wat
er is onder de hemel. Er is een tijd
om te baren en een tijd om te ster-
ven. (Prediker 3 1-2). De heer Nico
de Gunst, verpleegkundige, of een
collega van hem, zal vertellen over
stervensbegeleiding.

Dit keer is de bijeenkomst gepland
op donderdag 28 oktober. Ze verza-
melen pl. 17.00 uur bij Fan Sheng,
waarna men na wat bij praten aan
gaat tafel voor een heerlijke Ooster-
se maaltijd. (Mocht men daar om
onverklaarbare redenen niet van
houden, neem dan even contact op
met Jaap v.d. Broek of Harry de
Bruin. Die regelen dan wel wat an-
ders....) Zoals men zal begrijpen
wordt het groepje ieder jaar klei-
ner. 

Mochten er dus mensen zijn in Vor-
den en omstreken, die tot deze
groep Indië-gangers behoren en
nog nooit hebben meegedaan,
schuif aan !! Er is plaats genoeg. 

Bij Fan Sheng rekent men een een-
heidsprijs voor de veteranen (en
aanhang!) Jaap v.d. Broek. tel: 0575
551375 en Harry de Bruin tel: 0575
551144.

Bijeenkomst
Vordense 
Indië-veteranen
Vorden - Het is weer oktober!
De maand, dat de Vordense In-
dië-veteranen traditiegetrouw
bij elkaar komen in het Chinees
restaurant.

SENIORENTEAM 1
Flash doet het goed in de derde klasse.
De wedstrijd van afgelopen donderdag
tegen Doesburg werd ook met 5-3 ge-
wonnen. Chjehrando Gasper en Niels
Lijftogt begonnen de wedstrijd als van-
ouds. Zij wisten hun enkelspel overtui-
gend te winnen. Lianna Heijenk en
Geeske Menkveld hadden het een stuk
moeilijker. Zij vochten als leeuwen
maar verloren hun enkelpartijen. Het
herendubbel werd een duidelijke over-
winning voor de Vordense heren. Bij
de dames was het net andersom. Het
zou weer op de mixen neerkomen. Zo-
wel Niels en Geeske als Chjehrando en
Lianne wonnen in twee sets met de-
zelfde eindstanden 21-17 en 21-18. 
Phido 7 - Flash 2: 4-4
Flash 3 - Poona 8: 4-4
Flash J1 - Lochem J2:  8-0
Flash J3 - Pluumke J3: 0-8
LBC J7 -Flash Vorden J4:  1-7

Badminton
Flash
Vorden - Zes van de acht competi-
tieteams kwamen afgelopen week
in actie. De resultaten waren over-
wegend goed.
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Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

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

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

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Bouwkundig Tekenburo
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... als het méér moet hebben!

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Dorpsstraat 27, Ruurlo Markt 9, Groenlo

Tel. (0575) 46 14 84 Tel. (0573) 45 31 93 Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Zondag 10 oktober 2010 is onze winkel in HENGELO geopend van 11.00-17.00 uur

Diverse aanbiedingen in Vloer- en Raamdecoraties

Tevens opruiming Showroommeubelen
met 50% korting

En op al onze andere meubelen 10% korting alléén op deze dag.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

15%
korting op

uitlaten
WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

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

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



Vragen zoals 'Hoe kun je een vlam in
de pan doven?', 'Hoe ben je goed zicht-
baar in het verkeer?', 'Welk nummer
bel je in nood?', 'Wat doe je als je je vin-
gers brandt?' werden in de les behan-
deld.
Niet alleen de theorie kwam aan bod,
maar er werd ook geoefend in de prak-
tijk. Met behulp van discorook en een
lichtslang met rood flikkerlicht werd
een brand bij de toegangsdeur nage-
bootst om een ontruiming te oefenen.
De nietsvermoedende kinderen wer-
den opgeschrikt door een luid branda-
larm. Via de nooduitgang verlieten ze
allen rustig het schoolgebouw, inmid-
dels wetende dat het om een oefening
ging. Binnen de gestelde tijd was ie-
dereen veilig buiten. Leden van de
brandweer uit Steenderen waren aan-
wezig met een brandweerauto. Alle
leerlingen mochten met de brand-

spuit proberen een bal van een pion te
spuiten. Ze merkten wel dat het niet
eenvoudig is om met de slang, die on-
der hoge druk staat, zuiver te richten.
De brandweermannen gaven uitleg
over de attributen in de auto en hoe de
brandweer te werk gaat. Een ambulan-
cemedewerker van de ambulance-
dienst uit Doetinchem vertelde uitge-
breid aan alle groepen wat er in een
ambulance zit en waarvoor het ge-
bruikt wordt. Zelfs de brancard werd
door een enkeling uitgeprobeerd. Dit
leidde tot grote hilariteit bij de groeps-
genootjes. De kinderen vonden dit on-
derdeel van de themadag erg interes-
sant en hadden veel te vragen aan de
brandweer en de ambulancemedewer-
ker. 
's Middags werd door de groepsleer-
krachten verder gewerkt aan het on-
derwerp veiligheid. De ontruiming
werd geëvalueerd op punten van com-
municatie en alarmering. Verder wer-
den ze allemaal geschoold in de basis-
kennis van (kinder-) EHBO. 

De veiligheidsdag zal elk jaar her-
haald worden op de St. Martinus-
school in Baak, zodat de leerkrachten
en de kinderen aandacht blijven hou-
den voor het onderwerp.

Schooldag in het teken
van veiligheid

Baak - Op de laatste woensdag in
september stonden de lessen op de
St. Martinusschool in het teken
van veiligheid in huis, onderweg
en op school. Aan de hand van ver-
schillend lesmateriaal leerden de
kinderen wat veilige en onveilige
situaties zijn en hoe ze hierbij moe-
ten handelen.

Adviesbureau Prisma & Partners uit
Warnsveld is begin dit jaar gevraagd
een beeld te schetsen van mogelijke
ontwikkelingen binnen de Graaf-
schap, uitgaande van de onderschei-
dende kenmerken van die regio. Dat
onderscheidende wordt mede bepaald
door de kenmerken van de omliggen-
de regio's. Het rapport concentreert
zich op de Graafschap, maar dat kan
niet zonder naar (ontwikkelingen)
buiten de regio te kijken. 

In het onderzoek is gekeken naar de
geografische positie van de Graaf-
schap in het grotere verband van om-
liggende steden maar ook in relatie
tot Gelderland, Overijssel, Nederland
en onze oosterburen. Uiteraard zijn di-
verse externe ontwikkelingen meege-
nomen, zoals o.a. de verkeerssituatie,
technologische ontwikkelingen en in-
frastructuur. Om de (toekomst)visies
in beeld te brengen zijn interviews ge-
houden met een aantal stakeholders
op zeer uiteenlopende terreinen. 

VIJF PERSPECTIEVEN
Via deze methode zijn een vijftal per-
spectieven verwoord die liggen op het
gebied van:
• hoogwaardige werkgelegenheid

(kracht en dynamiek door de steden-
cirkel om het gebied);

• het benutten van de kwaliteit van
het leven in deze regio voor hoog-
waardige woonfaciliteiten;

• vergroot de aantrekkelijkheid van
het gebied door het ontwikkelen
van hoogwaardig toerisme. En in
het licht van de eerste drie perspec-
tieven: 

• ontwikkel nieuwe zorgarrangemen-
ten en 

• een integraal langetermijnplan voor
innovatie voor het grondgebonden
agrarische bedrijf.

SAMEN WERKEN AAN 
ONTWIKKELING
De Graafschap heeft veel potentie om
nog aantrekkelijker te worden op ge-
bied van wonen, werken, recreëren en
oud worden. Die opgave ligt niet bij
één organisatie, maar vraagt samen-
werking. Rabobank Graafschap-Noord
wil een leidende rol spelen, vanuit
haar positie en verantwoordelijkheid,
in de toekomst van de regio. Directie-
voorzitter Jan ten Hove deed een op-
roep aan de aanwezigen om hierover
mee te denken en vooral mee te doen. 
Het is de wens van de bank om zoveel
mogelijk initiatieven te verzamelen
om de perspectieven tot ontwikkeling
te brengen. Iedereen die hierover (ge-
richt vanuit expertise) wil meedenken
kan zich melden bij de bank
(leden@graafschap-noord.rabobank.nl). 
Hier is ook het rapport verkrijgbaar. In
eerste instantie zal de bank met haar
leden de perspectieven bespreken in
de ledenpanels in november aanstaan-
de. Prisma & Partners is een adviesbu-
reau dat zich richt op het vinden, ver-
sterken en tot werking brengen van
het innovatieve vermogen van bedrij-
ven, samenwerkingverbanden (o.a.
van bedrijven en universiteiten),
(semi)overheidsorganisaties en regio's.

Perspektieven 
voor de De Graafschap
Zutphen - Rabobank Graafschap-
Noord heeft maandagavond 27 sep-
tember het rapport 'Perspectieven
voor de Graafschap' gepresenteerd.
De bijeenkomst in De Hanzehof in
Zutphen werd goed bezocht. Naast
de ledenraads- en ledenpanelleden
van de bank waren gelnterviewden
aanwezig, net als diverse vertegen-
woordigers van bedrijven, instel-
lingen en overheden in de regio.

De deelnemers konden onder andere
gebruik maken van een prachtige
stormbaan, touwtrekken en 'blind' vol-
leyballen. 

Ook werden er heerlijke broodjes ge-
bakken en ook de vaste hand van de
deelnemers werd op de proef gesteld.

Uiteraard werden van alle onderdelen
de scores bijgehouden welke in de
eindbeoordeling werden meegeno-
men. Na lang en moeilijk beraad be-
sloot de jury uiteindelijk om Sander
Brummelman tot winnaar te kronen,
mede vanwege zijn enthousiasme en
de manier waarop hij 'fair play' in de

praktijk bracht. De aspirantencom-
missie heeft ondertussen al weer heel
veel nieuwe plannen! Zo zal er eind
november een spannende buitenacti-
viteit georganiseerd worden! Over het
hoe, wat en wanneer kan men nog
niets verklappen. Wil men op de hoog-
te gehouden worden van de activitei-
ten? Stuur dan een mailtje naar aspi-
ranten_jonggelre@hotmail.com of bel
Sandra Klein Haneveld (0640706188)
of Aniek van Langen (0652166121).

Survival Bootcamp Jong Gelre

Vorden - Vorige week zondag was het zover en werd de eerste Survival
Bootcamp van de aspiranten van Jong Gelre gehouden. Deze Survival
Bootcamp vond plaats bij minicamping 'De Grasplas' in Vorden en was
mede door het stralende weer, een groot succes!

Ben Haggeman is geen onbekende in
deze contreien. Geboren en getogen in
Wichmond bezocht Ben de Mulo in
Zutphen en aansluitend studeerde hij
in Arnhem voor ‘mode- vormgever’.
Ook zullen veel jongens en meisjes
Ben Haggeman nog wel kennen uit de
jaren dat hij les gaf aan de Gruipoort
in Doetinchem. Tegenwoordig woont
en werkt hij al jarenlang in Arnhem .
Ben Haggeman: ‘ Het was een mooie
tijd in Doetinchem, ik gaf daar les in
portret- en figuur tekenen. Zelf heb ik
aan de Rijksacademie in Maastricht
van de bekende Nicolaas Wijnberg les-
sen gevolgd in theater vormgeving. 

Op gegeven moment heb ik veel thea-
terwerk gedaan, d.w.z. kostuums ont-
worpen voor verschillende theaterge-
zelschappen (toneel, musicals e.d.) In-
tussen hou ik mij al jarenlang bezig
met het maken van ‘geschilderde teke-
ningen’. Ik ben tekenaar, ik ‘was ‘ de
tekeningen en dan lijken het net ge-
schilderde tekeningen’, zo zegt Ben
Haggeman, die een voorkeur heeft
voor het tekenen van scènes uit toneel-
stukken. Ook tekent Ben graag Goti-
sche kerken en gebouwen. In de expo-
sitie in de ‘Ezelstal’ zijn onder meer
werken van hem te zien die hij zelf
omschrijft als ‘De ondeugden van Ben

Haggeman’, zoals tekeningen die be-
trekking hebben op jaloezie, hebzucht
en wellust. ‘Ik vind het prachtig om in
Vorden te exposeren, ik vind de Ach-
terhoek sowieso een prachtige streek
en kan ik genieten van het landschap
en de bewoners. Ik kom er graag’, zo
zegt hij. Hoewel Ben Haggeman in-
middels de AOW leeftijd heeft bereikt,
is hij geenszins van plan om met wer-
ken te stoppen. Sterker nog, hij zit
voor de komende jaren nog vol met
ideeën. ‘Zo lang ik kan, blijf ik door-
gaan en wil ik graag een paar keer per
jaar blijven exposeren’, zo zegt hij. Vrij
recent hebben tien kunstenaars deel-
genomen aan ‘Zutphen prent‘ en heb-
ben zij tekeningen van de stad Zut-
phen gemaakt. Ben Haggeman is één
van deze kunstenaars. In 2011 is er in
Doetinchem de expositie ‘Hunten-
kunst’. Ook daar zijn werken van Ben
Haggeman te bezichtigen. Maar thans
dus de expositie in de ‘Ezelstal’.

Renée Leuftink, rentmeester van
Stichting De Ezelstal woont sinds 1992
aan de Zomervreugdweg. Tot voor
2003 had zij thuis ook ezels in de
‘ezel’-stal. Toen de laatste ezel overleed
is de stal daarna ‘omgetoverd’ tot een
atelier waar exposities worden gehou-
den. Renée daarover: ‘Op gegeven mo-
ment kwam er een verzoek of wij inte-
resse hadden kunstcollecties van kun-
stenaars uit de 20e eeuw te willen be-
heren. Dat leek ons wel, bij ons in de
Ezelstal. Toen is de Stichting De Ezel-
stal opgericht. In totaal beheren wij
ongeveer duizend tekeningen, schilde-
rijen e.d. van onder meer Jan en Jetty
Homan, respectievelijk kunstschilder
en beeldhouwer. Tevens ook werken
van kunstschilder Gradus Verhaaf.

Wij exposeren jaarlijks één kunstcol-
lectie, die werken zijn dan het gehele
jaar door te bezichtigen. Omdat wij al
meer dan 30 jaren bevriend zijn met
Ben Haggeman, hebben we onze deu-
ren eenmalig voor deze bijzondere ex-
positie (‘De ondeugden van Ben Hag-
geman‘) geopend. Zelf teken of schil-
der ik niet, dat laat ik graag aan ande-
ren over. Ik beheer alleen kunstwer-
ken en daar beleef ik veel plezier aan’,
zo zegt Renée Leuftink. De Ezelstal is
te vinden aan de Zomervreugdweg 2
in het buurtschap Linde.

Te zien in de 'Ezelstal' 

De ondeugden van Ben Haggeman

Vorden - Ben Haggeman (65) is voor even weer terug in zijn geboortestreek
of beter gezegd er zijn vanaf heden in de ‘Ezelstal‘ aan de Zomervreugd-
weg 2 in Vorden ‘geschilderde tekeningen’ van hem te bewonderen en wel
op zaterdag- en zondagmiddag  en op afspraak (553858). Eigenlijk zou de
expositie duren tot en met zondag 27 november. Op verzoek van de orga-
nisatie van Kunstzondag worden er nog een paar weken (t/m zondag 12
december) aan vastgeplakt.



De rit met een lengte van circa 50 kilo-
meter was uitgezet door Harry Hor-
sting en Erik Kleinreesink. De uitsla-

gen waren A-klasse; 1 Gerrit van Assen
Zwolle 45 strafpunten, 2 Martin den
Dungen Leerdam 76, 3 Harm Cortum-
me Toldijk 78. B-klasse 1 Henk Koen-
raadt Haren (Noord Brabant) 250 straf-
punten, 2 Gerard Siemes Zutphen 351.
C-klasse: 1 Ron Ehrhardt Hoogeveen
153 strafpunten, 2 Jan Slagman Vor-
den 211, 3 Henk van Dam Zwolle 214 .

Gerrit van Assen uit Zwolle
wint Herfstrit
Kranenburg - De Herfstrit (oriënta-
tierit) die de VAMC De Graafschap-
rijders zondagmiddag organiseer-
de is in de A- klasse gewonnen door
Gerrit van Assen uit Zwolle.

In de grote zaal van café Mentink zul-
len doorlopend podium optredens
plaatsvinden. Verder zal de serre van
Mentink ook een verzamelpunt wor-
den voor de vrije spelers die begeleid
worden door een drummer. Er wordt
de gehele dag een afwisselend pro-
gramma aangeboden waar men naar
harte lust van kan genieten. Aan de
vierde Brookse Harmonicadag, geor-

ganiseerd door buurtvereniging ’t
Broek en Omstreken, verlenen onder
meer het Beltrumse Harmonica Gezel-
schap en de Paniektrekkers, eveneens
afkomstig uit Beltrum hun medewer-
king. Uit Zelhem komt het Moonshine
duo, uit Wierden de groep de Vrolijke
Noot en Harmonicaclub Ruurlo zal
eveneens het podium betreden. En na-
tuurlijk mogen de ‘Zwoagers oet Wen-
ters’ op een dag als deze niet ontbre-
ken. Kortom een programma met een
uitnodigend karakter. Voor meer in-
formatie zie de website: www.het-
broek.com of Ida Bensink tel. (0573)
491380.

Zes harmonicaclubs en diverse individuele spelers

Brookse harmonicadag 
in ’t Ruurlose Broek
Ruurlo - Zes harmonicaclubs en
tientallen individuele spelers zul-
len zondag 10 oktober van de partij
zijn bij café Mentink tijdens de
vierde Brookse Harmonicadag.

Maar op zaterdag 9 oktober is dit ate-
lier open voor kinderen van de groe-
pen 3, 4, 5 en 6. Er zijn dikke kleurpot-
loden, er is ecoline, waskrijt, zachte
pastel, en nog veel meer mooi materi-
aal, wat de kinderen mogen gebrui-
ken om je eigen stripheld tot leven te
wekken. Josee van der Staak: ‘Ik vertel
een spannend verhaal en jullie maken
de beelden erbij. Hoe jullie dat gaan
doen, leg ik van te voren uit. Hoe meer
kinderen er zijn, hoe meer tekeningen
er gemaakt kunnen worden en hoe
meer we kunnen zien van het verhaal.
Zo krijgen we een echte tekententoon-
stelling. Maar ook als er maar 2 kinde-
ren komen, wordt er getekend en ge-
schilderd. Je hoeft niet mooi te kun-
nen tekenen om je eigen held vorm te
geven. Ik verzeker je dat er altijd een
mooi beeld tevoorschijn komt’, aldus
Josee. Ben je nieuwsgierig? Kom dan
op zaterdag 9 oktober naar atelier
Amare, Komvonderlaan 6, in Vorden.
De kinderen uit groep 3 en 4 kunnen
's morgens terecht. Er is plaats voor 10
kinderen. De kinderen van groep 5 en
6 kunnen 's middags komen tekenen
en ook dan is er weer plaats voor 10
kinderen. Je kunt je opgeven door te
bellen met Josée van der Staak 555783
of een mailtje te sturen naar 
joseevanderstaak@hetnet.nl

Bij Atelier Amare

Kinderworkshop 'Tekententoonstelling'
Vorden - De Kinderboekenweek
2010 staat helemaal in het teken
van de tekeningen die bij de verha-
len gemaakt worden. De titel is dan
ook ‘tekententoonstelling’. In ate-
lier Amare te Vorden wordt altijd
getekend en geschilderd, meestal
door grote mensen.

Ratti zette meteen goed druk en de
speelsters van Hoeve Vooruit hadden
het zwaar in de duels. De kansen wa-
ren er voor Ratti om op voorsprong te
komen, maar de keepster van Hoeve
Vooruit verrichte uitstekende reddin-
gen. In de 30e minuut kwam Hoeve
Vooruit geheel tegen de verhoudingen
in op voorsprong. Een schot uit de
tweede lijn was onthoudbaar voor de
keepster. 0-1. Ratti probeerde met man
en macht om het tegendoelpunt nog
voor rust recht te zetten. 

Met een uitval was het echter Hoeve
Vooruit dat weer wist te scoren. Uit
een scrimmage belandde de bal in het
net. 0-2. De rust werd bereikt. Na de
rust was Ratti wederom de betere op
het veld. Els Berenpas en Esther Menk-
veld speelde een uitstekende wed-
strijd. Doordat de keepster van Hoeve
Vooruit redding na redding verrichte
bleven de doelpunten uit. Pas laat in
de wedstrijd maakte Ratti het verdien-
de doelpunt. 

Marieke Tuinman prikte de bal in het
net vanuit de kluts. 1-2. Ratti gaf de
moed nog niet op om op zijn minst
nog een punt binnen te halen. Uit het
niets schoot Hoeve Vooruit de 1-3 bin-
nen in de 89e minuut. Ratti kon van-
daag helaas geen vuist maken tegen
Hoeve Vooruit. Aanstaande zondag uit
tegen Winterswijk 1.

RATTI
Kranenburg - Op een warme nazomer-
dag werd op sportpark De Eik Westen-
dorp ontvangen. In een bar slecht du-
el kwam na 90 minuten uiteindelijk
geen winnaar van het veld. Het werd
1-1. De gastheren begonnen behou-
dend aan de wedstrijd. Ratti liet zich
inzakken en hield de linies dicht bij el-
kaar. Westendorp kon niet goed over-
weg met de weinige ruimtes die het
kreeg. In de eerste helft is de ploeg dan
ook geen moment gevaarlijk gewor-
den. Ratti daarentegen loerde op de
kansen die het kreeg. 

Zo kwam Michiel Gudde alleen voor
de keeper maar schoot over en kon de
keeper van de gasten de inzet van Niek
Nijenhuis nog net tot corner verwer-
ken na een fraaie solo. Ondanks dat de
Kranenburgers de beste kansen kre-
gen was het niveau van de wedstrijd
zeer bedenkelijk. In tegenstelling tot
de afgelopen weken werd er door Rat-

ti slecht gevoetbald. Toch kon men in
de laatste minuut van de 1e helft op
voorsprong komen. Ruud Mullink ron-
de een vrije trap vanaf 20 meter be-
kwaam af. Zo werd met een 1-0 stand
de kleedkamer opgezocht.

Na een flinke preek door trainer Eric
Gijsberts was de opdracht duidelijk.
Voetballend verder gaan en de wed-
strijd in het slot gooien door de 2-0 te
maken. Ratti kreeg het echter niet
voor elkaar een vuist te maken deze
wedstrijd. 

Er kwamen een paar kleine mogelijk-
heden om de beslissing te forceren
maar deze bleven onbenut. Het was
zelfs Westendorp die, met welgeteld
het eerste en enige schot op goal, een
kwartier voor tijd de gelijkmaker op
het scorebord zette. Een klap die de
Rattianen niet meer te boven kwa-
men. 

Voor Ratti is het zaak deze wedstrijd
zo snel mogelijk te vergeten. Het was
met afstand het zwakste optreden in
het nog prille seizoen. Volgende week
wacht de uitwedstrijd tegen Hoeve
Vooruit. Er zal dan uit een ander vaat-
je getapt moeten worden om de 3 pun-
ten mee te nemen naar Kranenburg.

UITSLAGEN 
2 oktober
Ratti B1GD - FC Zutphen B3 2-1
Ratti C1G - DVC '26 C5 co 76351 5-3
Ratti E2 - Oeken E3G co 91345 4-4
Ratti F1 - Vorden F3 co 118735 2-3
AZSV 9 (zat) - Ratti 2 (zat) 2-3
Gazelle Nieuwland D3 - Ratti D1 6-1
Be Quick Z. E3 - Ratti E1 9-4

3 oktober
Ratti 1(zon)-Westendorp 1(zon) 1-1
Ratti 4(zon) - AZC 5(zon) 1-4
Ratti DA1(zon)-Hoeve Vooruit DA2 1-3
Ratti DA2(zon)-Haaksbergen DA1 0-5
SVBV 2(zon) - Ratti 2(zon) 5-0
HC '03 4(zon) - Ratti 3(zon) 2-3

PROGRAMMA
09 oktober
11:30 Zat Ratti E1 - Vorden E4 co 91336
14:30 HSC '21 4 - Ratti 2(zat)
13:00 Vorden B2D - Ratti B1GD
11:30 VIOD C6 - Ratti C1G
08:30 Warnsveldse Boys F6G - Ratti F1

10 oktober 
10:00 Ratti 2(zon)-Klein Dochteren 2
10:00 Ratti 3(zon) - Brummen 8
14:00 Hoeve Vooruit 1- Ratti 1(zon)
09:30 Concordia-W 8 - Ratti 4(zon)
12:30 Winterswijk - Ratti DA1(zon)
10:00 MEC/Bred. DA2-Ratti DA2(zon)

Ratti
RATTI 1 - HOEVE VOORUIT 2
Kranenburg - Met een stralende
zon op de achtergrond vond de af-
trap van de wedstrijd plaats. 

Na een goede warming up begon
Dash met de volgende zes: Lian
Leunk, Dominique van Aken, Anouk
Nijbroek, Kelly Harbers, Mandy Nij-
broek en Mara Franken. En als libero
Marije Heijink. De dames begonnen
deze set matig en waren niet scherp
genoeg. De set ging vrij gelijk op,
maar Dash dames 1, gesponsord door
Visser mode, heeft de achterstand -
die aan het begin van de set was op-
gelopen- niet meer in kunnen halen.
Deze set ging verloren met 25-18.
De tweede set werd begonnen met
dezelfde opstelling en het gevoel dat
er meer in zat dan er tot nu toe werd
uitgehaald. Hierdoor begon Dash
scherper en liep het gelijk op. Halver-
wege de tweede set kwam er toch een
punt van verslapping bij de dames

van Dash, gesponsord door Bistro de
Rotonde, waardoor ze tegen een ach-
terstand van 4 punten aan keken. De-
ze achterstand werd recht getrokken
rond de 20 punten. Deze week wer-
den juist de punten gepakt op de be-
langrijke momenten, terwijl dit vori-
ge week nog het zwakke punt was.
Dit kwam mede door het goede aan-
moedigen vanaf de kant, de dames
werden naar de overwinning ge-
schreeuwd. Deze set werd binnenge-
haald met 23-25. Vol goede moed
werd aan de derde set begonnen. De
dames uit Vorden geloofden er weer
in. In deze set was ook de service weer
een groot wapen. Wanneer Devoko in
het spel kwam met een goede pass,
wisten ze goed te scoren. Dit kon al-
leen niet bereikt worden door een

goede servicedruk van Dash. Hier-
door kwam Dash, gesponsord door
Strada Sports, juist wel in hun spel.
Deze set werd gewonnen met 20-25.
De vierde set haalde Dash alles uit de
kast. Van goede combinaties, bijvoor-
beeld Dominique van Aken die een
geweldige bal zonder blok in kon
slaan, tot diverse geweldige blokbal-
len, waaronder één van Mara Fran-
ken en Mandy Nijbroek, liepen de da-
mes uit Vorden uit tot een voor-
sprong van 10-21. Met gallary-play
leek bij Dash alles te lukken en bij De-
voko was de motivatie ver te zoeken.
Met nog een goede invalbeurt van
Diewertje Dijkman is de vierde set, re-
delijk gemakkelijk, binnen gehaald
met 17-25.
Na deze 3-1 overwinning konden de
dames van Dash met een goed gevoel
terugkeren naar Vorden. Er was voor
elk punt gevochten en op deze over-
winning mogen ze trots zijn. Zater-
dagmiddag 9 oktober, moeten de da-
mes aantreden tegen nummer 1 Stra-
voc DS1 in sporthal ’t Jebbink. Ze ho-
pen op uw steun, dat kunnen ze goed
gebruiken.

Sterk optreden Dash dames 1 
in Denekamp
Vorden - Zaterdag 2 oktober mochten de dames uit Vorden afreizen naar
Denekamp om hier een potje te volleyballen tegen Devoko dames 1.
Voorgaande jaren was deze bestemming geen succes. Vorig jaar bijvoor-
beeld is er op de heenweg zoveel fout gegaan dat de hele wedstrijd er
door werd belnvloed. Dit jaar ging de heenweg ook niet vlekkeloos. De
trainer was zijn tas vergeten bij de verzamelplek. Maar vastbesloten om
dit jaar een beter resultaat neer te zetten begonnen de dames aan hun
warming up.

UITSLAGEN DASH WEEK 39 2010
Zaterdag 2 oktober
Dash HS 1 - Labyellov HS 1 3-1
Dash HS 3 - Volga HS 4 2-3
Pajodos DS 1 - Dash DS 3 3-1
ROHDA MB 1 - Dash MB 2 2-3
Rabobank/Devoko. 1 - Dash DS 1 1-3
Dash DS 6 - TOHP DS 3 3-1
Dash HS 2 - VIOS Beltrum HS 1 0-4
Wevoc MC 1 - Dash MC 2 3-1
KSV DS 3 - Dash DS 5 3-2
Dash MI 3 - Tornado Laren. MI 2 0-4
Dash MC 1 - Longa'59 MC 1 1-3
Dash MI 2 - WSV MI 2 2-2
Dash MI 1 - Revoc MI 1 4-0

Vrijdag 1 oktober
Dash DY 2 - Epse DY 1 3-0

Dash DY 1 - S.v. Harfsen. DY 1 1-2

Donderdag 30 september
Boemerang DS 2 - Dash DS 2 2-3

Woensdag 29 september 
Smash '68-... DS 4 - Dash DS 6 1-3
Volga DS 3 - Dash DS 4 0-4

Maandag 27 september
A.B.S. HY 1 - Dash HY 1 3-0

PROGRAMMA DASH WEEK 40 
Dinsdag 5 oktober
21:00 Dash DS 4 - Focus 4

Woensdag 6 oktober
21:15 Klarenbeek DY 2 - Dash DY 2

Vrijdag 8 oktober
19:30 Blok '71 DS 1 - Dash DS 6
21:00 S.v. Harfsen HS 1 - Dash HS 3
21:00 Dash HY 1 - Heeten Sport... HY 2
Zaterdag 9 oktober
09:00 Langhenkel MC 1 - Dash MC 1
09:30 WSV MI 2 - Dash MI 1
10:00 Dash MI 4 - D.V.O. MI 1
11:30 Tornado Laren. MI 2 - Dash MI 3
11:30 Dash MB 2 - Langhenkel MB 4
11:30 Dash MC 2 - Blok '71 MC 1
13:00 WSV HS 3 - Dash HS 2
13:30 Dash MB 1 - Boemerang MB 1
13:30 Dash DS 3 - Langhenkel DS 4
15:30 Dash DS 5 - D.V.O. DS 4
15:30 Dash DS 2 - Wevoc DS 2
16:00 Tornax HS 1 - Dash HS 1
17:45 Dash DS 1 - Stravoc DS 1

Dash



De heer Theo Damen heette, namens
het bestuur van de IJsselsenioren en
de feestcommissie, iedereen van harte
welkom en in het bijzonder wethou-
der Josephine Steffens, namens het ge-
meentebestuur aanwezig, de heer Van
Rongen en mevrouw Corneles na-
mens de KBO Regio Oost en de KBO
Gelderland, de vertegenwoordigers
van buurverenigingen en Stichting
Welzijn, de jubilarissen mevrouw
Schoenaker en de heer Euling en de
Marattenband. 
Voorzitster Joke Jansen bedankte na
haar welkom de feestcommissie die
voor deze gelegenheid is opgericht: de
heren Theo Damen en Ben Masselink
en mevrouw Jetty Hermsen. Zij kregen
een presentje en applaus. 

De KBO IJsselsenioren ontstond uit
een vereniging die in 1975 in Vierak-
ker is opgericht. Pas in 1985 sloot deze
vereniging zich aan bij de landelijke
Unie KBO. In de archieven vond de
voorzitster namen van voormalige be-
stuursleden: de dames Wieskamp, Eu-
ling, Greet Jansen, L. Schoenaker, Eg-
ging, Riet Jansen, Hermsen, A. Wol-
brink en Albers en de heren B. Masse-

link en J. Horstink. “Bij al deze namen
zijn twee personen die al 25 jaar lid
zijn van KBO IJsselsenioren en wel me-
vrouw Schoenaker en de heer Euling.”
Het huidige bestuur bestaat uit de da-
mes Marietje Terhorst, Ricky Borgon-
jen, Bets Hermsen en Joke Jansen en
de heer Theo Damen. 

De Unie KBO, vele jaren de afkorting
van Katholieke Bond voor Ouderen, te-
genwoordig het beter passende Katho-
lieke Belangen Organisatie, is met
327.000 leden de grootste seniorenor-
ganisatie van Nederland en kan terug-
vallen op de inzet van ruim 10.000 vrij-
willigers. Een van de belangrijkste
doelstellingen van deze organisatie is
om voorwaarden te scheppen, zodat
senioren volwaardig en zelfbewust
aan de samenleving kunnen deelne-
men. De Unie KBO werkt op allerlei
fronten samen met diverse maat-
schappelijke en commerciële organi-
saties en heeft zo een behoorlijke stem
in het landelijk beleid. Zoals een vak-
bond de belangen behartigt voor de
werknemer, zo wil de Unie KBO zich
sterk maken voor de belangen van de
senior. De afgelopen maanden bereik-

te de Unie dat gepensioneerden het
recht krijgen op vertegenwoordiging
in besturen van bedrijfstakpensioen-
fondsen, gaf zij haar mening over het
persoonsgebonden budget dat een
vast onderdeel moet worden van de
AWBZ en kregen zij van ex-minister
Klink van VWS toegezegd dat er extra
informatie komt over de Wet tege-
moetkoming chronisch zieken en ge-
handicapten. 

Op plaatselijk niveau heeft de KBO IJs-
selsenioren eveneens een aantal activi-
teiten. “Zo hebben we jaarlijks een
kerstviering, twee maal per jaar een
feestmiddag, een autotocht, een fiets-
tocht en sinds kort een bustocht,” ver-
telt Joke Jansen verder. ”Omdat onze
jaarlijkse contributie redelijk laag is,
wordt voor deze laatste activiteiten
wel een eigen bijdrage gevraagd. Maar
met subsidie van de gemeente Bronck-
horst en een kleine subsidie van de
RABO bank kan deze eigen bijdrage zo
klein mogelijk gehouden worden. 

We hopen dan ook dat, in verband
met de herzieningen van de gemeen-
tesubsidies, de gemeente Bronckhorst
ons goed gezind zal blijven, zodat er
veel senioren aan de activiteiten kun-
nen blijven deelnemen.” De steunen-
de leden ontvangen het maandblad
Nestor, maar doen niet mee aan de ac-
tiviteiten. 

KBO IJsselsenioren werkt samen met
de andere seniorenbonden in de ge-
meente, de ANBO en de PCOB als het
Seniorenconvent Gemeente Bronck-
horst. Door het goede contact van het
seniorenconvent met de gemeente,
worden de belangen ook op gemeente-
lijk niveau goed behartigd. 

Wethouder Josephine Steffens was on-
der de indruk van de vele ouderen die
samenkwamen om het jubileum te
vieren en luisterde goed naar de spre-
kers. “Ik ben ervan overtuigd dat u een
goede belangenbehartiger hebt. Het is
van belang dat u uw stem laat horen,”
aldus de wethouder. “Ik zal ook mijn
best doen om uw belangen te beharti-
gen, maar ik ben hierbij wel afhanke-
lijk van wat de Raad besluit.” De subsi-
dies bijvoorbeeld, worden minder. “U
zult meer moeten delen. Het is belang-
rijk te leren om meer te doen met
minder middelen.” 
Alleen zijn betekent niet dat iemand
zich alleen voelt. “De organisatie KBO
behartigt niet alleen uw belangen, zij
organiseert ook activiteiten. Participe-
ren in de omgeving is goed voor het
welzijn van de mensen.” 

Regiovoorzitter Jan van Rongen be-
dankte voor de uitnodiging en felici-
teerde de KBO IJsselsenioren met het
jubileum namens de KBO afdelingen
Gelderland en Oost. “Vijfentwintig

jaar is nog lekker jong,” zo zei hij.
“Maar het zijn jaren waarin veel ge-
beurd is: men heeft zich drukgemaakt
met ontspanning en vermaak, maar
behartigt tevens de belangen zoals
zorg, vervoer en wonen en is regionaal
en landelijk actief.” 

Ouderen zijn bijgebleven toen de tele-
foon kwam en nu de automatisering.
“We willen wel oud worden, maar niet
oud zijn,” stelt de heer Van Rongen
vast. “Ik ben trots op de mensen die er
niet meer zijn, want die hebben aan
de voet gestaan van deze bond.” 

Na alle mooie woorden mochten de
beide jubilarissen naar voren komen.
Mevrouw Schoenaker is een van de op-
richtsters van begin af aan. De heer
Euling is vanaf het begin lid, terwijl
zijn vrouw jarenlang actief was als
penningmeester. “Het is een eer dat u
nog in ons midden bent,” zegt voorzit-
ster Joke Jansen tenslotte en overhan-
digde de presenten. 

Na een gezellige pauze namen de mu-
zikanten van playbackgroep De Marat-
tenband op het podium plaats. De le-
den van de band zijn van de Unie Van
Vrijwilligers, de UVV afdeling Hengelo
Gld., in de leeftijd van 50+ tot 85+. Zij
verzorgden een vermakelijk muzikaal
programma. De bekende liedjes wer-
den uit volle borst meegezongen.

Jubileummiddag 25 jaar KBO IJsselsenioren

Toldijk - KBO IJsselsenioren, die donderdagmiddag 23 september het 25
jarig jubileum vierde, bestaat uit leden uit de plaatsen Steenderen, Baak,
Olburgen, Rha en Vierakker. In Zaal Den Bremer kwamen vele leden
bijeen om dit heuglijke feit te vieren. Leden van het eerste uur, mevrouw
Schoenaker en mijnheer Euling werden in het zonnetje gezet.

De jubilarissen mevrouw Schoenaker en de heer Euling werden in het zonnetje gezet. De Marattenband bezorgde de vele KBO leden een vermakelijk muzikale middag.

Wereldwinkel Vorden heeft dit jaar
een grote verscheidenheid aan fairtra-
de kerstpakketten en eindejaarsge-
schenken. Zowel traditionele en zelf
samen te stellen kerstpakketten als
een ludiek keuzepakket behoren tot
het assortiment van de Wereldwinkel. 

Vandaag de dag in kunnen we er niet
meer aan ontkomen: we willen en
moeten naar duurzame oplossingen.
Met kerstpakketten en eindejaarsge-
schenken van de Wereldwinkel kun-
nen organisaties op een eenvoudige
manier een positief signaal afgeven en
daadwerkelijk bijdragen aan een eer-
lijkere wereld. 
De pakketten worden gevuld met am-
bachtelijke, kleurrijke cadeaus en lek-
kernijen. Elk artikel – food en non-
food – uit het assortiment zijn op loka-
le en traditionele wijze in ontwikke-
lingslanden onder fairtrade criteria
vervaardigd. 

Traditionele dessins, patronen en vor-
men uit verschillende culturen zijn
opnieuw vorm gegeven maar vaak nog
met de hand gemaakt, zonder dat pro-
ducten de authenticiteit verliezen. Dit
levert unieke en verrassende produc-
ten op die zich onderscheiden door
bijzondere achtergronden en verha-
len. Binnenkort kunt u bij de wereld-
winkel weer unieke, bijzondere kerst-
stalletjes bewonderen en een keuze
maken uit het aanbod originele kan-
delaars. De Wereldwinkel is dé fairtra-
de cadeauwinkel van Nederland en in
2009 voor de derde achtereenvolgende
keer verkozen tot Beste Cadeauwinkel. 

Met de verkoop van fairtrade produc-
ten investeert de Wereldwinkel in een
leefbare wereld voor iedereen. Elk pro-
duct uit het assortiment is met zorg
en volgens fairtrade criteria geprodu-
ceerd en ingekocht. Ondernemers in
ontwikkelingslanden krijgen op deze
manier toegang tot de Europese
markt en daarmee de kans een beter
bestaan op te bouwen. De 12.500 vrij-
willigers in 375 Wereldwinkels maken
hiermee duidelijk dat het in de wereld
ook anders kan. Dat armoede wel be-
streden kan worden. Koopt men een
kerstpakket of een eindejaarsge-
schenk in één van deze winkels, dan
draagt men daaraan bij.

Wereldwinkel biedt 
kerstpakketten aan
Vorden - De Wereldwinkel, dè fair-
trade cadeauwinkel van Neder-
land, biedt ook in 2010 organisa-
ties weer de mogelijkheid om zich
door middel van fairtrade kerst-
pakketten en eindejaargeschen-
ken op een eenvoudige manier
maatschappelijk te profileren
naar werknemers en relaties.

Dat was volgens Vordenaar Erik Raki-
tow niet de reden van het verlies: ?Wat
is hard, het was een wat stevige wed-
strijd. Wij verloren vooral omdat onze
opbouw niet goed was. Met onze 4 - 4 -
2 opstelling kwamen we soms een
mannetje te kort. Reunie was ook fel-
ler, Vorden kwam vaak een stapje te-
kort. In de eerste helft creëerden we
veel te weinig kansen via een normale
opbouw.?
De tweede helft was pittig te noemen,
maar we zaten er niet goed bovenop.
We moeten het verlies dan ook bij ons
zelf zoeken, we waren veel te onrustig
bij balbezit. Verdedigend stond het
best wel goed, Reunie werd dan ook
gedwongen via de lange bal aan te val-
len. En dan valt de 1 - 0 ook nog op een
super ongelukkig moment in blessu-
retijd van de eerste helft.?
Na de rust gingen wij mee in hun spel,

veel lange ballen richting de zestien-
meter. Daar staan echter een paar lan-
ge mannen bij Reunie, en dan moet je
geluk hebben dat de bal goed valt. Erg
jammer dit puntverlies, want nu sta je
er met 4 punten uit vier wedstrijden
er niet goed voor.? 

uitslagen 25 september
Vorden A1 Twenthe A1 5 - 0
HSC '21 B2 Vorden B1 1 - 4
Vorden B2D Be Quick Z. B2D 5 - 0
Vorden C1 Enschede SC C2 3 - 0
SBC '05 C1D Vorden C2 6 - 0
Vorden C3 DVV C7 0 - 2
Pax D1 Vorden D1D 3 - 1
Vorden D2 SBC '05 D1 9 - 0
Steenderen D2 Vorden D3D 0 - 1
FC Zutphen E2 Vorden E1 3 - 9
Vorden E2 Steenderen E2 8 - 1
Vorden E3D FC Zutphen 4 - 1
Gazelle Nieuwland E3 Vorden E4 0 - 10
VIOD E11 Vorden E5 8 - 2
Vorden E6 Steenderen E3 4 - 5
AZC F1 Vorden F1 3 - 3
Vorden F2 SBC '05 F1 2 - 5
Warnsveldse Boys F6G Vorden F3 5 - 1
Gazelle Nieuwland F3 Vorden F4 4 - 0
Vorden F5 Eefde SP F5 6 - 0

Uitslagen 26 september
Reunie 1 Vorden 1 2 - 0
Erix 2 Vorden 2 1 - 3
Voorst 2 Vorden 3 3 - 3
Vorden 4 ABS 5 3 - 6
Brummen 5 Vorden 5 1 - 0
Vorden 6 Pax 7 1 - 1

Verlies Vorden in stevige wedstrijd VV Vorden
Vorden - Opnieuw kreeg Vorden in
blessuretijd doelpunten tegen. Reu-
nie scoorde in de toegevoegde speel-
tijd van de eerste helft de 1- 0. Het
doelpunt kwam via het achterhoofd
van een Reuniespeler uit een hoek-
schop tot stand. In de extra speeltijd
van de tweede helft viel de 2 - 0 na-
dat half Vorden dacht recht te heb-
ben op een hoekschop aan de ande-
re kant. De wedstrijd in Borculo was
bij vlagen een vrij stevige partij voet-
bal. Iets wat bij toerbeurt aan beide
kanten het geval was. Ruim drie weken voor de officiële

sluitingsdatum was het toernooi al
helemaal vol. Om de deelnemers zo
veel tegemoet te komen heeft de or-
ganisatie besloten om dit jaar al op
de woensdag te beginnen. Toch moes-
ten er nog enkele paren op de reserve-
lijst geplaatst worden. De formule die
VTP hanteert spreekt veel tennissers
aan. Een 4 of 5-daags toernooi, mini-
mum leeftijd 35 jaar en alleen maar
dubbelpartijen. Het spelen in poules
is ook aantrekkelijk voor de spelers.
Je speelt dan minimaal 2 of 3 keer. De
meeste inschrijvingen zijn in de cate-
gorie 6 en 7.Op zondag 10 oktober
zijn de finales. In verband met het 35-
jarig bestaan van de tennisvereniging
VTP wordt het toernooi "feestelijk
aangekleed" en zijn er extra prijzen te
verdienen. Het toernooi wordt
gesponsord door hotel Bakker en de
warme bakker van Asselt.

Grote deelname
35+ DubbelBakker
tennistoernooi
Vorden - Dit jaar organiseert VTP
voor de 13e keer het 35+Dubbel-
Bakker tennistoernooi van
woensdag 6 tot en met zondag 10
oktober.  De animo voor dit toer-
nooi is erg groot en er hebben dit
jaar meer dan 160 personen  inge-
schreven.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

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

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

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

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

50ste  Herfstkleurenwandeltocht
op 16 en 17 oktober a.s.

Start Sportherberg de Veldhoek, Varsselseweg 55, Veldhoek
(halverwege Ruurlo-Zelhem)

Starttijd: 30 en 20 km  9.00 uur - 10.00 uur
Starttijd: 15, 10 en 5 km  10.00 uur - 14.30 uur

Organisatie: Wandel Sport Vereniging “de Ploeg”
Meer informatie: tel.0575-463013 / 0314-641531

SIERBESTRATING
Waalformaatstenen Vanaf 11,95 per m2
Trommelstenen Vanaf 15,95 per m2
Chinees Hardsteen diverse afmetingen Vanaf 22,50 per m2

TUINHOUT
Zwaar plankenscherm 180x180 cm Vanaf 32,50 per stuk
Planken geïmpregneerd 1.6x14x400 cm Vanaf 5,00 per stuk
Houten bloembakken Nu 20% KORTING

BLOKHUTTEN EN VERANDA'S
Nieuwe en showmodellen Nu tegen scherpe prijzen

SPOORBIELS
Nieuw Eiken biels diverse afmetingen Vanaf 39,50 per stuk
Gebruikte biels 15x25x260 cm Vanaf 32,50 per stuk

Alle prijzen zijn inclusief 19% btw

RUURLOSEWEG 45A VORDEN
TEL. 0575-55-1217

WEULEN KRANENBARG TUIN EN ERF

Kijk voor meer leuke
aanbiedingen op onze site 

www.weulenkranenbarg.nl

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Galerie met koffie- en theeschenkerij

De Burgerij

Zutphenseweg 11

7251 DG  Vorden

www.deburgerij-vorden.nl

Periode 26 september t/m 20 november 2010

Expositie van Ruth Eisen en Hadewych Roelofsen

Vr., za. 11.00-17.00 uur & zo. 13.00-17.00 uur

e.v.a.

Help het gevecht
tegen borstkanker! 

Style for a Cure!

•  Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan 

   “The Breast Cancer Research Foundation”. 
• Maximaal volume voor elk haartype.

• Lost bij contact met het haar direct op.

• Maakt het haar stroef en laat geen residu achter.

• Eenvoudig in gebruik: gewoon in het haar poederen.

Alleen bij L’ANZA:
• Exclusief Keratin Healing System voor het helen van 

   beschadigd haar.

• Thermische en UVA, UVB, UVC bescherming.

• Nano Technologie 102 transporteert actieve bestanddelen 

   diep in het haar voor maximaal herstel. 

•  Pink Ribbon Special Edition verkrijgbaar vanaf oktober 2010.

Kent u ook iemand uit uw omgeving met borst-
kanker? Wilt u haar graag eens verwennen? 
Boek dan nu een [COMFORT ZONE] behandeling
(in de maanden november en januari) en neem 
haar gratis mee!

Drukkerij Weevers steunt Pink Ribbon.







"Gooi nooit weg, maar lever in" is de
centrale boodschap, die kinderen en
hun ouders ervan bewust moet ma-
ken dat het heel normaal én nuttig is
ook kleine elektrische apparaten te
recyclen. Er is een speciale site voor
de scholen met alle informatie:
www.wecycle.nl/scholen 
Daarnaast kunnen kinderen, ieder op
hun eigen niveau, op een leuke ma-
nier meer te weten komen over recy-
cling, puzzels maken en games spelen
op www.wecycle.nl/kids 

SPSB Peuterspeelzaal Ot en Sien in
Vorden doet vanaf heden mee en za-
melt ook elektrische apparaten in!
Een oude walkman, een boormachine
die het niet meer doet, een gesneuvel-
de föhn, een mixer die nooit meer
gebruikt wordt. 

Deze kleine elektrische apparaten en
gereedschappen horen niet in de vuil-
nisbak, want ze kunnen worden gere-
cycled. Elk klein afgedankt of kapot
elektr(on)isch apparaat of (tuin)gereed-
schap levert onze peuterspeelzaal pun-
ten op. 

De gespaarde punten kunnen we in-
wisselen voor nieuwe spullen, zoals
kinderboeken, sport- en spelmateria-
len, pleinplakkers en apparatuur. 

Passen de apparaten in een bood-
schappentas? Breng ze dan naar Ot
en Sien, Kerkstraat 17, via de ingang
van De Dorpsschool na de trap links. 

De elektrische apparaten die niet in
een tas passen of te gevaarlijk zijn,
kunnen worden ingeleverd bij de
milieustraat van de gemeente of bij
de detailhandel waar u een zelfde
nieuw apparaat koopt.

Wecycle betrekt scholen bij milieu- inzameling

kleine elektrische apparaten

Peuterspeelzaal Ot en Sien
gaat recyclen
Vorden - Wecycle, het initiatief voor
de inzameling en recycling van ge-
bruikte elektr(on)ische apparaten
en spaarlampen, lanceerde on-
langs een nieuwe landelijke actie-
campagne. Deze is gericht op
schoolkinderen en hun ouders. De
campagne heeft als doel meer klei-
ne apparaten in te zamelen. Deze
verdwijnen vaak in de afvalbak. Ge-
middeld 2 kg per persoon per jaar.
Dit levert milieuschade op, terwijl
de apparaten na recycling waarde-
volle grondstoffen leveren voor
nieuwe producten. scholen die
kleine apparaten inzamelen, spa-
ren voor leuke of nuttige artikelen
voor hun school.

Door de bijdrage van deze sponsoren,
Klussenbedrijf Kappert uit de Kranen-
burg en Atrans Heftrucks en maga-
zijnvoertuigen uit Brummen, kunnen
de leden zich goed presenteren tijdens
de activiteiten van de club. 

Op de foto een deel van de leden opge-
steld voor één van de stellingen met
hindernissen van de survivalclub. Ze
laten graag zien hoe trots ze zijn op
hun nieuwe shirt en hun nieuwe
sponsoren.

Afgelopen weekend deed de survival-
club van zich spreken met de organi-
satie van een 24-uurs wedstrijd, de AR-
Bronckhorst. Deze wedstrijd, kris kras
door de gemeente Bronckhorst, zoe-
kend naar de mooiste plaatsen van de
gemeente, moest worden volbracht op
de mountainbike, lopend en met de
kano, in totaal een traject van meer
dan 200 km. 24 teams namen deel,
waaronder ook vier teams van ‘Jan in
’t Touw’.

Nieuwe shirts voor survivalclub
‘Jan in ’t Touw’

Zelhem - De Zelhemse survivaltrainingsgroep Jan in ’t Touw is het laatste
jaar flink gegroeid. Met 25 nieuwe leden is het ledental van de club bijna
verdubbeld. Daarnaast is de club erg blij met twee nieuwe sponsoren die
een bijdrage geleverd hebben aan de nieuwe loopshirts voor alle actieve
leden.

Twee nieuwe spelen kopen? Dat is na-
tuurlijk mogelijk! Maar misschien

staat er in Vorden hier en daar op een
zolder nog een mooie sjoelbak die
waarschijnlijk nooit meer gebruikt zal
worden. 

Dan zou het leuk zijn als dit spel weer
een nieuw leven zou krijgen en de
sjoelers veel plezier zou verschaffen. 

Als men nog zo'n lekker ouderwetse
bak heeft staan dan is een telefoontje
via nummer 55 19 28 genoeg en wordt
de schenking graag opgehaald.

Spelers zoeken sjoelbakken
Vorden - In het fraaie wooncom-
plex 'de Albershof' in het centrum
is de sjoelcompetitie tussen enkele
tientallen bewoners weer begon-
nen. Er wordt maandelijks met
veel plezier en enthousiasme ge-
sjoeld op maar liefst vijf bakken.
Helaas zijn twee van deze bakken
een beetje oud en is een gelijke
strijd eigenlijk niet goed mogelijk.

Rabobank Graafschap-Noord en Mac-
kaay Communicatie Groep constate-
ren een toenemende belangstelling
voor het zelfstandig ondernemer-
schap en zien kansen bij starters. "Wij
liepen allebei met plannen rond om
een groot event te organiseren voor
toekomstige ondernemers en kwa-
men al snel tot de conclusie dat we het
beter samen kunnen doen", aldus Ni-
cole Harmsen van Rabobank Graaf-
schap-Noord. "Inmiddels hebben wij
een mooi programma rond en ver-
wachten wij veel startende onderne-

mers in spe te verwelkomen op 25 ok-
tober."

Gastspreker tijdens het startersevent
is Marinus Knoope. Hij ontdekte de
Creatiespiraal, de natuurlijke weg
waarlangs de mens zijn eigen wensen
realiseert. Op 25 oktober legt Marinus
Knoope uit hoe je die weg als starten-
de ondernemer succesvol bewandelt.
Arjan Mackaay, directeur van Mackaay
Communicatie Groep, licht de keuze
voor dit onderwerp toe: "Het starten
van je eigen bedrijf is ook een creatie-
proces. Wat klein begint, op een bier-
viltje bijvoorbeeld, kan uitgroeien tot
een prachtige onderneming. Wij den-
ken dat inzicht in de Creatiespiraal
mensen daarbij helpt."

Meer informatie over het startersevent
op 25 oktober is te vinden op www.zie-
jijkansen.nl Aanmelden kan eveneens
via de website.

Maandagavond 25 oktober

Startersevent voor 
beginnende ondernemers
Zutphen - Rabobank Graafschap-
Noord en Mackaay Communicatie
Groep uit Lochem organiseren op
maandagavond 25 oktober a.s. een
startersevent in de Hanzehof in
Zutphen. Iedereen die met plan-
nen rondloopt om voor zichzelf te
beginnen is van harte welkom. Het
startersevent is helemaal gratis.

De kans dat men een brand overleeft
is 100%... als men een werkende

rookmelder heeft. In de week van 11
tot en met 16 oktober gaan ook in

Vorden de vrijwilligers van de Neder-
landse Brandwonden Stichting op pad
om te collecteren. 

Uw gift is van harte welkom.

Wat doe jij bij brand?

Vorden - De kans dat men de hoofdprijs van de loterij wint is 1 op
10.000.000. De kans dat er in de woning brand uitbreekt is 1 op 1000.

De opening van de tentoonstelling
vindt plaats op zondagmiddag 10 ok-
tober in de galerie, door dichter-dra-
maturg Steven van Campen uit Lo-
chem, die poëzieprijzen heeft gewon-
nen, veel dichtbundels en boeken
heeft geschreven en toneelvoorstellin-
gen schrijft en regisseert. Hij zal u ver-
tellen over Joke Ket en haar werk in
de tentoonstelling en ook even voor-

uitblikken op de kleinschalige thea-
tervoorstelling 'De geur van hoop' -
een eenakter, muziek en poëzie, die
op 14 november 's middags bij Galerie
iZArte zal worden opgevoerd voor de
Stichting Multimodus. Op zondag 24
november geeft Joke Ket een work-
shop schilderen met als start "Waar
denk je aan als je het woord Afrika
hoort?". Er kan gekozen worden voor

een workshop van een hele dag of van
een halve dag. Wel inschrijven voor
de workshop, uiterlijk 17 oktober. Van
ieder verkocht schilderij maakt Joke
een deel van de opbrengst over naar
projecten in Sri Lanka, die zij en haar
man al gedurende vele jaren onder-
steunen. Galerie iZArte werkt via 'so-
cial import' vanuit Zuid-Afrika; met
de verkoop van kunst en design uit
Zuid-Afrika in de galerie moet het er
daar 'een beetje beter van worden'.
iZArte, social import + gallery, art +
design, Laarstraat 47, Zutphen
info@izarte.nl, www.izarte.nl

Nieuwe Tentoonstelling bij Galerie iZArte
Zutphen - Van 10 oktober t/m 14 november is in Galerie iZArte een nieuwe
verkooptentoonstelling: 'Van Nairobi tot Kaapstad' van 10 oktober t/m 7
november 2010. Met schilderijen en schilderijtjes in prachtige kleuren,
van Joke Ket.

Vier personen kregen dit jaar een feli-
citatie omdat zij voor de veertigste
keer collectant waren, n.l. mevr. W.J.

ter Maten-Marsman, mevr. A.Boers-
toel-Dijkman, mevr. Korenblek-Broek-
man en dhr. R. Wesselink. Met de op-
brengst van de collecte komen door-
braken in de strijd tegen nierziekten
weer een stap dichterbij. 
De Nierstichting bedankt de gulle ge-
vers en trouwe collectanten voor hun
bijdragen.

Opbrengst 
collecte Nierstichting
Vorden - De  collectanten van de
Nierstichting hebben tijdens de
Nationale Collecteweek het mooie
bedrag van € 4093,03 euro ingeza-
meld.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 40, 5 oktober 2010

Op 11 oktober a.s. start aannemer
Liemers Bijenhof met de recon-
structie van de Harmen Addink-
straat in Steenderen. De volgende
werkzaamheden staan op stapel:
• het trottoir langs de H. Addink-

straat, het gedeelte tussen de
H.W. Raschstraat en de Bronkhor-
sterweg, wordt aan de zijde van de
woningen verbreed

• de weg schuift op richting de be-
graafplaats en het trottoir aan die
zijde komt te vervallen

• het plein voor de seniorenwonin-
gen 2-10 wordt heringericht

• alle bestrating wordt herstraat
• het aanwezige groen wordt ver-

nieuwd
• de verharding van de weg wordt

afgekoppeld van de riolering en
geïnfiltreerd in de bodem via een
aan te leggen infiltratieriool. Dit
geldt ook voor de Prins Bernhard-
laan, tussen de H. Addinkstraat en
de Dr. A. Ariënsstraat

• op dit gedeelte van de Prins Bern-
hardlaan wordt het asfalt tijdelijk
vervangen door klinkerbestrating

• de verharding en het groen op het
voorterrein van de RK-Kerk wordt
vervangen en heringericht

De werkzaamheden duren tot het
einde van het jaar en beginnen aan
de kant van de Bronkhorsterweg.

Voetpad tussen H. Addinkstraat en
Korenbloemstraat
Dit gedeelte wordt nu nog niet uitge-
voerd.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden veroorzaken
enige overlast. We proberen dit zo-
veel mogelijk te beperken. 

Milieuparkje tijdelijk verplaatst 
Het milieuparkje waar u onder
meer glas, textiel en drankpak-
ken gescheiden in kunt leveren,
verplaatsen we tijdens de werk-
zaamheden naar het parkeerter-
rein bij de sporthal.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden, neem dan even contact op
met de heer M. Bremer, via het cen-
trale telefoonnummer van de ge-
meente (0575) 75 02 50.

Reconstructie Harmen Addinkstraat in

Steenderen van start

Verspreid over onze gemeente lig-
gen honderden kleine bossen met
een oppervlakte van één hectare of
minder. Deze kleine bosjes hebben
een belangrijke functie voor het
landschap en de natuur in de omge-
ving. Tijdig en geregeld onderhoud is
noodzakelijk, maar vaak ontbreekt
het de eigenaar aan tijd of middelen
om het bosje goed te beheren. Veel
van deze bospercelen vertonen ach-
terstallig onderhoud en zijn daar-
door vaak éénvormig van opbouw en
hebben alleen een gesloten kroon-
laag met nauwelijks onderbegroei-
ing. Ook worden deze bosjes wel als
stortplaats gebruikt. De gemeente
wil samen met verschillende partij-
en deze bosjes onderhouden en
duurzaam beheren om zodoende de
landschaps- en natuurwaarde hier-
van te verhogen. 

Eigenaren kleine bospercelen 
In 2009 hebben wij eigenaren van
kleine bospercelen in het gebied Na-
tionaal Landschap De Graafschap in

Bronckhorst benaderd, om tegen
een geringe vergoeding, deel te ne-
men aan dit project. De eigenaren
die zich hebben aangemeld zijn be-
zocht en met hen is een werkplan
met begroting gemaakt.

Start van de werkzaamheden
Afgelopen maart startten de werk-
zaamheden voor het achterstallig

onderhoud. Tijdens het broedsei-
zoen zijn de werkzaamheden tijdelijk
gestopt en sinds half september
wordt er weer volop doorgewerkt. Op
dit moment zijn medewerkers van
de werkvoorzieningschappen Delta
en Wedeo aan de slag om de uit-
heemse soorten, zoals de Ameri-
kaanse vogelkers, te bestrijden in de
bosjes aan de Waarlerweg in Vorden.

Ook dunnen zij de houtopstand uit en
planten ze waarnodig inheemse
bosplanten bij. Daarna wordt er een
overeenkomst met de eigenaar ge-
sloten waarin het beheer voor de
toekomst wordt vastgelegd. Door
deze maatregelen te treffen wordt
de natuurwaarde van het bos aan-
zienlijk verhoogd.

Partijen die een bijdrage leveren
Naast de gemeente werken de vol-
gende partijen mee  aan dit project:
de provincie Gelderland, het Streek-
huus, de werkvoorzieningschappen
Delta en Wedeo, de Agrarische Na-
tuurvereniging 't Onderholt en de
eigenaren van de desbetreffende
bospercelen.

Meer informatie over het project
vindt u ook op onze website
www.bronckhorst.nl onder Infobalie
� Leefomgeving en milieu � Beheer
openbare ruimte � Beheerproject
kleine particuliere bospercelen.

Gezamenlijke aanpak (achterstallig) onderhoud
kleine bospercelen weer begonnen

Speelplek De Laegte in Vorden is op-
nieuw ingericht. Kinderen uit de
buurt mochten afgelopen voorjaar
meebeslissen in de keuze van
speeltoestellen. Het resultaat is
prachtig. Wij wensen de kinderen
veel speelplezier!

Nieuwe inrichting speelplek De Laegte

in Vorden

Samen met de gemeente Doesburg
organiseren we twee informatie-
avonden over de mogelijkheden voor
herstel en aanleg van landschap in
het landelijk gebied in het westen
van Bronckhorst en in Doesburg
(Noord Oost). Ook de landschappelij-
ke inpassing van dorpsranden komt
aan de orde. De avonden vinden
plaats op 18 oktober in het Dorps-
huis in Voor-Drempt en op 21 okto-
ber bij Kraantje Lek in Olburgen. Ie-
dereen die hierover meer wil weten
en mogelijk al concrete ideeën of
plannen heeft voor verfraaiing van
het landschap, is van harte welkom. 

Van plan naar uitvoering
Onze gemeente werkt op basis van
het zogeheten Landschapsontwik-
kelingsplan. Hierin staan de doelen
beschreven van de gemeente voor
het landschap. Ook andere partijen
zoals de provincie Gelderland en ge-
meente Doesburg willen aanpassin-
gen in het landschap realiseren. Wat
deze aanpassingen kunnen zijn is

uitgewerkt in een zogenaamd beel-
denboek

Beeldenboek
In dat beeldenboek wordt per land-
schapstype aangegeven uit welke
elementen deze zou moeten bestaan
en welke verdwenen, karakteristieke
elementen in het landschap terug
moeten komen. Het gaat dan bij-
voorbeeld om poelen, knotwilgen en
hoogstamboomgaarden. Maar ook
om lijnelementen zoals meidoorn-
heggen en elzensingels. 

Initiatieven van inwoners of dorps-
belangenorganisaties zijn welkom!
Beide gemeenten hebben subsidie
beschikbaar voor particulieren die
op hun grond een bijdrage willen
leveren aan de verfraaiing van het
landschap. Ook voor de uitvoering
van plannen voor de overgang van
dorp naar landschap, de zogenaam-
de inpassing van dorpsranden, is er
geld.
Bewoners van Voor- en Achter
Drempt, Hoog- en Laag-Keppel,
Eldrik, Hummelo en Doesburg
Noord-Oost zijn welkom op 18 okto-
ber voor een bijeenkomst in het
dorphuis van Voor-Drempt. Bewo-
ners van Olburgen, Rha, Steenderen
en Bronkhorst verwelkomen we
graag op 21 oktober in Kraantje Lek
in Olburgen. De avonden beginnen
om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar.
Heeft u vragen over deze bijeenkom-
sten, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw W. Kempers, bij voor-
keur via e-mail: w.kempers@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Informatiebijeenkomst

'Kansen voor het landschap'
Subsidie beschikbaar om samen het

landschap mooier maken



Daan: “Bent u onlangs ten huwelijk
gevraagd? Dan droomt u vast van
een prachtige trouwlocatie. Bronck-
horst is wat mij betreft dé gemeente
voor uw mooiste dag! Mooi, veelzij-
dig, historisch, groen en kleurrijk,
dit zijn allemaal woorden die opgaan
voor de bijzondere locaties die we
bruidsparen en partnerstellen bie-
den. De locaties hebben ieder hun
eigen charme.” 

Zo kunt u kiezen voor:  

Kasteel Keppel in Laag-Keppel 
Kasteel Keppel ligt op een eiland
tussen twee takken van de Oude
IJssel in Laag-Keppel. Begin zeven-
tiende eeuw werd het na een ver-
woesting in zijn huidige stijl weer
opgebouwd. Op het terrein kunt u de
geschiedenis van het huis aflezen
aan de kleur en vorm van de stenen
en aan de muurankers, gevelstenen
en ingemetselde kogels. Opvallend
zijn ook de watermolen en de por-
trettengalerij van Europese vorsten
die onderdeel is van het interieur
van de grote zaal. In de mooie
trouwzaal is plaats voor maximaal
100 personen. Tel. locatie (0314)
38 20 74. 

Museum Smedekinck in Zelhem
Museum Smedekinck is gehuisvest
in een gerestaureerde historische
boerderij. In 1341 werd de boerderij
al genoemd als leengoed van het
door Ludger gestichte klooster in
Werden (Duitsland). In 2006 is de
boerderij verbouwd en ingericht als
Erfgoedmuseum. De exposities ge-
ven een inzicht in de ontstaansge-
schiedenis en leefwijze van de Zel-
hemmers door de eeuwen heen.
Er zijn twee trouwruimten:
• de Heerenkamer. Dit is een

trouwkamer voor een klein aantal
mensen met de authentieke sfeer
van weleer

• de Deel. De voormalige deel is als
trouwzaal geschikt voor 20 tot 80
personen

Tel. locatie (0314) 62 11 81. 

Gemeentehuis in Hengelo
In ons gemeentehuis in Hengelo
kunt u in twee zalen uw jawoord ge-
ven. In de modern ingerichte trouw-
zaal kunt u met circa 25 gasten te-
recht. Daarnaast is de raadszaal
met zijn panoramaramen met uit-
zicht over de weilanden en de Hen-
gelose kerktoren als trouwzaal te
gebruiken. Deze is geschikt voor
grotere gezelschappen tot circa 100
mensen. Tel. locatie (0575) 75 02 50. 

Kasteel Vorden in Vorden
Het kasteel stamt uit 1315 en was
toen eigendom van het geslacht Van
Vorden. In 2005 is het kasteel, na
tientallen jaren gemeentehuis te
zijn geweest, in particuliere handen
gekomen en grondig gerestaureerd.
Het stijlvolle maar ook huiselijke
kasteel is opengesteld voor huwelij-
ken, vergaderingen en overnachtin-
gen. De trouwzaal is fraai ingericht
in 17e/18e eeuwse stijl. U kunt in het
kasteel terecht voor uw jawoord
maar ook voor de receptie, het di-
ner/feest en de huwelijksnacht. De
trouwzaal is geschikt voor 60 tot 80
personen. Tel. locatie (0575) 55 06 84. 

Kapel in Bronkhorst 
Midden in het stadje Bronkhorst ligt
de NH-kapel. De kapel is in 1344
gesticht door Gijsbert V van Bronck-
horst en zijn vrouw Catharina van
Leefdael ter ere van de heilige
maagd Maria en Sint Maarten. In
1964 werd de restauratie ter hand
genomen en is het kapelletje zoveel
mogelijk in oude stijl hersteld.
De sfeervolle, intieme kapel biedt
plaats aan 100 personen. Tel.
locatie (0575) 45 13 14. 

Toon: “Als u niet in het gemeente-
huis trouwt, maar op één van de an-
dere vier locaties, dan moet u eerst
de afspraak vastleggen bij die loca-
tie voor u bij de gemeente de af-
spraak voor de voltrekking van uw
huwelijk of de registratie van uw
partnerschap maakt.”   

Zelfgekozen trouwlocatie 
Daan: “U kunt ook kiezen om uw
huwelijksvoltrekking plaats te laten
vinden in een zelfgekozen trouwlo-
catie of bijbehorende tuin, die voor u
een speciale betekenis heeft. Deze
locatie wordt door ons dan voor één
dag aangewezen als trouwlocatie.
Hiervoor gelden enkele regels. Zo
mag de plechtigheid niet in een wo-
ning plaatsvinden, maar bijvoor-
beeld wel in een horecagelegenheid
of culturele instelling. Wij informe-
ren u hierover graag.” 

BABS-en
Toon: “De trouwplechtigheid wordt
voltrokken door buitengewone amb-
tenaren van de burgerlijke stand
(BABS-en). Bij ons zijn dit zijn zowel
dames als heren. Deze onmisbare
'schakels in uw gezamenlijke toe-
komst' zijn zeer ervaren en kunnen
prachtig vertellen. Het is voor hen
vanzelfsprekend dat de ceremonie
op uw wensen is afgestemd. Wat te-
genwoordig ook kan is dat u zelf
zo'n (buitengewone) ambtenaar van
de burgerlijke stand uit een andere
gemeente kent en graag wil dat hij

of zij uw plechtigheid in Bronckhorst
voltrekt. Wij kunnen deze persoon
dan, speciaal voor uw bruiloft, voor
één dag als trouwambtenaar van
Bronckhorst benoemen.”   

Wat vooraf gaat
Wie ten huwelijk is gevraagd, gaat
natuurlijk met veel plezier aan de
slag met het uitzoeken van trouw-
kleding, ringen etc. Wat daar ook bij
hoort is dat u, voordat u trouwt of uw
partnerschap laat registreren, aan-
gifte doet bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de woonge-
meente. We noemen dat ook wel on-
dertrouw. Daan: “Voor de onder-
trouw maakt u een afspraak met
ons. We informeren u dan over de
documenten die nodig zijn voor de
ondertrouw. Het trouwen of regis-
treren van het partnerschap kan in

iedere gewenste gemeente. Mini-
maal twee weken en maximaal een
jaar na de aangifte kunt u trouwen
of het partnerschap laten registre-
ren.” Aan trouwen en het registre-
ren van een partnerschap zijn kos-
ten verbonden. Onder andere voor
de voltrekking, een eventueel
trouwboekje etc.

Heeft u trouwplannen? Toon en
Daan of hun collega's informeren
u graag over hoe u kunt trouwen
of een partnerschap aangaan in
onze gemeente. Over de locaties,
kosten, datamogelijkheden, het
aanvragen van een zelfgekozen
trouwlocatie etc. Bel ons voor
een afspraak via tel. (0575) 75 02
50 of kijk op www.bronckhorst.nl.

Vanuit het gemeentehuis:

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

Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega's werken zij aan de publieks-
balie 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 producten en diensten direct voor u verzorgen, voor ande-
re vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor
een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. 

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

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

Deze week: Aflevering 1. Trouwen

Jeroen Dijkman en Dorine Kuipers wonen al een paar jaar samen. Ze heb-
ben een leuk huis, een baan waar ze plezier in hebben en op termijn willen
ze graag kinderen. Jeroen wil hun geluk bezegelen door Dorine ten huwe-
lijk te vragen. Een maand geleden trok hij de stoute schoenen aan en nam
Dorine mee voor een bijzonder etentje. Bij het nagerecht vond ze een ca-
deautje en ging Jeroen op z'n knieën: “Wil je met me trouwen?” Natuurlijk
was het antwoord ja. En vervolgens zijn ze aan de slag gegaan met de
voorbereidingen. Zo kwamen ze ook bij de gemeente terecht.
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Door de vele ontwikkelingen in het
onderwijs en verwachte financiële
aanpassingen die het rijk de komen-
de jaren doorvoert en die invloed zal
hebben op alle gemeenten, besloten
b en w onlangs de bouwplannen van
schoolgebouwen vanaf 2012 te her-
overwegen. Het aantal leerlingen
neemt merkbaar af en een school-
gebouw heeft niet alleen meer een
onderwijsfunctie, maar krijgt ook
steeds meer de functie van buurt-
voorziening met mogelijkheden voor
zorg, cultuur en opvang. Dit is voor
de gemeente aanleiding om een
nieuw huisvestingsplan onderwijs op
te stellen en geplande investeringen
vanaf 2012, na overleg met de
schoolbesturen, aan te houden tot
dit plan klaar is. De reeds opgestar-
te projecten gaan wél gewoon door,
zoals de basisscholen Bekveld en
Het Hoge in Vorden en de gelijktijdi-
ge bouw van de Rozengaardsweide
en de Piersonschool in Hengelo.

Nieuw huisvestingsplan onderwijs
De gemeente wil voorkomen dat in-
vesteringen voor nieuwbouw van

scholen vanaf 2012 worden gedaan,
die zij op basis van het nieuwe huis-
vestingsplan wellicht niet meer zou
doen. Naast de demografische
ontwikkelingen (krimp bevolking,
vergrijzing, minder jongeren) en
bundeling van voorzieningen zijn ook
ontwikkelingen op het gebied van
binnenklimaat relevant. Verder zal
in het nieuwe huisvestingsplan
onderwijs ook aandacht zijn voor
leegstandbeleid en afstemming met
het accommodatiebeleid van de ge-
meente. Het nieuwe huisvestings-
plan moet begin volgend jaar klaar
zijn. De gemeente stelt het plan in
nauwe samenwerking met de
schoolbesturen op.

Gemeente heroverweegt nieuwbouw

schoolgebouwen

Samen met ondernemers en inwo-
ners van bedrijventerrein 't Werk-
veld in Vorden, hebben de gemeen-
te, politie en brandweer het bedrij-
venterrein veiliger en minder gevoe-
lig voor braak en brand gemaakt.
Hiervoor krijgt het bedrijventerrein
het Keurmerk Veilig Ondernemen.
De uitreiking van het certificaat vindt
op 6 oktober a.s. plaats. Tijdens deze
bijeenkomst ondertekenen betrok-
ken partijen tevens een convenant
waarmee zij aangeven blijvend ener-
gie te steken in de veiligheidsmaat-
regelen voor 't Werkveld. Op die

manier blijft het Keurmerk ook van
kracht.

Sinds maart 2010 zijn de betrokken
partijen aan de slag om de veiligheid
(sociaal en fysiek) te verbeteren. De
67 bedrijven van 't Werkveld vulden
een veiligheidsenquête in en politie,
brandweer en gemeente verzamel-
den gegevens op basis van een dag-
en avondschouw op het terrein. Uit
deze veiligheidsanalyse bleek dat
thema's als diefstal en inbraak en
brandveiligheid aandacht verdien-
den. Inmiddels zijn de nodige aan-

passingen gedaan, zodanig dat 't
Werkveld nu aan de gestelde eisen
van certificering voldoet.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor

bedrijventerrein 't Werkveld in Vorden

Herinrichting openbare ruimte Vorden Centrum
B en w gaven onlangs groen licht
voor het starten van de voorberei-
ding van de herinrichting van Vorden
Centrum. Begin 2010 heeft de ge-
meenteraad van Bronckhorst het
masterplan Vorden Centrum vastge-
steld. Dit masterplan geeft richting
aan (toekomstige) ontwikkelingen in
het dorpscentrum, zoals: winkelge-
bieden, woningbouw op bestaande
locaties en het opnieuw inrichten
van de openbare ruimte. 
Het centrum van Vorden krijgt een
nieuwe inrichting. De winkelstraten
Zutphenseweg - Dorpsstraat en de
Raadhuisstraat - Burg. Galleestraat
worden opgeknapt en de kruising
van de straten krijgt meer het ka-
rakter van een plein. De rijbaan
wordt duidelijk gescheiden van het
voetpad, zodat voetgangers meer
ruimte krijgen. Langs de Zutphense-
weg - Dorpsstraat komen bomen,
waardoor een parkachtige sfeer
ontstaat.

Voorbereiding ontwerp
Wij laten ons in het ontwerpproces
bijstaan door een adviesbureau. De
aanbesteding heeft inmiddels
plaatsgevonden en de werkzaamhe-
den zijn gegund aan de economisch
meest voordelige inschrijver: Roe-
lofs Advies en Ontwerp uit Den Ham. 
De voorbereiding van het plan ziet er
als volgt uit:
1. initiatieffase, het overleggen met

ondernemers en bewoners 

2.schetsontwerp, het uitwerken van
ideeën op basis van wensen en
knelpunten

3.voorlopig ontwerp, het ontwerp
waarin de opmerkingen op het
schetsontwerp zijn verwerkt

4.definitief ontwerp, het ontwerp dat
door alle partijen is goedgekeurd

5.bestek schrijven, alle details
nauwkeurig beschrijven en bere-
kenen

6.aanbesteding, het gunnen van de
opdracht aan een aannemer

7.uitvoering van de werkzaamheden

Globale planning
In 2010 voeren we de initiatieffase,
schetsontwerpfase en het voorlopig
ontwerp uit zodat we begin 2011
kunnen starten met het definitieve
ontwerp, het bestek en de aanbeste-
ding. Eind 2011 starten dan de daad-
werkelijke werkzaamheden.

Meedenken
Natuurlijk betrekken wij onderne-
mers en inwoners van Vorden bij de
ontwerpfase. Dat doen we niet al-
leen om ideeën op tafel te krijgen,

maar ook om de uitgewerkte plan-
nen te toetsen. We hopen u binnen-
kort te zien bij een workshop of in-
formatieavond! Meer informatie
hierover leest u tezijnertijd op deze
gemeentepagina's. In het pand aan
de Dorpsstraat 1 in Vorden komt een
informatieruimte. Hier kunt u vanaf
dit najaar tijdens een vast spreekuur
binnenlopen met vragen en opmer-
kingen over de ontwikkelingen. Ook
hierover hoort u binnenkort meer.

 jaar 2010 2011 2012 2013 

Omschrijving  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

Initiatieffase                

Schetsontwerpfase                

Voorlopigontwerpfase                

Definitief ontwerpfase                

Bestek (contract) fase                

Aanbestedingsfase                

Uitvoering                

Net zoals in 2009 kunnen we ook in
2010 weer 100 Bronckhorster huis-
eigenaren de mogelijkheid bieden
om maximaal 500 euro subsidie te
krijgen voor energiebesparende
maatregelen in hun woning. Hier-
mee wil de gemeente huiseigenaren
van woningen, waarin ze zelf wonen,
stimuleren om energiebezuinigende
maatregelen toe te passen die goed
zijn voor milieu en klimaat. U kunt
subsidie krijgen voor de volgende
maatregelen: HR++ glas, zonneboi-
lers, HRe-ketel, zonnecollectoren,
vloerisolatie, dakisolatie en geveli-
solatie. De regeling past in het Kli-
maatbeleid van de gemeente. De
Achterhoekse gemeenten krijgen in
totaal 400.000 euro aan subsidie van
de provincie Gelderland om de rege-
ling uit te kunnen voeren. Per ge-
meente is dit 50.000 euro en daarvan
bieden de acht gemeenten dus 100
huiseigenaren de mogelijkheid een
subsidie van maximaal 500 euro te
krijgen. De regeling start per 1 okto-
ber 2010 en duurt tot uiterlijk 17 juni
2011. Wie het eerst komt, het eerst
maalt en op = op. De woningen moe-

ten zijn gebouwd of zijn opgeleverd
voor 1 oktober 2010. De energiebe-
sparende maatregelen moeten wor-
den uitgevoerd in de periode oktober
2010 tot en met juli 2011. De rege-
ling was in 2009 zo'n groot succes
dat de subsidiepot binnen 1 maand
leeg was, dus wij raden huiseigena-
ren aan er snel bij te zijn! 

Aanvragen?
Een aanvraagformulier voor de
subsidie kunt u downloaden via
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Digitaal loket � Subsidie - Achter-
hoek bespaart. U moet de maatre-
gelen eerst uitvoeren, voor de ge-
meente de subsidie uitkeert. Bij de
aanvraag moet u offertes overleg-
gen. Doen!

Subsidieregeling voor energiebesparen-

de maatregelen in woningen ook in 2010!
Bij brand is het van groot belang zo
snel mogelijk een veilige uitweg te
zoeken. Voor grote(re) gebouwen
zoals zorginstellingen is grondige
voorbereiding en oefening nodig
om deze veilige uitweg zonder pa-
niek te vinden. Daarom wijst de
Brandweer Achterhoek West
(Bronckhorst, Doetinchem, Mont-
ferland en Oude IJsselstreek) ge-
durende de Brandpreventieweken
in oktober op de noodzaak van het
hebben én het oefenen van een
ontruimingsplan.

Voor deze campagne zijn verzor-
gingstehuizen, ziekenhuizen en an-
dere zorginstellingen gevraagd om
tijdens de Brandpreventieweken de
ontruiming te oefenen. Bij een aan-
tal van deze oefeningen is de brand-
weer aanwezig. Dit thema is onder-
deel van de landelijke Brandpreven-
tieweken, en wordt in het hele land
ondersteund door de brandweer-
korpsen.

'Wat doe jij bij Brand?'
Naast het ontruimen in de zorg in
alle vier gemeenten wordt er in
Achterhoek West ook aandacht be-
steed aan de vraag 'Wat doe jij bij

Brand?'. In dit deel van de campag-
ne wijst de brandweer inwoners op
het feit dat brand ook HEN kan
overkomen. En dat ze daar NU over
na moeten denken. Heeft u een
vluchtplan? Hangen er rookmelders
bij u thuis? 
Ter ondersteuning van dit thema
staat op 5 en 26 oktober in Doetin-
chem en 7 en 28 oktober in Montfer-
land een stand van de brandweer op
de markt. Hier kunt u informatie
krijgen en o.a. rookmelders aan-

schaffen. In onze gemeente is de
'rookmelderactie' voor de bewoners
in het buitengebied in volle gang,
met onder andere voorlichtings-
avonden in verschillende kernen. 
Meer informatie over de Brandpre-
ventieweken vindt u op www.brand-
preventieweek.nl. Voor algemene
brandpreventie informatie kunt u
terecht op www.brandweer.nl.
Wilt u testen of u voorbereid bent
op brand? Doe dan de test op
www.watdoejijbijbrand.nl

Zorginstellingen ontruimd tijdens

Brandpreventieweken 2010!

Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Test op watdoejijbijbrand.nl

Onlangs stelden we het plan 'Om-
vorming openbaar groen' voor de
kern Zelhem' vast. Dit is een onder-
deel van het Groenstructuurplan dat
we in 2008 samen met een groot
aantal inwoners opstelden. Het doel
van het Groenstructuurplan is het
behoud van de kwaliteit van het
openbaar groen met gelijkblijvende
of lagere onderhoudskosten. Wij be-
reiken dit onder meer door de grote
heestervakken te vervangen door
gazons. Alleen grote, maaibare
groenvakken komen hiervoor in
aanmerking. Op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Leefomgeving en mi-
lieu � Beheer openbare ruimte,
vindt u de tekening waarop de om te
vormen groenvakken gemarkeerd
zijn.  

Start uitvoering 
Deze week starten wij met het om-
vormen van het openbaar groen.
Voor de uitvoering hebben wij de
kern Zelhem in vier delen gesplitst.
Wij verwachten elke week een deel
aan te pakken. Op die manier blijft
de overlast voor u beperkt. In week

43 ronden wij de werkzaamheden
af. 

Inzaaien
De groenvakken zaaien wij in. Het
gras moet de kans krijgen om zich te
ontwikkelen. De ingezaaide gazons
zetten we niet af met lint, omdat dit
ontsierend en onveilig is. We vragen
u echter wel om de bewerkte groen-
vakken niet te betreden en ook niet
te gebruiken als parkeerplaats.
Onze handhavers letten hier tijdens
de uitvoeringsperiode extra op. 

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u con-
tact opnemen met cluster Groen van
de afdeling Beheer via (0575) 75 02 50.

Omvorming openbaar groen Zelhem

gebeurt komende weken



Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 24 september 2010:
• Hengelo Gld, diverse straten in het centrum, intocht Sinterklaas, 21 november 2010 tussen

13.00 en 15.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging
Afgegeven op 27 september 2010:
• Vorden, Schuttestraat en Vordensebosweg, cyclocrosswedstrijden, 29 december 2010 van

08.00 tot 17.00 uur, rtv Vierakker-Wichmond

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 30 september 2010:
• Zelhem, Priesterinkdijk 9, bouwen onderhoudsgebouw en plaatsen hekwerk

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 24 september 2010:
• Drempt, Zomerweg 65, veranderen woning
• Steenderen, Eekstraat 13, bouwen woning met garage
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 3, bouwen ligboxenstal

Kapvergunningen
• Halle, Aaltenseweg, 14 eiken, geen herplant
• Halle, Hobelmansdijk 11, 3 elzen, geen herplant
• Vorden, Almenseweg 56, 2 Amerikaanse eiken, 1 esdoorn, herplant: linde, hoogstam

fruitbomen, 2 inlandse eiken
• Wichmond, Broekweg, 1 knotwilg, geen herplant
• Zelhem, Brinkweg 9, 2 inlandse eiken, geen herplant
• Zelhem, Pluimersdijk 2, circa 70, herplant: singel bosplantsoen 

Verleende vergunningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 27 september 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 119, gedeeltelijk slopen ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 5, slopen diverse schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Meidoornstraat, Berkenlaan, Leliestraat en Prunusstraat, renoveren 51 wonin-

gen, komt asbesthoudend afval vrij 
• Zelhem, Gildenweg 4, slopen restanten van een afgebrand bedrijf

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de motocrosswedstrijden is de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de

Bielemansdijk, van 15 oktober 18.00 uur t/m 17 oktober 2010 19.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de opening van het nieuwe clubhuis van de Zelhemse Auto- en Motorclub is de
Korenweg, tussen de Kampweg en Wisselinkweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring 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 be-
sluit 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 gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 september 2010:
• Vorden, tegenover perceel Kerkstraat 3, tijdelijk plaatsen poffertjessalon    

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

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Ontwerpprojectbesluit 'Velswijkweg 1 Zelhem' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Velswijkweg 1 Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 7 oktober t/m 17 november 2010 voor een ieder ter inzage. Het projectbesluit heeft be-
trekking op het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen, waarbij naast de bestaande
woning tevens een nieuwe vrijstaande woning mag worden gerealiseerd.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00011-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00011-
/NL.IMRO.1876.PB00011-ON01

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpproject-
besluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij bur-
gemeester en wethouders.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Hengelo, Molenenk 4' (melding art.
1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Hengelo, Molenenk 4' voor te be-
reiden. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijfsterrein van Staja BV aan de

Bestemmingsplannen

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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Vergadering commissies
Evaluatie en controle en
Beleidsontwikkeling
Op 13 oktober a.s. vindt een gecom-
bineerde vergadering plaats van de
raadscommissies Evaluatie en con-
trole en Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
19.30 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Presentatie Rondweg Hummelo
De heer De Hoog (provincie
Gelderland) en de heer Beijer (ge-

meente) geven een korte presen-
tatie over de inpassing van de
Rondweg langs Hummelo en flan-
kerende maatregelen op de
Hummeloseweg

• Aanleg particuliere begraaf-
plaats landgoed Het Onstein
in Vorden
B en w vragen de raad in te stem-
men met de aanleg van een parti-
culiere begraafplaats op land-
goed Het Onstein in Vorden

• Bezwaar verzoek herziening
bestemmingsplan recreatie-
woning Roessinkweg in Hengelo

• Wijziging Samenwerkings-
regeling GGD Gelre IJssel

Landelijk wordt gewerkt aan het
gelijk trekken van de werkgebie-
den van de GGD en veiligheidsre-
gio's. Om dit in onze regio te be-
reiken, moeten de Overijsselse
gemeente Deventer naar GGD
IJsselland overstappen en de
Gelderse gemeenten Hattem en
Heerde naar GGD Gelre-IJssel.
Bronckhorst valt onder GGD
Gelre-IJssel en daarom wordt de
raad gevraagd deze wijziging van
de samenwerkingsregeling te
behandelen.

• Actieve informatievoorziening
B en w informeert de raad over de
stand van zaken met betrekking

tot o.a.:
- ontwikkeling onderwijscluster

Rozenstraat Hengelo (Gld)
- uitvoering groenstructuurplan

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst-
horst.nl.

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. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Grif-
fie, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, instellen eenrichtingsverkeer op de Halle-Heideweg, tussen de Aaltenseweg en de Hal-

seweg, en instellen stopverbod op de Halseweg, tussen de Kuiperstraat en de Pausendijk, 9 en
10 april 2011

• Halle, perceel naast Halseweg 58, muziekspektakel, plaatsen van een feesttent en ontheffing
art. 35 Drank- en Horecawet, 9 april van 21.00 tot 02.00 uur en 10 april 2010 van 14.00 tot 23.00
uur, Leuveld events

• Hengelo (Gld), 'Bekveld in het licht' met levende kerststal en muziek en ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet, 22 en 23 december van 16.00 uur tot 22.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

• Zelhem, 't Brinkhuus, verloting tijdens toneeluitvoering, 19 en 20 november 2010, toneelver-
eniging 'Wees een Zegen'

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.

Bouwvergunningen 
• Baak, Toverstraat 3, vergroten jongveestal/werktuigenberging/werkplaats
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 85, vergroten woning
• Drempt, Torenacker 9,  vergroten woning
• Hengelo (Gld), Abbinkdijk 1, vernieuwen twee schuren
• Hengelo (Gld), Hertenweg 1, vernieuwen woning
• Keijenborg, Hengelosestraat 10, bouwen dierenverblijf
• Vorden, Het Hoge 36, bouwen basisschool
• Vorden, Kerkstraat 4, veranderen toilet, cv-ruimte en berging
• Vorden, Ruurloseweg 101, veranderen hekwerk en banken
• Vorden, Schuttestraat 34, vernieuwen woning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19, vergroten schuur
• Zelhem, Baaksekampweg 4, vergroten woning
• Zelhem, De Biesenbusse 14, vergroten woning
• Zelhem, Hummeloseweg 85, plaatsen schoorsteen
• Zelhem, Hummeloseweg 18, vernieuwen berging en carport
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 8, vergroten woning
• Zelhem, Velswijkweg 1, vergroten woning

Kapvergunningen
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 18, 1 eik en 5 berken, geen herplant 
• Rha, Prinsenmaatweg, circa 40 populieren, geen herplant

Aanvragen

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Molenenk 4 in Hengelo met ca. 3,7 hectare. De uitbreiding sluit aan op de bestaande bedrijfsper-
celen langs de zuidzijde van de Molenenk en ligt tussen de Kruisbergseweg en de Zelhemseweg.  

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indie-
nen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter
inzage te liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis en beschikbaar via de website. Dan is er
ook gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4
Steenderen'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 september 2010 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4 Steenderen' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit
plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt
van 7 oktober t/m 17 november 2010 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de
vergroting van het agrarisch bouwperceel naar bijna vier hectare ten behoeve van de uitbreiding
van de melkrundveehouderij op het perceel Kuilenburgerstraat 4 in Steenderen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00847-

VG01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00847-
/NL.IMRO.1876.BP00847-VG01

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

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

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van: 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 12, vergroten woning, ontheffing in verband met het

bouwen voor de voorgevelrooilijn, geldend bestemmingsplan 'Toldijk Noord-West 1990 (artikel
11 WRO)'

• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen longeer- annex opslagruimte, ontheffing in verband met het
overschrijden van de maximale toegestane oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitenge-
bied Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'

De bouwplannen liggen van 7 oktober t/m 17 november 2010 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Maatregelenverordening IOAW en IOAZ vastgesteld  
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 23 september 2010 de
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ vastgesteld. De verordening ligt voor iedereen ter inzage
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is de verordening hier
verkrijgbaar. U kunt de verordening ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Digitaal loket � Regelgeving. De verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Vorden, in verband met asfaltwerkzaamheden is de Baakseweg, tussen de Eldersmaat en
Riethuisweg, op 11 en 12 oktober a.s. afgesloten. 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 weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 oktober t/m 17 november
2010 voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00043-

VG01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via ht-
tp://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00043-
/NL.IMRO.1876.OB00043-VG01

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

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

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

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

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

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

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

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

FUND AMENT  V OO R  O NB E ZO R GD  BO UWEN

T2architecten

K r uis ber g s ewe g  9 , 7255  A G H eng elo  (Gld ) Po s tbus  47 , 7255  ZG H eng elo  (Gld ) 

T 0575  46  19  21 F 0575  46  11  57 @ info @ t2 g r o ep.nl   I www .t2 a r chitecten.nl
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Bouw- of verbouwplannen?
Kom 9+10 oktober naar ons open weekend
en haal deze extra voordelige waardecheque op!

LAATSTE KANS OP DUBBELGLAS 
SUBSIDIE! € 35 p/m2

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

betaal ook op de aanschaf 6%
btw

ALLEEN TIJDENS 
OPEN WEEKEND

9 + 10 OKTOBER 
Denkt u alleen nog maar na over of heeft u zelfs concrete plannen 
voor het plaatsen van nieuwe kozijnen, het vervangen van de 
voordeur of de aanschaf van nieuwe luiken? 
Kom dan zeker tijdens ons open weekend 
tussen 11.00-17.00 uur even naar onze 
showroom en vraag naar de waardecheque 
waarmee u tot 31 maart profiteert van 
onze 6% actie.
Want alleen bij Huntink Kozijnen betaalt u niet alleen over de 
arbeidskosten 6% btw, maar ook op de aanschaf! En dat scheelt 
toch 13%. Bovendien: snelle beslissers profiteren dit jaar nog van 
de aantrekkelijke dubbelglas subsidie!

Kies bewust! Kies kunststof! 
Mooi, duurzaam en onderhoudsvrij.

OPEN HUIZEN ROUTE 9 OKTOBER

ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

U kunt deze woningen zonder afspraak bezichtigen. De bewoners leiden u zelf rond.

Voor nadere informatie is de makelaar bereikbaar op tel.nr. 06 - 5420 8517.

Kijk ook op www.kleinhesselinkmakelaars.nl of www.huislijn.nl
hier vind u meer informatie over deze woningen.

0314 625113 Prinses Irenestraat 3
info@klein-hesselink.nl 7021 CG Zelhem

ZELHEM BERGSTRAAT 36

Een goed onderhouden helft van een dubbele
woning met vrijstaande stenen garage en 
tuin met tuinhuisje, gunstig gelegen t.o.v. 
basisschool en centrum.
• Perceelopp. ca. 268 m2.
• Inhoud woning ca. 343 m3.
Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

ZELHEM RUBENSSTRAAT 15

Nabij scholen en sportaccommodatie gelegen,
een goed onderhouden helft van een dubbele
woning met aangebouwde garage/berging.
• Perceelopp. ca. 249 m2.
• Inhoud woning ca. 350 m3.  
Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

ZELHEM MAGNOLIAWEG 2

Een goed onderhouden vrijstaande 
semi-bungalow met garage.
Op loopafstand van alle voorzieningen. 
• Perceelopp. ca. 612 m2.
• Inhoud woning ca. 500 m3.
Vraagprijs: € 324.000,- k.k.

ZELHEM HUMMELOSEWEG 20

Een goed onderhouden vrijstaande woning,
met vrijstaande stenen garage en ruime tuin,
gelegen op een royale kavel.
• Perceelopp. ca. 533 m2. 
• Inhoud woning ca. 410 m3. 
Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

ZELHEM JUTTEPAD 1 

Op een zeer royale kavel gelegen een
riante vrijstaande woning met dubbele garage.
Deze woning is van alle gemakken voorzien.
• Perceelopp. ca. 605 m2. 
• Inhoud woning ca. 400 m3. 
Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

ZELHEM PIET MONDRIAANSTRAAT 3

Prachtig gelegen op een royale kavel, aan de rand
van de wijk Schildersoord, een semi-bungalow
met garage en tuin. De woning is zeer geschikt
voor inwoning of praktijk, kantoor aan huis.
• Perceelopp. ca. 420 m2. 
• Inhoud woning ca. 375 m3. 
Vraagprijs: n.o.t.k.

DOETINCHEM DEN UYLPLEIN 9

In het appartementengebouw “Parksteate”, 
op de begane grond gelegen een 
3 kamer appartement met terras en een 
gemeenschappelijke achter tuin. Gesitueerd 
in een rustige woonwijk, nabij NS station.
• Woonopp. ca. 80 m2.
• Inhoud woning ca. 230 m3.
Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

HALLE DORPSSTRAAT 51A

Aan rustige straat in het centrum gelegen, 
een riante villa met inpandige garage (37,5 m2) en
4 parkeerplaatsen. De woning is luxe afgewerkt
en geheel onderkeldert.
• Perceelopp. ca. 833 m2.
• Inhoud woning ca. 1700 m3.
Vraagprijs: € 645.000,- k.k.

HENGELO PLATAANWEG 14

Gelegen in een knusse woonwijk aan de rand
van het dorp, nabij de rondweg, een goed 
onderhouden hoekwoning
met vrijstaande stenen garage en tuin.
• Perceelopp. ca. 245 m2.
• Inhoud woning ca. 325 m3.
Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

ZELHEM HYACINTHWEG 1

Gelegen op een riante kavel van ca. 1600 m2,
midden in een woonwijk en op korte afstand
van het centrum een royale vrijstaande woning
met diverse schuren en besloten tuin.
• Perceelopp. ca. 1600 m2.
• Inhoud woning ca. 480 m3.
Vraagprijs: € 329.000,- k.k.
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Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 40
van 4 t/m 9 

oktober 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl
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“Het kanon blijft er enkele dagen
staan, zodat belangstellenden het
kunnen bekijken. Daarna gaat het on-
der dak voor opslag. Bij bepaalde eve-
nementen zoals een open dag wordt
het tentoongesteld”, zegt Jean Kreu-
nen van het museum. Woensdag 29
september kwam het kanon per
vrachtwagen uit Finland aan bij het
museum. Het was een hele klus om
het zware kanon op de plek te krijgen
voor het museum. De eerste heftruck
was te klein. Na enige tijd kwam er

een grotere heftruck die het kanon uit
de vrachtwagen tilde. 
Het kanon van 5000 kilogram ver-
keerd in een goede staat en is na een
lange speurtocht in Finland ontdekt.
Het kanon, type M31 is origineel en in
1931 in Duitsland gebouwd. Ze zijn in
grote getale aan Rusland verkocht. Na
de Duitse inval in Rusland op 22 juni
1941, genaamd Operatie Barbarossa,
werden vele van deze kanonnen door
de Duitsers buit gemaakt. Ze hebben
ze zelf weer in gebruik genomen als

luchtafweerkanonnen. Aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog zijn er
veel kanonnen naar Finland verhuisd
en daar na de oorlog in een Fins mili-
tairdepot opgeslagen. Recentelijk zijn
een aantal kanonnen vrijgegeven voor
musea en de rest is vernietigd. 
Het Achterhoeks Museum 1940-1945 is
bijzonder blij dat zij één van de geluk-
kige Europese musea is die in aanmer-
king is gekomen voor zo’n kanon. “On-
danks ruimtegebrek in het museum
konden we dit niet laten lopen. Hier
kom je niet meer aan. Het heeft een ei-
gen verhaal en het past bij onze collec-
tie”, zegt Kreunen enthousiast.

Duits/Russisch kanon voor
Museum '40 - '45

Hengelo - Het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo is sinds kort in
het bezit van een Duits/Russisch luchtafweerkanon, type M31. Het kanon
weegt vijf ton en is tijdelijk geplaatst voor het museum naast het Duits
luchtafweerkanon en het Duits schuilbunkertje.

Het kanon gaat voorlopig in opslag.

Voor diegenen die ook nog willen pro-
fiteren van de huidige dubbel glassub-
sidie wordt het de hoogste tijd om tot
actie over te gaan. Afhankelijk van het
aantal te plaatsen vierkante meters
kan de subsidie namelijk aardig oplo-
pen en wel tot een maximale vergoe-
ding van ¤ 1100,-. Aangezien deze re-

geling dit jaar afloopt, is de subsidie
nog tot 31 december aan te vragen.
Echter is de subsidiepot eerder op, dan
houdt het echt op!

Huntink Kunststof Kozijnen is al tien
jaar lang een gerenommeerd adres.
Door de productie van kozijnen, deu-
ren en luiken in eigen huis, staat het
bedrijf voor jarenlange expertise en
een geheel eigen hoogstaande kwali-
teit. In de showroom krijgt u een goed
beeld van de verschillende mogelijk-
heden betreffende uitvoeringen en
kleuren, en helpen de medewerkers u
met gedegen advies een weloverwo-
gen keuze te maken. De kunststof ko-
zijnen van Huntink voldoen aan de
KOMO-eisen, zijn SKG gecertificeerd
en voorzien van Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen.

De kunststof deuren van de show-
room aan de Gildenweg 20 te Zelhem
staan op 9 en 10 oktober tussen 11.00
en 17.00 uur wagenwijd open, dus
wandel gerust even binnen en vergeet
niet om naar die cheque te vragen.

Bijzondere 6% BTW actie bij
Huntink Kozijnen

Zelhem - Huntink Kunststof Kozij-
nen heeft dit weekend wel een heel
unieke actie. Tijdens de open zon-
dag in Zelhem en de zaterdag er-
voor kan een ieder met plannen
voor het plaatsen van nieuwe kozij-
nen, het vervangen van de voor-
deur of de aanschaf van luiken, een
bijzondere waardecheque opha-
len. Met deze waardecheque profi-
teert u bij Huntink Kozijnen tot 31
maart 2011 niet alleen van het lage
6% BTW tarief op de arbeidskos-
ten, maar krijgt u tevens een aan-
vullende 13% korting op de aan-
schaf van kunststof kozijnen, deu-
ren en luiken. Zodat u in feite ook
op de aanschaf slechts 6% BTW be-
taald.

Het eerste half uur stond in het teken
van duels waarin SHE erg scherp en af
en toe te scherp was. Over en weer
kwamen er kleine kansjes, maar uitge-
speelde kansen waren daar niet bij. De
eerste goal in de 41e minuut van de
wedstrijd kwam dan ook niet uit een
vloeiende aanval voort. Joel Besseling
kreeg de bal in de zestien aangespeeld
door Jasper Kamphuis, daar frommel-
de Besseling zich langs wat tegenstan-
ders om vervolgens de bal achter de
keeper te werken. Met de één nul op
het bord zou het makkelijker voetbal-
len moeten worden, niets was echter
minder waar. Een moment van wat
minder scherpte leidde twee minuten
later de 1-1 in. Één van de lange spit-
sen van SHE kopte de bal door waarop
een andere spits vrij op de goal af kon,
hij schoot raak. Aan deze goal hing
wel een sterke buitenspellucht maar
de scheidsrechter wuifde het vlagsig-
naal van de grensrechter weg. De rust-
stand was 1-1. Na rust veranderde er
weinig aan het spelbeeld. Met wat

snelle middenvelders wist Sociï echter
toch wat meer druk te houden. Dit
leidde uiteindelijk in de 69e minuut
de 1-2 in. De ingevallen Kevin Esselink
stoomde op vanaf het middenveld en
bediende Teun Loman die daarop
broer Gert-Jan aanspeelde. Gert-Jan
kapte de bal en schoot de bal gedeci-
deerd in de kruising, de keeper stond
op het verkeerde been en was kans-
loos. SHE ging vervolgens één op één
spelen en hanteerde de lange bal. Op
een scherpe kopbal na leidde dit tot
weinig gevaar. Sociï profiteerde in de
90e minuut van de ruimte en Teun Lo-
man verdiende een penalty. Helaas
schoot Gert-Jan Loman deze te slap in.
Hierdoor bleef er nog even druk, maar
uiteindelijk werden de drie punten
mee naar huis genomen. Volgende
week speelt Sociï thuis tegen nummer
twee Anadolu '90.

UITSLAGEN
SHE 1 - Sociï 1 1-2, Sociï 2 vrij, Sociï 3 -
Vorden 5 2-0, Sociï 4 - Erica '76 7 4-1,
Warnsveldse Boys 5 - Sociï 5 6-2

PROGRAMMA
Sociï 1 - Anadolu '90 1, Sociï 2 - Pax 4 ,
Brummen 5 - Sociï 3, SHE 4 - Sociï 4, So-
ciï 5 - Zutphen 4

Sociï
Wichmond - Sociï moest op zondag
naar het altijd lastige SHE. Deze te-
genstander staat vanuit het verle-
den bekend om haar fysieke spel.
Dit kwam ook in de wedstrijd tot
uiting.

Na de officiële opening op de Hout-
markt in Zutphen - gaan de tientallen
tapkranen open. Tot 18.30 uur kunnen
de bezoekers ruim twintig verschillen-
de soorten bokbier proeven. Op de tap
staan de namen van de bekende mer-
ken, maar ook minder bekende
brouwsels, zoals het Zutphense Han-
zebock, vinden hun weg naar de bier-
liefhebbers. Hoogtepunt van de Natio-
nale Bokbierdag is de optocht, die be-
staat uit bijna honderd deelnemers.
Klassieke motoren, oude brandweer-
wagens, muziekkorpsen, showorkes-
ten, koetsen en natuurlijk de nostalgi-
sche bierwagens voortgetrokken door
fraai opgetuigde paarden zorgen voor
een schitterend schouwspel. Verdeeld
over de Bokbiermarkt staan drie ver-
schillende podia, waarop verschillen-
de bands hun beste beentje voorzet-
ten. De Sleppers heeft een vaste schare
fans in de regio, die zeker en vast op
de Bokbierdag aanwezig zullen zijn.
The Real Time Showband is alles wat

de naam belooft. The Heinoos zijn
nieuw op de Nationale Bokbierdag,
maar bestaat uit gelouterde muzikan-
ten, waaronder ex-Normaal-lid Jan
Kolkman. De nostalgische optocht en
de groots opgezette bokbiermarkt met
diverse optredens trekken dit jaar
naar schatting weer zo'n ruim 125.000
bezoekers. De toegang is gratis. Meer
nieuws en achtergronden zijn te vin-
den op www.bokbierdag.nl. De organi-
satie twittert ook. Twitter mee via
Twitter.com/bokbierzutphen. 

Organisator Cor ten Barge ziet het eve-
nement elk jaar verder groeien. "De
Nationale Bokbierdag is een evene-
ment voor het hele gezin. Veel mensen
gaan eerst de optocht kijken en pak-
ken vervolgens een biertje op de
markt. Voor steeds meer mensen is het
evenement ook een soort reünie. De
Nationale Bokbierdag is voor een beet-
je bierliefhebber een fijne ontmoe-
tingsplaats." 

De belangstelling voor het evenement
dat op zondag 10 oktober voor de veer-
tiende keer gehouden wordt is nog
steeds groeiend. "Bezoekers komen

van heinde en verre. Dat is mooi, maar
het gaat ons om de sfeer van het eve-
nement. De kwantiteit is niet belang-
rijk. Als het kwalitatief allemaal in or-

de is en het is gezellig voor zowel jong
als oud, dan weten steeds meer men-
sen je te vinden. Zo blijkt."

Centrum in Zutphen in teken van spektakel voor jong en oud

Bokbierdag
Zutphen - Een levende voorstelling van de Nachtwacht, een showrijk trom-
petterkorps te paard, tal van koetsen en natuurlijk talrijke historische
bierwagens. De nostalgische optocht tijdens de veertiende Nationale Bok-
bierdag op zondagmiddag 10 oktober in Zutphen wordt een heel bijzon-
dere.

Onder de ongeveer dertig goede oplos-
singen werd het nieuwe  boek 'Blade-

ren' van Jan Wagenvoort verloot. De
winnaar was B. Stegeman Warfveen-

dijk 2 in Laren. Het boek werd door Ge-
rard de Ruiter coördinator van 't On-
derholt uitgereikt aan de familie Ste-
geman.

Agrariche Natuurvereniging 't Onderholt Prijs uitgereikt
Vorden - Op de Castle Fair in Vorden stond de Agrarische Natuurvereni-
ging 't Onderholt met een prijsvraag over takken van fruitbomen, Er ston-
den 6 takken en deze moesten in de goede volgorde gezet worden.
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Hoveniersbedrijf Kettelerij werd hal-
verwege de vorige eeuw door Herman
Kettelerij (de vader van Harrie) opge-
richt. Senior gaat er eens goed voor zit-
ten en vertelt dat er in de beginjaren
met ‘zelfstandig werken‘ bijna geen
droog brood was te verdienen. Her-
man: ‘Ik wilde destijds onze huidige
woning aan de Zutphenseweg kopen.

Ik hield mij toen al bezig met onder
meer het onderhoud van tuinen en bij
deze woning was een flink stuk grond
bij. Mevrouw Hofs was de eigenaresse
van de woning. Zij wilde in eerste in-
stantie niet verkopen. Jaren later
(1983) kreeg ik die mogelijkheid wel.
Ik werkte vanaf het begin al samen
met mijn broer Jan (overleden in 1972)
en broer Jaap. ‘Geld had ik niet maar
ik hield wel van goed eten’, zo grapt
Herman.
‘Het was hard ‘aanpoten’. In het begin
hadden we drie dagen per week werk
in de tuin van de pastorie van domi-
nee Janssen. Daar verdienden we 2,50
gulden per dag mee. Ook waren we
een dag in de week bij de boerenleen-
bank werkzaam. In het voorjaar en de
zomer genoeg werk en dus moesten
wij naarstig op zoek naar werk in de
wintermaanden. We konden toen één
dag in de week de zes lokalen van de
christelijke school schoonmaken. In-
clusief het stoken van de ketel beur-
den we op jaarbasis in totaal 800 gul-
den. Toch blij dat we dit werk hadden’,
zo zegt Herman Kettelerij. Broer Jaap
kijkt eveneens met gemengde gevoe-
lens over die periode in zijn leven te-
rug en zegt: ‘Alvorens ik bij Herman
en Jan aan de slag ging, heb ik vijf jaar
bij Hotel Bakker gewerkt. Praat me
niet over de werkzaamheden in de
christelijke school. Eerst altijd de hou-
ten vloeren schrobben, dan dweilen,
niks geen leuks aan’, zo zegt hij.

Herman: ‘Ze noemden ons altijd ‘De
drie jongens van Kettelerij’. Wat jaren
later hadden we over opdrachten niet
te klagen en hadden wij zelfs circa 12
man personeel’. In 1979 kwam ook
Harrie, de zoon van Herman in het be-
drijf. ‘Ik moest van mijn vader eerst
‘de voeten bij een ander onder de tafel
steken’, om op die manier het vak te
leren’, zo zegt Harrie Kettelerij die na

de tuinbouwschool in Borculo te heb-
ben bezocht, een tuinbouwopleiding
(en leraren opleiding) in Zwolle en
Velp ging volgen. Ook volgde Harrie de
studie tuinarchitectuur en bloemsier-
kunst. Toen Harrie bij de broers ging
werken, werkte Gerard Arends daar al
een poos. Harrie en Gerard werden
collega’s, daarna kwam de liefde in
het spel en zijn ze inmiddels al jaren-
lang levenspartners.

Harrie en Gerard voelen elkaar in hun
dagelijks werk ook goed aan en zo ge-
ven beiden aan: ‘De afgelopen jaren
hebben er hier diverse veranderingen
plaats gevonden, maar de honger naar
het vak is altijd gebleven. De term
‘dicht bij mens en natuur’ en ‘bijzon-
der door eenvoud’, vinden Harrie en
Gerard zeer treffend. Buiten de stijlvol-
le boeketten zijn beiden ook zeer ge-
specialiseerd in wat zij noemen ‘gele-
genheid-bloemwerk‘. Bij Bloembinde-
rij Kettelerij is het aanbod aan produc-
ten enorm verbreed. Zo bevat de col-
lectie diverse internationale produc-
ten en snuisterijen voor jong en oud.
Niet alledaagse soorten bloembollen,
waaronder herfstbloeiende krokussen
en tuincyclamen. Verder buitenplan-
ten van zeer gewone tot zeer bijzonde-
re soorten, geschikt voor tuin en ter-
ras. Binnen het huidige bedrijf is ook
het ontwerpen van terrassen en tui-
nen en het geven van adviezen een be-
langrijk onderdeel geworden. ‘Door
deze verbreding kun je uiteindelijk
spreken van ‘Kettelerij Totaal’, zo zeg-
gen Harrie en Gerard. De karakteristie-
ke ligging van het bedrijf als centrum
van het plan ‘Hof van Kettelerij’ biedt
ruime parkeergelegenheid, ook voor
minder validen in een ambiance van
rust en ruimte. Wat met name ‘good-
old’ome Jaap zeer aanspreekt is dat
kleindochter Ilona de klanten in de
winkel helpt.

De oude generatie Kettelerij

Op een olde bakfietse naar de klanten

Vorden - Herman en Jaap Kettelerij vonden het maar wat prachtig om
voor hun ‘olde bakfietse’ te poseren. Een bakfiets met voor beide broers
een nostalgische waarde. Jaap: ‘Ik weet nog goed dat wij in de jaren vijftig
een opdracht kregen om in Warnsveld een tuin in orde te maken. Wij heb-
ben deze bakfiets voorzien van koplampen, vervolgens volgeladen met at-
tributen en al fietsend en puffend naar Warnsveld gereden. 's Morgens
om half acht de deur uit en 's avonds om half negen weer terug in Vorden.
Een lange dag dat wel, maar zo ging dat vroeger, hard en lang werken’, zo
zegt Jaap Kettelerij.

Jaap en Herman Kettelerij.

Kom kijken en geniet van al het moois
dat de kinderen te bieden hebben. Kin-
deren en donateurs kunnen gratis
naar binnen. De uitvoering wordt ge-
houden in de Hessenhal te Hoog-Kep-

pel. Meer informatie is te vinden op de
website www.de-sperwer.nl

Men is van harte welkom bij gymver-
eniging 'De Sperwer'!

Uitvoering 'de Sperwer'

Hoog Keppel - Gymnastiekvereniging 'De Sperwer' houdt zaterdagmiddag
9 oktober haar jaarlijkse uitvoering. De deelnemers gaan er iets geweldigs
van te maken. Alle turners, turnsters en dansers nemen u op deze middag
mee op reis, de wereld rond.

Vanaf medio september tot eind april
komen de kaarters wekelijks bij el-
kaar. Voor de kenners: er wordt Am-
sterdams geklaverjast. Naast het kaar-

ten staat de gezelligheid voorop. Lijkt
het u gezellig om mee te komen kla-
verjassen of jokeren? Nieuwe kaarters
zijn van harte welkom. 

Ook een keertje op proef meedoen is
mogelijk. Aanmelden mag (dhr. Eijkel-
kamp, tel. 552818), maar is niet nood-
zakelijk. Men kan gewoon op maan-
dagmiddag naar Plaza komen.

55+ Kaartclub 
zoekt klaverjassers
Vorden - Wekelijks komen ruim 30
klaverjassers en jokeraars van de
55-plus kaartclub bijeen voor een
gezellige kaartmiddag. Ze doen dat
op maandagmiddag bij Plaza.

Het is alweer voor de veertiende keer
dat er een Presentatiemagazine ver-
schijnt. Ruiterman blikte terug op de
vorige edities die zijn uitgegeven. Hij
bedankte de selectie van Pax 1, de
sponsoren, Ab Meenkink van Inline
Design, Wilco Lanters, Drukkerij Wee-
vers Vorden en anderen die hebben
meegewerkt. Na de overhandiging van

het eerste exemplaar aan de Pax-voor-
zitter, kreeg Ab Meenink (vormgeving)
een exemplaar aangeboden. Wilco
Lanters, redactionele medewerking,
was niet aanwezig. De Presentatiema-
gazine ziet er professioneel uit en ver-
schijnt in een oplage van duizend
stuks. De foto’s zijn gemaakt door Jan
van den Brink en Rob Vermeulen. 

Voorzitter Erwin ten Kate was vol lof
over de Presentatiemagazine. Hij had
veel waardering voor iedereen die zich
hiervoor had ingezet. In het bijzonder
bedankte hij de sponsoren die voor de
vereniging heel belangrijk zijn. Ook
Fred Ruiterman, die vanaf de eerste
editie betrokken is, kreeg waarderen-
de woorden voor zijn grote inzet. Na-
mens de spelers van Pax 1 bedankte
Sander Peelen iedereen die had mee-
gewerkt. Leider Henry Ankersmid
deed dat namens de begeleiding.

Presentatiemagazine Pax uitgereikt

Hengelo - In het clubhuis van Pax werd zondag 26 september, na afloop
van de wedstrijd Pax tegen Doetinchem (3-0), het Presentatiemagazine van
Pax 1 gepresenteerd. Veel sponsoren waren hierbij aanwezig. Fred Ruiter-
man (coördinator) overhandigde het eerste exemplaar aan Pax-voorzitter
Erwin ten Kate.

Pax-voorzitter Erwin ten Kate (links), Ab Meenink (midden) en Fred Ruiterman met het Presentatiemagazine.
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Bij Vivante kunt u oneindig veel com-
bineren. De juiste kleuren, materialen
en kwaliteiten. De winkel is tijdens uw
aanwezigheid gewoonweg even uw
domein. U kunt alles uitstallen, naast
elkaar leggen, stapelen; wat u maar
wilt. Want winkelen bij Vivante is
vooral leuk! En als u het op prijs stelt,
dan helpen de binnenhuisadviseurs u
ter plaatse ook nog eens flink op weg.
U krijgt altijd eerst een overzichtelijke
en complete offerte. Pas daarna wor-
den de materialen geknipt, geconfecti-
oneerd of gesneden. Alle materialen
die u bij Helmink koopt, worden bij u
thuis bezorgd en vakkundig geinstal-
leerd.
Met het nieuwe Vivanteconcept biedt
Helmink u een belevingswinkel die
aan de hoogste eisen voldoet. Een win-
kel waarbij U centraal staat! U mag
van Vivante verwachten dat deze voor-
op loopt in de ontwikkelingen. Met de
nieuwe actuele collectie biedt Hel-
mink u een ruime keus aan kleuren,
materialen en kwaliteiten, zodat U tot
combinaties kunt komen die werke-
lijk uniek zijn en vooral bij U passen.
Helmink houdt het inrichten van uw
woning betaalbaar mede dankzij haar
eigen label. U treft de stoffen en mate-
rialen van geselecteerde bekende mer-
ken, zoals Luxaflex, Eijffinger, Arte-
lux, JAB, Van den Acker, Forbo Floo-
ring, Arte, Parade, Bonaparte, Desso
en Quick-Step.
Kiest u voor flinke veranderingen in
uw interieur of staat u voor een ver-
huizing? Maak dan gebruik van een
interieurarchitect! Voor slechts ¤ 500.-
komt de interieurarchitect bij u op be-
zoek, maakt een inrichtingsplan (plat-
tegrond), gecombineerd met advies
over kleuren, verlichting, vloerbedek-
king en gordijnen. En kiest u ervoor
om uw nieuwe gordijnen en vloerbe-
dekking te bestellen, dan ontvangt u
ook nog een fikse korting op eerderge-
noemde kosten.

Het werk van de stoffeerder wordt bin-
nen Vivante naar waarde ingeschat.
Het inzicht, de kennis en ervaring van
de stoffeerder maken namelijk het
grote verschil bij woninginrichting.
Oog voor detail, creativiteit, liefde
voor producten en interieurs… ze be-
palen voor een groot deel de kwaliteit
van onze dienstverlening. Daarom
zijn stoffeerders van Vivante absolute
professionals. Vakmensen die u graag
en zorgvuldig van dienst zijn. Vivante
verzorgt uw complete interieur, zowel
voor bedrijven als voor particulieren.
Van ontwerp en advies tot uitvoering,
Helmink heeft alles in huis. Vivante
komt met een gedegen interieur en
kleuradvies en creatieve oplossingen
in de winkel maar ook vrijblijvend bij
u thuis. Trendy, creatief, eerlijk en ac-
tueel zijn de sleutelwoorden. De kwa-
liteit en deskundigheid zit in de keuze
van vloerbedekking, gordijnen, be-
hang, zonwering en het aanbrengen
daarvan door de eigen medewerkers.
Naast het Vivante concept komt Hel-
mink Wonen ook met een uitbreiding
in maatwerk meubelen. Uw fauteuil
of bank is aan te passen aan uw zit-
diepte, zithoogte of armleggerhoogte.
Door de unieke combinatie van lami-
naat, vinyl, parket, gordijnen, behang
en zonwering met de uitgebreide
meubelafdeling kunnen zij u het com-
plete plaatje laten zien. Helmink is
klaar voor de toekomst, de volgende
generatie staat inmiddels in de start-
blokken. Twee zonen van Henri Hel-
mink, t.w. Jeroen en Marco, zijn in-
middels al enkele jaren in het bedrijf
werkzaam. Helmink Wonen is t/m
woensdag 13 oktober gewoon ge-
opend, al zal er enige overlast zijn
door bouwactiviteiten. Tot 10 oktober
kunt u nog profiteren van de vele
stuntaanbiedingen in de verbou-
wingsopruiming. Op 15 oktober her-
opent Helmink de deuren van de nieu-
we inspirerende Vivante winkel in Vor-
den

Vivante Helmink officieel geopend op 15 oktober

Verbouwing bij Helmink
Wonen!

Vorden - Al maanden zijn vele mensen druk in de weer met het ombou-
wen van de winkel aan de Zutphenseweg. Een complete metamorfose
waarbij vooral de woningtextiel afdeling in een nieuw jasje wordt gesto-
ken. Vanaf 15 oktober kunt u bij Helmink kennismaken met het nieuwe
woningtextielconcept Vivante.

Een aantal oud-leden van het jonge-
renkoor uit Gendringen, wilde niet
met het zingen stoppen en begon, on-
der de bezielende leiding van Henk
Striekwold, een eigen koor. Nog steeds
staan enkele van de eerste leden op de
ledenlijst, maar het koor is ondertus-
sen wel gegroeid, zowel in aantal als
ook in kwaliteit. Je bent een kamer-
koor als je repertoire er naar is en je
per stem (van bas tot sopraan) niet
meer dan zes personen hebt.

Het eerste oefenlokaal van het koor
was de tuinkamer van het oude hotel
‘Het Posthuis’ in Gendringen. In die
tijd was LP, (zo’n ouderwetse zwarte
schijf met muziek) ‘Rumours’ van
Fleedwood Mac een geweldige hit.
Tuinkamer werd vrij vertaald tot ‘Gar-
denroom’ en de zangers ‘Garden Ru-

mours’. Tegenwoordig repeteren we in
het klooster in Ulft. 
Dirigent is Joost Hekel. Joost studeerde
klarinet bij Ru Otto en Walter Boey-
kens in Amsterdam en Rotterdam en
historische klarinet bij Eric Hoeprich
aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Hij speelde met meerdere
ensembles in heel Europa en de V.S. en
speelde o.a. in het Gelders Orkest, Rot-
terdams Philharmonisch Orkest en
het Orquesta Philarmonica de Gran
Canaria met moderne klarinet. 
Met historische klarinet is hij regelma-
tig te gast bij barokorkesten in heel Eu-
ropa, zoals Floriligium Musicum, Il
Fondamento, Wiener Akademie en La
Stagione Frankfurt en bij de authen-
tieke blazerensembles Octophorus en
Ottetto Amsterdam. Joost Hekel nam
een CD op met trio's van Stravinsky en

Bartok en een CD met Boheemse solo-
concerten. Joost Hekel is tevens musi-
coloog en concertorganisator. 
Het repertoire, kamermuziek, is een
combinatie van liefdesliedjes uit de
middeleeuwen tot nu met andere we-
reldlijke werken, maar alles op basis
van korte stukjes muziek. In live@ide-
aal.org zal het koor onder andere de
tango ‘Boutade’ over het gure Neder-
landse klimaat van P.A. de Génestet,
op muziek gezet door Jetse Bremer,
‘Mattona mia cara’ van Orlando di Las-
si en volksliedjes zoals ‘Sur le pont’ in
een bewerking van Vic Nees ten geho-
re worden gebracht.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bij-
wonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Garden Rumours op podium
LIVE@IDEAAL.ORG

Bronckhorst - Woensdagavond 13 oktober 2010 zal het koor ‘Garden Ru-
mours’ tussen 20.00 en 22.00 uurlive optreden in het programmalive@ide-
aal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. 
De naam van het kamerkoor klinkt onverwacht, maar heeft alles te ma-
ken met de oorsprong van het koor, dat in september 1988 als koor begon
te repeteren.

WABO
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO)
in werking getreden en heeft ervoor
gezorgd dat er nu gesproken moet
worden van een omgevingsvergun-
ning. Genoemde omgevingsvergun-
ning kan nodig zijn als een burger of
een bedrijf op een bepaalde plek iets
wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprich-
ten of gaan gebruiken. De 25 vroegere
vergunningen, ontheffingen en mel-
dingen (toestemmingen) op het gebied
van ruimte, bouwen, milieu, natuur
en monumenten zijn gelntegreerd tot
één omgevingsvergunning. Er is dus
nog maar één vergunningsaanvraag
nodig voor het gehele project.

WAT IS ER VERANDERD?
Met de invoering van de Wabo is er
veel veranderd, niet alleen procedu-
reel, maar tevens zijn de vereisten voor
vergunningsvrij bouwen veranderd.
Niet voor elk bouwplan is een omge-
vingsvergunning nodig. De voormali-
ge bouwvergunning maakte onder-
scheid tussen vergunningsvrij, lichte
bouwvergunning en een reguliere
bouwvergunning. De voorschriften

voor vergunningsvrij bouwen waren
opgenomen in het Besluit bouwver-
gunningsvrije- en bouwvergunning
plichtige bouwwerken (Bblb). Met de
komst van de omgevingsvergunning is
het Bblb komen te vervallen. Wanneer
een bouwwerk vergunningsvrij kan
worden opgericht is geregeld in het
Besluit omgevingsrecht (Bor). De in-
voering van het Bor heeft er onder
meer voor gezorgd dat de mogelijkhe-
den om vergunningsvrij te bouwen
zijn verruimd.
De belangrijkste wijzigingen ten aan-
zien van vergunningsvrij bouwen op
een rij:
• De lichte bouwvergunning is ver-

dwenen.
• Vergunningsvrij bouwen is ook bij

niet-woningen mogelijk. Dit bete-
kent onder meer dat er een jacuzzi
of zwembad in de tuin gebouwd
mag worden zonder vergunning.

• Het verschil tussen aan- en uitbou-
wen en bijgebouwen en overkappin-
gen is verdwenen.

• Een aantal bouwwerken is toege-
voegd aan de lijst, hierbij valt te den-
ken aan bouwwerken ter ondersteu-
ning van bouwwerkzaamheden. Te-
vens zijn de mogelijkheden voor het
vergunningsvrij bouwen van een
dakkapel verruimd.

• Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen 1. vergunningsvrij bouwen en 2.
vergunningsvrij bouwen en bestem-
mingsplan. Hieronder een nadere
toelichting hierop.

VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN
In het Besluit omgevingsrecht (Bor)
staat een lijst van bouwwerken die ver-
gunningsvrij kunnen worden ge-
bouwd. Bij deze categorie dient het
bouwplan te worden getoetst aan het

bestemmingsplan. Voldoet het bouw-
plan aan het bestemmingsplan en het
voldoet aan de vereisten zoals gesteld
in artikel 3 dan is er geen omgevings-
vergunning nodig voor de activiteit
bouwen. Voldoet het bouwplan niet
aan het bestemmingsplan (er is dus
sprake van planologisch strijdig ge-
bruik) dan moet voor de strijdigheid
met het bestemmingsplan een omge-
vingsvergunning worden aange-
vraagd. Er moet een omgevingsver-
gunning worden aangevraagd voor
planologisch strijdige gebruik. De acti-
viteit bouwen blijft vergunningsvrij! 

VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN EN
BESTEMMINGSPLAN
In het Bor staat ook een lijst van bouw-
werken die vergunningsvrij kunnen
worden gebouwd en gebruikt. Als het
bouwwerk in deze lijst voorkomt, dan
is er geen omgevingsvergunning no-
dig. Het bouwplan hoeft bij toepassing
van dit artikel niet te worden getoetst
aan het bestemmingsplan en mag
daar dus mee in strijd zijn.

ROL T2 ARCHITECTEN
Verandering roepen over het alge-
meen ook weer vragen op. Om deze
vragen zo goed mogelijk te beantwoor-
den gaat T2 Architecten, met ingang
van zaterdag 9 oktober 2010, maande-
lijks op de tweede zaterdag een inloop-
morgen organiseren. Daar kan men
vrijblijvend terecht met al de vragen,
plannen etc. Voor een zo goed moge-
lijk advies is het aan te bevelen om (in-
dien in bezit) tekening(en) en / of foto's
van de bestaande situatie mee te ne-
men. Verder wordt op de website van
T2 Architecten (www.t2architecten.nl)
uitgebreid aandacht besteed aan dit
onderwerp.

T2 Architecten speelt in op invoering
nieuwe omgevingsvergunning
Hengelo - T2 Architecten, gevestigd
in de voormalige Brouwersmolen
aan de Kruisbergseweg 9 is een
kleine, platte organisatie die zich
bezig houdt met alle facetten van
de bouw. De ervaring met het vak is
lang (ruim 30 jaar) en derhalve de
opgebouwde referentielijst ook.
Ter verduidelijking een aantal con-
crete voorbeelden uit de regio:
Landgoed Obbinkmark (Zelhem),
bioscoop Cine-City (Doetinchem)
en tandartsen- praktijk Donker-
Borghouts (Hengelo Gld).
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Door de invoering van de Wabo hoeft
u bij een vergunningaanvraag niet
meer te overleggen met allerlei ver-
schillende instanties of afdelingen
van de gemeente of provincie. De Om-
gevingsvergunning vraagt u met één
aanvraagformulier en met één proce-
dure bij uw gemeente aan. Vooraf-

gaand kunt u via het ‘Omgevingsloket
online’ een vergunningcheck doen. U
voert dan uw locatie en werkzaamhe-
den in. Vervolgens ziet u of u vergun-
ningplichtig of meldingplichtig bent.
Of geen van beide.
Ook vergunningen op het gebied van
natuurbescherming en flora en fauna

haken aan bij de Omgevingsvergun-
ning. Bij kappen, slopen of bouwen
passeert het onderdeel natuurwetge-
ving de revue. 
Bij een aanvraag voor kappen, slopen,
bouwen of verbouwen krijgt u vaak te
maken met de Flora- en faunawet en
de Natuurbeschermingswet, ook via
de nieuwe Omgevingsvergunning. De
Flora- en faunawet regelt de bescher-
ming van planten- en diersoorten. De
Natuurbeschermingswet regelt de be-
scherming van natuurgebieden, zoals
het Korenburgerveen of de Gelderse

Poort. De wetten worden bewaakt
door het Ministerie van LNV en de pro-
vincie Gelderland. Afhankelijk van uw
werkzaamheden en locatie worden
deze partijen ingeschakeld bij uw ver-
gunningaanvraag. De gemeente kan
voor de ‘natuurparagraaf’ geen ver-
gunning verlenen, dat gaat via LNV of
de provincie, de gemeente heeft dus
slechts een rol als ‘loket’. U moet zelf
aangeven of uw plannen schadelijke
effecten hebben op beschermde na-
tuurgebieden of beschermde planten-
en diersoorten. Niet de gemeente
maar de initiatiefnemer is namelijk
verantwoordelijk wanneer onver-
hoopt de wet overtreden wordt. Denk
bijvoorbeeld aan schadelijke effecten
op beschermde vleermuizen of broed-
vogels op uw terrein. 
Of met uw plan schadelijke effecten
op natuurgebieden of op beschermde
soorten kunnen ontstaan, is vaak door
initiatiefnemers moeilijk te bepalen.
Een groene adviseur kan daarbij hulp
bieden. Stichting Staring Advies be-
schikt over een team van specialisten
en gebiedskenners van Achterhoek en
Liemers. Zij verdiepen zich in uw aan-
vraag om te bepalen of beschermde
soorten in uw terrein voorkomen, via
het raadplegen van databases en even-
tueel aanvullend veldonderzoek. 
In april 2010 is Stichting Staring Ad-
vies een samenwerking aangegaan
met de Gegevensautoriteit Natuur
(GaN) van het Ministerie van LNV. Doel
hierbij is het verzamelen, beheren en
verwerken van alle natuurgegevens in
Achterhoek en Liemers. Alle gegevens
(inclusief de gegevens van KISAL, de
zelf ontwikkelde database van Stich-
ting Staring Advies) worden ingevoerd
in de Nationale Databank Flora en
Fauna, de NDFF. Zo ontstaat in de re-
gio een zo compleet mogelijk over-
zicht van alle beschikbare versprei-
dingsinformatie van flora en fauna in
de regio. Deze informatie wordt ook
opgenomen in de interactieve Natuur-
bank Achterhoek. Voor de Omgevings-
vergunning is dit een basisinstrument
bij het inschatten van mogelijke effec-

ten op beschermde flora en fauna. 
In voorkomende gevallen is aanvul-
lend veldonderzoek nodig in de vorm
van een ‘Quickscan Natuuronderzoek’
of een ‘Aanvullend Natuuronderzoek’
op uw terrein. Zo beschikt u over de
meest actuele gegevens. Noemens-
waardig hierbij is dat onderzoeken in
sommige gevallen veel tijd vragen.
Laat u dus niet verrassen en houd hier
rekening mee in uw planning. Indien
nodig kunt u zich laten adviseren over
een (wettelijk verplichte) aanpak voor
het beperken of compenseren van
eventuele schadelijke effecten op de
beschermde soorten. Dit voorkomt bij
uitvoering een eventuele overtreding
van de Flora- en faunawet en onder-
steunt het Ministerie van LNV of de
provincie bij het goedkeuren van de
natuurparagraaf. 
Met behulp van dit extern advies kunt
u vervolgens de natuurparagraaf in
uw aanvraag van de Omgevingsver-
gunning naar behoren invullen. De
praktische en pragmatische inslag van
Stichting Staring Advies werkt hierbij
in uw voordeel.
Stichting Staring Advies is lid van het
Netwerk Groene Bureaus. Het netwerk
telt momenteel ongeveer 70 leden,
specialisten verspreid over heel Neder-
land. Het lidmaatschap biedt nieuwe
mogelijkheden om de kwaliteit en in-
tegriteit van de groene advisering te
optimaliseren. Mens, milieu, plant en
dier hebben hier baat bij. Het Netwerk
organiseert onder meer themabijeen-
komsten over actuele ontwikkelingen
binnen de branche. Nieuwswaardig-
heden in beleid en beheer van het lan-
delijk gebied worden sneller bekend
bij de leden, doordat bijvoorbeeld
overheden het Netwerk informeren,
onder andere over de Omgevingsver-
gunning. 
Voor meer informatie of voor hulp bij
de natuurparagraaf van de Omge-
vingsvergunning zie www.staringad-
vies.nl.

Wabo - Eén Omgevingsvergunning

Regio - Voor alle plannen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur, mo-
numenten en milieu kunt u per 1 oktober 2010 volstaan met het aanvra-
gen van één vergunning: de Omgevingsvergunning. Aan de basis van de
Omgevingsvergunning ligt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), opgesteld door het Ministerie van VROM.

Wie een rolstoel nodig heeft, maar er niet iedere
dag van afhankelijk is, kan met de rolstoelpool
één dag lang gebruik maken van een rolstoel.
Een uitkomst voor bijvoorbeeld mensen die een
rolstoel nodig hebben om een dagje uit te gaan.
Zij kunnen nu voor 24 uur een rolstoel aanvra-
gen bij de receptie van zorgcentrum De Bleijke in
Hengelo. Een rolstoelpool is een gemeenschappe-
lijk depot, van waaruit een rolstoel voor tijdelijk

gebruik snel beschikbaar is. De rolstoelpool vult
het gat voor mensen die niet langdurig of perma-
nent gebruik maken van een rolstoel, maar voor
sommige activiteiten wel afhankelijk zijn van
een rolstoel. 

GEEN EIGEN BIJDRAGE
De pool werkt eenvoudig. Rolstoelen zijn op te
halen bij zorgcentrum De Bleijke, Beukenlaan 1
in Hengelo. Reserveren van een rolstoel kan via
tel. 0575-49 82 00. Bij het ophalen worden naam
en adres genoteerd. De rolstoel mag één dag mee
en het gebruik is gratis.

VOOR IEDEREEN
De pool bij De Bleijke is bedoeld voor iedere in-
woner in Hengelo en omstreken die incidenteel
gebruik wil maken van een rolstoel.Het is dus
niet alleen een aanbod voorbewoners van de
woonzorgcentra.

De Bleijke in Hengelo

Eerste rolstoelpool in Bronckhorst
geopend

Hengelo - Wethouder Josephine Steffens
heeft op 29 september in zorgcentrum De
Bleijke de eerste rolstoelpool in de gemeente
Bronckhorst geopend. “Dit project is belang-
rijk voor jong en oud. De gemeente is trots
op deze eerste pool en ik wens De Bleijke veel
succes met het uitlenen”, zei de wethouder
bij de opening. Het is de bedoeling om in sa-
menwerking met zorgaanbieders bij meer
zorgcentra in Bronckhorst rolstoelpools te
realiseren.

Wethouder Josephine Steffens in rolstoel en Ria Eliessen, teammanager Zorg van De Bleijke.

THT werkt regelmatig mee aan goede doelen en
ditmaal pakte de band groot uit met de produc-
tie van de show '1000 kilometer'. Aan de voorstel-
ling werd belangeloos meegewerkt door een kin-
derkoor, een dansgroep, een djembé-groep, een
zangeres en gastmuzikanten, die THT orkestraal
ondersteunen. Tevens presenteerde THT het spe-
ciaal voor deze gelegenheid gecomponeerdelied
'1000 kilometer', datis uitgebracht als cd-single.
De opbrengst van de actie (recette en verkochte
cd’s) komt geheel ten goede aan UNICEF. De
band heeft zelf gezorgd voor sponsoring van dit
project. De band had deze middag voor een af-

wisselend programma gezorgd. Eigen werk van
THT bestaande uit ballads en rock samen met
strijkers en een toetsenist, swingende showdan-
sen van Simply Wild uit Silvolde onder leiding
van Suzanne Kloosterman, heerlijke Afrikaanse
muziek van de Djembégroep AlphaDaquerre on-
der leiding van Mariska Moekarandoe, vrolijke
en aangrijpende liedjes van de G-Sleuteltjes van
MPG jeugdtheater onder leiding van Lucie Jan-
sen en indrukwekkende eigen composities van
Cordula Klein Goldewijk met toetsenist Evert
Aalten. Het meest aangrijpende deze middag
was toch wel de uitvoering van het speciaal door
Joop Klein Goldewijk voor UNICEF geschreven
slotlied ‘Duizend Kilometer’. Samen met de
dansgroep Simply Wild en de G-Sleutetjes werd
dit indrukwekkende nummer ten gehore ge-
bracht. Zoals velen zeiden na afloop: “Een kip-
penvel moment”. THT en UNICEF kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagde familiematinee met
een mooie opbrengst voor het goede doel van op
dit moment ¤ 4.500,00. De cd-single is nog steeds
te koop via de website van THT of via Seebe Jans-
sens te Drempt (06-22469700).

Tenminste Houdbaar Tot

Mooie opbrengst voor UNICEF

Drempt - THT (Tenminste Houdbaar Tot…..) is
een regionale Nederlandstalige popband,
die uitsluitend zelf gecomponeerd werk ten
gehore brengt. Op zondagmiddag 26 septem-
ber gaf THT een muziektheater-voorstelling
ten bate van UNICEF. De show vond plaats in
een compleet uitverkocht Amphion te Doe-
tinchem. Het benefietconcert eindigde met
een staande ovatie en een mooie opbrengst
voor het goede doel.
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De wedstrijd werd georganiseerd in sa-
menwerking met Koninklijke Talens
en gejureerd door Karla Kassenaar,
Geert Jan Jansen en Rob Komala. Van
het grote aantal inzendingen uit het
hele land kregen 44 deelnemers een
prijs of eervolle vermelding. Behalve
deelname aan de expositie bij het CO-
DA Museum in Apeldoorn, is ook on-
der andere een workshop bij Konink-
lijke Talens een onderdeel van de prijs.
Freaken met verf is het schilderen met
acrylverf, waarbij met allerlei hulp-
middelen en materialen een derde di-
mensie ontstaat op het doek. Alles is
hierbij mogelijk, zoals het verwerken
van zand, textiel, papier, modelleer-
pasta, gel en pur schuim, waarmee zo-

wel extreme structuren als subtiele
details ontstaan. 
Het door Ina Bijvank ingezonden
kunstwerk, ‘Een pot vol Freaken’,
waarbij gebruik is gemaakt van uitge-
harde verfkragen die rondom de tube-
mond ontstaan, zal samen met de 100
beste andere ingezonden kunstwer-
ken te zien zijn in het CODA Museum
te Apeldoorn van 2 oktober tot en met
4 december. Op maandag is het muse-
um gesloten. Dinsdag tot en met zater-
dag vanaf 10.00 uur open en zondags
vanaf 13.00 uur. 
Zie voor meer informatie over het mu-
seum op www.coda-apeldoorn.nl en
over de kunstenaar op haar website
www.galeriebronkhorst.nl.

Aanmoedigingsprijs voor Ina Bijvank

‘Freaken met verf’

Steenderen - ‘Atelier’, een magazine voor schilders en tekenaars, heeft de
prijzen van de schilderwedstrijd ‘Freaken met verf’ bekendgemaakt. Ina
Bijvank uit Steenderen werd beloond met een aanmoedigingsprijs en
mag deelnemen aan de gelijknamige expositie in het CODA museum in
Apeldoorn.

Het werk ‘Een pot vol Freaken’ van kunstschilder Ina Bijvank.

Na de briefing werd om 11.00 uur bij
sportcentrum AeroFitt het startschot
gegeven door wethouder André Baars
van de gemeente Bronckhorst. De wet-
houder wenste de deelnemers veel
succes en plezier tijdens de race en gaf
een compliment aan de organisatie.
Verder gaf hij aan dat de teams in de
komende 24 uur alle prachtige en af-
wisselende plekken van de gemeente
Bronckhorst zouden gaan ontdekken. 

De deelnemende teams moesten gedu-
rende de race zoveel mogelijk check
point (CP) zien te vinden. Deze CP’s
waren uitgezet op de mooiste plekken
van de gemeente Bronckhorst. De
teams kregen hiervoor kaarten van de
gehele gemeente.

De 23 teams begonnen met een loop-
etappe in en rondom Hengelo, waarna
per mountainbike naar Zelhem ge-
fietst werd. Daar stond een loopetappe
op het programma. De tocht ging per
mountainbike verder naar de brug in
Keppel waar een kano-etappe begon.
Deze drie uur durende kano-etappe

eindigde bij het stadje Bronkhorst.
Van daar ging het per step en lopend
verder naar Vorden. Inmiddels is het
dan middennacht waarna een lange
fietsetappe begon. Hierna ging het
weer lopend naar een kanotocht. Ook
deze kanotocht loog er niet om. In de
vroege zondagochtend ging het per
fiets en lopend verder tot uiteindelijk
de finish in zicht kwam bij AeroFitt in
Hengelo Gld. 
Daar stonden de teams nog een pittige
hoogte hindernis van 30 meter te
wachten. 

DE DRIE WINNENDE TEAMS ZIJN: 
1. Team Agruniek: Gert-Jan Vliem en
Thijs Abbink; 
2. Team Domi Bike Ultrasport:Hugo
Balemansen Kurt Haverbeke (België); 
3. Wild Crow: Harald Kraaij en Cor
Wilders.

De organisatie van de race kan terug
kijken op een zeer geslaagde eerste
editie: “20 van de 23 teams zijn zon-
dagochtend voor 11.00 uur gefinisht
bij sportcentrum AeroFitt in Hengelo.

Wij zijn trots op alle deelnemers die
hun volledige inzet hebben getoond
en hebben gestreden voor wat ze
waard waren. W
e hebben als organisatie een heel ener-
verend weekend beleefd en heel veel
plezier gehad. De reacties van alle kan-
ten zijn zeer positief te noemen”. 
“Dit mooie evenement is te danken
aan de dertig vrijwilligers die ons zeer
goed hebben bijgestaan, maar net zo-
veel ook door de sponsoring van diver-
se zaken. Zo hebben we hulp gehad bij
het bouwen van onze website en het
aanmaken van de affiches. We hebben
de beschikking gehad over een schitte-
rende start- en finishlocatie waar we
helemaal onze eigen gang konden
gaan. We hebben prijzen beschikbaar
kunnen stellen en we hebben de deel-
nemers kunnen trakteren op heerlijk
vers fruit en de vrijwilligers van lekke-
re versnaperingen en lekkere brood-
jes. Daarnaast hebben een aantal be-
drijven ons financieel uit de brand ge-
holpen. Kortom, allemaal hulp die
zeer welkom is geweest en waar de
race mee staat of valt”, blikte de orga-
nisatie na afloop tevreden terug. 

Meer informatie over de race (onder
andere foto’s en uitslagen) is te vinden
op: www.arbronckhorst.nl

Team Agruniek eerste

Geslaagde 24 uurs Adventure Race
Bronckhorst

Hengelo - In het weekend van 25 en 26 september werd de eerste editie ge-
houden van de 24 uur Adventure Race van Bronckhorst. Aan het sportie-
ve evenement deden 23 teams mee. Na een pittige maar strak georgani-
seerde race, was het team Agruniek, bestaande uit Gert-Jan Vliem en Thijs
Abbink, die de wedstrijd won. Drie teams moesten de wedstrijd vroegtij-
dig staken

De deelnemers gaan van start.

Eén van de onderdelen was de kano-etappe.

Hij studeerde in Utrecht biologie en
heeft een aantal jaren als leraar in Ka-
meroen gewerkt. Na zijn terugkomst
in Nederland is hij leraar biologie in
Doetinchem geweest. Hans is vooral
bekend geworden door zijn optredens
met de dialectband Boh Foi Toch waar-
voor hij veel teksten in het dialect
schreef. Hans treedt nog steeds veel op
met Boh Foi Toch, maar timmert ook
graag solo aan de weg als zanger en
humoristisch verteller. Samen met
zijn vrouw Rita organiseert hij de Ach-
terhoek Spektakel Toer. Hans Keuper
zal het programma van de Achter-
hoekse avond aan elkaar praten en
ook enkele nummers ten gehore bren-
gen, begeleid op zijn trekharmonica.

Het Vordens Mannenkoor is al enige
tijd bezig met het instuderen van
nummers van Boh Foi Toch welke zij
deze avond samen met Hans Keuper
zal laten horen. Omdat enkele leden
van het koor niet afkomstig zijn uit de
Achterhoek en het dialect niet spre-
ken, leidt dit soms tot hilariteit tijdens

de repetities. Het is een uitdaging voor
het koor om eens een heel ander re-
pertoire te zingen. Op deze manier
hoopt het Vordens Mannenkoor ook
dat er mannen zijn die na deze avond
denken, dat is ook wel wat voor mij en
eens willen kijken op de repetitie op
maandagavond. Kaarten voor de Ach-
terhoekse avond zijn verkrijgbaar bij
de leden van het Vordens Mannenkoor
en bij de Bruna, Raadhuisstraat 20 te
Vorden. Wees er snel bij want vol is vol.

Achterhoekse avond met
Hans Keuper
Vorden - Zaterdagavond 23 oktober
organiseert het Vordens Mannen-
koor in de zaal van hotel Bakker
een Achterhoekse avond . Hieraan
zal medewerking worden verleend
door Hans Keuper.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

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

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

Vrijdag 8 en zaterdag 9 okt.
Koopjesmarkt

& de nieuwe wintercollectie
Neem deze advertentie mee en ontvang een waardebon tijdens deze dagen!

Vraag naar de actievoorwaarden in onze winkel.

Dorpsstraat 33

                     OOONNNYYYXXX---MMMOOODDDEEE   

Lett op::   

KOM SNEL,
OP=OP                     OOONNNYYYXXX---MMMOOODDDEEE   

Let op:   

                     OOONNNYYYXXX---MMMOOODDDEEE   

Let op:   

Merkartikelen van Topkwaliteit

KKK aaa aaa rrr ttt eee nnn    ooo ooo kkk    aaa aaa nnn    ddd eee    zzzaaa aaalll    vvveee rrr kkk rrr iii jjj ggg bbb aaa aaa rrr...

De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar 
voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling 
ervan uniek.

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

Een wijd verspreid netwerk

studioEmausNetElnadrukkerij
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De in 1979 gestarte jazzband ‘Eupho-
nia Novelty Orchestra’ is gebaseerd op
die van de orkesten uit het eerste
kwart van de vorige eeuw. Deze,
meestal ‘zwarte’, orkesten speelden
zogenaamde ‘novelty songs’, jazz-
songs, evergreens en andere meezin-

gers uit de Amerikaanse jazzhausse
periode. Deze jazzstijl die in de Roa-
ring Twenties het uitgaansleven be-
heerste, blijkt tijdloze muziek te zijn
die nog steeds volop gespeeld en ge-
waardeerd wordt. En dat na bijna 100
jaar!

Swingend optreden ENO Jazz

Wolfersveen - ENO Jazz zal op zondagmiddag 17 oktober een swingend
concert verzorgen in het ARX Theater in Wolfersveen.

Deze week een aantal krantenknipsels
over de grindweg Zutphen-Emmerik
uit de Arnhemsche Courant van 6 juli
1842 en 3 juli 1845 en de Nederland-
sche Staatscourant van 8 juli 1846. De-
ze grindweg, die o.a. in de huidige ge-
meente Bronckhorst loopt, is een van
de oudste doorgaande wegen die de
Achterhoek doorsneden, hij liep van
Zutphen via Baak, Toldijk, Hummelo,
Keppel, Wehl, Kilder, Zeddam en 's-
Heerenberg naar het Duitse Emmerik.
De weg is aangelegd op initiatief van
acht Oost-Gelderse notabelen, onder
wie de toenmalige administrateur van
Huis Bergh, Lodewijk van Nispen. Het
plan van deze Commissie tot aanleg
en beheer van de grindweg Zutphen-
Emmerik stond niet op zichzelf, want
de weg moest de streek aansluiten op
de Rhijn-Spoorweg, die in die tijd werd
aangelegd. Dit was de tweede spoor-
lijn van Nederland, na de lijn Amster-
dam-Haarlem (die in 1839 werd ge-
opend en daarna via Leiden en Den
Haag werd verlengd tot Rotterdam).
De aanleg van de Rhijn-Spoorweg volg-
de op een Koninklijk Besluit uit 1838,
en beoogde een spoorlijn van Amster-
dam naar de grens bij Zevenaar. In
1843 werd het traject Amsterdam-
Utrecht geopend, en in 1845 volgde de
verlenging tot Arnhem. Door de
komst van de Rhijn-Spoorweg ver-
hoogden de Gelderse Staten hun in-
spanningen om de belangrijkste zand-
wegen in Oost-Gelderland te begrin-
den om zo veel mogelijk plaatsen een
berijdbare verbinding met Zevenaar te
geven. De Commissie tot aanleg en be-
heer van de grindweg Zutphen-Emme-
rik wilde zijn weg echter niet in Zeve-
naar, maar in Emmerik op het spoor
laten aansluiten. Na langdurige voor-
bereidingen waren de betrokken ge-
meentebesturen en geldschieters be-
reid hiervoor een bedrag van 200.000
gulden bijeen te brengen. Hoewel Doe-
tinchem protesteerde, omdat de weg
niet over haar grondgebied liep, werd
bij Koninklijk Besluit van 30 juni 1844
vergunning verleend om met de aan-

leg te beginnen. De grindweg was in
1848 klaar, en werd door de Commis-
sie als een particuliere onderneming
geëxploiteerd. De weg is vanaf het be-
gin noodlijdend geweest. Om de kos-

ten te bestrijden, waren er zeven tol-
len langs de weg, maar die brachten
niet voldoende op. Dit kwam mede
doordat het verkeer na de begrinding
minder werd in plaats van meer. Als
voornaamste oorzaak hiervan gold het
feit, dat tegelijkertijd de weg Gendrin-
gen-Terborg-Doesburg voltooid werd,
die de vervoerders blijkbaar een betere
verbinding met de Rhijn-Spoorweg
verschafte. Pas na 1870 namen de in-
komsten toe. Zonder nader onderzoek
is niet duidelijk, waarom de weg Gen-
dringen-Doesburg een betere aanslui-
ting op de Rhijn-Spoorweg zou heb-
ben geboden dan de weg Zutphen-Em-

merik. Bij de ingebruikname van deze
wegen was er noch in Doesburg, noch
in Emmerik aansluiting op het spoor.
De spoorlijn Arnhem-Zutphen, waar-
aan Doesburg ligt, werd pas in 1865
geopend. In Emmerik stopte welis-
waar eerder, maar toch pas in 1856 de
eerste trein, toen het grensoverschrij-
dende traject Arnhem-Oberhausen ge-
opend werd. De Commissie tot aanleg
en beheer van de grindweg Zutphen-
Emmerik had wellicht de verwach-
ting, of de hoop, dat de Rhijn-Spoor-

weg eerder dan 1856 Emmerik zou
aandoen. Daarmee zou dan niet al-
leen een snelle verbinding ontstaan
met het westen van Nederland en de
zeehavens daar, maar ook met het
Duitse achterland. Het ligt voor de
hand dat bij de keuze voor Emmerik
in plaats van Zevenaar, de handel met
Duitsland een belangrijke rol heeft ge-
speeld. Bron: o.a. Wikipedia. Wilt u
reageren op deze rubriek of wilt u een
oude foto of een verhaal uit de ge-
meente Bronckhorst beschikbaar stel-
len? Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (145)

Namens de RTV stonden Rens te
Stroet, Martijn Versteege, Jan Weevers,
Felix Wolbert, Jeroen Borgonjen en Pe-
ter Makkink aan de start. Borgonjen
nam de plaats in van Simon Barge-
man, die wegens ziekte niet mee kon
doen. De eerste reserve had er echter
niet op gerekend dat hij nog op het
laatste moment zou worden opge-
trommeld en had nog tot diep in de
nacht gewerkt. Na de start hielden de
RTV´ers het tempo hoog. Voor Borgon-
jen en Versteege was dit echter te veel
van het goede en zij moesten hun

clubgenoten laten gaan. Het overge-
bleven kwartet moest bij elkaar zien te
blijven, omdat aan de meet de tijd van
de vierde renner telt. Tempobeul Te
Stroet nam het overgrote deel van het
kopwerk voor zijn rekening. De regen
die voor aanvang van de wedstrijd uit
de hemel viel, toverde het parcours op
sommige plaatsen om in een glijbaan.
Makkink kon op een rotonde maar ter-
nauwernood op de been blijven. Met
de finish in zicht ging Makkink echter
alsnog onderuit. Hij kon snel weer op
zijn fiets springen en zich vlak voor de
finish bij zijn drie collega´s voegen.
RTV Vierakker-Wichmond eindigde
uiteindelijk op een 51e plaats. Het
kampioenschap was voor de RTV´ers
de laatste wedstrijd van het wegsei-
zoen.

RTV 51e in NK Tijdrijden

Wichmond - RTV Vierakker-Wich-
mond heeft zaterdag in Hooge-
zand-Sappemeer de 51e tijd neerge-
zet bij het Nederlands Kampioen-
schap Tijdrijden voor clubs.

Op zondag 28 februari gingen 40
Bronckhorster postduivenliefhebbers
een dagje uit naar de Belgische plaats.
Meerdere liefhebbers schaften daar
postduiven aan en zijn hiermee wed-
strijden gaan vliegen. Marc Tiemessen

wist met zijn uitslagen al snel de eer-
ste plaats te pakken met ‘De Witte
Raaf’ en wist deze vast te houden tot
het eind. Hij heeft hiermee een prach-
tige foto gewonnen van één van zijn
cracks op het hok! Uitslag: 1. 10-
6081975 Marc Tiemessen, 2. 10-
2076471 Robert Borneman, 3. 10-
6140581 Robert Borneman, 4. 10-
6081956 Sander Gemmink, 5. 10-
6081969 Sander Gemmink. 

Marc kreeg de verdiende felicitaties
met deze overwinning van de eerste
Belgencompetitie van duivenvereni-
ging.nl!

Laatste Duivenbericht van het seizoen

Uitslagen Belgencompetitie
Bronckhorst - Op het forum
www.duivenvereniging.nl, speciaal
voor duivenliefhebbers uit de ge-
meente Bronckhorst, ontstond het
idee om een Belgencompetitie op
te gaan zetten: een onderlinge
competitie van Lierse duiven van
leden van dit forum. Deze duiven
werden aangekocht op de postdui-
venmarkt in Lier.

Ruim 30 gelnteresseerden waren aan-
wezig op deze avond, georganiseerd
door Masselink de Covik. Na een inlei-
ding door Alwies Hermans namens De
Covik werd het woord gegeven aan
Ard Nijland van Agri Oost. Hij vertelde
onder andere over de voor- en nadelen
van gemengd voeren en rantsoeneffi-
ciëntie. Opvallend was bijvoorbeeld
het onderzoeksresultaat naar de ge-
middelde tijdsduur van het voeren op
melkveebedrijven. Gemiddeld geno-
men is men per dag 1.4 uur druk met
het voeren van ruwvoer aan het vee.
Daarna werd het woord gegeven aan

Arjan Heersink van Heersink Voer-
techniek. Hij is een van de 30 loonwer-
kers die het voeren van de agrariërs
overneemt. Rond Aalten heeft hij 20
klanten waar hij het voeren op zich
neemt. Samen met de klant wordt af-
gesproken op welk tijdstip hij dage-
lijks komt om te voeren en wat er ge-
voerd wordt. 
Als voordelen kan de klant het volgen-
de verwachten: kwaliteit en continul-
teit, precies werken, er kan per voer-
soort gewogen worden, iedere dag het-
zelfde tijdstip, zonder tegenbericht
hetzelfde rantsoen als de vorige dag. 

Van de klant wordt verwacht: dat de
kuilen en de stal goed bereikbaar zijn,
er voldoende voer is en voldoende
ruimte om de machine goed te kun-
nen laten werken. 
Als afsluiting vertelde de agrariër
Theo Sonderlo over zijn ervaringen
met het voeren in loonwerk. Theo is
hier in het verleden om de reden ar-
beidsdruk mee gestart. Inmiddels laat
hij al een heel aantal jaren door Arjan
Heersink zijn melkkoeien voeren op
zijn twee bedrijven. 

Eind van de avond bleek dat een aan-
tal agrariërs serieus overwegen om in
de nabije toekomst te willen voeren in
loonwerk. Gelnteresseerden, die niet
in de gelegenheid waren om deze
avond te bezoeken, kunnen contact
opnemen met Alwies Hermans van
Masselink de Covik. Telefonisch (0575)
451502 of per mail: info@masselinkde-
covik.nl.

Informatieavond Masselink de Covik

Voeren van koeien in loonwerk

Toldijk - De wintertijd staat al weer voor de deur. De maisoogst begint aar-
dig op gang te komen. Het meeste ruwvoer voor de winterperiode zit dan
ook al in de kuil. De kunst is om straks een smakelijk en goed ruwvoer-
mengsel voor het voerhek te krijgen wat de koeien graag vreten en de pro-
ductiviteit ten goede komt. Velen weten als geen ander dat een goed ‘ge-
voerd’ rantsoen voor de koeien een maximaal saldo oplevert. Over dit on-
derwerp werd dinsdagavond een voorlichtingsavond gehouden bij Zaal
Den Bremer in Toldijk.

Voor een gelnteresseerd publiek vertelde Ard Nijland (r.) over het voeren van vee.

Men kan dan de goede, nog draagbare
kleding, schoeisel, huishoudtextiel en
dekens in gesloten plastic zakken afge-
ven bij diverse adressen in Achter-
drempt, Baak, Hengelo, Hummelo,

Kranenburg, Olburgen, Steenderen,
Toldijk en Vorden. Voor de exacte loca-
ties, dagen en tijden kanh man kijken
op www.samskledingactie.nl. De op-
brengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Voor meer informa-
tie over Sam's Kledingactie en de ge-
steunde projecten kan man kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 1060.

Sam's Kledingactie in
Bronckhorst
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober
vindt in de gemeente Bronckhorst
de kledinginzamelingsactie van
Sam's Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats.

WEEKBLAD Nu ook op
internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl
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Inwoners van de gemeente Bronck-
horst van vijftig jaar en ouder kunnen
zich voor deze rijvaardigheidsrit in-
schrijven bij de Stichting Welzijn in
Steenderen of bij Veilig Verkeer Neder-
land afd. Bronckhorst. De rijvaardig-
heidsrit is bedoeld om de bestuurders
inzicht te geven in het eigen verkeers-
gedrag en vrijblijvend adviezen te krij-
gen over eventuele verbeteringen in
het rijgedrag. In een ontspannen sfeer
gaan de rijadviseurs met de deelne-
mers, die zich voor deze rit hebben op-
gegeven, ongeveer een half uur rijden
in hun eigen auto richting Zutphen of
Doetinchem. Het gaat daarbij niet om
een examen of een test! Met de rijadvi-
seur wordt de rit nabesproken onder

het genot van een kop koffie of thee. 
Aansluitend kunnen de deelnemers
een gehoor- en een ogentest doen. Ook
is er een theoretisch gedeelte in het
programma opgenomen om de ken-
nis van de (nieuwe) verkeersregels en
de verkeerborden op te vijzelen, zoals
het rijden op de rotondes, de maxi-
mum snelheden in relatie met de weg-
markering, fietsstroken en fietssug-
gestiestroken, enz. 

De rijvaardigheidsritten worden geor-
ganiseerd door Stichting Samenwer-
ken Welzijn Bronckhorst en Veilig Ver-
keer Nederland, afdeling Bronckhorst
met steun van de gemeente Bronck-
horst. De kosten van deze rijvaardig-
heidsritten bedragen 12,50 euro per
deelnemer.  Inschrijving is mogelijk
tot 8 oktober aanstaande. Neem voor
meer informatie en/of aanmelden
contact op met mevrouw J. Wieggers,
telefoon (0575) 452538, de heer G. Jan-
sen, telefoon (0575) 462056 of de heer
E. Steentjes, tel. (0314) 622126.

Rijvaardigheidsritten
Bronckhorst

Bronckhorst - De rijvaardigheids-
ritten in de gemeente Bronckhorst
gaan weer van start voor automobi-
listen van vijftig jaar en ouder. De
ritten worden gehouden op dins-
dag 26 oktober aanstaande bij Res-
taurant Den Bremer in Toldijk.

Het programma Rijvaardigheidsritten Bronckhorst bevat ook een theoretisch deel.

Het was Gradus zoon Eddy die alle pa-
pieren en paperassen van zijn vader
bewaarde. “Al jaren heb ik de doos
met schrijfsels als familiebewaarder
thuis staan”, vertelt Eddy Geurtsen in
de eeuwenoude gelagkamer van Party-
centrum Langeler in Hengelo, waar de
boekpresentatie plaats vond voor een
kleine groep genodigden. Al eerder
zijn twee boekjes in eigen beheer uit-
gegeven. Maar een verzamelwerk met
alle verhalen van Gradus Geurtsen
ontbrak nog. 
Het gebonden boek telt 240 pagina’s
en heeft een harde kaft. De artikelen,
geschreven in het Achterhoeks dia-
lect, gaan over het leven van voor en
na de oorlog. “Vele Achterhoekers

kunnen dankzij dit boek de tijd erva-
ren waarin hun vader, moeder, opa of
oma leefde”, vertelt uitgever Maarten
Beernink van Het Boekenschap uit Zel-
hem. “Ik vind het heel bijzonder dat
Eddy ons benaderde om het gedach-
tengoed van zijn overleden vader voor
vele Achterhoekers te ontsluiten”.

Talloze verhalen over het Achterhoek-
se leven vertrouwde Gradus Geurtsen
toe aan het papier, in onvervalst dia-
lect. Over de natuur, over stropers,
over het leven in de Achterhoek. Eddy
Geurtsen spendeerde maanden om al-
le verhalen te verzamelen en om te
zetten naar de officiële spelling van
het Achterhoeks en Liemers: de WALD-

spelling. Lex Schaars van het Doetin-
chemse Staring Instituut controleerde
alles nauwgezet. Het boek is gelllus-
treerd met zo’n 25 foto’s bijna alle-
maal uit de collectie van Hengeloër
Wim Luimes. De oude foto’s laten de
verhalen extra leven. Eddy Geurtsen
overhandigde het eerste exemplaar
aan Kees Verbeek, een goede bekende
van Gradus Geurtsen. Vervolgens kre-
gen Lex Schaars wen Wim Luimes een
boek uit handen van Geurtsen. Eddy’s
vrouw Annie kreeg een mooi boeket
bloemen. 

Het boek De hutte in 't Galgengoor is
in alle boekwinkels in de Achterhoek
verkrijgbaar, onder meer bij Bruna in
Vorden, Bonvrie in Hengelo en Zel-
hem, Doesburg en Doetinchem. Wie
het boek thuisbezorgd wil krijgen,
kan terecht op internet: www.hetboe-
kenschap.nl/geurtsen.

Boek van Gradus Geurtsen

Vergeten Achterhoekse verhalen in
boekvorm

Hengelo - Hoe bijzonder is het dat er zeventien jaar na je dood een boek
wordt uitgebracht dat je zelf hebt geschreven? Het overkomt Gradus
Geurtsen (1913-1993), de bekende fietsenmaker uit Hengelo. De Zelhemse
uitgeverij Het Boekenschap presenteerde op 24 september het boek De
hutte in 't Galgengoor, verzamelde Achterhoekse verhalen.

Eddy Geurtsen met het verschenen boek.

Voor het Heiligenbeeldenmuseum is
een combinatie van een goede entree,
presentatieruimte, nieuwe toiletten,
een pantry, een winkeltje en een docu-
mentatieruimte van groot belang. Het
bestuur wil deze ruimten realiseren
op de plaats waar nu de verbindingsin-
gang naar het voormalige klooster
loopt. Gelijktijdig wil men ook de inrit

vanaf de Ruurloseweg verbeteren en
een parkeerplaats voor een bus aan-
leggen.
Inmiddels zijn na overleg met de ge-
meente Bronckhorst enige procedures
in gang gezet. Het plan (de kosten wor-
den geraamd op 2,6 miljoen euro) is,
voor toekenning van subsidie inmid-
dels bij de provincie ingediend. Om de
totale uitvoering en herinrichting mo-
gelijk te maken zullen de nodige gel-
den op tafel moeten komen en zal er
t.z.t. naar alle waarschijnlijkheid een
actie op touw worden gezet. Het Heili-
genbeeldenmuseum wordt in verband
met de installatie van een nieuwe ver-
warming, vanaf 17 oktober gesloten.
Men hoopt dat het museum dan weer
vanaf begin november voor het pu-
bliek open gesteld kan worden.

Bouwkundige activiteiten
Heiligenbeeldenmuseum
Kranenburg - Het bestuur van de
Stichting Vrienden van de kerk op
de Kranenburg heeft samen met
de Stichting tot behoud van Oude
Gelderse Kerken en de B.V. Klooster
Kranenburg, bij de provincie Gel-
derland een plan ingediend voor
een bouwkundige restauratie en
een beperkte nieuwbouw bij de zij-
ingang van de kerk.

Er is nog één eindwoning te koop met
een aangebouwde en binnendoor te
bereiken berging. 
Een koper heeft de mogelijkheid te
kiezen hoe de woning wordt opgele-
verd: 
• als een gelijkvloerse woning met het

volledige woonprogramma op de be-
gane grond; 

• als een gezinsindeling met een bad-
kamer en 3 kamers op de verdieping
of helemaal casco. 

Belangstellenden kunnen zonder het
maken van een afspraak een kijkje ko-
men nemen. Meer informatie is te vin-
den op www.mvoprojecten.nl. Zie ook
de advertentie elders in de krant.

Open huis bij De Smidshof in Keijenborg
Keijenborg - Op zaterdag 9 oktober
organiseert ontwikkelaar MVO
Projecten een open huis bij de laat-
ste woning van nieuwbouwproject
De Smidshof te Keijenborg.

De laatste woning van nieuwbouwproject De Smidshof te Keijenborg.

Uitvaartbegeleider Marion Polman
wil belangstellenden op die mid-
dag laten zien hoe en op welke wij-
ze in deze tijd invulling kan wor-

den gegeven aan een stijlvolle uit-
vaart. Met extra aandacht voor het
'Uitvaartdraaiboek', een document
waarin men alle wensen rond een
uitvaart kan vastleggen. Iedereen
is hartelijk welkom op zondag 10
oktober die wordt gehouden in 'de
Herberg' in de Dorpsstraat.

Uitvaart-info in
'de'Herberg'
Vorden - A.s. zondag wordt in de
grote zaal van 'de Herberg' een
informatiemiddag gehouden
over 'het laatste afscheid'.

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

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hittepetit: Kwiek, modieus meisje.
"Noh! Fiene is ne hittepetit, door is Marie moor ne pollesoeze bi'j".

B. Pollesoeze: Slonzige vrouw.
"Mo'j zeen hoo dee pollesoeze de heure hef zitten".

C. Mot, Motdamp: Mist, nevel.
"Der hing ne fienen mot baoven de weide".

Het type M 31 is origineel in Duitsland
gebouwd in 1931 en in grote getale
aan Rusland verkocht. Na de Duitse in-
val in Rusland op 22 juni 1941 ge-
naamd operatie Barbarossa werden ve-
le van deze kanonnen door de Duit-
sers buit gemaakt, Ze hebben ze zelf
weer in gebruik genomen als luchtaf-
weer kanonnen. Aan het eind van de
oorlog zijn er talrijke naar Finland ver-
huist en daar na de oorlog in een Fins
militair depot opgeslagen. Recentelijk
zijn er een aantal vrijgegeven voor mu-
sea en is de rest vernietigd. Het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 is dan ook
bijzonder verheugd dat zij een van de
gelukkige Europese musea is die in
aanmerking komen voor zo'n kanon.
Een bijzonder stuk militaire geschie-
denis dat een eigen verhaal verteld
over deze periode uit ons verleden.
Achterhoeks Museum 1940-1945,
Marktstraat 6 Hengelo Gld. Voor verde-
re informatie kan men contact opne-
men met Jean Kreunen 06-51524091

Legendarisch Duits/Russisch kanon
voor Museum 40-45

Hengelo - Het Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo Gld. ontving
woensdagmiddag haar nieuwste aanwist vanuit Finland. Het betreft een
enorm kanon van 5000 kg dat in perfecte staat verkeerd en na een lange
speurtocht in Finland is ontdekt.

Er staat op dit moment een recordaan-
tal woningen te koop in Nederland
voor een aantrekkelijke prijs. Zo'n
45.000 te koop staande woningen ope-
nen zaterdag 9 oktober hun deuren tij-
dens de NVM Open Huizen Dag.  

Geïnteresseerden kunnen eenvoudig
thuis een route uitstippelen om ver-
volgens op hun gemak een aantal hui-
zen te bekijken, de sfeer te proeven en
prijzen te vergelijken. Een persoonlij-
ke bezichtiging geeft een betrouw-
baarder beeld dan alleen oriënteren
via internet. Kijk op de website
www.funda.nl voor de deelnemende
huizen en eventuele afwijkende be-
zichtigingstijden.  

Uit een onlangs gehouden onderzoek
bleek dat woningen die bezichtigd
worden op de NVM Open Huizen Dag,
sneller worden verkocht. De vorige
NVM Open Huizen Dag in maart van
dit jaar trok naar schatting circa
140.000 bezoekers. Gemiddeld kreeg
een woning circa  3,5 bezoekers. 

De doorstroming op de woningmarkt
verloopt op dit moment stroef", aldus
NVM-woordvoerder Roeland Kimman.
"Huizenverkopers hebben te maken
met langere verkooptijden, maar voor
huizenkopers zijn de marktomstandig-
heden gunstig omdat de betaalbaar-
heid sterk is verbeterd. De hypotheek-

rente is laag en er is ruime keuze in
huizenaanbod. Er kan onderhandelt
worden. Dat betekent dat nu het mo-
ment daar is om een aantrekkelijk ge-
prijsd huis te kopen. Zeker ook voor
starters of mensen die nog huren, is
een eigen huis een goede investering.
Wie slim is, grijpt nu zijn kans." 

Voor consumenten die willen verhui-
zen maar bang zijn dat zij hun huidige
woning niet kwijtraken, zijn er diverse
mogelijkheden, zoals de NVM No Risk-
clausule, die het risico van dubbel hui-
zenbezit uitsluit. Daarmee kan de aan-
koop van de nieuwe woning worden
ontbonden als de verkoop van de hui-
dige woning onverhoopt te lang duurt. 

Woningzoekenden kunnen tijdens de
NVM Open Huizen Dag zonder af-
spraak een kijkje van binnen nemen
in één of meerdere huizen van hun
voorkeur. Mocht een bezoeker interes-
se hebben in een woning, of gewoon
meer willen weten, kan hij of zij altijd
contact opnemen met de betreffende
NVM-makelaar. Deze geeft graag ant-
woord op de vragen.  

Wie interesse heeft in een woning,
wordt geadviseerd om een NVM-aan-
koopmakelaar in te schakelen. Deze
geeft deskundig advies, onderhandelt
met de verkopende partij en biedt bij
de aankoop van het begin tot het eind
professionele begeleiding. De NVM
Open Huizen dag wordt twee keer per
jaar georganiseerd. 

Voor meer informatie kijk op
www.funda.nl, of neem contact op
met de NVM-makelaar in de buurt
(www.nvm.nl).

'Nu is de tijd om een aantrekkelijk geprijsd huis te kopen' 

45.000 Woningen te bezichtigen
op NVM Open Huizen Dag
Nieuwegein - Maar liefst 45.000 te
woningen zijn zaterdag 9 oktober
vrijblijvend te bezichtigen tijdens
de NVM Open Huizen Dag. Op deze
dag kan iedereen een kijkje nemen
bij te koop staande woningen, zon-
der afspraak of verplichtingen.

Het team komt uit in de zaalcompetitie in Wichmond en
speelt zijn wedstrijden op maandagavond.

Streekmakelaars steekt 
zaalvoetbalteam in het nieuw!

Baak - Streekmakelaars heeft het zaalvoetbalteam met
spelers uit de omgeving van Baak voorzien van een
schitterend nieuw tenue.

Bovenste rij van links naar rechts: Sponsor Wim Kornegoor, Floris Hendriks, Hans ten Elshof, Tom Wiskamp, Alfred Hendriks, Gijs Wiskamp,
Rob Wiskamp, Jurgen Wunderink, sponsor Gea Haan. Onderste rij van links naar rechts: Millo van der Logt en Steven Kornegoor.

In de omgeving van Hengelo Gld en
omstreken, geldt dat nog sterker.
Kemphanen zien we hoogstens op
doortocht. “De veldleeuwerik heb ik
dit jaar alleen nog gehoord bij de Vars-
selring. Vorig jaar ook nog op het gras-
land aan de Zelhemseweg. Landelijk
wordt de afname geschat op 90 pro-
cent”, zegt vrijwilliger Pieter Vegter
van weidevogels Bronckhorst.
Er heeft nog een tureluur gebroed in
de omgeving van de Oude Varsselse-
weg, maar watersnippen, ook wel he-
melgeiten genoemd vanwege het wat
mekkerende geluid dat ze maken,
hebben we dit jaar niet gehoord of ge-
zien. Grutto's lijken zich te handha-
ven, maar hoe lang nog, want vermoe-
delijk zijn de grutto's die we zien ta-
melijk oud en jonge grutto's hebben
moeite groot en vliegvlug te worden.
Het voedingsaanbod is te eentonig en
te gering en het frequente maaien be-
rooft ze van schuilplaatsen. Dit jaar

begon het maaien laat vanwege het
aanhoudende koude voorjaar, wat de
grutto's goed uitkwam. We schatten
het aantal nesten nog op zo'n 12 á 15.
Ook de scholekster heeft het moeilijk,
maar dat heeft meer te maken met de
omstandigheden in het waddenge-
bied. Wulpen zie en hoor je ook nog
regelmatig. In de nazomer verzame-
len ze zich in grote groepen. Onlangs
zag ik een groep van zo'n 130 tussen
Toldijk en Steenderen. De kievit dan: 
er is een jaarlijkse achteruitgang van
ongeveer 5 procent. De oorzaak is niet
duidelijk, maar wij vinden elk jaar
minder nesten. Het gebied langs de
Broekweg, waar je vroeger vele nesten
vond, was dit jaar een doods gebied.
Toch, als we naar de getallen kijken
dan is er enige stabilisatie. De achter-
uitgang van de afgelopen jaren lijkt
tot stilstand te zijn gekomen. Maar dat
is niet genoeg, er moet meer gebeu-
ren. Hier en daar blijken boeren be-

reid om gras langer te laten staan,
soms tegen een bepaalde vergoeding.
Dat is goed voor de echte weidevogels,
wat de grutto en wulp nog steeds zijn.
De kievit en scholekster zijn al lang
veel meer akkervogel geworden. Je
vindt ze nauwelijks in weilanden, be-
halve op één plek: het grasland achter
de boerderij van Waarlo. En daar wor-
den ze ook echt beschermd.
Dit jaar vonden we in totaal 133 nes-
ten, ongeveer evenveel als vorig jaar.
Het moeten er meer worden, maar dat
vraagt om beleid niet alleen van boe-
ren en beschermers, maar ook van de
overheid. De gemeente Bronckhorst
publiceerde een concept-beleidsplan
Faunabeheer. Helaas lazen we daarin
niets over weidevogelbeheer. Een ge-
miste kans ! 
Wij vrijwilligers zijn nog met ons vie-
ren en we gaan door om te voorkomen
dat de kinderen in onze omgeving
straks niet meer weten wat een weide-
vogel is.
Overigens, die brochure is gratis te ver-
krijgen bij Vogelbescherming Neder-
land. De moeite waard. Bel 030-
6937700 of mail info@vogelbescher-
ming.nl

Wiedevogels in Bronckhorst hebben het moeilijk

Weidevogels voor nú en later
Hengelo - Zo luidt de titel van een prachtige brochure van Vogelbescher-
ming Nederland. Verlucht met schitterende illustraties, geeft het veel in-
formatie over de grutto, de kievit, de tureluur, de kemphaan, de water-
snip, de scholekster, de veldleeuwerik en andere soorten. Ook over de
voortdurende afname in aantallen.

De afgelopen tien jaar hebben velen
op open dagen en exposities kennis ge-
maakt en genoten van het werk van
Herman van den Broek in De Kunstka-
mer. De samenstelling van de Kunstka-
mer is niet onveranderd gebleven; veel
kunstwerken zijn aangekocht door
nieuwe eigenaren. Na tien jaar sluit
De Kunstkamer een periode af en
breekt voor Beeldend Kunstenaar Her-
man van den Broek een nieuwe fase
aan. Om letterlijk en figuurlijk ‘ruim-
te’ te maken voor zijn ontwikkeling
gaat een deel van de collectie van de
Kunstkamer onder de hamer. Daar-
naast houdt De Kunstkamer dit najaar
een grote depotverkoop tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Het depot be-
vat schetsen en schilderijen van Van

den Broeks reizen naar Colombia,
Spanje, Griekenland en IJsland en di-
gitale kunst vanaf de vroege jaren ’80
tot heden; van de allereerste composi-
ties met digitale middelen tot de ge-
avanceerde kunstwerken van nu. Ook
beelden gaan in de verkoop, evenals
enkele sculpturen. Enige specifieke
werken kunnen zoals gezegd aange-
kocht worden middels een veiling; dit
betreft de met koeien beschilderde
originele Gispen vergadertafel, het
doek de ‘Figuur in de mist’ (digitale
kunst, IJsland) en de sculptuur van
kunsthars met glas. Op de website:
www.kunstkamerlaagkeppel.nl is
daarover meer informatie te vinden.
De depotverkoop loopt van 15 oktober
tot en met 12 december op de vrijdag,
zaterdag en zondag. De Kunstkamer
vindt u aan de Dorpsstraat 23 te Laag-
Keppel. Wilt u alleen of met een groep
op een ander moment komen dan kan
vooraf een telefonische afspraak wor-
den gemaakt via telefoonnummer
0314-381025.

De Kunstkamer

Grote depotverkoop

Laag Keppel - Heeft u altijd al kunst
van Herman van den Broek willen
kopen? Dan krijgt u nu de kans om
dit najaar nog eigenaar te worden
van 1 of meerdere werken van deze
in Laag-Keppel wonende kunste-
naar.

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



ONZE OPENINGSTIJDEN:
ZONDAG 10-10 11.00 - 17.00 UUR

MAANDAG 10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG 09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.30 - 16.00 UUR

Afscheid nemen van je keuken,
zonder een centje pijn

A.s. zondag de 10e van de 10e in 2010, is Scheffer 
Keukens geopend van 11 tot 17 uur. Deze unieke 
datum vraagt om een feestje en dat maken we er ook 
van. Op alle showroomkeukens en inbouwapparatuur 
die we vervangen, ontvangt u alleen op zondag 
10-10 bij aankoop 10% extra korting op de 
reeds afgeprijsde prijs. Dubbel feest dus op 10-10-10.
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

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

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

www.spannevogel.nl

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

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

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Volksfeest
Varssel

vrijdag 8 oktober 2010
13.00 uur KINDERSPELEN met zeskamp

15.00 uur TOVERSHOW “SLAPSTICK”
19.15 uur Blijspel “Een schat van een buste”

door VARSSELS VOLKSTONEEL
Na afloop dansen met ZIE ZOO

zaterdag 9 oktober 2010
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
20.30 uur FEESTAVOND met muziek van Q5

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.
Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo

T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!

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

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

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

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

Elke week weer 

zoveel nieuwe artikelen!!!

ZONDAG 10 OKTOBER 

OPEN 

12.00-17.00 UUR

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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Voor meer informatie zie www.huislijn.nl, www.achterkampvastgoed.nl en www.jaap.nl

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973

’T HÖFKE 9 OLBURGEN
Deelnemer Openhuizen route

In een prachtige landelijke omgeving, nabij de IJs-
sel en uiterwaarden gelegen moderne helft van
dubbel woonhuis met berging, tuin en eigen par-
keerplaatsen.
Bouwjaar 2005. inhoud:  356 m3, gebruiksopper-
vlakte ca. 100 m2, perceel opp. 237 m2.
Indeling: entree, hal, toilet, garderobe, meterkast
en trapopgang naar verdieping, royale L-vormige
woonkamer met tuingerichte moderne open keu-
ken, inpandige berging met directe verbinding
naar keuken. Verdieping: Overloop, 3 slaapka-
mers en badkamer voorzien van een dakkapel. De
ouderslaapkamer beschikt over een inloopkast.
De gehele bovenverdieping is voorzien van een la-
minaatvloer.
De tuin, met houten berging, ligt op het Noord-
Oosten . De woning is gebouwd onder G.I.W. ga-
rantie, en is volledig geïsoleerd. 
C.V. installatie ( in berging) AWB bouwjaar 2005.
Bij de woning horen 2 eigen parkeerplaatsen. Een
fraaie en energiezuinige woning  op een leuke lo-
catie.
Aanvaarding in overleg. 
Vraagprijs: € 224.500,00 k.k.

Collegiale verkoop met de Bos makelaardij 
Zutphen.

BRONKHORSTERWEG 49 STEENDEREN
IN PRIJS VERLAAGD. Bezichtiging 

zaterdag 9 oktober a.s. op aanvraag
Vrijstaande woning met garage en tuinhuisje op
een kavel van 462 m2. Bouwjaar: 1993
Inhoud 435 m3. afmeting garage 6 bij 3 meter.
Indeling: entree, hal, toilet, meterkast, trapop-
gang, ruime L kamer, woonkeuken met Alno in-
bouwkeuken met inbouwapparatuur, bijkeuken
met wasmachineaansluiting en C.V. ruimte. Ver-
dieping: Overloop, inloopkast, badkamer met
toilet en wastafel, 3 slaapkamers.
Via een vlizotrap op de overloop is de zolder be-
reikbaar. Hier bevindt zich ook de mechanische
afzuiging. De woning is voorzien van spouw-
vloer- en dakisolatie en dubbel glas en heeft een
laag energieverbruik. (voorschot € 94,00 per
maand)
Ligging: nieuwbouwwijk Het Paradijs met aan de
voorzijde vrij uitzicht op gemeente plantsoen. De
tuin( met vijver) achter de woning  biedt veel pri-
vacy en ligt op het Zuid-Westen. Aanvaarding in
overleg. 
Vraagprijs: € 329.000,00 k.k.

TE KOOP

DALIASTRAAT 10 STEENDEREN
Helft van dubbel woonhuis met grote uitge-
bouwde garage, overdekte entree op een kavel
van  232 m2 grond in een rustige woonomge-
ving. Bouwjaar woning 1975.
Indeling: overdekte entree, hal, voorraadkast,
toilet en meterkast, Half open keuken met een-
voudig keukenblok, woonkamer en trap naar
verdieping, overloop, ruime slaapkamer met
balkon, eenvoudige badkamer met douche en
wastafel, 2e en 3e slaapkamer en vaste trap
naar 2e verdieping, met ruime zolder, ( moge-
lijkheid voor extra slaapkamer) C.V. ruimte en
aansluiting voor wasmachine. C.V. merk Nefit
excellent HR van 2003. 
De woning is deels voorzien van dubbel glas en
verkeert in goede staat van onderhoud. Royale
(kruip)ruimte onder de gehele woning 
Inhoud woning 325 m3. inhoud garage 80 m3. 
Besloten tuin op het Zuid-Oosten. 
Aanvaarding: in overleg. 
Vraagprijs: € 212.500,00 k.k.

TE KOOPTE KOOP

Schooltinkweg 4 • Velswijk • 0575-461199
www.harcohermans.nl

✓ Gas
✓ Water ✓ Lood + zinkwerk
✓ CV ✓ Dakbedekking
✓ Electra ✓ Buitenbaden
✓ Sanitair ✓ Keuken-installatie

Vloerverwarming in bestaande
cementdekvloeren infrezen,
stofvrij en in één dag!
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Tijdens een gesprek in de zonovergo-
ten tuin bij Jacqueline Horstman in
het buurtschap Delden vertelde zij en
collega Karin Jensma op enthousiaste
wijze waarom ze het boek hebben ge-
schreven. Eigenlijk doordat ze elkaar
op gegeven moment hebben ontmoet
en hoe ze vervolgens samen met Ben
Kosse een bureau hebben opgericht.
Jacqueline Horstman, is geboren in
Enschede, later verhuist naar Borculo
en vervolgens heeft zij in Lochem de
middelbare schoolopleiding gevolgd.
Daarna nog een jaartje in het kader
van een uitwisselingsprogramma, in
Canada gewoond. Vervolgens aan de
universiteit in Utrecht ‘Management
en Organisatie ‘ gestudeerd.

Jacqueline Horstman: ‘Ik begeleid van-
uit ons bedrijf Mekander mensen om
hun ambities waar te maken. Bijvoor-
beeld: Een ondernemer wil zijn bedrijf
verkopen, maar is eigenlijk nog te
jong om te stoppen. De vraag is dan,
welke kant wil hij op met zijn talen-
ten. Ik begeleid hem daarbij’, zo zegt
ze. Partner Karin Jensma is geboren in
Korhorn, op de grens van Groningen/
Friesland en studeerde in eerste in-
stantie in Groningen. Karin: ‘ Als kind
was het eigenlijk vanzelfsprekend dat
ik verpleegkundige zou worden. Ge-
bruikelijk in onze familie. Toch had ik
andere ambities en besloot ook ik
eveneens aan de universiteit in
Utrecht, ‘Councelling in Context’ te

gaan studeren , met als doel om ‘later’
mensen en groepen binnen de context
van een werkorganisatie te begelei-
den. 

Ik zal een voorbeeld geven; vrij recent
heb ik een hoogleraar begeleid. De
man functioneerde niet goed en dat
had zijn uitwerking naar het team do-
centen. De bewuste man bleek niet
over leiderschap kwaliteiten te be-
schikken. Ik heb hem een tijdje bege-
leid, met als resultaat dat het team
weer functioneert. Vanuit onze prak-
tijk begeleiden we veelal personen en
teams uit het onderwijs, de MKB ( Mid-
den- en Klein Bedrijf) , overheid e.d.
Mensen kunnen leiding geven c.q. lei-
ding nemen. Er is nog een element,
leiding ontvangen. Daar bedoel ik
mee dat de leiding ook open heeft te
staan voor meningen en tips vanuit de
personen waarmee hij of zij samen-
werkt. En dat aspect is ook in het boek
beschreven’, zo zegt Karin Jensma.

En, zo vult Jacqueline aan, in het boek
hebben we ook het model beschreven
hoe leidinggevenden met veranderin-
gen moeten omgaan. Een ander be-
langrijk item: mensen, organisaties,
noem maar op, zij groeien, echter ie-
dere groei heeft zijn grenzen. Ook bij
mensen binnen een organisatie kent
de groei, grenzen. In het boek is het
model beschreven dat het van groot
belang is een goede balans te vinden,

zorgen voor rust en groei’, zo zegt Jac-
queline Horstman. Vervolgens pakt ze
haar visitekaartje. Daarin zit een ope-
ning. Jacqueline kijkt er door en zegt:
‘Door inzicht krijg je nieuwe uitzich-
ten. Wanneer mensen of organisaties
onze hulp inroepen, dan volgt er eerst
een verkenningsgesprek. De mensen
moeten zich bij ons thuis voelen. 

En als wij dan na afloop van een sessie
horen ‘het was heerlijk om bij jullie te
zijn’, geeft dat ook ons een goed ge-
voel. Meestal gaan we met zijn tweeën
een project in. Dan fungeert de derde
partner in ons bureau als het klank-
bord voor die twee. Het uitgangspunt
bij ons werk is, dat de mensen die wij
begeleiden, zelf gemotiveerd blijven
en dat ze er alles aan willen doen, het
beste uit zich zelf te halen’, zo zegt ze. 

In het boek ook diverse tekeningen,
waar de lezer zijn voordeel mee kan
doen. Bijvoorbeeld een tekening met
de betekenis ‘wat jou boven het maai-
veld doet uitsteken’. Klaar voor ver-
trek? Teken jouw bestemming of een
tekening met het onderschrift ‘Surpri-
se, teken wat jou vandaag het meest
heeft verrast’. Aan het boek hebben
behalve de drie auteurs nog een aantal
personen meegewerkt waaronder
tekstschrijver Reina van der Wal. En zo
schrijven de auteurs op de eerste pagi-
na van het boek: ‘ Wij vinden het pri-
ma wanneer je de inhoud van dit boek
verder verspreidt, mits je de bron ver-
meldt. Zo blijft de stroom in verbin-
ding met de bron. 

Het boek is onder meer verkrijgbaar
bij de Bruna in Vorden. En zo advise-
ren Karin en Jacqueline de lezers van
het boek: ‘ Geef sturing aan ambities !
Nieuwsgierig? Lees dan:’DeVerander-
meander, stromend leiderschap’!

De Verandermeander

Boek over 'Stromend leiderschap'

Vorden - Hoe geef je leiding aan je eigen ontwikkeling of aan de ontwik-
keling van je team of organisatie ? Hoe ziet jouw leiderschap er uit ? Als
een krachtige stroom, een opgedroogde rivier, een onstuitbare waterval,
kabbelend beekje of stilstaand water ? Een tekst op de achterzijde van het
boek ‘De Verander Meander Stromend leiderschap’. Een boek geschreven
door Jacqueline Horstman uit Vorden, Karin Jensma uit Warnsveld en Ben
Kosse uit Lochem. Het drietal werkt in ‘Mekander’ , een bestemmingsbu-
reau dat individuen, teams en organisaties begeleidt om hun ambitie te
verwezenlijken.

van links naar rechts: Jacqueline Horstman, Ben Kosse en Karin Jensma

Mantelzorger worden voor iemand
met dementie is iets wat je overkomt.
Naast de vaak zware zorgtaak is er
ook het verdriet om het verlies van de
persoon zoals men die z’n hele leven
heeft gekend. Op den duur is hulp
van de thuiszorg, dagopvang of ver-
pleging noodzakelijk. Medewerkers

van het Netwerk Dementie komen
vertellen welke ondersteuning zij
mensen met dementie en hun man-
telzorgers kunnen bieden. 

Ook vertellen zij over de verschillen-
de vormen van zorg en hoe dit gere-
geld kan worden. Iedereen die be-

langstelling heeft voor dit thema is
van harte welkom. De toegang is gra-
tis en voor de bezoekers staat de kof-
fie en thee klaar. De mantelzorgsalon
is een ontmoetingsplek voor mantel-
zorgers van alle leeftijden; mensen
die voor iemand uit hun omgeving
zorgen die chronisch ziek, een beper-
king heeft of hulpbehoevend is. 

Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Themamiddag: 
'Zorg rondom dementie'
Hengelo - Op dinsdagmiddag 12 oktober wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in
Hengelo Gld., een informatiemiddag gehouden over zorg rondom de-
mentie, verzorgd door medewerkers van het Netwerk Dementie.

Noam: ‘Via dat traject en mondrecla-
me komen er cliënten naar hier. Mo-
menteel ben ik ook bezig de huisart-
sen over mijn praktijk en werkwijze te
vertellen, zodat ik vanuit de medische
hoek ook cliënten krijg om te behan-
delen’, zo zegt hij. De inmiddels 48 ja-
rige haptonoom is geboren en getogen
in Israel en heeft daar tot zijn 27e jaar
gewoond. Zegt hij: ‘Ik werkte op gege-
ven moment in een hotel in Tel Aviv
en daar heb ik (ik was toen 22 jaar)
mijn huidige partner leren kennen.
Noem het maar vakantieliefde, een
paar jaar later ben ik naar Nederland
gekomen. Inmiddels zijn wel al bijna
20 jaar samen’, zo zegt Noam. De
‘praktische inburgeringcursus’ heeft
hij inmiddels achter de rug zo blijkt,
want Noam Shalgi spreekt perfect Ne-
derlands!

Noam is opgegroeid in het noorden
van Israel, zijn vader was daar ingeni-
eur. ‘Ik heb een fijne jeugd gehad.
Toen ik vijf jaar was heb ik de zesdaag-
se oorlog meegemaakt. Toen hebben
wij veel tijd in schuilkelders doorge-
bracht. Gelukkig heeft niemand uit
ons gezin letsel opgelopen. Op mijn
18e werd ik opgeroepen voor militaire
dienst en werd ik ingedeeld bij de ma-
rechaussee. 

De taak was onder meer er voor te zor-
gen dat binnen het leger de orde be-
waard bleef. Ook werden we ingescha-
keld om bij het verplaatsen van de
troepen alles in goede banen te lei-
den’, zo zegt Noam Shalgi. Weer terug
in de ‘normale‘ maatschappij studeer-
de hij in Tel Aviv ‘filosofie’. Tijdens de
studie werkte Noam als bijbaantje in
een hotel, waar hij dus zijn uit Lo-
chem afkomstige partner heeft leren
kennen.

Toen ik in Nederland kwam (Den
Haag) wilde ik natuurlijk eerst de Ne-
derlandse taal leren. Ik heb toen cur-
sussen gevolgd en om de taal machtig
te worden en heb ik ook in een aantal
verzorgingshuizen gewerkt. Vervol-
gens tien jaar in de ICT wereld ge-
werkt en ook nog een poos als organi-
satie-adviseur. Eigenlijk wilde ik het
liefst met mensen werken. Mijn part-
ner wilde altijd al een keer terug naar
de Achterhoek, het liefst in de buurt
van Lochem. Vijf jaar geleden hebben
we dit huis gekocht en hebben wij
eerst nog een paar jaar naar Den Haag
heen en weer gependeld. Nu wonen

wij al een paar jaar definitief hier’, zo
zegt Noam die zich in 2006 met succes
op de studie haptonomie stortte.
Tijdens de behandeling, haptonomie
genoemd, is het vertrekpunt een ge-
voelsvraag die op dat moment bij ie-
mand speelt. De haptonoom begeleid
de cliënt bij het onderzoek van de
vraag middels een gesprek en bewe-
gingsoefeningen. En vooral is de aan-
raking, terwijl de cliënt op de behan-
delbank ligt, van eminent belang. No-
am Shalgi: ‘Als haptonoom kun je de
mensen bijvoorbeeld helpen bij stress,
of iemand is nogal snel boos en snapt
niet waar dat vandaan komt. Of bij-
voorbeeld moeilijk contact kan leg-
gen, zich alleen voelen, overal tegen
opzien. Men voelt spanning in het li-
chaam, men is uit balans of door een
bepaalde gebeurtenis erg verdrietig, al
dat soort zaken’, zo zegt Noam die
cliënten om weer in balans te komen,
ook onder meer op een grote bal of tol
laat plaatsnemen.
De behandeling bestaat uit een aantal
sessies van ongeveer een uur. De prak-
tijk van Noam Shalgi is gevestigd aan
de Galgengoorweg 15 in Vorden (06-
57950582) info@ontdekjegevoel.nl Zie
ook www.ontdekjegevoel.nl Donder-
dag 28 oktober kan men in het dorps-
centrum in Vorden kennis maken met
haptonomie. Dan geeft Noam Shalgi
een workshop. Noam tot slot: ‘Ik vind
het heerlijk om mensen te helpen uit
hun problemen te komen. Elke cliënt
is anders, iedereen heeft zijn eigen
vraag en heeft zijn eigen geschiedenis.
Ik vind haptonomie een boeiend vak.
En dit werk te mogen doen in de vrien-
delijke en behulpzame gemeenschap
Wildenborch, met daarnaast de rust
en de leefruimte, vind ik geweldig. Wij
genieten hier dan ook met volle teu-
gen’, zo zegt Noam Shalgi.

Haptonoom Noam Shalgi

Cliënt gelegenheid
geven eigen gevoel 
te ontdekken
Vorden - Bijna verscholen tussen
het lover, op de grens van de buurt-
schappen Wildenborch/Galgen-
goor, heeft Noam Shalgi naast de
woning, in een apart gebouwtje,
zijn behandelkamer. Daar geeft de
haptonoom mensen inzicht in wat
ze met hun lichaam voelen. Noam
Shalgi heeft de studie haptonomie
afgerond. Over enkele weken ont-
vangt hij de ‘Acte van bekwaam-
heid’. Inmiddels heeft hij al een
aardige klantenkring opgebouwd.
Hij heeft namelijk al een jaar lang
cliënten ‘op proef’ behandeld en is
daar zeer tevreden over.
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Winkels Installatietechniek Vorden B.V. houdt zich bezig met Service, Projecten en Tankinstallaties. 
Binnen de afdeling Service worden de volgende activiteiten uitgevoerd: service & onderhoud, storingen en 
het uitvoeren van kleine installatie klussen. Het betreffen werkzaamheden voor zowel CV, Airco & koeling, 

gas, water, riolering en meet- en regeltechniek.  
In verband met toegenomen service werkzaamheden zijn we op zoek naar 2 nieuwe collega’s:  

Servicee plannerr 

Functie inhoud 
- Aanname van storingen en of werkzaamheden (telefonisch) 

- Het aansturen van de monteurs (middels digitale werkbon) 
- Voorbereiding en afwikkeling van de werkzaamheden 

Functie eisen 
- mbo werk- denkniveau en ervaring in de installatiebranche in deze functie. 
- ervaring met ERP/Syntess is een pré 

Servicee coördinatorr 

Functie inhoud 
- Aansturen van de afdeling Service (circa 12 medewerkers) 
- Afsluiten en beheren van onderhoudscontracten 
- Controle servicerapporten, weekstaten en verbruikte uren 
- Bestellen benodigde materialen 

Functie eisen 
- MBO installatietechniek en goede communicatieve vaardigheden 
- Ervaring met ERP/Syntess is een pré  

Ter ondersteuning van het Team Projecten zoeken wij een  

Calculatorr WW 

Functie inhoud  
- zelfstandig calculeren van W-installaties op het gebied van CV, luchtbehandeling, koelinstallaties, 

sanitair en loodgieterswerk etc. 
- verantwoordelijk voor kostprijs bepaling en het uitbrengen en opvolgen van offertes 

Functie eisen 
- MIT met ervaring in soortgelijke functie of 

- jonge HBOérs met 1-2 jaar werkervaring die willen doorgroeien naar een calculatie/engineer nivo 

Interesse?? 
Heb je belangstelling voor één of meerdere functies neem dan gerust vrijblijvend telefonisch contact op met 
Jos Tijink tel: 06-41267293 of stuur een mail voorzien van CV naar j.hinne@winkelstechniek.nl 
Voor meer informatie bekijk dan onze website: www.winkelstechniek.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SPUITER M/V
Omgeving Groenlo-Fulltime-vacaturenummer; VIW00456

Werkzaamheden;
Zowel de voorbereidende werkzaamheden als schuren, plamu-
ren en in de grondverf zetten van tanks, als het spuiten (2-com-
ponenten) in meerdere kleuren van bulkopleggers. Daarnaast
breng je reclame en belettering aan op de tanks.

Functie eisen;
• Ruime ervaring als spuiter in de metaalsector
• relevante opleiding;
• zelfstandig kunnen werken.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Zutphen-Fulltime-vacaturenummer; VCP00453

Werkzaamheden;
In deze functie ondersteun je de afdeling verkoop en de buiten-
dienst. Je onderhoudt contacten met leveranciers, houdt je be-
zig met de telefonische verkoop en geeft advies waar nodig.
Daarnaast maak je offertes.

Functie eisen;
• Aantoonbare commerciele ervaring in soortgelijke functie;
• flexibele instelling;
• accurate werkbenadering;
• geen 9-5 mentaliteit.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – 
vacaturenummer; VMK00066

Werkzaamheden;
Voor meerdere metaalbedrijven in de Achterhoek zoeken wij cnc
kanters. Er wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegendienst. Ben je
ervaren en wil je een nieuwe uitdaging aangaan? Neem dan con-
tact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Functie eisen;
- Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met

CNC kantbanken; 
- tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische achter-

grond hebben.

ELEKTROMONTEUR M/V
Omgeving Aalten-Fulltime-vacaturenummer; VMK00448

Werkzaamheden;
Als Elektromonteur ben je verantwoordelijk voor het samenstel-
len en inbouwen van diverse elektrische componenten (bestu-
ringskasten, bedieningspanelen,  printen, sensoren, motoren),
het aansluiten van de ingebouwde componenten in een machine
a.h.v. tekeningen en bouwbeschrijvingen, elektronisch afregelen
van geassembleerde machines en het opsporen van storingen
en deze verhelpen.

Functie eisen;
• MBO-opleiding elektrotechniek;
• tekening lezen;
• diverse veiligheidsvoorschriften.

MONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten-Fulltime-vacaturenummer; VMK00447

Werkzaamheden;
In de functie van monteur machinebouw ben je verantwoordelijk
voor het assembleren van complete mechatronische machines
en modules a.h.v. tekening en/of mondelinge instructies, het in-
bouwen en eventueel aansluiten van elektrische onderdelen en
het afstellen en testen/proefdraaien van machines en modules
en de daarbij gevonden problemen oplossen.

Functie eisen;
• LBO/MBO opleiding, richting werktuigbouw of mechatronica;
• affiniteit met elektro(nica);
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• werkervaring in mechatronische montage en/of elektrotech-

niek.



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 10 oktober 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

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

2e
 gratis!2.38Boerenkool 

2 zakken à 250 gram 1.19
2 stuks

actie-kiloprijs 2.38

5.99

4.69
87.0   sjirpretil-eitca

    aloC-acoC
alle soorten, 
4-pack à 4 flessen 

  retil 5.1 x

1.55 0.99
per 100 gram

Kipfilet 
naturel of bieslook,    
vers van het mes•

2.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 5.98

Magere 
varkensrollade 4.49

Mora hamburgers, 
kroketten of 
frikandellen    
grootverpakking 
à 12-20 stuks 2.49
2.86/3.67

Optimel drink    
alle soorten, 
2 pakken à 1 liter naar keuze

1.49
actie-literprijs 0.75

2 stuks

2.48/2.78

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

2e

halve
prijs!**

Herfstbokbier*    
alle soorten, 
6-pack à 6 flesjes x 30 cl

  Bijv.: Grolsch Herfstbok 

3.594.79
25%
korting!

3.18

2e

halve
prijs!

2 stuks

2.38

Struik Maaltijdsoep    
alle soorten, 2 blikken à 800 ml 
naar keuze

6.99
Lotus keukenpapier vochtvangers
gedecoreerd    
pak 8 rollen
OP=OP

3.99

    sssirFlebbuD
alle soorten, 4 stuks naar keuze

4e
gratis!*

50%
korting!

per kilo

Schouderkarbonade
  voordeelpak

5.992.99
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Perssinaasappelen 
net 2 kilo  

2.99

1.99
actie-kiloprijs 1.-


