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Angelique: ‘Onze klantenkring van
jong en oud bevindt zich niet alleen
hier in Vorden, we hebben ook een re-
gionale functie. Klanten uit omliggen-
de plaatsen en wat met name opvalt,
klanten uit Zutphen. Deze zijn niet al-
leen snel in Vorden maar wat ook aan-
spreekt is dat ze hier overal gratis kun-
nen parkeren. Je ziet dan ook dat deze
klanten ook voor een tweede bezoek
naar onze winkel komen’, zo zegt ze.
Zij zelf en zus Suzan zorgen ervoor dat
de klanten vakkundig worden gehol-
pen. Daarnaast gaat Suzan ook met
workshops starten. Mensen adviseren
op het gebied van ‘leuke dingen ma-
ken’ en de bijbehorende techniek bij-
brengen. Moeder Henny is onder meer
belast met de inkoop en de admini-
stratie.

Het zaken doen zit de nazaten van Ko-
bus en Anne Sessink duidelijk in het
bloed. Vijf en zeventig jaar geleden
trok het pas getrouwde echtpaar (ou-
ders van Henny) naar de Kranenburg
waar Anne (van geboorte Greuters)
een winkel begon in huishoudelijke
artikelen, verf , Keulse potten en land-
bouwgereedschap. Kobus Sessink
werkte niet in de winkel. Hij was van
huis-uit vakman die van alle markten
thuis was, zoals bijvoorbeeld kopersla-
ger, waterfitter, elektricien en fietsen-
maker. Die beroepen oefende hij voor

zijn huwelijk met Anne ook al uit bij
het koperslagers bedrijf Emsbroek aan
de Insulindelaan. In 1966 werd de win-
kel in de Kranenburg door dochter
Henny Sueters overgenomen. Haar
echtgenoot Harry werkte toentertijd
als magazijnchef bij de Hema in Zut-
phen.

Henny Sueters: ‘We verkochten in die
tijd veel speelgoed. We hadden de be-
schikking over 27 m2 verkoopruimte.
Zo werd ieder jaar vlak voor Sinter-
klaas de woonkamer ontruimd en
deed het dienst als extra verkoopruim-
te. Het assortiment heb ik in de loop
der jaren geleidelijk uitgebreid met
porcelein, luxe artikelen en souve-
niers. 

Ook verkochten we tuinmeubelen’, zo
zegt ze. In 1982 werd het huidige pand
aan de Dorpsstraat aangekocht (een
totale oppervlakte van circa 100 m2).
Nadien werd ook het naast gelegen
pand erbij gekocht en aan de winkel
toegevoegd. In die tijd hielp ook echt-
genoot Harry Sueters volop in de win-
kel mee. Thans beschikt ‘Sueters speel-
goed- huishoud- kadoshop’ over circa
400 m2 verkoopruimte.

In 1991 kwam ook Angelique in de
zaak, een paar jaar later volgde ook
haar zus Suzan. En nog steeds fun-

geert het drietal als ‘Vennootschap on-
der Firma’. De afgelopen jaren is het
assortiment steeds aangepast en uitge-
breid. De hoofdmoot is nog altijd
speelgoed, huishoud, hobby, kado’s en
lectuur. In deze branche valt de top-
drukte in de maanden oktober, no-
vember en december. In de zomer-
maanden wordt de winkel ook door
vele toeristen bezocht. Toen moeder
Henny hulp kreeg van haar dochters,
kreeg zij de handen wat meer vrij om
ook andere dingen te gaan doen. Zij
was al een aantal jaren bestuurslid
van de VOV (Vordense Ondernemers
Vereniging) toen zij in 1991 werd ge-
vraagd om de voorzittershamer van
Wim Polman te willen overnemen.

Zo werd Henny Sueters de eerste vrou-
welijke voorzitter van deze overwe-
gend ‘mannenclub’. Henny: ‘Voor mij
een hele uitdaging. Toen ik nog be-
stuurslid was heb ik veel van Wim Pol-
man opgestoken. Dat kwam mij na-
dien zeer goed van pas. De zes jaar als
voorzitter van de VOV heb ik als leuk
en leerzaam ervaren. Zo kijk je in deze
functie verder dan alleen je ‘eigen
straatje’. 

De impulsen die ik daarbij van buiten
kreeg, waren ook goed voor ons zelf te
gebruiken’, aldus Henny Sueters die
ook nog een aantal jaren bestuurslid
van de Kamer van Koophandel is ge-
weest. Tijdens haar ‘bewind’ als voor-
zitter van de VOV werd in Vorden ook
de Koopzondag ingevoerd. ‘Toen ik dat
idee in het bestuur aanzwengelde
werd ik bijna ‘afgeschoten’ zo kijkt
Henny Sueters lachend op die periode
terug.

Zo moeder, zo dochter, een gezegde,
zeer wel van toepassing op dochter
Angelique. Zij zet zich ook middels be-

De dames van 75-jarige 'Sueters speelgoed-huishoud-
kadoshop' richten zich met name op de toekomst

Henny, Suzan en Angelique Sueters
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stuurslid van de VOV in om het dorp
Vorden levendig te houden. ‘Eigen be-
lang uitschakelen en wat doen voor de
gemeenschap, heerlijk om te doen’, zo
zegt Angelique. In haar portefeuille zit
onder meer de ‘Kolde Karmis’ die in de
maand december plaats vindt. 

Maar voorlopig richten de dames Sue-
ters zich op de week vanaf maandag
23 oktober tot en met zaterdag 28 ok-
tober. Dan wordt in het kader van het
75-jarig bestaan een speciale actie-
week gehouden met diverse aanbie-
dingen en demonstraties.

Met nog enkele aanpassingen aan het huidige assortiment willen de da-
mes Sueters (moeder Henny en haar dochters Angelique en Suzan) de ba-
sis leggen voor het voortbestaan van hun zaak aan de Dorpsstraat. Een
zaak die dezer dagen 75 jaar bestaat en die naar men verwacht over 25 jaar
nog als ‘Sueters speelgoed- huishoud- kadoshop’ in Vorden zal floreren.
Met aanpassingen worden bedoeld, de verkoop van artikelen betreffende
het living-gebeuren, op het gebied van koken (potten en pannen), servies-
goed. Verder producten die onder de noemer ‘tafelsfeer’ vallen met daar-
naast een basispakket huishoudelijke artikelen. Moeder Henny en doch-
ter Angelique zijn er van overtuigd dat de winkel de bestaansmogelijkhe-
den daarmee zeer zeker zal continueren.

Onder ideale weersomstandigheden
namen ongeveer 250 fietsers deel aan
deze tocht. De deelnemers hadden de
keuze om te starten bij het kantoor
van de bank in Hengelo of Ruurlo. Er
was een route uitgezet van ruim 30 ki-
lometer door het prachtige buitenge-
bied van Hengelo en Ruurlo. Voordat
de deelnemers aan de tocht begonnen
was er koffie met een plak krenten-
brood. Tijdens de route waren er een
aantal stops ingepland waar even uit-

gerust kon worden onder het genot
van een drankje en een hapje. De fiet-
sers moesten hun ogen goed de kost
geven, want er was ook een fotowed-
strijd aan de fietstocht verbonden.
Twintig foto's van plekken waar men
langs kwam moesten in de juiste volg-
orde worden gezet.
De reacties van de deelnemers waren
heel enthousiast. De Rabobank is dan
ook zeker van plan om volgend jaar
opnieuw een fietstocht te organiseren.

Herfsttintentocht Rabobank groot succes

De Rabobank Achterhoek-Noord doet graag iets extra's voor haar leden.
Daarom organiseerde bank afgelopen zondag een herfsttinten fietstocht.



� Vrouw alleen 65 jaar zoekt

zelfstandige woonruimte in

Vorden en omgeving, tel.

(0545) 27 36 53.

� Tuinen van de Wiersse

open zo. 22 oktober, 10-17

uur, € 5,50. Lichte maaltijden

worden geserveerd en vaste

planten verkocht. Afspraak

voor (groeps)bezoek op an-

dere dagen is mogelijk. Tel.

0573 451409. Voor meer

informatie: www.dewiersse.nl

� Nieuw ingekocht: prach-

tige maskers, allerlei dieren

in alle soorten en maten van

diverse materialen. Zie onze

etalage en kom eens binnen

voor nog meer nieuwe ver-

rassingen…. voor elke beurs

wat wils…. en u met uw aan-

koop helpt u arme produ-

centen een beter leven op te

bouwen! Wereldwinkel,

Ruurloseweg 47a, Vorden.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. J. Kool, Oecumenische
dienst in de Chr. Koningkerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. J. Kool, Oecumenische
dienst in de Chr. Koningkerk.
Zondag 15 oktober 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 15 oktober 10.00 uur dhr. J. Leyenhorst, Laren Gld.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. J. Kool Oecumenische
dienst, Vokate.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 14 oktober 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 15 oktober 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
14/15 oktober J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573 - 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00 uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor kunt
u een afspraak maken. 

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor sto-
ringen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buiten-
gebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,
lid van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén han-
delaren. Minimumprijs € 5,75 voor
vier gezette regels; elke regel meer
€ 0,55. Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen € 2,75 extra. Tarieven
gelden bij contante betaling; als een
rekening gezonden dient te worden,
wordt hiervoor € 2,75 administratie-
kosten in rekening gebracht. 

� Te koop: Scooter zeer

goed onderhouden Aprilia

Gulliver, zilvergrijs, bj. 1999.

Incl. goede helm, bordeau-

rood met lichtgetint vizier.

Vraagprijs € 400,–. Inl.: tel.

(0544) 37 66 42 of 37 19 06.

� Boekenbeurs op zater-

dag 14 oktober a.s. in de

Dorpskerk te Vorden. Aan-

vang 9.00 uur. Komt allen!

Org. Veiling Comm. Vorden.

� Concert 25 jaar De Mo-

nica’s. Zondag 22 okt. 13.30

u. Heutinck, Mariënvelde.

Entree + kopje koffie gratis.

� Erve Kots, Lievelde, zo. 22

okt. Albert & Gage Band.

14.30 u. € 15,– p.p. Info: tel.

(0544) 37 23 27 / (0543) 46

62 94 / (0575) 51 89 90.

� Noten te koop (zelf rapen).

Zaterdag 14 oktober van

9-12 uur. Huize Zelle, Ruurlo-

seweg 92 te Hengelo (Gld.).

� Bewegen is heel belang-

rijk, maar ook het verande-

ren van uw eetpatroon!

Herbalife helpt u daarbij!

Nieske Pohlmann (06) 54 32

66 69 / (0314) 64 13 09.

� Boekenbeurs op zater-

dag 14 oktober a.s. in de

Dorpskerk te Vorden. Aan-

vang 9.00 uur. Komt allen!

Org. Veiling Comm. Vorden.

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alpha 247 be-

wegingsconcept. De nieuw-

ste instructiemethodieken.

Bel (0575) 46 36 03 of kijk

op www.vitalnowa.nl

� Denk aan onze bazar/

rommelmarkt op zaterdag

14 oktober a.s. van 10-14.30

uur in het achterhuus achter

de Gereformeerde Kerk in

Vorden.

� Aankomen, afslanken

(vet verbranden!), meer

energie? Via voedingskun-

dig programma. Geweldige

eindejaarsaktie voor alle

(oud-)klanten. Bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� WORKSHOPS OP DE

WILGHENHOEVE. Zaterdag

14 oktober workshop schil-

deren voor beginners, acryl

op doek. Docente: www.artjo-

landa.com. Donderdagavond

19 oktober aanvang 19.00 uur

workshop herfstkrans maken

o.l.v. Milie Wolsink van bloe-

menwinkeltje ’t Wolsenhuus.

Zaterdag 4 november work-

shop sieraden maken o.l.v.

Dianne Kasteel van Di-Ka’s

hobbyzolder. Gastvrouw: Lies-

beth Schot-Hissink. Info/op-

gave: (0573) 45 21 57 hl.schot

@hetnet.nl. De Wilghenhoeve,

Tolhutterweg 3, 7261 KS

Ruurlo www.wilghenhoeve.nl

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Verhuisd: J.M. Peppel-

man van Kerkhoflaan 1a naar

de Delle 37, 7251 AJ in Vor-

den. Tel. (0575) 55 27 28.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar verzorging

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

De eerste herfstblaadjes
beginnen te vallen

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,00

Weekendaanbiedingen

Beemster-kaasbroodje
Per stuk € 1,00

Notenbar
Met heerlijke noten- en amandelspijs vulling

€ 3,95

Dagmenu’s
11 oktober t/m 17 oktober 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg. 

Woensdag 11 oktober
Champignonsoep / Wokki Wokki van kip met rijst en rauw-
kostsalade.

Donderdag 12 oktober
Duitse biefstuk met uien, aardappelen en groente / tiramisu
met slagroom.

Vrijdag 13 oktober
Mosterdsoep / visspies met knoflooksaus met aardappelen
en groente.

Zaterdag 14 oktober (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

Maandag 16 oktober
Gesloten.

Dinsdag 17 oktober
Wiener schnitzel met frieten, mayonaise en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van

onze speelster

Greet van Rossum

Greet was een bijzonder trouw lid van onze volley-

balvereniging Sociï. Ze was al lid vanaf de oprichting

in 1985.

We wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen veel

sterkte toe.

S.V. Sociï afdeling volleybal – Vierakker/Wichmond

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond

na het overlijden van onze lieve moeder, schoon-

moeder en oma

Gerda Johanna Beeftink - Schouten

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen

Kleinkinderen

Vorden, oktober 2006

Heden ontvingen wij het bericht dat overleden is

onze schoonzuster en tante

Hermina Frederika Winkel - Keuper

weduwe van Goosen Winkel

Dinxperlo, Histowel Canada,

16-12-1910 1-10-2006

Neven en Nichten

Fam. W.L. Winkel

Almenseweg 33

7251 HN  Vorden

Vorden, 4 oktober 2006

Verre reizen zijn bijzonder

maar het grootste wereldwonder

is voor ons nu heel dichtbij

want dat wonder, dat ben jij.

Sara
Alberdina

3 oktober 2006

Jeroen en Barbara 

de Jonge - Poorterman

‘t Kerspel 3

7251 CT  Vorden

tel: 0575 - 55 05 99

Een diep verlangen

is in werkelijkheid vervangen

Boaz Maria
broertje van Nomi

Is geboren op 6 oktober 2006.

Micha en Carline Westerik-Hartman

Berend van Hackfortweg 44

7251 XD Vorden

Tel. 0575 - 55 15 23

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het

overlijden van onze moeder en schoonmoeder

Cornelia Berdina Adriana

Kok – Peters van Nijenhof

Corrie

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm

van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote

troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Uit aller naam:

F.K. Kok

Warnsveld, oktober 2006

De overweldigende belangstelling en deelneming

welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Zwenneken Bloemendaal - Greutink

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost

welke ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te

schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte

dank.

Uit aller naam: 

Familie Bloemendaal

Wichmond, oktober 2006

Wegens omstandigheden kan helaas de geplande

receptie voor ons 50-jarig huwelijk op 11 oktober

niet doorgaan.

Gerrit Bosman
&
Jo Bosman-van Asselt

Wij zijn dolgelukkig en dankbaar met de geboorte

van onze zoon en mijn broertje

Robin
8 oktober 2006

Hij is 55 cm en weegt 4330 gram.

Richard en Thamar Pardijs

Rick

De Boonk 53, 7251 BT Vorden

Tel. (0575) 55 44 47

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht. Nu is

in rust van ons heengegaan mijn man, onze vader,

schoonvader en opa

Jan Albert Kolkman

op de leeftijd van 84 jaar.

Alie Kolkman-van der Linden

Harold en Hermien

Marit, Ilja

Coby en Gerard

Naomi, Zoë, Tygo

Bert-Jan en Rianne

9 oktober 2006

De Haar 9

7251 CE Vorden

Jan is opgebaard in Uitvaartcentrum Monuta, Het

Jebbink 4a te Vorden, alwaar donderdag 12 okto-

ber van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid is tot af-

scheid nemen en condoleren.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag

13 oktober om 10.45 uur in de IJsselzaal van het

crematorium te Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop kunt in de familie tevens condoleren in

de ontvangkamer van het crematorium.

Kom zaterdag 
14 oktober naar 

“de gekleurde herfst”.
Demonstratie, 

advies en verkoop 
van huid- en 

voetverzorgingsproducten,
nieuwe kleuren make-up

sieraden etc. 
Voordelige prijzen.
Zutphenseweg 80 
van 10.00-17.00.

Vleeswarenkoopje

150 gram Gek. achterham
+ gratis eiersalade 100 gram € 2.79

Keurslagerkoopje

Varkensoesters 4 stuks € 5.50

Special

Muiderslotje 100 gram € 2.10

Weekaanbieding

Sucadelappen 500 gram € 5.48

Maaltijdidee

Bij aankoop van 500 gram 
Babi-pangang

500 gram Nasi of Bami gratis

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Vlogman
Verwennerij
Vorden

Deze week met een Indisch tintje

Op 7 oktober 2006 om 01.42 uur is geboren

Kjelt 
Gabriël Hendriks

3.975 gram 53 centimeter

Wil je onze kanjer zien, 

bel dan even anders slaapt hij misschien...

Sabine Gabriël

Alfred Hendriks

Het Hoge 70, 7251 XZ Vorden

0575 - 55 21 55

Onze mooie 

LIJSTENCOLLECTIE
al gezien?

Kom naar Foto Willemien!

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12





ZUTPHEN:  MEER COMMUNICATIE,  TEL. (0575) 51 76 18

NEVENVESTIGINGEN:
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

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

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

• Landelijk gelegen 
• Groot terras
• A la carte restaurant 
• Grill specialiteiten 
• Pannenkoeken 
• Lunch 
• Cafetaria 
• Cateringen 
• Diverse buffetten 

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

en koud buffet €15,= p.p
• Elke vrijdagavond onbe-

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

• Van dinsdag t/m vrijdag
      “eten wat de pot schaft”  
      een 2 gangen menu voor  
      € 7,50 (afhalen € 6,=)

    Almenseweg 35a  �  7251 HN  �  Vorden  �  0575 - 554001 
         Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 - 22 uur 

    www.oldelettink.nl 

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax(0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG

Dorpsstraat 28 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 05

Van maandag 16 oktober
tot en met dinsdag 31 oktober

is ons restaurant gesloten.

Vanaf woensdag 1 november
bent u weer van harte welkom in

ons restaurant.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581



Er worden nog meer werkzaamheden
aan de Rondweg Vorden uitgevoerd.
Het betreffende wegvak loopt vanaf de
burg over de Veengoot tot en met de
rotonde Het Hoge. Dit wegvak, de
brug over de Veengoot en rotonde het
Hoge worden onderhouden. De roton-
de Het Hoge wordt vergroot en roton-
de Horsterkamp wordt aangelegd met
transferpunten voor het openbaar ver-
voer. Dit alles heeft tot gevolg dat er
een aantal verkeersmaatregelen moe-
ten worden genomen. 

Namens de provincie Gelderland gaf
projectleider Peter Muller aan wat de
werkzaamheden precies inhouden.
De rotonde Het Hoge/rondweg zal
vooral met het oog op het vrachtver-
keer vergroot worden. Studenten van
de AOC-Oost uit Doetinchem zullen
het ‘middeneiland’ van deze rotonde
vorm gaan geven.

Projectleider Ben van Ginkel ging na-
der in op de verkeersmaatregelen die
genomen moeten worden. ‘Wij willen
een minimale overlast voor het ver-
keer, een zo goed mogelijke bereik-
baarheid van Vorden waarborgen en
overlast aan de bedrijven en woningen
langs de N316 en in Vorden zoveel
mogelijk beperken’, aldus van Ginkel.
De werkzaamheden zullen in drie
fases worden verricht. 

FASE 1 
houdt in, vanaf de nieuwe rotonde
Horsterkamp/ rondweg tot aan de ro-
tonde Zutphenseweg, de markeringen
aanpassen, onderhoudswerkzaamhe-
den aan de rijbaan en het vergroten
van de rotonde Het Hoge/rondweg.
Vanuit het publiek werd aangedron-
gen om op het gedeelte rotonde Het
Hoge richting Zutphenseweg geluid
reducerend asfalt aan te brengen.

Met name bewoners van de Brinker-
hof en de Hoetinkhof bepleitten dit.
Volgens één van de bewoners, die een
onderzoek heeft ingesteld, is de ge-
luidsberekening van de provincie ge-
baseerd op oude gegevens. Het verkeer
op de rondweg is volgens hem de laat-
ste jaren drastisch toegenomen. 

Ben van Ginkel: ‘Wij zullen uw gege-
vens zeer zeker onderzoeken, ik kan u
op dit moment alleen zeggen dat het
aanbrengen van geluid reducerend
asfalt financieel niet haalbaar is’.
‘Waarom dan niet een maximum snel-
heid van 50 kilometer op dit weg-
gedeelte? ’zo luidde de wedervraag.
Volgens de projectleider niet mogelijk.

‘Dit type weg behoort volgens de
voorschriften tot de categorie waar 80
kilometer per uur als MINIMALE
snelheid geldt’, aldus van Ginkel. De
tijdsduur van de werkzaamheden
voor deze fase 1 bedraagt 4 weken.

FASE 2 
betreft de aanleg van de rotonde op de
Horsterkamp/ rondweg N316. Tijds-
duur werkzaamheden 8 weken. 

FASE 3 
reparatie brug Veengoot en een stuk
van het fietspad aldaar. Duur werk-
zaamheden drie weken. Het is volgens
Ben van Ginkel de bedoeling dat in

maart 2007 met deze werkzaamheden
wordt begonnen en dat alles in juni
2007 moet zijn afgerond. De verkeers-
maatregelen zien er voor het DOOR-
GAAND (VRACHT)VERKEER VAN-
UIT ZUTPHEN NAAR LOCHEM-
BORCULO EN RUURLO als volgt uit:
N 346 Lochemseweg/Zutphenseweg-
Kwinkweerd- N 825 Nettelhorsterweg
en N 315 Ruurloseweg/Borculoseweg.

DOORGAAND (VRACHT) VERKEER
VANUIT ZUTPHEN NAAR
HENGELO-DOETINCHEM: 
N 314 naar Hummelo- N 330 naar
Zelhem- N 316 naar Hengelo en N 315
naar Doetinchem.  

DOORGAAND (VRACHT) VERKEER
VANUIT DOETINCHEM NAAR 
ZUTPHEN: N 330 naar Hummelo-
N 314 naar Zutphen. 

DOORGAAND (VRACHT) VERKEER
VANUIT DOETINCHEM NAAR
VORDEN- LOCHEM- RUURLO: 
N 330 naar Zelhem- N 315 naar Ruur-
lo- N 315 naar Borculo en N 825 naar
Lochem- Kwinkweerd- N 346 Rondweg
Lochem en via de Vordenseweg/ Wil-
denborchseweg naar Vorden.

Wat betreft de verkeersmaatregelen
m.b.t. tot FASE 1: Wegvak wordt in ge-
heel afgesloten. Omleiding voor het
autoverkeer: N 316 via de Horster-
kamp- Dorpsstraat en Zutphenseweg.
Baakseweg via de Lankhorsterstraat
naar de N 316. 
LET WEL: VRACHTVERKEER VOL-
GENS ALGEMENE ROUTE! 

Wat betreft FASE 2: aanleg noodweg
ten westen van nieuw te maken roton-
de, waardoor het verkeer in 2 richtin-
gen langs de rotonde kan rijden. De
Horsterkamp wordt afgesloten voor
het doorgaand verkeer. Omleiding au-
toverkeer via de Dorpsstraat- Zutphen-
seweg en Rondweg. 
LET WEL: VRACHTVERKEER VOL-
GENS ALGEMENE ROUTE. 

Vanuit het publiek kwam de vraag
waarom er straks zo’n royale plaats
voor de buslijn bij de nieuwe rotonde
Horsterkamp/ Rondweg N316 wordt
ingeruimd. Wie stapt daar in? Van
Ginkel: ‘wij hopen juist middels deze
buslijn te stimuleren dat er meer men-
sen van het openbaar vervoer gebruik
zullen maken’. Voor Bert Bultman ei-
genaar van het pannenkoekenrestau-
rant ‘De Vordense Pan’ maakt het heel
veel uit welke fase volgend jaar het
eerst aan de beurt is. Tijdens de werk-
zaamheden aan de brug over de Veen-
goot wordt de Hengeloseweg drie we-
ken afgesloten. Voor mijn bedrijf een
groot verschil of de weg in maart of
bijvoorbeeld in mei/ juni drie weken
wordt afgesloten. In verband met va-
kantiegangers/fietsers betekent dat
laatste een enorme strop’, zo zei hij.

Enkele bewoners van de Horsterkamp
waren van mening dat het eerst hoog
tijd wordt dat er aan deze weg op de
maximum snelheid (50 kilomerter)
wordt gelet. Volgens hen wordt er veel
te hard gereden en is er te weinig con-
trole. 

Wethouder Peter Glasbergen wees
erop dat deze informatieavond be-
trekking heeft op de N 316 rondweg
Vorden en niet op de Horsterkamp,
‘Wel kan ik u zeggen dat wij momen-
teel bezig zijn met een gemeente-
vervoersplan. 

Dit soort punten komen in het con-
cept aan de orde’, aldus wethouder
Glasbergen die zich na afloop van de
informatieavond wel een poos met de
bewuste bewoners van de Horster-
kamp onderhield!

Grote opkomst tijdens informatieavond

Aanleg rotonde Horsterkamp/N 316
en herstelwerkzaamheden rondweg
vinden plaats vanaf maart

De provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst hebben de afgelo-
pen weken ruim 1500 uitnodigingen aan de inwoners van Vorden ge-
stuurd voor het bijwonen van een informatie avond over de voorgenomen
werkzaamheden aan de rondweg de N 316. ‘Wij zijn blij met deze brede be-
langstelling’, zo sprak wethouder Peter Glasbergen maandagavond in een
bomvolle zaal van hotel Bakker. ‘In 2002 heeft de toenmalige gemeente
Vorden in het wegenstructuurplan een aantal wensen op papier gezet,
waaronder de aanleg van twee rotondes. De rotonde Zutphenseweg/ rond-
weg is inmiddels gerealiseerd’, aldus de wethouder. De wens, aanleg ro-
tonde Horsterkamp/rondweg zal in 2007 worden gerealiseerd.

Aandachtig gehoor

Uitleg over voorgenomen werkzaamheden

De dag begon voor Erwin Plekkenpol
niet geheel naar wens want de rijder
uit Vorden verloor op de vlakke proe-
ven wat tijd op zijn naaste concurrent
Erik Davids maar naarmate de dag
vorderde begon het zwaarder te wor-
den en wist Erwin zijn achterstand op
Davids goed te maken. In de slotfase
van de Enduro maakte Plekkenpol het
verschil en sloot hij de dag met een
voorsprong van elf seconden op Erik
Davids winnend af. Dat Plekkenpol
erg snelle tijden neer had weten te zet-
ten bleek wel toen de uitslag van de
scratch bekend werd want ook hierin
was de E.N.E. WPM KTM-rijder het
snelst.

Voor Mark Wassink begon de dag in
Havelte erg positief en het rijden ging
in de eerste twee ronden erg lekker
totdat de druk van de koppeling weg
viel en hij de derde en de vierde ronde
zonder koppeling moest rijden. Hier-
door verloor de rijder uit Lochem veel
tijd in de proeven maar wel probeerde
hij er uit te halen wat er inzat en knok-
te hij gewoon door. In de vierde ronde
zag hij tijd om het euvel te verhelpen
en hierdoor kon hij in de laatste ronde
weer voluit gaan. Wassink probeerde
nog zoveel mogelijk tijd goed te ma-
ken en wist zich uiteindelijk nog in de
top vijf te nestelen.

Tom Hemmelder bleef ook niet geheel
verschoond van problemen want hij

kreeg te kampen met een lekke achter-
band. Hemmelder wilde de band snel
repareren maar kwam hierdoor net
een minuut te laat bij het in klokken
en hierdoor liep hij straftijd op. On-
danks de tegenslagen gaf Tom niet op
en knokte hij zich toch nog naar een
zevende plaats in het dagklassement.

In de tussenstand om het Nederlands
Kampioenschap heeft Erwin Plekken-
pol zijn voorsprong op Erik Davids
met drie punten weten uit te bouwen
en staat hij er na de wedstrijd in Havel-
te zes voor in de strijd om de Neder-
landse titel. 

Mark Wassink en Tom Hemmelder
wisten beiden een plaats op te schui-
ven in de tussenstand om het Neder-
lands Kampioenschap en zij staan nu
op een derde en een vierde plaats.

Open Nederlands kampioenschap
In de voorlaatste wedstrijd om het
open Nederlands kampioenschap MX
3 (motorcross) die vorige week in Eer-
sel werd gehouden, eindigde Erwin
Plekkenpol op een verdienstelijke vier-
de plaats. Hij had lange tijd zicht op
het podium maar door een gebroken
voetsteun zag hij zijn kansen in rook
opgaan. In de eerste manche eindigde
Erwin als derde, in de tweede manche
als vierde. In het tussenklassement
om het nationaal kampioenschap be-
zet de Vordenaar thans de 5e plaats.

Winst voor Erwin Plekkenpol

Het E.N.E. WPM KTM Team heeft afgelopen zaterdag bij de vierde wed-
strijd om het Open Nederlands Kampioenschap Enduro in Havelte wisse-
lend succes gekend. Erwin Plekkenpol won de E3 klasse maar zowel Mark
Wassink als Tom Hemmelder hadden af te rekenen met pech waardoor zij
in de E2 klasse niet verder kwamen dan een vijfde en een zevende plaats.

Incompany plaatst Univé in de top van
de zakelijke dienstverleners. In de ru-
briek verzekeringen merkt zij op: "Ook
dit jaar bestaat er geen twijfel wiens
klanten het meest tevreden zijn. Re-
den voor InCompany om de award
voor 'beste verzekeraar' opnieuw aan
Univé uit te reiken. Op elk van de vier
onderzochte aspecten (prijs, service,
know how en resultaat) kreeg Univé
van haar zakelijke klanten de hoogste
waardering. Opvallend is dat de cate-
gorieën 'prijs' en 'service' het hoogst
scoren."

Beloning voor extra inzet
Directeur G.J. Vruwink van Univé Oost
is tevreden met de hoge score, maar
niet echt verbaasd. "Je ziet dat onze
klanten ons hoog waarderen op crite-

ria waarvoor we ons continu extra in-
zetten. Univé is dichtbij en geld
waard, begrijpelijk in haar communi-
catie, persoonlijk in haar benadering
en wil een no-nonsense organisatie
zijn. Met onze prijs en onze service
proberen we het verschil te maken op
de verzekeringsmarkt. En zo'n presti-
gieuze prijs geeft aan dat we op het
goede spoor zitten. Omdat Univé een
coöperatie is zonder aandeelhouders
en zonder winstoogmerk, kunnen we
de premie laag houden. En omdat wij
weten wat er speelt in de regio, kun-
nen wij onze zakelijke contacten in de
regio service-op-maat bieden. Blijk-
baar weten onze klanten dat te waar-
deren."

Nog beter presteren
De heer Vruwink houdt het liever be-
scheiden. "We zijn blij met het resul-
taat, maar al deze goede resultaten
zijn voor ons natuurlijk geen reden
om achterover te leunen. Integendeel.
We blijven altijd ons best doen om nog
beter te presteren. Niet alleen omdat
we dat zelf nodig vinden, maar juist
om onze klanten goed te bedienen."

Wilt u zelf de service van Univé be-
leven? Neemt u dan eens contact op
met Univé Oost, tel. (0547) 36 70 00,
oost@unive.nl of www.unive.nl

Met service en prijs verdient Univé de 'Incompany 100 Award 2006'

Univé scoort opnieuw prima in
klanttevredenheidsonderzoek
Zakelijke Univé-klanten zijn ook dit
jaar erg tevreden over 'hun' verzeke-
raar. Zo tevreden zelfs, dat Univé
voor de tweede achtereenvolgende
keer de Incompany 100 Award heeft
ontvangen. Vooral op prijs-/kwali-
teitverhouding en service scoort
Univé hoog. Dat blijkt uit een groot
onderzoek naar klanttevredenheid
dat het zakenblad InCompany on-
langs heeft laten uitvoeren. Daarin
is Univé dus opnieuw als beste ver-
zekeraar geëindigd.
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Wat een zingende moeder allemaal
niet te weeg kan brengen. Op de fa-
milie Eykelkamp is wel terdege het
gezegde ‘zoals de ouden zongen,
piepen (in dit geval zongen) de jon-
gen’ van toepassing. We gaan eerst
zestig jaar terug in de tijd. Toen
woonden vader Anton Eykelkamp
en moeder Truus Eykelkamp (gebo-
ren Hartman) na hun trouwen in
wat nu nog heet café Eykelkamp (’t
Wapen van het Medler). Toentertijd
een klein dorpscafé met boerderij.
Anton en Truus konden van de ver-
diensten niet helemaal ‘leven’, dus
ging vader Anton nog wat bijver-
dienen als boerenknecht. Ook
haalde hij de ‘boekjes’ op voor de
kruidenier, die eveneens op het
Medler was gevestigd. Als de bood-
schappen waren klaar gemaakt
bracht Anton deze op de transport-
fiets rond.

Ondanks de drukte (gezin met 14 kin-
deren) altijd een vrolijke en opgewekte
boel in huize Eykelkamp. Vader Anton
zong in het kerkkoor Cantemus Domi-
no op de Kranenburg. Ook zong hij
nog in ‘Kunst na Arbeid’, een ge-
mengd koor met leden uit de buurt-
schappen Medler en Linde. Moeder
Truus zong niet in een koor, maar
zong thuis wel het hoogste lied. En of
de jongen ook zongen! Ludo, Bernard,
Anton en Leo Eykelkamp zingen nog
altijd bij het Vordens Mannenkoor.
Een andere broer Paul, zong eind vijf-
tiger jaren ook bij dit koor. 

Toen hij naar Warnsveld verhuisde
werd hij lid van het Warnsvelds Man-
nenkoor. Broer Johan zingt bij het
mannenkoor in Gaanderen, broer
Henk zingt in een kerkkoor in Aalten.
De zussen Marie en Lucia zongen ooit
bij het Vordens Dameskoor. Zus Lena
zong niet. En dan was er nog een
broer, Erik, naar verluidt ook een man
met een prachtige stem, maar die
nooit de behoefte had zich bij een
zangkoor aan te sluiten. Hoe zo een
zangfamilie!!

Naar aanleiding van het 70 jarig jubi-
leum van het Vordens Mannenkoor,
spraken we voorafgaande aan de repe-
titie op de maandagavond met de vier
broers Ludo (62), Bernard (76), Anton
(67) en Leo (66). Vier broers samen
goed voor 160 jaar zang bij het Vor-
dens Mannenkoor! De broers konden
zich het zingen van moeder Truus nog
helder voor de geest halen. 

Ludo: ‘Wanneer wij uit de kerk kwa-
men vroeg moeder altijd ‘wat hebben
jullie tijdens de mis gezongen’? Wij
zongen dan een paar regels voor,
maakte niet uit welk lied. Voor moe-
der voldoende om de liederen de gehe-
le dag na te zingen. Prachtige tijd’. De
broers Eykelkamp zijn hun zangcar-
rière allemaal begonnen bij het jon-
genskoor op de Kranenburg dat onder
leiding stond van Bert Scholten.

De volgende stap was: zingen bij het
kerkkoor Cantemus Domino. Bernard
zong ook nog een poos samen met
zijn vader bij het reeds genoemde
koor ‘ Kunst na Arbeid’. Daarna begon
voor de broers het ‘grote werk’ zingen
bij het Vordens Mannenkoor. Ze wer-
den al op vrije jonge leeftijd lid van dit
koor. Bernard vanaf zijn 22e (dus
thans al meer dan 50 jaren), ook Leo
vanaf zijn 22e (45 jaar lid), Ludo vanaf
zijn 17e (inmiddels 46 jaar lid). Anton
Eykelkamp is vanaf 1991 lid. Daarvoor
zong hij 15 jaar lang de hoofdrol bij
een operettegezelschap uit Warnsveld.
De meeste broers zijn tenor, alleen Lu-
do vormt een uitzondering (bariton).
Ludo: ‘Het zal wel ergens vandaan ko-
men, bariton kun je niet leren. Ergens
in de bijbel staat , je moet met talent
woekeren, maar niet begraven’, zo
moet je het eigenlijk zien.

De broers bewaren goede herinnerin-
gen aan de dirigenten Derk Wolters en
Bert Nijhof. Laatstgenoemde hebben
ze het langst meegemaakt. Deze diri-
geerde het koor vanaf 1968 tot 2000.
Volgens de broers een zeer gedreven
man met een voorkeur voor het klas-

sieke repertoire. ‘We hebben er met
plezier gezongen’, aldus het kwartet.
Vanaf de eeuwwisseling is Frank Knik-
kink dirigent van het Vordens Man-
nenkoor. Volgens de zingende broers
eveneens een vakkundige dirigent die
het wat meer zoekt in het ‘Engels-tali-
ge’ en het wat lichtere werk.

Behalve het zingen bij het mannen-
koor, hebben de broers Eykelkamp,
soms in een bezetting van 6 tot 7 per-
sonen, 35 jaar gezongen onder de
naam ‘Gebroeders Eykelkamp’. ‘We
konden zelfs vier stemmig zingen’, zo
zegt Bernard trots. 

De broers hebben in de loop der jaren
tal van optredens verzorgd. Zij zongen
onder de bezielende leiding van orga-
nist en zwager Teun Wissink. Op gege-
ven moment vonden ze het mooi ge-
weest en werd besloten om er tijdens
het Kerstconcert in 1999 een punt ach-
ter te zetten. Dat concert heeft helaas
nooit plaats gevonden. Vlak daarvoor
overleed Teun Wissink en toen had-
den de broers er geen behoefte meer
aan om nog een afscheidsconcert te
geven.

Wat betreft het Vordens Mannenkoor,
zijn de broers nog lang niet van plan
om te stoppen. Ludo: ‘We kunnen ons
nog geen leven zonder mannenkoor
voorstellen. De ‘drive’ is er nog altijd’,
zo zegt de man die ook zingt in het
‘Achterhoeks Vocaal Kwartet’ en die
bij het Vordens Mannenkoor (en ook
elders) al heel wat solopartijen op zijn
naam heeft staan. 

Richting toekomst hoeft men trou-
wens weinig van het nageslacht van
de zingende broers te verwachten. Ber-
nard is vrijgezel; Ludo, Leo en Anton
hebben samen zes kinderen. Volgens
de vaders is de kroost wel muzikaal
aangelegd maar dan wel op een ande-
re wijze namelijk luisteren naar bij-
voorbeeld de Top 40 en andere muziek
van deze tijd. Het ‘echte’zingen bij een
koor laten ze liever aan de vaders over!

Gebroeders Eykelkamp, samen goed voor
160 jaar zang bij het Vordens Mannenkoor

Vorden B2 in het nieuw

Zaterdag 7 oktober bood restaurant 't Olde Lettink nieuwe tenues en nieuwe trainings-
pakken aan bij de voetbalvereniging Vorden voor het B2 team.

Bijzonder was de vraag van twee Zut-
phense deelneemsters of hun tennis-
partij twee uur vroeger gespeeld kon
worden dan gepland. "Wat moeten we
doen om dat voor elkaar te krijgen ?"
was de vraag van de dames. De organi-
satie antwoordde met: "Doe dan de af-
was maar !".  Een prachtig voorbeeld
van flexibiliteit en practisch denken,
ook al omdat even daarvoor de vaat-
wasser in het clubgebouw het had be-
geven.
In een gezellige ambiance werd onder
het genot van hapjes en drankjes druk
nagepraat over de gewonnen en verlo-
ren partijen.  Langzamerhand is ook
Sam uit Gorssel een vertrouwd ge-
zicht met zijn tappa's en wrap's. On-
dertussen werd door de organisatie
keihard gewerkt aan de baanindeling
voor de nog te spelen partijen.
De tennisclub kan terugkijken op een
uitstekend georganiseerd en sfeervol
evenement.

DE UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
HD5: 1. Michel Otten/Michel Pillen;
2. Martie Dijkman/Andre vd Vlekkert.
GD5: 1. Madelon Kempkes/Andre Beek-
man, 2. Ellen Besselink/Michel Pillen.
HD6: 1. Pieter Alberts/Rene Oldenkotte;
2. Hans Chevalkink/Henk Lieverdink.
DD6: 1. Jose Oude Heuvel-Tiehuis/Ellen
Otten-Jansen; 2. Nel Nijenhuis-Mes-
sing/Ans vd Vlekkert-Helmink.
GD6: 1. Jose Oude Heuvel-Tiehuis/Jan
Oude Heuvel; 2. Hettie Moezelaar/Pie-
ter Alberts.
HD7: 1. Peter Harmsen/Jan Leegstra;
2. Hans Jansen/Gino Schreur.
DD7: 1. Ienke Spoor-Burgers/Willy Mid-
delkoop; 2. Annelies Meekes/Wilma
Korenblik.
GD7: 1. Ria Meutstege/Joost Walter;
2. Nel Warringa/Evert Thalen.
DD8: 1. Riet Heuver/Ria Kruitbosch;
2. Diet Nijhoff/Corry Lammers.
GD8: 1. Marijse Koelewijn/Jan Harm-
sen; 2. Angela Vrieler/Bert Vrieler.

Tennis

Bij tennisvereniging VTP Vorden werd van 5 t/m 8 oktober het "35+ dubbel
bakker tournooi"gehouden. De deelnemers hadden daarbij regelmatig
met hevige regenbuien te kampen, maar lieten zich daardoor niet van de
wijs brengen. Er werd gewoon doorgetennist; dat moest ook wel, want de
organisatie moest een groot aantal partijen plannen in slechts vier da-
gen. Kenmerkend is dat veel tennissers van buiten Vorden ieder jaar op-
nieuw inschrijven voor dit blijkbaar erg populaire tournooi, waar uitslui-
tend dubbelpartijen worden gespeeld. De gemoedelijke sfeer waarin het
evenement plaatsvindt zal daar ongetwijfeld debet aan zijn.

Ook de recreantengroep van zwem-
vereniging "de Berkelduikers" zijn
weer begonnen aan hun wedstrij-
den, afgelopen zondag werd de eer-
ste wedstrijd van het seizoen 2006-
2007 georganiseerd door de zwem-
vereniging uit Twello. In een 5-
kamp wordt er gestreden om de
grote wisselbeker. De zwemmers
(sters) van Proteus uit Twello, De
Spreng uit Brummen, Twenhaars-
veld uit Holten, A.B.S. uit Bathmen
en de Berkelduikers uit Lochem
maakten er direct een spannende
wedstrijd van.

Voor de ploeg van 18 dol enthousiaste
zwemmers van de Berkelduikers  uit
Lochem werd het een zeer leuke en
spannende middag in Twello. Door al-
le jongens en meisjes werd er heel
goed gezwommen. 

Van de 31 gemaakte starts eindigden
er maar liefst 20 met een verbetering
van hun beste tijd. Ook op de afslui-
tende zweedse estafette (8x25m vrije
slag) werd door deze jeugdige Berkel-
duikertjes in een prima tijd afgerond.
Opmerkelijke prestaties op deze zon-
dag middag werden er geleverd door

oa. Jantien Huuurnink,  Mirte Ottens
en zusje Tessel Ottens. 

DE PUNTEN WERDEN DEZE 
MIDDAG ALS VOLGT VERDEELD:
1e Proteus (Twello), 98 punten.
2e ABS (Bathmen), 86 punten. 
3e de Berkelduikers (Lochem), 79 pnt.
4e De Spreng (Brummen), 76 punten.
5e Twenhaarsveld (Holten), 43 punten.

Met een mooi vaantje en een lekker
snoepje van Wendy en Hermien ging
iedere Berkelduikertje moe maar te-
vreden naar huis.

Dolle boel bij Berkelduiker(tje)s

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

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

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

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

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

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

OKTOBER
10 ANBO middagfietstocht vanaf Kerk-

plein info 55 19 09/55 15 97

11 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

11 Oecumenische Vrouwengroep Wich-
mond mevr. Stoop over Nierstichting

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 Boekenbeurs in de Dorpskerk, Vei-

lingcommissie
18 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
18 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Vrouwenbeweging Passage lezing

ds. Neppelenbroek, Engelen
25 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70+ in de Wehme info 55 20 03
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LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B
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HIKE !

APPEL-

CITROEN VLAAI
KLEIN 

€ 
6.35

GROOT 

€ 
9.60

ROOMBOTER

CAKE

NATUREL OF

MARMER

nu per stuk € 3.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 oktober.

VORDENSE

STOET

MEERGRANEN

BROOD

800 gr. nu € 1.50

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

WIJ VALLEN GRAAG MET  
VOORDEEL IN HUIS!

SHOWROOMMODELLEN
STIJLDEUREN

OP=OP 70%
Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Wie wil er bij            Lochem

een fulltime baan.

Wij zoeken een 

jonge, enthousiaste medewerkster 
die ons team kan komen versterken.

Heb jij winkelervaring in de drogisterij-branche 

of ben je in het bezit van een diploma of wil je hier 

voor opgeleid worden, dan ben jij de juiste persoon.

We realiseren ons dat we meer dan 

gemiddeld vragen. 

Hier staat tegenover dat we ook meer dan 

gemiddeld bieden.

Geïnteresseerd? 

Stuur dan een korte brief (met CV) naar:

D. Temmink 

Molenstraat 11 

7241 AD Lochem

Tevens zijn wij op zoek naar een parttime verkoopster die

elke zaterdag en eventueel na schooltijden kan werken.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

FLORYN Jonge Jenever
liter van 11.65 voor € 9.99

FLORYN Citroen Brandewijn

liter van 8.35 voor € 6.99

VANAF HEDEN RUIM 20 SOORTEN

BOKBIER OP VOORRAAD

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij
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Lizette Hengeveld heeft ruim 10 jaar
ervaring in de bruidswereld, heeft
voor verschillende bruidshuizen ge-
werkt, en doordat ze zelf nog jong is,
kan ze precies aanvoelen wat de bruid
van deze tijd wil. Tegenwoordig ver-
wacht men perfectie en kwaliteit.
Maar ook luxe en originaliteit, en dan
ben je bij Lizette Hengeveld Couture
aan het goede adres. Zij streeft ernaar
om iedereen er op haar best te laten
uitzien, want uiteindelijk wil iedere
bruid maar 1 ding op haar dag, en dat
is de mooiste zijn! In een eerste kennis-
makingsgesprek in een huiselijke am-
biance wordt er gekeken naar wat
men wil dragen en wat de ideeën zijn.
Door vakkundig advies, verschillende
modellen te passen en stalen te laten
zien van stoffen en kleuren, ontstaat
er een basis voor de uiteindelijke crea-
tie. Als het ontwerp staat, wordt er een
schets getekend en een proefmodel ge-
maakt. Dit is het model van de jurk zo-
als het moet gaan worden, alleen nog
niet van de goede stoffen, omdat er
dan nog kleine veranderingen kun-
nen plaatsvinden. Daarna wordt de

jurk in de goede stoffen geknipt en in
de weken die volgen zal de opbouw
van de jurk goed te zien zijn. In onge-
veer 3 tot 4 passessies wordt de jurk
perfect passend op het lichaam ge-
maakt. Op deze manier krijg je dus
echt een unieke jurk, speciaal voor jou
vervaardigd en ontworpen. Je bent er
dus altijd zelf bij wat er eventueel aan
veranderingen doorgevoerd gaat wor-
den. Hiermee voorkom je dus, dat als
de jurk eenmaal klaar is, je het eindre-
sultaat niet mooi vindt! Natuurlijk be-
hoort hier ook een complete styling
bij, want met alleen de jurk ben je er
nog niet. Te denken valt aan schoe-
nen, lingerie van gerenommeerde
merken, haaraccessoires, sluiers etc,
etc. Mocht je nou samen met je moe-
der, schoonmoeder of tante de jurk
zelf willen maken, ook dan kan je bij
Lizette Hengeveld terecht, want zij
heeft ook een losse verkoop van
bruidsstoffen (kant, zijde, voile, (meta-
lic) organza, taft etc) en accessoires.
Voor meer informatie, of een afspraak
kan je contact opnemen met: (06) 16
430 537 of www.hengeveldcouture.nl

Lizette Hengeveld Couture

Lizette Hengeveld Couture is een jonge onderneming, gespecialiseerd in
het maken en ontwerpen van bruids- en gelegenheidskleding. Door de
toenemende vraag naar exclusieve, op maat gemaakte bruidskleding is ze
eind 2005 haar eigen atelier gestart. Omdat ze net haar website gelan-
ceerd heeft, www.hengeveldcouture.nl, is dit een mooie reden voor een
klein feestje. Degenen die de advertentie uitknippen verderop in dit blad,
krijgen dit jaar 10% korting op de aankoop van een bruidscreatie.

Lizette met één van haar creaties.

Kinderen van 5 tot 14 jaar kunnen
zich opgeven om met hun lievelings-
dier (konijn, kip, duif, cavia of ham-
ster) deel te nemen aan een wedstrijd.
Deze wedstrijd bestaat uit de volgende
onderdelen: 2 juryleden komen 1x

een huisbezoek afleggen en gaan de
dieren beoordelen op huisvesting, om-
gang en verzorging en geven hier pun-
ten voor; op zaterdag 4 november wor-
den de dieren in een kooi geplaatst en
nogmaals door 2 juryleden beoor-
deeld op verzorging en conditie. Ook
hiervoor worden punten gegeven.
Daarna worden de punten van de 2 be-
oordelingen bij elkaar opgeteld en de-
gene met het hoogste aantal punten is
de winnaar in zijn of haar diergroep.
Voor iedere deelnemer is er een prijs.
Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
U kunt zich opgeven tot 13 oktober bij
D. Kuiper, Ruurloseweg 41, Hengelo
gld., tel (0575) 55 29 31.

Kind en Dier tijdens
club show PKV Vorden
De pluimvee- en Konijnenvereni-
ging Vorden is al weer druk bezig
met de voorbereiding van de jaar-
lijkse clubshow die gehouden zal
worden op 3, 4, en 5 november in
Kapel de Wildenborch, Kapelweg 1
te Vorden. Zoals ook in andere ja-
ren wil de PKV ook dit jaar de
jeugd weer betrekken bij deze
show.

Er staat een groot bureau met stoelen,
maar ook een klein tafeltje met speel-
goed in deze ruimte. “Ik behandel ook
kinderen, maar soms komen ze mee
met hun moeder,” legt Femke van Hof
uit. In de boekenkast staan naslagwer-
ken. Ook het ‘homeopathisch reperto-
rium’ ontbreekt niet, met tienduizen-
den symptomen die verwijzen naar
homeopathische middelen.

Een Klassiek Homeopaat kijkt naar
een combinatie van vier factoren. On-
der de fysieke factoren, de lichamelij-
ke, vallen onder andere aanleg, bloed-
vaten of zenuwen die zwak zijn, of de
bloeddruk. Hoofdpijn bijvoorbeeld
kan te maken hebben met zenuwen,
bloedsomloop of hormonen. Bij de
emotionele factoren gaat het om emo-
tie, zoals onverwerkt verdriet. De gees-
telijke factoren vertellen hoe iemand
omgaat met, vooral in deze tijd, stress.
Wat gebeurt er ‘in het koppie’ met het
denken. Heeft iemand alles nog op
een rijtje of barst de bom van alles wat
er te doen is. Daarnaast is er het spiri-
tuele verhaal. Welke thema’s zijn er in
iemands leven, welke doelen worden
gesteld. “Niet iedereen is zich daar be-
wust van of daar mee bezig. Dus als
het bij iemand niet leeft, heb je het er
niet over. Dan haal ik de informatie
uit datgene wat de persoon wel ver-
telt, tussen de regels. Dat hoor ik, dat
voel ik aan, dat zie ik. En soms is het
gewoon niet van belang.”

Tijdens een consult kunnen de men-
sen alles over hun klacht vertellen,
waarna deze tot in de details worden
bekeken. Vervolgens wordt de levenssi-
tuatie, de biografie van de persoon,
meegenomen. Hoe iemand in het le-
ven staat en wat zij in het verleden
hebben meegemaakt. “Ik doe veel met
traumaverwerking, mensen die be-
wust of onbewust trauma’s in zich
meedragen die blokkeren in het func-
tioneren. Dat kun je heel goed doen
met homeopathie. In het bijzonder bij
deze psychisch sociale of emotionele
klachten komt heel uitgebreid het ver-
leden en het heden aan bod. En daar-
in je beleving.” Ook bij fysieke klach-
ten wordt naar de geschiedenis geke-
ken. Eventuele erfelijkheid wordt on-
derzocht en in de prognose meegeno-
men. Er zijn in de homeopathie veel
middelen die een klacht kunnen op-
lossen, maar omdat deze individueel
zijn, is er een individueel geneesmid-
del voor. Daarmee wordt de oorzaak
van de klacht aangepakt, dus op het
patroon van waaruit de klacht ont-
staat, werkt het medicijn in. Uiteinde-
lijk helpt het ook tegen de klacht,
soms zelfs heel direct. “Het is een mis-

vatting dat het lang duurt voordat een
homeopathische behandeling aan-
slaat. Je kunt, zeker in acute gevallen,
binnen tien minuten resultaat heb-
ben. Hoe acuter de klacht, hoe hefti-
ger, hoe sneller je betert,” benadrukt
Femke. "Hoge koorts of een heftige
pijn gaat gepaard met ontzettend veel
energie. Deze energie is neutraal en
kan het symptoom ontwikkelen, maar
kan ook worden omgezet voor verbete-
ring en genezing van de klacht.”

Na een bezoek bij de huisarts kunnen
de medicijnen meestal direct worden
meegenomen. Bij de Klassiek Home-
opaat kan dit, met uitzondering van
acute klachten, niet. “Na het gesprek
heb ik tijd nodig voor het ontleden en
analyseren van de klachten en facto-
ren. Vervolgens worden deze samenge-
voegd om het als geheel te zien en één
passend medicijn te kunnen voor-
schrijven. Dat klinkt heel complex en
dat is het ook, maar tegelijkertijd is
het ook eigenlijk eenvoudig te begrij-
pen. Je schrijft voor op de totaliteit van
het individu. In het ontleden en weer
samenvoegen zit zeker een bepaalde
logica. Je moet wel weten hoe een
menselijk wezen werkt, dan zie je die
logica. Meestal krijgen de mensen het
medicijn dan ook een paar dagen la-
ter,” legt Femke van Hof uit.

Homeopathische medicijnen zitten in
een oplossing van water en alcohol,
waarbij het niet gaat om de kwantiteit
maar om de kwaliteit, de sterkte van
de vloeistof. De witte suikerkorreltjes
kunnen met een lage of hoge dosering
gedruppeld zijn. In beide gevallen is
meestal maar één korreltje nodig, al-
leen het laag gedoseerde korreltje
werkt minder sterk dan het hoog ge-
doseerde. Het is ook mogelijk om in
druppelvorm in te nemen, eventueel
in water verdund. De vitaliteit van ie-
mand is ook van invloed. Met een ho-
ge vitaliteit is er meer reactiekracht en
kan het lichaam meer zelf verzetten
en hoeft minder vaak te worden inge-
nomen. Bij een lage vitaliteit of met
een klacht die zo zwaar is dat er abso-
luut geen verergering mag zijn, wordt
lager gedoceerd maar dient vaker te
worden ingenomen.

Homeopathie berust op eenvoudige
principes, maar is in de praktijk vrij
ingewikkeld. Daardoor werden andere
vormen van homeopathie ontwik-
keld, die eenvoudig door iedereen zijn
toe te passen. Deze ‘klinisch’ home-
opathische middelen zijn bij de dro-
gist te koop. Deze middelen zijn ‘com-
plex’middelen, samengesteld uit
meerdere middelen met een lage do-

sering, zodat het altijd wel aanslaat. 
Een Klassiek Homeopaat gebruikt en-
kelvoudige en hoog gedoseerde home-
opathische middelen, die zij bij een
Homeopathische Apotheek bestellen.
Deze importeren de middelen uit het
buitenland, bijvoorbeeld Dolisos in
België of Helios in Engeland en distri-
bueren deze. Bij VSM, de fabriek in
Noord Holland kan rechtstreeks be-
steld worden.

Klassieke Homeopathie helpt bij veel
klachten. Acute ziektes, zoals kinder-
ziektes (huilbaby’s, problemen rond-
om zwangerschap, bevalling en over-
vermoeidheid bij jonge moeders, zui-
gelingenproblemen, borstvoeding,
darmkrampjes), herstel na ongeval,
kiespijn. Chronische aandoeningen,
zoals hoofdpijn en migraine, slaappro-
blemen, huidproblemen, reumatische
klachten, allergieën. Psychische aan-
doeningen, zoals angsten en depres-
sie, traumaverwerking (eigen trau-
ma’s zelf opgelopen, of tweede/derde
generatietrauma’s, last van trauma’s
van ouders, bijvoorbeeld na de oorlog,
mantelzorgoverbelasting), hyperacti-
viteit en rusteloosheid. 

De naam Aude Sapere (durf te ervaren)
is bewust gekozen. De klachten hebben
vaak te maken met stagnatie van de le-
vensexpressie, die de manier van ie-
mands leven beperkt. Deze beperking
in de manier van leven kan weer leiden
tot een klacht. De butsen die zijn opge-
lopen tijdens het leven hebben hun ge-
volg. Deze kunnen leiden tot een sti-
mulans om echt jezelf te zijn en de be-
ste kant te ontwikkelen, maar meestal
ontstaat een bewuste of onbewuste
stagnatie, beperking in de ontwikke-
ling, pijn omzeilend, aanpassend. Het
vraagt heel veel moed om de klachten
onder ogen te zien en de ontstane ge-
dragsveranderingen te willen omkeren. 

Homeopathie is een natuurlijke en
wetenschappelijke geneeswijze, van
de grondlegger, arts en scheikundige
Samuel Hahnemann. In de tweede
helft van de achttiende eeuw ontdek-
te hij een belangrijke natuurwet: een
stof die bepaalde verschijnselen kan
opwekken, is ook in staat diezelfde
verschijnselen te genezen. Dit is het
basisprincipe van de homeopathie ge-
worden. 

Femke van Hof studeerde naast Klas-
sieke Homeopathie, Massagetechnie-
ken, Natuurgeneeskunde en Universe-
le Energie. Op dit moment volgt zij Au-
ra Reading en Healing. Deze opleidin-
gen worden zijdelings gebruikt, zij ge-
ven haar meer instrumenten om echt
tot de kern door te kunnen dringen.

Informatie over Aude Sapere Praktijk
voor Klassieke Homeopathie, tel. bij
Femke van Hof, (0575) 573119 en op de
site: www.homeopathieachterhoek.nl

Femke van Hof zet in Steenderen praktijk voort

Aude Sapere Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Femke van Hof verhuisde met haar man en 2 kinderen van Vierakker naar
Steenderen. Naast de woning aan de A. Ariënsstraat 41A, in een bijgebouw,
vervolgde zij haar Praktijk voor Klassieke Homeopathie. Er is een wacht-
kamer naast de ruime, lichte werkkamer, die geurt naar etherische olie en
uitzicht heeft op de grote tuin, waar in alle rust een gesprek kan plaatsvinden.



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

De Hongaarse pianiste Hanna Devich
ontmoette in de lente van 2003 de Ne-
derlandse cellist Jasper Havelaar en de
Zuid-Afrikaanse violiste Sarah Oates,
beide lid van het Residentie orkest.
Snel bleek dat de drie musici bij elkaar
vonden wat zij altijd hadden gezocht.
Sindsdien wordt hard gewerkt aan
hun repertoire. Gretig begonnen zij de
literatuur voor pianotrio's te bestude-
ren in zijn volle breedte, van Haydn
tot voorbij Sjostakovitsj. In korte tijd
werd een hechte eenheid en een eigen
geluid gecreëerd. Zij streven naar ver-
volmaking van hun samenspel en wor-
den bijgestaan door onder anderen Ist-
van Parkanyi. Ook Hanna's vader, San-
dor Devich helpt hen bij de verdieping
van hun interpretatie van de werken
die zij spelen. Het aantal concerten
breidt zich snel uit, zowel in Neder-
land als in Duitsland, Hongarije, en
Belgie. Voor de komende seizoenen
staan ook optredens in Zuid Afrika en
Frankrijk op het programma.

In november 2004 kwam de eerste c.d.
van dit nieuwe ensemble uit onder
het label Fineline, van Challenge Re-
cords. Deze c.d., met werk van Dvorak
en zijn twee lievelingsleerlingen No-
vak en Suk, geniet veel positieve aan-
dacht van diverse klassieke, regionale
en landelijke radioprogramma's in Ne-
derland en Hongarije. Op 21 oktober
speelt het Devich trio werken van de
beroemde componist Dvorak, van Suk,
Smetana en Beethoven.

Het concert begint om 20.15 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Alex, schoen-
mode, Dorpsstraat 21 en Groot Jeb-
bink, bloemen, Dorpsstraat 57, via
email KunstKring-Ruurlo@hetnet.nl
en vanaf een half uur voorafgaande
aan het concert aan de ingang van de
zaal. Het adres van de Orangerie is Sta-
peldijk 1 te Ruurlo. 

Er is ruim parkeergelegenheid en het
station is op loopafstand.

Het Devich pianotrio in de
Orangerie te Ruurlo 
zaterdagavond 21 oktober a.s.

Drie culturen, drie talen, drie temperamenten, verenigd in de personen
van Hanna Devich, Jasper Havelaar en Sarh Oates.

Volgens recencies passen ze naadloos
in het rijtje Kenny Rogers & Dolly Par-
ton, George Jones & Tammy Wynette.
Christine Albert bezit een geweldige
zangstem, indringend en toch graci-
eus en integer. Ze treedt regelmatig op
in Amerikaanse TV-programma's - solo
of met haar duetpartner Gage. Daar-
naast is ze ook nog te zien in diverse
reclamespots. Chris Gage is een uit
Zuid-Dakota afkomstige singer/song-
writer en multi-instrumentalist. Op
het podium steekt de zachte, slanke
schoonheid van Albert contrastrijk af
tegen de krachtige, stoer aandoende
uitstraling van Gage. Hun stemmen
vullen elkaar perfect aan waardoor ze
als het ware een echte twee-eenheid
vormen. De band bestaat naast Albert

(gitaar/zang) & Gage (gitaar/dobro/
mandoline/keyboard/accordeon/zang)
verder nog uit David Carroll op bas en
Oscar Abelli op drums. In het voorpro-
gramma staat Aurora, een zangeres
die ooit aan de pers werd voorgesteld
als het grootste country zangtalent
van Nederland. Intussen staat ze weer
met beide benen op de grond en gaat
ze haar eigen weg. Het liefst blijft ze
een beetje op de achtergrond want al
die heisa om haar heen vindt ze maar
niks. Haar grote hobby manifesteert
ze in haar eigen band waarmee ze
heel veel plezier en waardering oogst,
en zingen kan ze nog steeds als de be-
ste. Kaarten aan de zaal of telefonisch
reserveren. Voor info, etc. zie vraag en
aanbod/contactje.

Stone Valley presenteert: 

Prachtige duetzang van
Abert & Gage bij Erve Kots

De stichting Stone Valley presenteert op zondag 22 oktober een voor Neder-
land éénmalig optreden (middagconcert) van de Amerikaanse top-formatie
The Albert & Gage Band. Christine Albert en Chris Gage genieten in het zui-
den van de U.S.A. grote bekendheid door hun fantastische duetzang.

Dit jaar combineert de Brandwonden
Stichting haar jaarlijkse collecte met
een preventiecampagne. Collectanten
geven bij ieder huishouden dat ze be-
zoeken, een informatiekaart over
rookmelders af. 

De inwoners van Bronckhorst worden
opgeroepen een rookmelder in huis te

plaatsen en de aanwezige rookmel-
ders jaarlijks te controleren. 'Dat
maakt het voor mij nog noodzakelij-
ker om te collecteren.', aldus de collec-
tant, 'op deze manier help ik namelijk
ook nog mee aan een belangrijke voor-
lichtingscampagne'. Al 35 jaar voert
de Nederlandse Brandwonden Stich-
ting haar strijd tegen deze littekens.

Dit doet zij op drie fronten: Het voor-
komen van brandwonden, het verbete-
ren van de behandeling en het bevor-
deren van de psychosociale nazorg en
begeleiding. 

De collecte is voor de Brandwonden
Stichting de belangrijkste inkomsten-
bron voor deze 'strijd tegen de litte-
kens'. Daarom gaan de vrijwilligers
van de Stichting in de collecteweek
langs de deuren. Wie de collecte heeft
gemist, kan ook geld storten op giro
20 21 22, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Beverwijk.

Steun de strijd tegen littekens!

In de week van 8 tot en met 14 oktober gaan weer ruim 50.000 vrijwilligers
van de Brandwonden Stichting op pad om te collecteren. Ook dit jaar gaat
de brandweer samen met andere vrijwilligers langs de deuren. Huis aan
huis bellen ze aan en vragen om een bijdrage voor het werk van de Brand-
wonden Stichting.

Het Rijk heeft in de Nota Ruimte
(2005) twintig Nationale Landschap-
pen aangewezen. Daarvan liggen er ze-
ven geheel of gedeeltelijk in Gelder-
land. Ieder landschap heeft een unie-
ke combinatie van cultuurhistori-sche
en natuurlijke elementen en vertelt
daarmee het verhaal van Neder-land.

Zo is daar de stuwwal van de Gelderse
Poort, ontstaan in de IJstijd en de groe-
ne long van Nederland, de Veluwe.
Kleine landgoederen in het groen ma-
ken De Graafschap uniek, net zo
uniek als het Rivierengebied, waar de
rijke cultuurhistorie te lezen is in het
landschap van rivier, uiterwaard en
dijk. Winterswijk wordt gekenmerkt
als een kampen- en essenlandschap
met een bijzondere kleinschalige
openheid en een groen karakter.

Betekent dit nu dat een groot deel van
de Gelderlanders in een museum
komt te wonen? "Nee", zegt gedepu-
teerde Theo Peters, "het biedt juist veel
voordelen voor de burger en mogelijk-
heden voor het bedrijfsleven. 

Zo komt er geld beschikbaar om re-
creatie en toerisme te stimuleren, eco-
nomische functies moeten zich blij-
ven ontwikkelen. Net als vóór het aan-
wijzen van Nationale Landschappen,
moet er doordacht worden omgegaan

met woningbouw en industrie op het
platteland." Gedeputeerde Peters zal
bij vier van de zes bijeenkomsten aan-
wezig zijn om uitleg te geven en vra-
gen te beantwoorden.

De gedeputeerde vindt het belangrijk
dat inwoners ook kunnen meepraten
over plannen om het landschap beter
en mooier te maken. De bijeenkom-
sten zijn bedoeld om ideeën aan te ho-
ren die er in het gebied leven. De plan-
nen voor de verschillende Nationale
Landschappen (concept-uitvoerings-
programma's) liggen nog niet vast en
de provincie is be-nieuwd wat de be-
woners van die plannen vinden. Ze
zijn te vinden op: www.gelderland.nl/
nationalelandschappen

De bijeenkomst over het Nationaal
Landschap 'Veluwe Noord' is de derde
bijeenkomst in de reeks van in totaal
zes bijeenkomsten. Deze bijeen-komst
vindt plaats op 12 oktober van 20.00
tot 22.00 uur in Nunspeet, Molijn de
Groot Dorpshuis, Dr. Schutlaan 2. Het
Nationaal Landschap  de Veluwe be-
staat uit de Randmeerkust, Noordelij-
ke Ijsselvallei, Zuidelij-ke IJsselvallei
en het centraal bos- en natuurgebied
van de Veluwe.  Deze avond is Bert Kil-
jan, projectleider 'Nationaal Land-
schap Veluwe', aanwezig namens de
provincie Gelderland. 

De vierde bijeenkomst over het Natio-
naal Landschap 'De Graafschap' vindt
plaats op 24 oktober van 20.00 tot
22.00 uur in Vorden, Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24. 

Dit landschap beslaat de gemeenten
Zutphen, Lochem, Bronckhorst en Ber-
kelland. Gedeputeerde Theo Peters is
aanwezig voor het geven van uitleg en
ter beantwoording van vragen.

De vijfde bijeenkomst over het Natio-
naal Landschap 'Rivierengebied' vindt
plaats op 2 november van 20.00 tot
22.00 uur in Enspijk, Restaurant de
Rotonde, Panwijk 1. 

Dit landschap beslaat (delen van) de
ge-meenten Culemborg, Buren, Neder-
Betuwe, Tiel, Geldermalsen, Neerijnen
en Lingewaal. De gedeputeerde is deze
bijeenkomst eveneens aanwezig.

De laatste bijeenkomst over het Natio-
naal Landschap 'Winterswijk' vindt
plaats op 2 november van 20.00 tot
22.00 uur in Winterswijk, Zalencen-
trum Wamelink, Wooldseweg 71. 

Dit landschap beslaat de gemeenten
Win-terswijk, Aalten, Oost Gelre en
Berkelland. 

Coen Teijgeler, projectlei-der 'Natio-
naal Landschap Winterswijk', is deze
bijeenkomst namens de provincie Gel-
derland aanwezig.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie: www.gelder-
land.nl/nationalelandschappen

Leven in een nationaal landschap; wat betekent dat?

Provincie Gelderland houdt 
bijeenkomsten over Nationale Landschappen
Leven in een Nationaal Landschap; wat betekent dat voor bewoners, re-cre-
anten, boeren en andere ondernemers? Waar komen de grenzen precies
te liggen? Wat gaat er eigenlijk gebeuren in de Nationale Landschappen?
Hebben wij als burgers invloed op de plannen? Deze - en andere - vragen
worden beantwoord op de zes informatiebijeen-komsten voor inwoners
van de nationale landschappen in Gelderland.

De Rotterdammers komen naar de
Achterhoek op uitnodiging van S.V.
Steenderen. Voor deze voetbalvereni-
ging is het een grote eer deze topclub
op hun sportcomplex te mogen ont-
vangen. Dit evenement wordt met gro-
te trots aangekondigd. Met veel en-

Feyenoord speelt tegen S.V. Steenderen
Voetbalver. S.V. Steenderen ontvangt woensdag 25 oktober voetbalclub
Feyenoord. Om 15.00 uur staan twee wedstrijden op het programma: S.V.
Steenderen E1 tegen Feyenoord F1 en S.V. Steenderen E2 tegen Feyenoord F2.

thousiasme hopen zij hun jeugd een
geweldige dag te laten beleven, die on-
getwijfeld lang in de geheugens van
deze pupillen gegrift zal staan. De
wedstrijden zijn onderdeel van de zo-
genaamde herfstinstuif die S.V. Steen-
deren ieder jaar voor haar jeugdafde-

ling organiseert. De andere pupillen-
en juniorenteams spelen deze dag een
vier-tegen-vier toernooi. Met als grote
finale voor iedereen om 15.00 uur S.V.
Steenderen tegen Feyenoord. Voor ver-
dere informatie: Gerrit Weijenberg, te-
lefoon (0575) 451120. 
Voetbalvereniging S.V. Steenderen,
sportpark ‘t Hooge Wessel, bezoek-
adres: Prins Bernhardlaan 7 Steende-
ren, www.svsteenderen.nl



In het kader van het thema ‘bos’ had-
den de peuters zelf van bloempotten
en deksels ‘paddestoelen’ gemaakt
met de bedoeling dat de ouders die
zouden kopen. En dat gebeurde ook,
de vaders, moeders maar ook aanwezi-
ge opa’s en oma’s waren best bereid
een duit in het peuterspeelzaal-zakje
te doen.

Het maken van placemats, het gooien
met blikjes, de peuters vonden het
prachtig. Voor de peuterspeelzaal
stond een reusachtig springkussen,
waar naar hartelust op gesprongen en
geravot kon worden. 

Geduldig in de rij, sommigen met een
duimpje in de mond en wachten tot-
dat de pannenkoek was gebakken, ook
dat vormde net als de suikerspin, een
onderdeel van de speelmorgen. De
hoek waar de kinderen geschminkt
konden worden, klandizie genoeg.
Peuters als clown, tijger of poes gesch-
minkt, gaven een leuk cachet aan het
geheel.

Juf Hedwig liep er deze morgen fraai
uitgedost bij. Zij droeg een grote ge-
kleurde grabbeljurk waaruit maar

liefst 25 presentjes tegen een luttel be-
drag gegrabbeld konden worden. ‘We
hebben nog een uur te gaan en ik ben
al voor de derde keer ‘los’. Ik denk nog

wel een ‘ronde’ te kunnen maken’, zo
sprak juf Hedwig tegen de klok van
twaalf uur. De opbrengst van deze
speelochtend, circa honderd vijftig eu-
ro (via kleine bedragen ‘bijeengesprok-
keld’) komt voor een deel ten goede
aan ‘peuterpret’, een deel is bestemd
voor een dagje- uit of wordt aange-
wend voor Sinterklaas.

Ruim honderd vijftig euro voor
peuterspeelzaal 'Ot en Sien'

Er heerste zaterdagmorgen een gezellig sfeertje in – en rondom de peuter-
speelzaal ‘Ot en Sien’. Deze speelochtend voor de peuters had ook nog een
andere betekenis, namelijk middels een soort fancyfair proberen om ook
nog wat extra centjes voor de peuterspeelzaal binnen te krijgen.

Grabbeljuffrouw Hedwig

In de rij voor een pannenkoek

VORDEN - EIBERGEN 0-1
Vorden heeft zondag in Eibergen haar
meerdere moeten erkennen. Het was
een aantrekkelijke wedstrijd om naar
te kijken. Eibergen had het betere van
het spel, maar Vorden had de betere
kansen. Door deze nederlaag is Vor-
den teruggezakt naar de derde plaats
in de 4e klasse C. Eibergen nam vanaf
de aftrap het heft in handen. Het mid-
denveld werd kort gezet en de opbouw
van achteruit werd in een vroeg stadi-
um gestoord. Vorden had het hier dui-
delijk moeilijk mee. 

Hoewel Eibergen sterker was wist het
zich geen kansen te creëren. Daarente-
gen kreeg Maarten Vos in de 15e mi-
nuut een goede mogelijkheid om de
score te openen, maar zijn inzet was te
zacht. Het positiespel van Eibergen
was beter verzorgd dan bij Vorden, ter-
wijl het in de passing bij Vorden ook
tegen zat. 

In de 30e minuut werd de bal in de
achterste linie bij Vorden gemist en de
rechterspits van Eibergen kon de 0-1
aantekenen, waarbij hij het geluk had
dat de bal van richting werd veran-
derd. 

Vorden deed er een schepje bij boven
op, wat resulteerde in een aantal goe-
de scoringsmogelijkheden. Der gelijk-
maker hing in de lucht, hetgeen ook
qua spelverhouding verdiend zou zijn
geweest. Zowel Maarten Vos als Joris
Platteeuw vonden steeds de doelman
op hun weg, die de Eibergense ploeg
met een 0-1 voorsprong naar de rust
loodste. 

In de tweede helft een beter Eibergen,
echter het kon het technische over-
wicht niet in doelpunten uitdrukken.
Vorden probeerde het wel, maar het
vond steeds weer de uitstekende doel-
man Joeri Schilderink op haar weg,
echter het ontbrak ook aan de nodige
creativiteit om echt gevaarlijk te wor-
den voor het Eibergense doel. Komen-
de zondag speelt Vorden op nieuw
thuis en dan tegen Reünie uit Borculo. 

UITSLAGEN
Zaterdag 7 oktober
Vorden A1 - Erica '76 A1: 0-4
RKZVC B1 - Vorden B1: 1-3
Vorden B2D - Helios B3: 3-1
Raalte C1 - Vorden C1: 1-11
Vorden C2 - Almen C1: 1-10
Vorden C3D - DZC '68 C7: 1-10
SDOUC D1 - Vorden D1: 0-3
Pax D2 - Vorden D2: 0-5
Vorden D3 - DVC '26 D5: 3-4
Concordia-W E1 - Vorden E1: 3-7
Vorden E2 - DVV E2: 0-8
DVV E5 - Vorden E3: 6-2
Vorden E4 - Sint Joris E1: 2-5
Brummen E4 - Vorden E5: 6-2
DCS F1 - Vorden F1: 3-5
Vorden F2 - Zeddam F2: 7-2
VIOD F8 - Vorden F3: 2-3
Vorden F4 - Warnsveldse Boys F7: 2-3

Zondag 8 oktober
Vorden 1 - FC Eibergen 1: 0-1
SDOUC 2 - Vorden 2: 5-2
Be Quick Z. 4 - Vorden 3: 2-3
Baakse Boys 2 - Vorden 4: 2-2
Vorden 5 - SHE 6: 4-4

PROGRAMMA
Zaterdag 14 september
Lochem SP A2 - Vorden A1
Vorden B1 - Ruurlo B1 
FC Zutphen B4 - Vorden B2D
Vorden C1 - Deventer C1
Vorden C2 - Ruurlo C2
DVC '26 C7M - Vorden C3D
Vorden D1 - VVG '25 D1
Vorden D2 - Wolfersveen D1
VVG '25 D3 - Vorden D3
DCS E1 - Vorden E1
DVC '26 E2 - Vorden E2
Vorden E3 - DVC '26 E7
Peeske 't E3 - Vorden E4
Vorden E5 - VIOD E7
Zelos F1 - Vorden F1
Vorden F2 - Warnsveldse Boys F4
Vorden F3 - EDS F2
VVG '25 F6 - Vorden F4
Vorden F5 - Klein Dochteren F3

Zondag 15 oktober
Vorden 1 - Reunie 1
Vorden 2 - FC Trias 2
Vorden 3 - Lochem SP 4
Vorden 4 - Steenderen 3
Pax 8 - Vorden 5

Vo e t b a l
PR REGEN IN GROENLO
Afgelopen zaterdag werd in het zwem-
bad van Groenlo de eerste Speedo wed-
strijd gezwommen.  De jeugdselecties
van de Berkelduikers uit Lochem nam
het op tegen de verenigingen uit Lich-
tenvoorde, Aalten, Winterswijk, Groen-
lo, Neede en Borculo. Voor de Berkel-
duikers was het uitgangspunt de tij-
den van 3 weken geleden waar de zelf-
de afstanden werden gezwommen.
Een ware PR-regen daalde neer over de-
ze jeugdselectie. Maar liefst 26 besttij-
den (63%) werden verbeterd bij 41 start
over verschillende afstanden. Hiermee
werd 7x de eerste plaats behaald, 4x
een tweede plaats en 5x een derde
plaats. Opmerkelijke prestaties werden
er geleverd door oa. Sjoerd Teunissen,
Britt Markerink, Marlou Boers, Har-
men van Middelkoop, Anne Carlijn
Bakker en Bernice Jager door hun PR
met vele seconden te verbeteren. 

1e plaatsen waren er voor: 
Niels Tjoonk (100m rugslag en 100m
vrijeslag), Daan Nijland (100m school-
slag), Luuk Nijland (50m vlinderslag),
Marlieke Scholten (50m vlinderslag en
100m schoolslag) en Anne Carlijn Bak-
ker (100m vlinder).

2e plaatsen waren er voor: 
Milou Tjoonk (100m schoolslag), Niels
Tjoonk (200m wissel), Daan Nijland
(100m vlinderslag) en Lisanne Riet-
man (100m rugslag).

3e plaatsen waren er voor: 
Britt Markerink (100m rugslag en
100m. vrijeslag), Sander Wissink
(100m schoolslag) en Judith Wentink
(50m vlinderslag en 100m rugslag).

Z w e m m e n

BERKELDUIKERS LANDELIJK
De 1e wedstrijd uit landelijke vereni-
gingscompetitie werd afgelopen zater-
dag gezwommen in Hardenberg. Vorig
jaar werd promotie bereikt door een
derde plaats in de eindrangschikking.
De zwemmers moesten veel start ma-
ken en toch werd er door het gehele
team bijzonder goed gezwommen, ve-
le persoonlijke record werden verbe-
terd (31x) waarmee ook vele podium
plaatsen werden bereikt. Opmerkelij-
ke prestaties werden er geleverd door
Jacqeline van Bemmel, Carmen See-
sing, Rik Lok en Merel Wilgenhof, zei
verbeterden hun besttijden met vele
seconden. De overige zwemmers die
geen PR zwommen zaten er wel dicht
bij, dus ook van hen een geweldige
prestatie. De volgende wedstrijd uit de
verenigingscompetitie zal plaats vin-
den op 25 november in Lochem. 

Resultaten 30 sept. Hardenberg:
Naam:, Afstand:, Plaats:
Daan Nijland 100m. schoolslag, 1e
Merel Wilgenhof 50m. rugslag, 1e
Daan Nijland 50m. rugslag, 1e
Milou Tjoonk 100m. schoolslag, 1e 
Sanne ten Have 100m. vlinderslag, 2e
Berjan Ebbekink 100m. vlinderslag, 2e
Anne-Carlijn Bakker 50m. rugslag, 2e
Niels Tjoonk 50m. rugslag, 2e
Sanne ten Have 200m. vrije slag, 2e
Han Nijland 100m. wisselslag, 2e
Sander Wissink 100m. schoolslag, 2e 
Merel Wilgenhof 100m. schoolslag, 3e
Niels Tjoonk 100m. schoolslag, 3e
Richard Ebbers 100m. vlinderslag, 3e
Milou Tjoonk 50m. rugslag, 3e
Marieke ten Have 100m. vrije slag, 3e
Berjan Ebbekink 100m. vrije slag, 3e
Berjan Ebbekink 200m. vrije slag, 3e
F. Gr. Roessink, 4x100m. vrije slag, 3e 
C. Degenaars, 100m. vlinderslag, 3e

MIXED TEAM
Dit keer trof Flash een zware tegen-
stander in Thuve (Duiven). Joyce Teeu-
wen won haar enkelspel en samen
met Peter van Dijk werd een mixed-
spel gewonnen. Daar bleef het helaas
bij. Flash - Thuve: 2-6

RECREANTENTEAM
Het recreantenteam speelde haar eer-
ste wedstrijd tegen Phido (Doetin-
chem). Dit team bestaat uit Beppie
Menkveld, Annie Eggink, Apsie van
Dijk, Frans van Gils en Theo Huntink.
Tegen Phido werd met een invaller ge-
speeld want Theo was verhinderd. De
eerste wedstrijd ging het team goed af.
Er werd fanatiek gespeeld en gewon-
nen. Phido - Flash: 3-5

JEUGDTEAM
Het jeugdteam ging afgelopen zondag
op bezoek bij LBC. Helaas waren er
twee verhinderingen maar met Basti-
aan Vromans en Geeske Menkveld gin-
gen er goede vervangers mee naar
Lichtenvoorde. Er werd ruim gewon-
nen. LBC - Flash: 1-7

Flash

Voorzitter Vrielink van de voetbal-
vereniging Vorden huldigde op de
jaarlijkse vrijwilligersavond Erwin
Hengeveld als vrijwilliger van het

jaar. Hengeveld staat met zijn ver-
kiezing symbool voor alle vrijwilli-
gers die de vereniging draaiende
houden.

Erwin Hengeveld vrijwilliger van het jaar

DRUKWERK

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij
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        "heerlijk ontspannen
   in een badkamer
            van Elsinghorst "

Elsinghorst, alles onder één dak...
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je lekker. Door eenvoud stralen 

onze badkamers rust uit. Alle elementen zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw 

persoonlijke wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie heeft u maar 

één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen, van eerste schets tot oplevering!

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   
Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 
GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Kom kijken naar onze 
GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS 
EN KETTINGZAGEN

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Rimetaal is een innovatief en snelgroeiend bedrijf op het gebied van metaalbewer-
king in Vorden. Sinds 1994 houden wij ons, nu met zo’n 50 medewerkers, o.a. bezig
met het ontwikkelen en vervaardigen van geluidsgedempte aggregaatkasten
alsmede innovatieve ondergrondse afvalinzamelsystemen.
Wij besteden veel aandacht aan research en zijn daarom in staat steeds nieuwe,
hoogwaardige producten geheel in eigen beheer te ontwikkelen en te produceren.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste

Lassers
Plaatbewerkers

Montagemedewerkers

Bij voorkeur heeft u ervaring in de bovenstaande functies.
U werkt in een gemotiveerd team en wordt vanzelfsprekend goed ingewerkt.
U werkt in ploegendienst (2-ploegen).

Rimetaal is lid van de Metaalunie en biedt goede primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden.

Sollicitatie/inlichtingen
Indien u interesse heeft, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar dhr. M. Fortuin,
Industrieweg 10, 7251 JT Vorden of per mail naar m.fortuin@rimetaal.nl.

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

� DAMES-, HEREN- EN KINDER
ONDERMODE 

� LINGERIE / FOUNDATION
� NACHTMODE

LOVEABLE  � MEY  � � SELMARK  � BEEREN  � TEN CATE  � HOM  � SET  � BOOBS & BLOOEMERS  � ELBRINA  � FEMILET

Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD
(0575) 46 21 33

Comfortabel, exclusief en uitdagend

HERENBOXERSHORTS GENTELMAN,    2 VOOR € 10,50
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Merakels wat een mooie zommer-
dage. Het kan neet op. Hendrik en
Riek elke dag een ende fietsen. Jam-
mer dat Gert neet wil en dan wil
Gerrie ok neet. Want die dech nog
olderwets. Op stap gaon dat dooi
met mekaar. Het jonge volk dat
dech d’r anders maor daor is Gerrie
nog neet an too. Vanuut Zelhem op
Vorden an dan kom iej van zelf in
Hengel . Riek wil in het grote win-
kelgebeurn van Hengel graag rond-
neuzen. Mansleu duurt dat al rap te
lange en Hendrik hef zik bedach
umme is efkes dat gemeentehuus
van Bronckhorst te gaon bekieken.
Dat zult ze dan as eerste keus met
mekaar gaon doon. Al zo wear een
jaor in gebruuk. Het zuut er netjes
uut, groot vierkant modern ,alles
geliekvloers. In bejaardenhuuze
hebt ze dat ok gin trappen lopen..
Riek:”Ik zolle eigenlijk wel is bin-
nen willen rond lopen? Of durf wie
dat neet?” Hendrik:” Och wat denk
iej daor te zene? Lange gangen en
een ieder hefzien kamer , soms met
twee biej mekaar. Kom iej binnen
in de hal dan vrug oew ne mooie
juffer vriendelijk wie of iej hebben
mot.? Wat veur man of vrouw wil
iej sprekken? En iej bunt allenig
maor niejsgierig. Dus dat liekt
mien neet.” Ze loopt wat rond in de
zonne . Riek:”. Enorm wat een par-
keerplaatsen. Zollen ze hier veur
die honderden ambtenaarn ieder
een parkeerplaatse gemaakt heb-
ben en veur de bezoekers?” Hen-
drik:” Ja en dan dat andere stuk ge-
meentehuus. Het olde gedeelte, da-
or moi naor too umme een niej rie-
bewies. Dat lig een paar honderd
meter uut mekaar . Dat vind ze ma-

or niks , want Hendrik las in de
krante dat ze no toch wel echt plan-
nen maakt umme argens een heel
niej gebouw neer te zetten. Dat mot
in Hengel kommen en ze zeukt no
bouwgrond en dat het dan 2010
veur mekaar mot wezzen. Dat is in
vief jaor? In het geheel hebt ze vief
stukken grond in de peiling. Dat is
nogal gemakkelijk umme zon stuk
grond te bestemmen.? Een koppel
ambtenaarn die maakt plannen.
Riek:” En wat geet er dan met dit
grote gebouw an? Hebt ze er ne an-
dere bestemming veur of kunt ze
het verkopen? “Hendrik was in zien
produktieve tied boekholder en
“Riek hef nog een helen dunk van
eurn Hendrik. Ze zol willen weten
waor ze de euro’s hebt liggen um-
me zon groot niej bouwwerk neer
te zetten.. Want dat mot ne besten
lap bouwgrond wezzen met par-
keergelegenheid veur honderden
ambtenaarn met alles d’r op en d’r
an. In de krante steet daor niks van?
En ok neet wat ze dan met de ge-
bouwen van dit moment zult gaon
doon? Zij ,Riek zol denken dai eerst
het eigen olde huus mot verkopen
veur dai wat niejs bouwt of an
schaft. Anders zit iej straks met
twee duure wonten en absoluut in
de problemen. Maor veur ne ge-
meente zal dat wel neet tellen. Die
kunt de burgers gewoon de onkos-
ten laoten betalen.”Hendrik:”Ik
denke dat ze dit wear afbrekt. Dit
was maor tijdelijk. Het is hun vuls
te sober ,te gewoontjes. In het nieje
kriegt straks de burgemeister en de
wetholders mooier kamers en de
vergaderzaal mot mooier en met
deftiger spul d’r in. Een grote ge-

meente as ons Bronckhorst mot zik
zelf kunnen respecteern en wil met
tellen in de grote wereld vandage
de dag.”Riek :” Maor wat geet dat
wel kosten? En wat veur winst is d’r
dan met te behalen? Wat brengt die
millioenen extra onze gemeente
op?”Hendrik::” Het brengt vrijwel
niks extra’s op. Die ambtenaarn zit
no ook warm en hebt modern kan-
toor spul en veur zover at dat neu-
dig is kunt ze ons burgers ontvan-
gen. Dat zal trouwens minder wor-
den. De telefoon en de computer
maakt dat wie as burger biejnao
nooit mear van huus hooft. “Riek
met de hande op het stuur van eu-
re nieje fietse bekik zik alles met de
oogne van ne huusvrouwe die gin
euro meer uut gif dan neudig is. Zij
kan d’r neet biej dat ze straks zon
niej gebouw wear afbrekt . Biej de
Rabo banke hadden ze 5 miljoen
verdeend in het verslag van de veu-
rige wekke en dat geet in de ‘Reser-
ve’ ? ze mot as gemeentebestuur
biej die Rabo jonges in de leer.Hen-
drik:” Ik leazen dat ze in de nieje
gemeenten Lochem en Berkelland
met het zelfde probleem zit. Ze zult
de gemeente belasting wel verho-
gen willen, maor dat zal proble-
men geven. Zwembaden en sport
en bibliotheken afkniepen? Verho-
gen van grafrechten en riool en rot-
zooi ophalen.? Dat zal de politiek
niet graag willen. In zie voorlopig
nog gin nieje prachtige gemeente
paleizen uut de grond kommen. La-
ot de ambtenaren zich voorlopig
maor een betjen behelpen. Dat mot
wie ok..” 

De Baron van Bronckhorst

Stichting Kika staat voor Kinderen
Kankervrij en streeft ernaar kinderen
met kanker een beter leven te geven,
door onderzoek te financieren en het
verminderen van vervelende bijwer-
kingen zoveel mogelijk te ondersteu-
nen. Oost-Gelderland Business en
Business Club de Graafschap dragen
graag een steentje bij aan dit goede
doel en organiseren daarom op 9 no-
vember een Dinnershow bij De Graaf-
schap. Tijdens deze show genieten de
gasten niet alleen van een heerlijke
maaltijd, maar ook van diverse optre-
dens van artiesten. Op dezelfde avond
zal er bovendien een veiling plaatsvin-
den van onder andere de gesigneerde
shirts van De Graafschap-selectie. Bo-
vendien zal Inge de Bruijn, ambassa-
drice van Kika, hoogstwaarschijnlijk
de cheque in ontvangst komen ne-
men. 

UW BIJDRAGE
Tijdens de Dinnershow op 9 november
2006 zetten wij graag de Achterhoekse
ondernemers bij elkaar aan tafel. Ie-
dereen kan zelf een bijdrage leveren
aan deze bijzondere actie en de zieke
kinderen helpen door een tafel te re-
serveren tijdens deze benefiet avond.
De kosten daarvoor zijn ¤200,- per
couvert en ¤1400,- voor een hele tafel
met acht personen. De eerste tafels
zijn reeds vergeven! Daarnaast roepen
wij ondernemers op interessante ob-
jecten of diensten ter beschikking te

stellen van de veiling. Uiteraard zal
Oost-Gelderland Business verslag doen
van de activiteiten in de aanloop na 9
november en van de avond zelf. Spon-
soren worden in het tijdschrift ver-
meld. 
De financiële waarborg ligt in handen
van notariskantoor Hobbelink & Bui-
tink, die wij bereid hebben gevonden
om alle gelden te verwerken.

STICHTING KIKA
Het doel van stichting Kika is het wer-
ven van fondsen voor vernieuwend on-
derzoek en andere activiteiten op het
gebied van kinderkanker. Daarmee
wil ze de genezingskans van deze zie-
ke kinderen verhogen, de kwaliteit
van de behandeling verbeteren en de
bijwerkingen na de behandeling ver-
minderen. Kortom: minder pijn en
strijd, meer kwaliteit en genezing. 
Kika heeft ervoor gekozen de zeven
centra in Nederland te begunstigen.
Deze centra hebben hun onderzoeks-
activiteiten namelijk gebundeld en
sluitend op elkaar afgestemd.Geza-
menlijk dekken zij zo een ongekend
breed spectrum van de kinderoncolo-
gie af. Het is de beste garantie dat ge-
worven fondsen maximaal, efficiënt
en daarmee effectief zullen worden
benut. Kika werkt daarbij samen met
de Vereniging Ouders, Kinderen en
Kanker (VOKK) en het SKION, een lan-
delijk netwerk dat wetenschappelijk
onderzoek naar kanker bij jeugdigen
ondersteunt. Kika wordt gesteund
door trouwe donateurs, vrienden van
Kika (zoals Inge de Bruijn, Dennis van
der Geest en Marc van Hintum) en or-
ganisaties, scholen en particulieren
die een activiteit organiseren voor Ki-
ka. Het initiatief van Oost-Gelderland
Business en Business de Graafschap is
door hen dan ook met open armen
ontvangen.
Meer informatie: www.kika.nl
Voor extra informatie en aanmelding
kan een ieder zich melden bij Ilse Kui-
pers, telefoon: 024-6425811.

Benefiet Dinnershow voor
stichting Kika
Oost-Gelderland Business organi-
seert samen met Businessclub de
Graafschap op 9 november 2006
een benefiet avond ten behoeve
van kinderen met kanker. Met de
organisatie van een Dinnershow
zamelen we geld in voor stichting
Kika, die fondsen werft voor zeven
kindercentra in Nederland. Samen
met de Achterhoekse onderne-
mers streven wij ernaar een record-
bedrag voor deze zieke kinderen
bijeen te brengen.

Reborn is een gemengd koor met een
groot enthousiasme. Het koor bestaat
uit circa 30 leden in de leeftijd van 25-
55+ jaar afkomstig uit o.a. Hengelo,
Vorden, Wichmond, Vierakker en Zut-
phen. Het idee om een nieuw koor op
te richten ontstond tijdens een reünie
van het voormalige jongerenkoor te
Vierakker. In april 1996 zijn 12 men-
sen gestart met de eerste repetitie.
Vanuit deze "herstart" is ook de naam
Reborn officieel ontstaan: Vereniging
"REBORN". 
Sinds het najaar van 2004 is de muzi-
kale leiding in handen van de energie-
ke Arnold Cazemier uit Arnhem.
Naast zijn werkzaamheden als diri-
gent maakt hij ook enkele arrange-
menten voor het koor. Onder zijn lei-
ding heeft Reborn in dit jaar haar eer-
ste CD geproduceerd.
Het repertoire is heel divers. Gospels,
Afrikaanse strijd- en volksliederen, Ier-
se traditionals en oer Hollandse pop
kunnen maar zo de revue passeren tij-
dens een concert of optreden. 
Reborn verleent haar medewerking
aan (huwelijks-) diensten c.q. -vierin-
gen en verzorgt, op verzoek, optredens
in verzorgings- en ziekenhuizen. Te-

vens staat er jaarlijks een kerstconcert
op het programma al dan niet in sa-
menwerking met een koor of muziek-
vereniging uit de regio. Reborn repe-
teert elke dinsdagavond van 20:00 tot
22:00 uur in het Withmundi te Wich-
mond. Voor inlichtingen of boekingen
kunt u contact opnemen met Kristel
Jansen, tel. 0575-464777 of via info.re-
born@hetnet.nl.

Dit jaar viert Reborn haar 10 jarig be-
staan, vandaar de jubileumconcerten.
U wordt een afwisselend weekend ge-
boden met voor ieder wat wils. Reborn
zal in het zaterdagavond programma
heel verschillend repertoire ten geho-
re gaan brengen. Dit wordt afgewis-
seld met optredens van het Vordens
cabaret Hoe?Zo!. Zondagmiddag staan
onze jongste gasten centraal met veel
herkenbaar repertoire. Dit belooft een
interactieve middag te worden. 

U kunt ons jubileumconcert bezoeken
op zaterdag 21 oktober a.s. en/of het
kindermatinee op zondag 22 oktober
a.s. 

Kaarten voor deze concerten zijn ver-
krijgbaar bij:
Hengelo Gld.: Bakkerij Hekkelman en
De Drievetol.
Vorden: Kadoshop Sueters
Wichmond: Bakkerij Besselink
Vierakker: St. Ludgerusgebouw.

Voorverkoop kaarten jubileum-
concerten REBORN is gestart

"Wie is Reborn ook al weer?"..
heeft u misschien gedacht bij het
lezen van het artikel over de jubile-
umconcerten, een paar weekjes ge-
leden.

De éne schrijver nestelt zich in een
comfortabele voorleesstoel, vraagt de
kinderen lekker dicht bij te komen en
leest zijn eigen verhaal met overtui-
ging voor. De andere schrijver ver-

kleedt zich als hoofdpersoon van het
boek en voert een ware act op. Ook Jac-
ques Vriens, alias Meester Jaap, zal de
klas toespreken! Tussendoor is er
ruimte voor kijkjes achter de scher-

men. Dierenverzorgers vertellen vol
passie over hun dieren.

Natuurlijk is er op het einde van de
avond tijd om je favoriete boek te laten
signeren.  De volgende schrijvers zul-
len het feest mee vieren: Jacques
Vriens, Annemarie Bon, Bies van Ede,
Harm de Jonge, Jenny Bakker, Marja
Meijer, Mary Schoon, Natascha Sten-
vert, Philip Hopman, Sanne de Bakker,
Steven Pont en Tosca Menten.

Bovendien is AVRO-SmartkidZ-presen-
tator Marcel Kuijer aanwezig die het
bekende spel "petje op, petje af"  met
de kinderen speelt. 

PRIJSUITREIKING 
VERHALENWEDSTRIJD

Er is een verhalenwedstrijd uitge-
schreven waaraan heel veel Drentse
scholen hebben meegewerkt.  Maar
liefst meer dan 3000 kinderen hebben
hun fantasie de vrije loop gelaten met
prachtige verhalen als resultaat. Een
selectie is gemaakt en deze vormen
een heuse verhalenbundel. Jacques
Vriens zal het festival afsluiten door
het winnende verhaal voor te lezen en
het eerste exemplaar van de bundel te
overhandigen aan de winnaar.

Meer informatie is te vinden op
www.dvhn.nl/dierenboekenfestival
Via deze site is het ook mogelijk alvast
kaarten reserveren om op de avond
zelf de rij bij de kassa te vermijden.

Dierenboekenfestival in Emmen!

Vrijdagmiddag 13 oktober om 17.15 uur stappen er maar liefst 12 beken-
de schrijvers uit de "Beestenboekenbus"  die naar Dierenpark Emmen is
afgereisd. Zij hebben allen één passie: kinderen boeien met spannende,
grappige of vertederende verhalen over dieren. En weet u een betere voor-
leesplek dan op het stro in de olifantenstal of in de kinderboerderij?
Daarom hebben deze schrijvers van Unieboek voor Dierenpark Emmen
gekozen om hun jonge lezers te ontmoeten.
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ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

BLOEMKOOL

NU 49 ct

MAAND OKTOBER AANBIEDING:

GROLSCH PILSNER
krat 24 flesjes NU 7.

49

HUGGIES SUPER
FLEX LUIERS
pak à 9.99 - diverse maten

1+1 GRATIS

OVENKLARE KIP
in braadzak, kg

Boeren, Oosters
of Prov.
van 5.49 voor 3.

99

LOTUS
TOILETPAPIER

PAK 24 ROL
van 7.80 voor 5.

49

GROLSCH
HERFSTBOK
SET 
6 FLESJES
van 3.99 voor 2.

49

WIENER of

ZIGEUNER SCHNITZEL

VOORVERP. KG
van 12.48 voor 7.

99

BAKE-OFF

ROOMBOTER
APPELTAARTJE

van 3.79 voor 2.99

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

Ook wij geven 

20% korting
op de Histor-aanbieding bij

overhandiging van de knip-

bon die in de ‘Margriet’ staat

WILD ETEN IN DE TUINKAMER
De wildtijd is weer aangebroken, gezellig een aperitief
drinken bij de open haard en daarna genieten van de

kookkunsten van chef-patron Jos Weel.

Op zondag 5 en 26 november organiseren wij weer
een uitgebreid gastronomisch 

WILDBUFFET
prijs p.p.: € 34,00

Voor informatie of reserveringen: 
Restaurant-Hotel De Tuinkamer, 

Hengeloseweg 1, 7261 LV RUURLO, tel. 0573-452147
www.hoteldetuinkamer.nl

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

SUETERS
SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Haal in de winkel 

een dubbele kaart, 

maak er een mooie 

WENSKAART van, 

lever deze in 

voor 24 oktober

en maak kans op 

mooie prijzen.

Voor de jongeren ligt er een KLEURPLAAT klaar.

Lever deze in voor 24 oktober.

De mooiste kleurplaten 

winnen een prijs!

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.
tel.: 06-53362300 / 0575-462892
heesterhof@planet.nl / www.deheesterhof.nl

Voor al uw tuinplanten

Ook voor aanleg en onderhoud

Openingstijden: 
wo./vr. 13.00-17.00 uur, zat. de gehele dag of op afspraak

Lizette Hengeveld Couture
Bridal & evening

Tegen inlevering van deze adver-
tentie, dit jaar 10% korting op de
aankoop van een bruidscreatie.

• Op maat gemaakte
bruids- en gelegenheidskleding

• Exclusief voor u ontworpen

• Tevens verkoop van accessoires 
en luxe bruidsstoffen

• Nu aantrekkelijke aanbiedingen!

Lizette Hengeveld Couture
Landweg 11-A, 7231 BM Warnsveld
Tel: 06 16 430 537

www.hengeveldcouture.nl
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Het boek ‘Big’, geschreven door Mireil-
le Geus, heeft een omslagillustratie
van Mies van Hout. Het is geschreven
voor kinderen vanaf 9 jaar en gaat
over het meisje Lizzi dat ‘anders’ is. Ze
kan er niet tegen als er iemand haar
hoofd aanraakt, de troep in haar ka-
mer moet altijd op dezelfde manier
blijven liggen en ze gaat naar een spe-
ciale school. In de buurt hoort ze er
niet bij, de andere kinderen spelen
zonder haar. Lizzy heeft geen vrien-
den, tot Big plotseling op het speel-
pleintje in de buurt verschijnt. Een do-
minant meisje met harde woorden,
dat zich opdringt aan Lizzy. “Het boek
gaat over iets waar alle kinderen in on-
ze maatschappij mee te maken krij-
gen: jezelf staande houden in een we-
reld die op alle mogelijke manieren
druk op je uitoefent. Maar dat belang-
rijke verhaal is tegelijkertijd zo subtiel
verpakt, dat Big voor de meeste kinde-
ren vooral een bijzonder spannend

boek zal zijn”, aldus het juryrapport.

Mireille Geus (Amsterdam, 1964) stu-
deerde Nederlands aan de lerarenop-
leiding. Voor haar debuut ‘Virenzo en
ik’ (2004) kreeg zij van de Griffeljury
een eervolle vermelding Vlag & Wim-
pel. Eerder schreef zij onder meer to-
neelstukken voor kinderen en teksten
voor Sesamstraat en Kindernet.
De Kinderboekenweek 2006 duurt tot
en met zaterdag 14 oktober en heeft
als motto ‘De leeuw is los! – Boeken
over dieren’. Het Kinderboekenweek-
geschenk ‘Laika tussen de sterren’ is
van Bibi Dumon Tak en bestaat uit
acht informatieve verhalen over die-
ren die mensen helpen. Het Prenten-
boekje ‘Het dierenfeest’ van Fiep Wes-
tendorp, is een keuze uit vele dierente-
keningen die illustratrice Fiep Westen-
dorp ooit maakte en die samen niet
eerder in boekvorm verschenen. Het
boekje ’10 met een griffel, alles over de

Zilveren Griffels van 2006’ is een ca-
deautje van de bibliotheek.
Voor meer informatie over de Kinder-
boekenweek en alle activiteiten zie
www.kinderboekenweek.nl. NS is
hoofdsponsor van de Kinderboeken-
week.
In de bibliobus kunnen nog kleurpla-
ten worden ingeleverd van Roald
Dahl’s ‘Heksen’ en er zijn voor de
jeugd grote kleurplaten van de Kinder-
boekenweek verkrijgbaar.

Nieuws uit de Bibliobus

Gouden Griffel 2006
De Gouden Griffel 2006, de jaarlijkse prijs voor het mooiste oorspronke-
lijk Nederlandstalige kinderboek, is voor ‘Big’ van Mireille Geus (Uitgeve-
rij Lemniscaat). Tijdens het Kinderboekenbal 2006 ‘Carnaval der Dieren’,
de opening van de 52ste Kinderboekenweek in Muziekgebouw aan ’t IJ in
Amsterdam, werd de prijs bekendgemaakt.

De medewerkers van de Vordense mo-
torclub beginnen donderdag en vrij-
dag reeds met het uitzetten van de
proeven, het aanbrengen van de pijlen
langs het parcours, de opbouw van
het parc ferme voor de motoren etc.
Het bestuur van ‘De Graafschaprij-
ders’ is de plaatselijke overheden, poli-
tie, grondeigenaren, EHBO, de KNMV
en de sponsoren erkentelijk voor hun
medewerking. Datzelfde geldt voor de
bewoners van de Kranenburg ( start en
finish van de rit), de grondverzetbe-
drijven en de VAMC- leden zelf.
De eerste coureurs in de klassen In-
ters, gaan zaterdagmorgen al om 9.00
uur nabij het pannenkoekenhuis ‘ Pa-
pa Beer’ en rondom het clubgebouw,
gelegen aan de Eikenlaan in de Kra-

nenburg, van start. De lengte van de
gevarieerde route afgewisseld door ak-
kers- bos- en zandpaden is ongeveer 62
kilometer. De klasse inters rijden vier
ronden, de nationalen rijden drie ron-
den. In het parcours zijn drie klasse-
mentsproeven met tijdopname opge-
nomen. De crossproef 1 met een leng-
te van 2000 meter vindt plaats op de
oude stortplaats/ Hamelandweg en
omgeving. De tweede crossproef
wordt op het Delden- circuit en omge-
ving gehouden. Deze heeft een lengte
van 3500 meter. De derde crossproef (
lengte 1800 meter) vindt plaats op de
Kostedeweg/ Bekmansdijk.

Bij de inters in de Klasse C zal de strijd
om de eerste plaats ongetwijfeld gaan
tussen Vordenaar Erwin Plekkenpol
en zijn naaste rivaal Erik Davids uit
Holten. Erwin Plekkenpol, de huidige
Nederlandse kampioen, won onlangs
in Havelte zijn derde wedstrijd van het
seizoen. Hij heeft thans zes punten
voorsprong op Davids. Bij de inters (B-
klasse) zijn er drie kanshebbers: Hans
Vogels die de ranglijst aanvoert, Pedro
Tragter uit Harfsen en Mark Wassink
uit Lochem.

Organisatie in handen van VAMC 'De Graafschaprijders'

Zaterdag 14 oktober 'Oost
Gelderland Rit' (Enduro)
De leden van de Vordense auto- en
motorclub ‘ De Graafschaprijders’
wacht komende dagen ( met als
hoogtepunt zaterdag 14 oktober )
een ferme klus. Die dag wordt na-
melijk de 43e editie van de Oost
Gelderland Rit ( enduro ) verreden.
In totaal zullen, inclusief de KNMV
officials en de EHBO, ruim hon-
derd man in touw zijn.

HINDER EN GEVAAR
Verkeer is de voornaamste bron
van ergernis in woonwijken. Het
gaat dan meestal om lawaai van
auto's en vooral brommers. Maar
dat verkeer veroorzaakt ook een
gevoel van onveiligheid en leidt
ook in woonwijken nog maar al te
vaak tot ongevallen.
Zo vielen er in 2005 41 doden in
30km-zones. Dat is verrassend veel.
In woonwijken die als 30km-zone
zijn ingericht verwacht je geen do-
delijke verkeersongevallen. En in-
derdaad vallen er in 30km-zones
ongeveer een kwart minder slacht-
offers dan in 'gewone' woonwijken
waar je nog 50 mag. Maar in een
deel van de 30km-zones zijn nog
onvoldoende maatregelen geno-
men om de snelheid te temperen.
En ook waar dat al wel voldoende
het geval is, zijn er altijd nog be-
stuurders die veel te hard rijden.

POLITIECONTROLES IN 30KM-
ZONES
Bovendien zijn 30km-zones de eni-
ge verkeersomgeving waar het

aantal doden het afgelopen jaar
niet is gedaald. In 2004 vielen er in
30km-zones 35 doden. Voor een
deel komt de stijging in 2005 ook
doordat er domweg meer 30km-zo-
nes zijn gekomen, maar het blijft
een punt van zorg. Daarom contro-
leert de politie meer dan voorheen
op snelheid in woonwijken en
30km-zones.

RIJ MET JE HART IN ONZE
BUURT EN BIJ ONZE SCHOOL
Maar je mag hopen dat automobi-
listen juist in woonwijken en bij
scholen waar ze de andere ver-
keersdeelnemers en dan vooral de
(jonge) voetgangers recht in de
ogen kunnen kijken, zelf al zorgen
dat ze die anderen niet in gevaar
brengen. Om dat te benadrukken
loopt de actie 'Rij met je hart in on-
ze buurt' en 'Rij met je hart bij on-
ze school'. Spandoeken herinneren
de automobilisten daar aan het
feit dat ze de weg hier delen met
zwakkere verkeersdeelnemers.
Meer informatie op: 
www.rijmetjehart.nl

In 2005 41 doden in 30km-zones

Rustig aan in woonwijken
en bij scholen

Attractie- en Vakantiepark Slagha-
ren sluit het seizoen 2006 groots af
met een spectaculaire lichtjes pa-
rade. In de twee herfstvakantiewe-
ken (13 t/m 28 oktober) zal het at-
tractiepark dagelijks van 10.00 uur
tot 20.00 uur 's avonds geopend
zijn. De dagen worden iedere

avond afgesloten met een werve-
lende lichtjes parade.

Zodra de schemering valt, worden alle
attracties en de Main Street sfeervol
met honderdduizenden lampjes ver-
licht. Verlichte voertuigen met charac-
ters, danseressen en muziek zorgen

voor een unieke afsluiting van de dag. 
Voorafgaand aan dit schouwspel kun-
nen de bezoekers de gehele dag genie-
ten van meer dan 40 attracties voor
jong en oud, shows, acts en de zwem-
baden. Voor kinderen t/m 3 jaar is de
entree gratis. Kijk voor meer informa-
tie op www.slagharen.com

Grote lichtjes parade ter afsluiting
van het seizoen

SOCIÏ
Het was deze zondag zaak om punten
te pakken tegen Zeddam. In het begin
van de wedstrijd leek dit er niet erg op
wat de thuisploeg scoorde al snel 1-0.
Sociï weer met Bert Klein Kranenbarg
in opstelling zorgde voor vele kansen
en zo wist Dubearn Besseling de 1-1 er
in te prikken. Deze stand bleef tot bij-
na aan de rust staan tot dat Robert
Kornegoor zijn kans benutte zodat we
met een 1-2 stand na de thee gingen..
Het voetbal verdiende niet de hoofd-
prijs maar de tomeloze inzet vergoede
veel. Na de rust werd Bert Klein Kra-
nenbarg vervangen door de bijna van
een vervelende herstelde blessure Ro-
land Wolbrink. 

De scheidsrechter zag ver in de tweede
helft een duidelijke doeltrap aan voor
een cornerbal en voor Sociï is het dan
extra pijnlijk als dan hieruit de 2-2
wordt gescoord. Voor de rest verschij-
nende kansen over en weer en zit er
niets anders op dan tevreden te zijn
over de uitslag die gezien het wed-
strijd beeld de juiste was. Zondag 15

Vo e t b a l

Het organiserende team bestaat uit
vertegenwoordigers van de deelne-
mende politieonderdelen, namelijk
de korpsen van Noord- en Oost-Gelder-
land, Gelderland-Midden en Gelder-

land-Zuid, de koninklijke Marechaus-
see en de Politieacademie.
Tijdens de dag zullen spectaculaire ac-
ties te zien zijn. Zo zal de afdeling Ver-
keersongevallen Analyse laten zien
wat de gevolgen kunnen zijn bij een
aanrijding. Tevens zullen aanhou-
dingseenheden staaltjes van hun kun-
nen tonen. In een speciale ruimte kun-
nen bezoekers hun eigen schietvaar-
digheid op de proef stellen.

SPECIALE GAST
Naast een groot aantal voertuigen zul-
len ook helikopters van het Korps Lan-
delijke Politiediensten en van de Duit-

se Bundespolizei te zien zijn.
Speciaal voor de jeugd zal een bijzon-
dere gast op de luchthaven aanwezig
zijn. De identiteit van deze gast zal en-
kele dagen vóór de Gelderse politiedag
bekend worden gemaakt.

PENDELBUSSEN
Bij de luchthaven is voldoende par-
keerruimte aanwezig. Toch raadt de
politie bezoekers aan om zoveel moge-
lijk met het openbaar vervoer te ko-
men. Gedurende dag zullen gratis
pendelbussen rijden tussen het Cen-
traal Station in Apeldoorn (achterzij-
de) en het luchthaventerrein.

Spectaculaire demonstraties op Gelderse
politiedag
Het team dat de afgelopen maan-
den bezig is geweest met de organi-
satie van de Gelderse politiedag
heeft haar werkzaamheden vrijwel
afgerond. Op zaterdag 14 oktober
zullen diverse spectaculaire de-
monstraties te zien zijn op Lucht-
haven Teuge bij Apeldoorn. Bezoe-
kers zullen actief bij de diverse ac-
tiviteiten worden betrokken.

oktober aanvang 14.00 uur neemt So-
ciï het thuis op tegen Loo.

VERDERE UITSLAGEN
Lochem 4 - Sociï 2:  9-0
VVL 3 - Sociï 3:  1-2
Sociï 4 - SCS 1: 3-5
SHE  5 - Sociï 5:  2-3

PROGRAMMA 15 OKTOBER
Sociï - Loo
Sociï 2 - Erica "76  5
Sociï 3 - Stokkum 3
Warnsveldse B 5 - Sociï  4
Sociï  5 - Loenermarkt  7

Op zondagmorgen 15 oktober
2006 wordt er in de Hervormde
kerk te Wichmond een DIALECT-
DIENST gehouden. Voorganger in
deze dienst is dhr J. Leyenhorst uit
Laren. Aanvang van de dienst is
10.00 uur. Adres van de Hervormde
Kerk : Dorpsstraat 16 te Wich-
mond. Names de kerkenraad van
Wichmond bent U allen van harte
welkom.

Dialectdienst
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie, bouwen en milieu en
de afdelingen Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, Financiën en belas-
tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en 
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 
overige afdelingen tot 15.00 uur) 
vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en 
automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Op 19 oktober a.s. neemt de ge-
meenteraad tijdens haar vergade-
ring een definitief besluit over de
invoering van een nieuw afvalinza-
melingsysteem in Bronckhorst. Op
18 mei jl. ging de raad al in principe
akkoord met een voorstel hierover
van b en w. Het nieuwe afval-
systeem dat we het volume/
frequentiesysteem noemen, moet
een rechtvaardiger verdeling van de
kosten geven voor inwoners. Inwo-
ners gaan betalen voor het aantal
keren (frequentie) dat zij de afval-
container aan de straat zetten en de
grootte van de containers die ze
kiezen (volume). Het nieuwe
inzamelingsysteem moet op 
1 januari 2008 van start gaan.

Als de raad met het nieuwe
volume/frequentiesysteem instemt,
kunt u straks kiezen voor een grote
groene en een grijze container (240
liter) die duurder is, of kleinere
exemplaren van 140 of 80 liter
(goedkoper). N.B. Het gewicht van
het afval dat u gaat aanbieden, heeft
geen invloed, puur de grootte van de
container! Wie z'n afval goed gaat
scheiden en kiest voor een kleinere
container en/of de container minder
vaak aan de weg zet, gaat vanaf 2008
minder betalen aan afvalstoffen-
heffing. Het principe 'de vervuiler
betaalt' gaat gelden. Dit geldt ook
voor hoogbouw als u kiest voor uw
eigen container(s). Als u in hoog-
bouw woont en gebruik maakt (blijft
maken) van een verzamelcontainer,
worden de kosten verrekend tussen
de gebruikers van de container. Nu
betaalt ieder huishouden in de ge-
meente nog eenzelfde, vast bedrag
per jaar (er is alleen een splitsing
tussen één- en meerpersoonshuis-
houdens), ongeacht hoeveel afval ie-
mand aanbiedt. Straks betaalt u net
zoals bij gas, water en licht voor het
verbruik. Het nieuwe afvalsysteem
is ook een manier om de hoeveel-
heid afval terug te dringen, wat goed
is voor het milieu. In Brummen is in
2002 een soortgelijk afvalsysteem in
gebruik genomen en wordt 30%
minder restafval opgehaald. Verder
blijkt dat 60% van de inwoners goed-
koper uit is. Mensen denken wel
eens dat zo'n systeem meer zwerf-
afval veroorzaakt. In Brummen was
dit niet het geval, onder meer door-
dat de gemeente meer inzette op
handhaving en controles. Ook in
Bronckhorst gaat dit gebeuren.

Voorlichtingscampagne
Geeft de gemeenteraad op 19 okto-
ber groen licht, dan gaat vanaf het
eind van dit jaar een uitgebreide
voorlichtingscampagne van start
(die duurt tot vlak na de invoering). 
U ontvangt verschillende nieuws-

brieven thuis, er komen inloopavon-
den en u krijgt een containerkeuze-
formulier om aan te geven welke
containers u wilt ontvangen. Op de
website (www.bronckhorst.nl, onder
afvalsite) komt alle informatie over
de nieuwe wijze van afval inzamelen
en op de gemeentepagina's vindt u
ook regelmatig nieuws over het vo-
lume/frequentiesysteem. Aan de in-
voering gaat een gewenningsperio-
de van een half jaar (medio tot eind
2007) vooraf, waarbij inwoners kun-
nen bekijken of ze de juiste contai-
ner (qua grootte) hebben gekozen.
Er wordt dan wel geregistreerd,
waarvan u een overzicht krijgt, maar
nog op de ouderwetse manier be-
taald (1x per jaar een vast bedrag).
Aan het einde van de gewennings-
periode kan alsnog van container
worden geruild (groter of kleiner
volume). Op 1 januari 2008 start het
nieuwe systeem definitief.

Nieuwe containers en scheidings-
mogelijkheden
Bijna alle inwoners (behalve men-
sen die hun afval in verzamelcontai-
ners (blijven) doen) krijgen in 2007
nieuwe groene en grijze containers.
De huidige zijn dan grotendeels af-
geschreven. De nieuwe containers
zijn voorzien van een chip die bij uw
adres hoort. Via die chip houdt de
gemeente bij hoe vaak u de contai-
ner aan de weg zet. We gaven al aan
dat het (nog) beter scheiden van uw
afval, u met het nieuwe systeem
geld oplevert. Als gemeente moeten
we er dan natuurlijk wel voor zorgen
dat u voldoende mogelijkheden

krijgt om uw afval gescheiden aan te
bieden. Dit gaan we onder meer als
volgt doen: u kunt uw oude grijze
container straks houden voor oud
papier. Bij de nieuwe wijze van afval
inzamelen, halen verenigingen al-
leen nog oud papier op dat in contai-
ners aan de weg wordt gezet. In de
kernen Hengelo, Hummelo, Steen-
deren, Vorden en Zelhem komen
zogenaamde milieuparkjes waar
mensen zelf glas, papier, textiel en
drankpakken gescheiden kunnen
inleveren. In Vorden zijn al twee van
deze parkjes: op het parkeerterrein
bij de Super de Boer en op de hoek
Hoetinkhof/Dr. Lulofsweg. In ver-
schillende kleinere dorpen komen
milieuparkjes met ondergrondse
containers voor uw glas en drank-
pakken. Textiel wordt 6x per jaar in
heel Bronckhorst kosteloos aan huis
ingezameld en de gemeente gaat
gratis compostvaten aanbieden aan
haar inwoners. U kunt dan uw
groenafval zelf composteren, waar-
door u de groene container minder
vaak aan de weg hoeft te zetten. Er
komen bladkorven op verschillende
plaatsen (200 in totaal) voor bladaf-
val. De huidige afvalbrengpunten in
Steenderen en Vorden verdwijnen,
maar blijven wel 2x per maand geo-
pend voor het gratis brengen van
groen afval. Voor uw grof afval kunt
u tegen betaling terecht bij de regio-
nale afvalbrengpunten in Doetin-
chem en Zutphen (6 dagen per week
geopend). Uw groen afval kunt u hier
zonder kosten naar toe brengen. Uw
grof afval (ook groen afval) aan huis
laten ophalen kan ook. Hiervoor be-

taalt u per keer 30 euro. Verder blij-
ven de kringloopbedrijven bruikbare
goederen op afroep gratis bij u thuis
ophalen.

Kleine bedrijven
Voor een groot deel van de gemeen-
te Bronckhorst is verder nieuw dat
kleine bedrijven ook van het nieuwe
inzamelsysteem gebruik kunnen
gaan maken. Per adres mogen in-
woners en bedrijven straks maxi-
maal twee groene en twee grijze
containers hebben. Bedrijven die
daar niet genoeg aan hebben, moe-
ten zelf zorgen dat hun afval afge-
voerd wordt.

Afvalinzamelaar Berkel milieu
Afvalinzamelaar Berkel milieu uit
Zutphen heeft van de gemeente de
opdracht gekregen de uitvoering van
de afvalinzameling in Bronckhorst
voor haar rekening te nemen. Ber-
kel milieu verzorgt al sinds jaar en
dag de inzameling van het huishou-
delijk afval van inwoners van de
voormalige gemeente Vorden.

Tot slot
Heeft u vragen over het nieuwe af-
valsysteem, mailt u dan naar
afval@bronckhorst.nl. Op 19 okto-
ber beslist de raad over het nieuwe
afvalinzamelingsysteem dat vanaf
2008 wordt ingevoerd. Dan worden
ook de tarieven definitief bekend.
Meer informatie hierover kunt u vin-
den op onze website (onder afvalsi-
te, hier staat vanaf 23 oktober een
speciale rekenmachine waarmee u
uw afvaltarieven kunt berekenen
(nieuwe en oude situatie). Ook publi-
ceren wij de nieuwe afvaltarieven
voor 2008 op de gemeentepagina
van 24 oktober. Op 11 oktober
bespreekt de commissie Beleids-
ontwikkeling het nieuwe afvalbeleid.
Hier kunt u via het spreekrecht uw
mening geven over deze plannen.

Gemeenteraad besluit op 19 oktober over invoering
nieuw afvalinzamelingsysteem

De gemeente gaat gratis compostvaten
aanbieden aan haar inwoners.

De monumentencommissie ver-
gadert op 18 oktober 2006 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie
Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl? 

Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de 
gehandicaptenparkeerkaart? 

Website



Het Boelekeerlspad in Halle is op 4
november 2006 één van de 270 plek-
ken waar gewerkt gaat worden op de
Landelijke Natuurwerkdag. Duizen-
den deelnemers gaan op deze dag in
heel Nederland actief aan de slag in
bos, heide, vennen, trilveen of duin-
gebied. Samen wordt er gewerkt aan
onderhoud van natuur en landschap.
In korte tijd krijg je als vrijwilliger
een goed beeld van de gevarieerde
werkzaamheden die natuur- en
landschaporganisaties verrichten.

De bijzondere flora in het gebied van
het Boelekeerspad verdient veel
aandacht. De vrijwilligers gaan
daarom snoeien, zagen en afvoeren.
Behalve de bijzondere planten zul-
len ook insecten, vogels en kleine
zoogdieren hierdoor weer geschikte
biotopen krijgen. Dit gebied is met
name heel belangrijk voor de boom-
kikker (zie ook www.boelekeerls-
pad.nl). De organisatoren, de ge-
meente Bronckhorst en het bestuur
van het Boelekeerlspad, doen een
oproep aan iedereen die op 4 no-
vember mee wil werken aan het be-
heer van dit bijzondere wandelge-
bied. Zij verzekeren de deelnemers
een nuttige en aangename dag.

De werkdag begint om 08.30 uur en
eindigt om 16.00 uur. U bent ook
welkom als u maar een halve dag
kunt meewerken. In de pauzes
wordt voor koffie/thee, soep en
broodjes gezorgd. Er wordt verza-

meld om 08.30 uur op de parkeer-
plaats van De Boldiek, Boldijk 6 in
Halle. Deelnemers wordt aangera-
den stevige schoenen en werkkle-
ding mee te nemen.

Aanmelden
Meer info en aanmelden via internet:
www.natuurwerkdag.nl. Er kunnen
maximaal 80 personen deelnemen!
De Natuurwerkdag wordt mede mo-
gelijk gemaakt door VSBfonds en de
Nationale Postcode Loterij.

Wie helpt mee: Landschappelijk
onderhoud aan het Boelekeerlspad

In de gemeente Bronckhorst zijn
jaarlijks vele evenementen. Kermis-
sen, feestavonden met muziek, bra-
derieën, buurtfeesten, sportwed-
strijden, paardenactiviteiten, noem
maar op. Een groot aantal van deze
activiteiten vormen belangrijke tra-
dities die Bronckhorst kenmerken.
Vele inwoners maar ook mensen van
buiten beleven groot plezier aan de-
ze activiteiten. De gemeente vindt
levendigheid in de dorpen van groot
belang en stimuleert de evenemen-
ten graag. Maar het is ook de taak
van de gemeente om de veiligheid
tijdens evenementen te garanderen
en de overlast voor anderen dan de
feestvierders te beperken. Daarom
heeft de gemeente in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) re-
gels opgenomen voor het organise-
ren van evenementen. Voor sommi-
ge activiteiten/evenementen is een
vergunning vereist, voor andere
geldt met ingang van 1 november
2006 alleen nog een meldingsplicht,
waarmee enkele regels vereenvou-
digd zijn. Voor het doen van een mel-
ding hoeft u vanaf dan alleen maar
het 'meldingsformulier kleinschali-
ge activiteiten' in te vullen en op te
sturen. Deze is te krijgen bij de afde-
ling Vergunningen, veiligheid en
handhaving van de gemeente of te
downloaden via www.bronckhorst.nl/
infobalie/formulieren.

Kleinschalig en eenvoudig
Activiteiten die voor een melding in
aanmerking komen zijn kleinschali-
ge, eenvoudige activiteiten/evene-
menten. Voorbeelden van dergelijke
activiteiten zijn kleinere optochten,
(buurt)feesten, sportactiviteiten etc.
Een melding moet u minimaal 4 we-
ken voor het houden van het evene-
ment doen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving. Aan
het melden van een activiteit zijn
geen kosten verbonden.

Een kleinschalige activiteit heeft:
• een beperkte omvang, met nau-

welijks/geringe impact op de om-
geving

• een besloten karakter (persoonlij-
ke uitnodiging)

• maximaal 100 deelnemers/bezoe-
kers

• geen risico aangaande openbare
orde, veiligheid en gezondheid.
Hierbij wordt gekeken naar de vol-
gende aspecten:
- brandgevaar
- openbare orde, verkeer en

agressie
- gezondheidsrisico's

• geen tijdelijke verkeersmaatrege-
len nodig (afsluiten weg, omleiden
verkeer etc.)

• geen bedrijfsmatige verstrekking
van alcoholhoudende dranken

Voldoet uw evenement hier niet aan,
dan heeft u een vergunning nodig.
Hiervoor geldt een uitgebreidere
procedure. Voor meer informatie
hierover kunt u ook contact opne-
men met de afdeling Veiligheid, ver-
gunningen en handhaving. Tevens
vindt u deze informatie op onze web-
site www.bronckhorst.nl.

Inzamelen van geld of goederen
(collectes) en venten
Plaatselijke verenigingen en stich-
tingen kunnen activiteiten als col-
lecteren en venten afdoen met een
melding voor zover:
• de vereniging of stichting met hun

statuten en activiteiten een doel
nastreeft dat van algemeen (ge-
meenschappelijk) belang is

• de vereniging of stichting daarvan
minstens 4 weken voordat de col-
lecte of ventactie plaatsvindt
schriftelijk kennis geeft aan de ge-
meente

Verenigingen en stichtingen van bui-
ten de gemeente Bronckhorst moe-
ten wel een vergunning aanvragen.

Kleinschalige activiteit organiseren?
Heeft u een vergunning nodig of
volstaat een melding?

De officiële opening van het Cruyff
Court aan de Pennekampweg in
Hummelo gaat door omstandighe-
den dit najaar niet door. De opening
is uitgesteld tot het voorjaar van
2007. Reden is dat het veld later
klaar is dan verwacht. Dit komt on-
der meer door vertraging in de
werkzaamheden (hekwerk is later
geleverd en door het slechte weer in
augustus is het kunstgras later ge-
legd, pas in de derde week septem-
ber). Voor de openingsactiviteit is
een vergunning nodig. De gemeente
kon pas eind september een vergun-
ning aanvragen toen duidelijk was
wanneer het veld echt af is en de
Johan Cruyff Foundation, die het
veld namens Klaas Jan Huntelaar
aanbiedt, in samenhang daarmee
definiftief kon aangeven wanneer zij
en Klaas Jan aanwezig zouden kun-
nen zijn voor de opening. De mini-

male doorlooptijd voor het aanvra-
gen van een vergunning is zes we-
ken. Opening zou dan medio novem-
ber 2006 kunnen plaatsvinden. Om-
dat het risico groot is dat het weer in
november niet geschikt is voor een

buitenactiviteit, heeft de gemeente
besloten de officiële opening naar
het voorjaar te verplaatsen. In de
herfstvakantie is het veld klaar. Van-
af dan kan het veld gebruikt worden
door kinderen uit de buurt.

Officiële opening Cruyff Court in Hummelo in voorjaar 2007

De gemeente Bronckhorst werkt da-
gelijks aan het onderhoud van de
wegen en de bermen.
Vooral in de buitengebieden liggen
langs veel wegen grasbetonblokken
als onderdeel van de berm. Dit zijn
blokken met een open structuur,
waar gras doorheen kan groeien. 

Zij dienen als versteviging van de
randen van het wegdek en zorgen
voor een betere afvoer van regenwa-
ter.

Het blijkt dat veel automobilisten
deze grasbetonblokken als rijweg
zien en elkaar passeren zonder
vaart te verminderen. Dit levert ge-
vaarlijke situaties op. Dat geldt ze-
ker ook bij het passeren van zware
landbouwvoertuigen, die niet de
berm of grasbetonblokken kunnen
gebruiken.

Houdt u zich aan de verkeersvoor-
schriften van de betreffende wegen!
Bij tegenliggers moet u op smallere
wegen vaart verminderen. Geef
landbouwvoertuigen de ruimte door
zelf langzaam de grasbetonblokken
of de berm te gebruiken. Dit voor-
komt schade aan de berm.

Grasbetonblokken zijn geen rijweg!

De filmer aan het werk.

Zoals u al eerder kon lezen in Con-
tact, wordt op dit moment hard ge-
werkt aan een kennismakingsfilm
over Bronckhorst. Rudy Kreunen, vi-
deograaf uit Hengelo Gld. en zeer
betrokken bij onze gemeente, is sa-
men met een medewerker van de
afdeling Communicatie van de ge-
meente druk bezig om de mooiste
beelden vast te leggen op film. De
film gaat over wonen, werken en re-
creëren in onze gemeente. Er is ge-
filmd in woonwijken, bij bedrijven en
tijdens evenementen. Misschien
heeft u het team wel aan het werk
gezien. Heel veel inwoners en be-
drijven hebben belangeloos meege-
werkt aan de totstandkoming van de
film. Aan het eind van het jaar is de
film klaar. Voor inwoners van
Bronckhorst wordt de film voor het
eerst vertoond tijdens de nieuw-
jaarsreceptie. De DVD is dan ook
voor een klein prijsje te koop.

N.B.
Enkele inwoners (bedrijven) zijn be-
naderd door een bedrijf dat zegt be-
zig te zijn met een promotiefilm voor
Bronckhorst. Dit bedrijf werkt NIET
in opdracht van de gemeente.

Kennismakingsfilm
Bronckhorst

In Nederland geldt een algeheel
stookverbod voor het verbranden
van afvalstoffen. Dit is opgenomen
in de Wet milieubeheer. Van dit ver-
bod kunt u slechts in enkele geval-
len ontheffing krijgen. Bijvoorbeeld
voor het verbranden van snoeihout
afkomstig van landschappelijk on-
derhoud. Een ontheffing kunt u aan-
vragen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving van de
gemeente.

Wanneer een ontheffing
De gemeente verleent uitsluitend
ontheffing in een beperkt aantal ge-
vallen:
• om onderhoud van landschappelij-

ke elementen te stimuleren, dient
groenafval dat vrijkomt bij het on-
derhoud hiervan op een goedkope
manier te worden verwijderd. Om
te voorkomen dat landschappelijk
groen in het buitengebied niet
meer wordt onderhouden, mogen
(snoei)hout en takken ontstaan
door onderhouds- en/of verzor-
gingswerkzaamheden in deze ge-
bieden tot 50 m3 worden verbrand

• bij besmettelijke ziekten in gewas-
sen is het noodzakelijk deze te ver-
branden als zij soortgelijke ge-
wassen kunnen aantasten. Uit-
sluitend met een verklaring van de
Plantenziektekundige Dienst in
Wageningen kan verbranding
plaatsvinden. Wel gelden de stan-
daardvoorschriften voor ontheffin-
gen

Redenen voor weigering
Hout, snoeihout en takken afkomstig
van tuinonderhoud in het buitenge-
bied wordt niet aangemerkt als een

afvalproduct van het onderhoud van
landschappelijke elementen en mag
niet worden verbrand. Dit afval moet
u afvoeren. De gemeente biedt hier-
voor de voorzieningen: groene con-
tainer en afvalbrengpunt. Verwer-
ken in een composthoop kan natuur-
lijk ook. Wordt een ontheffing ver-
leend dan is deze voorzien van de
voorwaarden waar u rond het stoken
aan moet voldoen. De gemeente
controleert steekproefgewijs of
mensen zich aan de voorwaarden in
de ontheffing houden. U moet de
ontheffing altijd kunnen tonen bij
een controle.

Aanvragen
Het aanvragen van een ontheffing
voor het verbranden van afval kost
€ 25,- (tarief 2006). De procedure
duurt ongeveer acht weken. Wilt u
meer dan 25 m3 en tot 50 m3 snoei-
hout verbranden, dan moet u er re-
kening mee houden dat dit langer
kan duren, omdat ook een advies
van de brandweer nodig is. Vraag
een ontheffing dus tijdig aan! De
ontheffing wordt op grond van de
Wet milieubeheer en de Algemene
Plaatselijke Verordening verleend.
Hierin zijn dan de milieubelangen en
belangen van openbare orde, veilig-
heid, woon- en leefomgeving en flo-
ra en fauna afgewogen. Een aan-
vraagformulier hiervoor vindt u op
de website www.bronckhorst.nl of
kunt u aanvragen bij de afdeling Vei-
ligheid, vergunningen en handha-
ving. 

Ook voor meer informatie kunt u
contact opnemen met deze afdeling,
tel. (0575) 75 03 07 of (0575) 75 03 08.

Ontheffing voor verbranden snoeiafval

Ja/nee-sticker

Met de ja/nee-sticker weert u
het ongeadresseerde reclame-
drukwerk waar u geen interes-
se in heeft. De sticker zorgt
voor een beperking van de
groei van reclamedrukwerk,
waardoor veel papier wordt be-
spaard. De sticker is af te halen
bij de balie van de afdeling
Bouwen en milieu.

milieu



Openbare bekendmakingen

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

Op 14 oktober a.s. is het weer
de jaarlijkse Landelijke politie-
dag. De Gelderse politiekorp-
sen hebben, evenals in 2004 en
2005, besloten om deze dag
gezamenlijk te organiseren.
Dit jaar wordt de Gelderse poli-
tiedag gehouden op de lucht-
haven Teuge bij Apeldoorn. 

Deze grote manifestatie die een
uitgebreid beeld geeft van wat
de politie allemaal doet, begint
die dag om 10.00 uur met een
spectaculaire openingsstunt.
Dat deze uit de lucht komt val-
len, zal waarschijnlijk niemand
verbazen, gezien de locatie. De
dag eindigt om 17.00 uur. Er

zullen demonstraties te zien
zijn met politiehonden, van
mountainbiketeams en op het
gebied van verkeer. Naast een
politiehelikopter van het Korps
Landelijke Politiediensten is
ook een helikopter van de Duit-
se Bundespolizei aanwezig.
Voor de kinderen is er het

speurspel van Simon Speur-
neus. 
Belangrijke aanwijzingen in dit
speurspel zijn nu al te vinden
op de speciale internetsite. Ga
naar www.politie.nl en klik dan
op de banner van de politiedag.
Daar vind je alle informatie
over het programma en de be-

reikbaarheid. 
Bij het terrein van vliegveld
Teuge is voldoende parkeerge-
legenheid. Ook rijden er die dag
gratis pendelbussen van Cen-
traal Station Apeldoorn naar
het vliegveld.

Spectaculaire Gelderse politiedag op 14 oktober

Vergadering commissie Evaluatie
en controle 11 oktober 2006
Op 11 oktober a.s. vergadert van de
commissie Evaluatie en controle
om 20.00 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Informatievoorziening vanuit
het college van b en w en werk-
groepen
De raad wordt geïnformeerd over
de voortgang van Landschaps Ont-
wikkelings Plan (LOP) en platte-
landsontwikkeling
• 2e Voortgangsrapportage 2006
(april – augustus 2006)
De raad wordt via voortgangsrap-
portages geïnformeerd over de
voortgang van beleid
• Evaluatie raadsprogramma
2005 – 2010

Vergadering commissie
Beleidsontwikkeling 12 oktober
2006
Op 12 oktober a.s. om 20.00 uur ver-
gadert de commissie Beleidsont-
wikkeling in de raadszaal van het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Planschadevergoeding
Voor een aantal percelen in Hoog-
Keppel is planschadevergoeding

aangevraagd, de raad wordt voor-
gesteld deze toe te wijzen
• Bestemmingsplan Zelhem,
Bultenseweg ongenummerd en
Heidehoekweg 3
Een bestemmingsplanprocedure is
opgestart voor de realisering van
een woonzorgaccommodatie voor
seniorenechtparen en mensen met
een verstandelijke handicap nabij
de bestaande zorgboerderij De Hols
en De Twisselt aan de Bultenseweg
in Zelhem
• Harmonisatie gemeentelijke be-
graafplaatsen
Het doel hiervan is dat het beleid en
beheer van de vijf begraafplaatsen
eenduidig plaatsvindt, op een kwali-
tatief goed niveau is en betaalbaar
blijft

• Stemmen in een willekeurig
stemlokaal binnen de eigen ge-
meente
Om beter in te spelen op de wensen
van kiezers wordt voorgesteld om
deel te nemen aan het landelijke
experiment 'Stemmen in een wille-
keurig stemlokaal in de gemeente'
bij de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006 en bij de Pro-
vinciale Statenverkiezingen op 7
maart 2007
• Uitwerking Afvalbeleidsplan
2006 – 2011
Er wordt nader ingegaan op o.a. de
invoering van het volume/frequen-
tiesysteem, de inspraaknota en de
dekking van de kosten. Zie voor

meer informatie over de nieuwe wij-
ze waarop de gemeente vanaf 2008
het huishoudelijke afval wil inzame-
len het artikel elders op deze ge-
meentepagina's
• Inzamelstructuur grof afval
Voorgesteld wordt om per 1 juli
2007 aan te sluiten bij de afval-
brengpunten in Doetinchem en
Zutphen. De regels voor het bren-
gen van grof afval moeten eenduidig
en servicegericht worden. Daar-
naast moeten de lokale afvalbreng-
punten worden gewijzigd in breng-
depots voor grof groen

Spreekrecht
Wie gebruik wil maken van het
spreekrecht tijdens één van de
commissievergaderingen (bijv. over
een onderwerp dat op de agenda
staat) verzoeken wij dit uiterlijk 5
oktober a.s. telefonisch (0575) 75 05
43 of per e-mail: griffie@bronck-
horst.nl te melden bij de griffie.

Raadsvergadering 19 oktober
2006
Op 19 oktober a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadszaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom deze vergadering
bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Planschadevergoeding
Voor een aantal percelen in Hoog-
Keppel is planschadevergoeding
aangevraagd. De raad neemt hier-
over een besluit
• Bestemmingsplan Zelhem,
Bultenseweg ongenummerd en
Heidehoekweg 3
Gevraagd wordt het bestemmings-
plan ongewijzigd vast te stellen (zie
ook commissievergadering 12 okto-
ber)

• Beleidsnota handhaving perma-
nente bewoning recreatiewonin-
gen
Voorgesteld wordt het voorgeno-
men beleid oriënterend te bespre-
ken. Het raadsvoorstel en de notitie
'Ontwerp-beleidsnota permanente
bewoning recreatieverblijven' zijn te
raadplegen via onze website 
� Gemeente � Raad en commis-
sies
• Uitwerking Afvalbeleidsplan
2006 – 2011
De raad wordt geïnformeerd over
o.a. de invoering van het
volume/frequentiesysteem per
2008, de inspraaknota en dekking
van de kosten
• Inzamelstructuur grof afval
Voorgesteld wordt om per 1 juli
2007 aan te sluiten bij de afval-
brengpunten in Doetinchem en
Zutphen. De regels voor het bren-
gen van grof afval moeten eenduidig
en servicegericht worden. Daar-
naast moeten de lokale afvalbreng-
punten worden gewijzigd in breng-
depots voor grof groen

• Harmonisatie gemeentelijke be-
graafplaatsen
Gevraagd wordt een standpunt te
bepalen over aan aantal stellingen
en deze kaders vast te leggen in een
bestuursopdracht. Deze bestuurs-
opdracht wordt uitgewerkt in een
'Beheerplan begraafplaatsen'. Het
doel hiervan is dat het beleid en be-
heer van de vijf begraafplaatsen

eenduidig plaatsvindt, op een kwali-
tatief goed niveau is en betaalbaar
blijft
• Stemmen in een willekeurig
stemlokaal binnen de eigen ge-
meente
Om beter in te spelen op de wensen
van kiezers wordt voorgesteld om
deel te nemen aan het landelijke
experiment 'Stemmen in een wille-
keurig stemlokaal in de gemeente'
bij de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006 en bij de Pro-
vinciale Statenverkiezingen op 7
maart 2007

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/raad en com-
missies. De eerstvolgende gemeen-
teraadsvergadering is op 14 novem-
ber 2006.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de vol-
gende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

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

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

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., bij inrit van De Hietmaat, oud ijzer actie, plaatsen twee containers en ophalen

oud ijzer op 28 oktober 2006, Koninklijke Harmonie Concordia
• Hengelo Gld., najaarsconcert, 21 oktober 2006 van 20.00 tot 22.30 uur, Koninklijke Harmonie

Concordia
• Hengelo Gld., Stellingweg, motorkennismakingsdag met live muziek, 11 november 2006 van

13.00 tot 02.00 uur, plaatsen tent voor motorkennismakingsdag, verloting, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, Side-car-party

• Hummelo, Dorpsstraat, plaatsen van twee spandoeken, G.J. Rietman
• Hummelo, Van Heeckerenweg en Keppelseweg, plaatsen van permanente publicatiekasten

vanaf november 2006, voetbalver. HC 03
• Laag-Keppel, intocht Sinterklaas, afsluiten Keppelseweg voor doorgaand verkeer vanaf de

brug tot inrit kasteel, 25 november 2006 van 14.00 tot 14.50 uur en van 15.30 tot 15.50 uur, Sin-
terklaas Comité Hummelo

• Steenderen, Burg. Buddinghplein, innemen standplaats met kaas, zuivel e.d. op de vrijdagmid-
dagen, V.O.F. Kaashandel Nieuwenhuis

• Voor-Drempt, verlenging innemen van standplaats voor verkoop vis en aanverwante produkten
tot 31 december 2006, vishandel Hengel

• Vorden, Netwerkweg, tijdelijke verkeersmaatregel voor de Grote Veldloop (start en finish vanaf
de Netwerkweg), 5 november 2006, A.V. Hanzesport Zutphen

• Zelhem, nabij rotonde Rondweg/Ruurloseweg, plaatsen van aankondigingsbord, oktober 2006
t/m oktober 2008, gemeente Bronckhorst

• Zelhem, Stationsplein, Sinterklaasintocht, instellen van parkeerverbod, 18 november 2006 van
08.00 tot 16.00 uur, Ondernemersvereniging Zelhem

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Varsselseweg 38, bouwen schuur
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 23, bouwen schuur
• Keijenborg, Poelsweg 1, gedeeltelijk vergroten woning
• Keijenborg, Remmelinkdijk 2a, veranderen schuur
• Steenderen, Koningin Julianalaan 5, vergroten garage
• Vorden, Kruisdijk 9a, bouwen mestopslag
• Zelhem, Kampweg 2, bouwen kantoor/kantine

Aanvragen

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, achterterrein Zutphenseweg 64, voor de bouw van 11 woningen in het plan 't Hof van

Kettelerij, geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

De stukken liggen van 12 oktober t/m 22 november 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 370.

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

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 28 september 2006:
• Zelhem, 28e Jan van Beek rit, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 van de Drank-

en Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregel, ontheffing voor het rijden met motoren in bosge-

Verleende vergunningen
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bied 't Zand, ontheffing artikel 10 van de Wegenverkeerswet, 4 november 2006, Zelhemse auto-
en motorclub (ZAMC)

Verzonden op 4 oktober 2006:
• Bronckhorst, diverse bewegwijzeringsborden, Stichting Landelijk Fietsplatform

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 29 september 2006:
• Keijenborg, Eulingkamp 26, bouwen dakkapel
Verzonden op 2 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 2b, bouwen schuur en overkapping. Verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 oktober 2006:
• Vorden, Industrieweg 7, bouwen serre

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 29 september 2006:
• Halle, Kuiperstraat 4, verbouw kapschuur tot garage/berging
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, vergroten tanklokaal
Verzonden op 2 oktober 2006:
• Halle, Heurneweg 10, verbouwen gedeelte schuur tot kantoor. Verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Lie-
mers

• Vorden, Stationsweg 24, veranderen hotel
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 74, verbouwen woning
• Zelhem, Keijenborgseweg 31, bouwen schuur
Verzonden op 4 oktober 2006:
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 34, verbouwen woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 29 september 2006:
• Hummelo, Van Heeckerenweg 13, slopen dak veestalling, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Kampermanstraat 2, slopen dak jongveestal, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 4 oktober 2006:
• Zelhem, Bielemansdijk 1, geheel slopen 5 schuren, komt asbesthoudend afval vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en
resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 10 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Holterkampsweg 1, voor verbranding nabij Holterkampsweg 1
• Lievelde, Papenweg 3, voor verbranding nabij Halsedijk-Tulnersweg in Halle
• Rha, Prinsenmaatweg 3, voor verbranding nabij Prinsenmaatweg 3
• Rha, Rhabergseweg 30, voor verbranding nabij Rhabergseweg 30
• Toldijk, Schiphorsterstraat 12, voor verbranding nabij Schiphorsterstraat 12
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, voor verbranding nabij Lankhorsterstraat 30
• Zelhem, Garvelinkweg 1, voor verbranding nabij Garvelinkweg 1
• Zelhem, Klaverdijk 3, voor verbranding nabij Klaverdijk 3

Kapvergunningen
Verzonden op 28 september 2006:
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 3, vellen van een bonte esdoorn, geen herplantplicht
• Zelhem, J. van Ruysdaelstraat 39, vellen van een hemelboom, geen herplantplicht
• Zelhem, Rogier van der Weydenstraat 16, vellen van een apenboom, herplantplicht
Verzonden op 4 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 10, vellen van 1 eik en 2 berken, geen herplantplicht
• Zelhem, Hummeloseweg 76, vellen van 1 ceder, 3 berken, 2 populieren, 1 esdoorn, 1 ratel-

populier en 1 eik, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met samengestelde menwedstrijden op 14 en 15 oktober 2006 op De

Hietmaat geldt op 14 oktober een parkeerverbod aan beide zijden van de weg op de Zelhemse-
weg van de Berkenlaan tot aan Winkelsweg. Verder zijn op 15 oktober de Zelhemseweg van de
Hummelosweg tot de Molenenk en de Winkelsweg van de Zelhemseweg tot aan de Gompert-
dijk afgesloten voor het verkeer. Ook geldt die dag een parkeerverbod aan beide zijden van de
weg op de Winkelsweg, Zelhemseweg van de Hummeloseweg tot aan de Berkenlaan, Berken-
laan tot de Leliestraat, Leliestraat, Korenbloemstraat, Kampstraat en de Tramstraat

• Vorden, de Vordense Ondernemers Vereniging verzorgt de Sinterklaasintocht op 18 november
2006. Hiervoor worden het Stationsplein, de Stationsweg, de Dorpsstraat vanaf de Ruurlose-
weg tot de Zutphenseweg, de Burgemeester Galleestraat vanaf de Dorpsstraat tot Het Jebbink,
Het Jebbink vanaf de Burgemeester Galleestraat tot de Decanijeweg, de Decanijeweg vanaf
Het Jebbink tot de Zutphenseweg, de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot de Raadhuis-
straat en de Raadhuisstraat vanaf de Zutphenseweg tot de Burgemeester Vunderinkhof op die
dag van 13.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt
een omleidingsroute

• Zelhem, Ondernemersvereniging Zelhem houdt op 8 oktober 2006 een koopzondag. Hiervoor
worden in het centrum de Smidsstraat, de Stationsstraat, de Markt, de Kerkweg, het Stations-
plein, de Doetinchemseweg vanaf de kruising met de Prinses Irenestraat tot Achter de Hoven
en de Prinses Irenestraat vanaf de Doetinchemseweg tot de Oranje Nassaustraat op die dag
van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt een
omleidingsroute

De wegafsluitingen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer

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

Het gemeentelijke rampenplan bevat een overzicht van risico's die aanwezig zijn in Bronckhorst.
Voor deze nader genoemde risico's moet een rampbestrijdingsplan gemaakt worden. Hieronder
vallen ook de acht tankstations met een LPG-installatie die binnen onze gemeente liggen. Een
rampbestrijdingsplan is een op maat gemaakt rampenplan voor het geval zich een calamiteit
voordoet bij het betreffende tankstation. Hierdoor is een snelle gecoördineerde inzet van de
hulpverleningsdiensten en gemeentelijke diensten mogelijk. Ook is relevante informatie over het
station en de omgeving direct beschikbaar. De rampbestrijdingsplannen zijn op 26 september jl.
door de burgemeester vastgesteld. De plannen zijn openbaar en zijn desgewenst in te zien. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Visschers van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 25.

Voor de volgende tankstations zijn rampbestrijdingsplannen gemaakt:
• Drempt, Kaufman, Rijksweg 40
• Halle, Venderbosch, Dorpstraat 2-4
• Halle, Vruggink, Halsweg 39
• Hengelo Gld., Rietman, Rondweg 10
• Hengelo Gld., Wenting, Molenenk 2
• Velswijk, BIM Velswijk, Kruisbergseweg 12a
• Vorden, Groot-Jebbink, Rondweg 2
• Zelhem, Looman, Doetinchemseweg 52

Rampbestrijdingsplannen LPG-tankstations in
Bronckhorst vastgesteld

Stemmen bij volmacht
Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 is het mogelijk om bij volmacht te stem-
men. Omdat de gemeente Bronckhorst meedoet met het experiment 'Stemmen in een willekeurig
stemlokaal in de gemeente', hoeft u als inwoner van Bronckhorst alleen een verzoek te doen als:
• u iemand wilt machtigen die woonachtig is in een andere gemeente dan Bronckhorst
• u een kiezer uit Bronckhorst wilt machtigen vóórdat u uw stempas hebt ontvangen (het is de

bedoeling dat op 27 oktober 2006 de stempassen door TPG worden bezorgd) bijvoorbeeld om-
dat u in die periode (van 27 okt. tot en met de verkiezingen) enkele weken met vakantie bent

Machtiging is op 2 manieren mogelijk, nl:

Machtiging door schriftelijke aanvraag
Op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt het formulier ook downloaden via
www.bronckhorst.nl/infobalie/formulieren. Het verzoek moet uiterlijk op 8 november 2006
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Stond u op 10 oktober
2006 in een andere gemeente ingeschreven, dan moet u in die gemeente een verzoek voor stem-
men bij volmacht indienen. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer u een kiezerspas heeft
aangevraagd om te stemmen in een stembureau buiten de gemeente Bronckhorst. Degene die
zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 10 oktober 2006 als kiezer zijn
geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek wordt uw stempas ingetrokken. De gemachtigde
ontvangt een volmachtbewijs, waarmee hij/zij uw stem tegelijk met de eigen stem kan uitbrengen.

Machtiging door invullen achterzijde stempas
De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de stempas, tot
en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen om voor hem/haar te stem-
men. Hiervoor moet u de achterzijde van de stempas invullen en de stempas aan de gemachtigde
overdragen. De door u gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem in
een willekeurig stembureau in de gemeente Bronckhorst uitbrengen. Een kiezer mag niet meer
dan twee volmachten aannemen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 10 okto-
ber 2006 in de gemeente Bronckhorst als kiezer geregistreerd zijn en hoeft dus niet meer, zoals
u gewend was, in hetzelfde kiesdistrict te wonen.

Stemmen in stembureau naar keuze buiten de gemeente Bronckhorst
Bij de komende verkiezingen in november is het de kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te bren-
gen in een stembureau naar keuze. Omdat de gemeente Bronckhorst mee gaat doen met het ex-
periment 'Stemmen in een willekeurig stemlokaal in de gemeente' hoeft u als inwoner van
Bronckhorst hiervoor alleen een verzoek te doen als u wilt stemmen in een andere gemeente.

U kunt op 2 manieren een verzoek indienen om te stemmen in een stembureau naar keuze buiten
Bronckhorst:

Schriftelijke aanvraag
Op de afdeling Publiekszaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor het verzoek om in een
stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. U kunt het formulier ook down-
loaden via www.bronckhorst.nl/infobalie/formulieren. Het verzoek moet uiterlijk op 8 november
2006 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 10
oktober 2006 als kiezer is geregistreerd. Als u uw stempas al heeft ontvangen moet u deze
meesturen. Het verzoek wordt niet ingewilligd als u al een verzoek heeft gedaan om bij volmacht
te mogen stemmen. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op een oproepingskaart
gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag
U moet, na ontvangst van uw stempas, maar uiterlijk op 17 november 2006, de stempas overleg-
gen bij de afdeling Publiekszaken. Stond u op 10 oktober 2006 in een andere gemeente inge-
schreven, dan moet u in die gemeente een verzoek doen voor het stemmen in een willekeurig
stembureau. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld,
die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Meer informatie
Meer informatie over stemmen in onze gemeente kunt u krijgen bij de afdeling Publiekszaken,
tel. (0575) 75 02 18/11.

Berichten van Publiekszaken over verkiezingen
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De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 28 september jl. de verorde-
ning tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2005 vastgesteld. 
De wijziging betreft de artikelen 1.8, 2.1.2.1, 2.1.4.1, 2.2.2, 5.2.1 en 5.2.2. Ingevolge het bepaalde
in artikel 6.4. van deze verordening treedt de verordening in werking op de achtste dag na deze

bekendmaking.

De verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis op de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Verordening gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2005 vastgesteld

De open dag die Golfclub ’t Zelle op
zondag 1 oktober organiseerde was
een groot succes. Enkele honderden
belangstellenden kwamen langs de
poort van de golfclub. De dag bestond
uit vele activiteiten. Belangstellenden
konden ervaren hoe het is om met een
stokje tegen zo’n klein balletje te
slaan. Het werd door de bezoekers erg
gewaardeerd. Verder konden de men-
sen putten, er werden demonstraties
gegeven en een wandeling over de
baan georganiseerd. Er was behoorlijk
wat talent onder de belangstellenden.
Het doel van de open dag was tweele-
dig. “Als eerste willen wij de drempel
naar de golfclub verlagen. Ondanks
dat er tegenwoordig bij iedere zaak
golfclubs te koop zijn, is de drempel
om naar een golfclub te gaan nog
steeds hoog”, zegt Hardy Sevink, club-
manager van Golfclub ’t Zelle. “Met de
open dag willen wij laten zien hoe toe-
gankelijk de golfclub is. Het andere
doel van de open dag is natuurlijk het
werven van nieuwe leden. Met de uit-
breiding naar 18 holes, vorig jaar,
kunnen we nog steeds nieuwe leden
gebruiken”. Nieuwe leden die zich
vanaf 1 oktober bij Golfclub ’t Zelle
aanmelden, kunnen tot en met het
einde van het jaar gratis spelen. Vol-
gend jaar wordt er weer een open dag
georganiseerd.
Voor meer informatie: bezoek de web-
site www.gczelle.nl of neem contact
op met Hardy Sevink, Clubmanager
van Golfclub ‘t Zelle. Adres Golfclub ’t
Zelle: Vierblokkenweg 1, 7255 MZ
Hengelo Gld.

Veel belangstelling open dag Golfclub ’t Zelle

Op de open dag konden belangstellenden kennis maken met golf.

WoMen ondermode uit Hengelo
heeft wereldkampioen zijspan-
cross Daniël Willemsen en Sven
Verbrugge in nieuw ondergoed ge-
stoken. De zijspancombinatie pak-
te dit seizoen voor de vijfde keer de
wereldtitel. 

WoMen ondermode heeft ondergoed
voor dames, heren en kinderen. Ook
voor lingerie/ foundation en nachtmo-
de is er een ruime keus.

Topmerken als Loveable, Mey, Sel-
mark, Beeren, Ten Cate, Hom, Set,
Boobs en Blooemers, Elbrina, Gentle-
men, Alenred en Femilet staan garant
voor kwaliteit.

Comfortabel, exclusief, uitdagend en
een goed advies is bij WoMen onder-
mode vanzelfsprekend.

WoMen ondermode is gevestigd aan
de Raadhuisstraat 16 in Hengelo Gld.
Telefoon: 0575-462133.

WoMen ondermode steekt wereldkampioen 
zijspancross in nieuw ondergoed

Wereldkampioen zijspanncross Daniël
Willemsen en Sven Verbrugge in nieuw
ondergoed van sponsor Women mode uit
Hengelo.

In tegenstelling tot onze voorgaande
publicatie, laat wethouder de heer A.
Boers me weten, dat het in tegenstel-
ling tot zijn melding aan mij, toch
nog niet helemaal definitief is, dat
buslijn 51 uit het dorp gaat verdwij-
nen. Hij was niet geheel op de hoogte
geweest van alle ontwikkelingen. Er is
nog een kleine kans, dat onze buslijn
toch behouden kan blijven.
De gemeente zegt toe voor dit behoud
te blijven pleiten.  Bedankt wethouder
voor deze melding!

H. Speulman, 
secr. ANBO afd. Hengelo/Steenderen.

Nogmaals buslijn 51

Vogelvereniging Exokan uit Hengelo
organiseert op zondag 15 oktober van
9.30 tot 12.00 uur een vogelbeurs in
dorpshuis De Horst aan de St. Jan-
straat 6 in Keijenborg. Iedereen kan
zijn vogels gratis te koop aanbieden.
Ook kan men op de vogelbeurs terecht
voor informatie over verzorging, het
houden en kweken van verschillende
soorten kanaries, tropen en parkieten.
Geen kwartels en pluimvee. De toe-
gang tot de vogelbeurs is gratis.
Voor meer informatie: Ria Scholten,
telefoon: 0313-475530.

Vogelbeurs Exokan
Hengelo
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“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

HENGELOSE

PAARDENMARKT

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELOSE

PAARDENMARKT

Ondernemer in beeld Jansen de Smid

● Paardenmarkt vanaf 8.00 uur

● Gezellige warenmarkt met
biologische streekprodukten

● Muzikaal optreden Boerenkapel Crescendo



Om even een paar voorbeelden te

geven: een grote collectie

“Boerenbond”met als pronkstuk een

soepterrine, vele huishoudelijke arti-

kelen (van de kleinste wasknijper

tot aan diverse elektrische appara-

ten), campingartikelen, kachels etc.

En dan hebben we het nog niet

gehad over wat er allemaal nog in

de kelder ligt, schaatsen, sleeën en

een grote voorraad van alles wat

nog in de winkel staat (of nog

moet). “Als alles in de winkel erbij

zou moeten dan kom ik ruimte

tekort.”aldus Bennie Jansen, eigen-

aar sinds 1994. Bennie Jansen, het

vertrouwde gezicht in de winkel

maakt lange dagen om het alle-

maal voor elkaar te krijgen, eigenlijk

runt hij het bedrijf in zijn eentje.

“Maar dat geeft niks, ik doe het met

veel plezier en kan er nog steeds

een boterham mee verdienen.” Dat

dit ook zijn voordelen heeft mag

duidelijk zijn, te allen tijde weet

Bennie wat er wel of niet meer op

voorraad is. Over grote concerns als

bv Blokker maakt hij zich niet druk,

“Wat zij verkopen heb ik niet in de

winkel en andersom.”. De laatste

aanpassing van de winkel is goed

aangeslagen bij het publiek, het is

er een stuk overzichtelijker gewor-

den.

Met de maand December in aan-

tocht komen de drukke tijden er

weer aan voor het Warenhuis

Jansen de Smid. En hopelijk wer-

ken de weergoden ook een beetje

mee, dan kunnen de schaatsen

weer naar boven de winkel in.

Warenhuis Jansen de Smid bevindt

zich aan de Bleekstraat 1, midden in

het hart van Hengelo.

HENGELOSE PAARDENMARKT
zaterdag 14 oktober

Jansen de Smid, wie kent het niet

Zaterdag 14 oktober Najaarsmarkt: paarden- en ponymarkt, Centrum Hen-

gelo Gld aanvang: 08.00 uur

Za 14 en zo 15 okt. Samengesteld Menwedstrijd in stap en draf met op

zondag marathonwedstrijden. Hietmaat

Zondag15 oktober Meubel koopzondag, Centrum Hengelo Gld. Aanv.:

11.00 uur.

Zondag 15 oktober Vogelbeurs, de Horst te Keijenborg van 9.30 uur tot

12.00 uur. Toegang gratis.

Za 21 en zo 22 okt. Herfstkleurenwandeltocht, Start, Sportcomplex de Veld-

hoek. Afstanden: 20 en 30 km starten van 9 tot10 uur

en 5, 10 en 15 km van 10 tot 14.30 uur

Zaterdag 28 oktober Lizzarddag, de Horst te Keijenborg van 10.00 uur tot

15.00 uur, toegang gratis.

Zondag 19 november Intocht Sinterklaas, Centrum Hengelo Gld. Aanv.: 13.00

uur.

Zondag 26 november Offroad wedstrijd met bijbehorende party. Hamove-

molen, Varsselseweg , Varssel, Hengelo Gld. Start: 09.00

uur.

Zondag 26 november Algemene Koopzondag Sint Centrum Hengelo Gld.

Aanv.:11 u.

Vr 8, Za 9 en Zo10 dec. Vogeltentoonstelling, de Horst te Keijenborg. 8 dec. van

20.00 tot 22.00 uur, 9 dec. van 10.00 tot 20.00 uur en

10 dec. van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 10 december Individuele open zondag centrum Hengelo Gld. aan-

vang: 11 u.

Zondag 10 december Winterwandeling Sportcomplex de Veldhoek. Starttijd:

6, 12 en 18 km. van 10 – 13.30 uur.

Zondag 10 december Advents Kerstconcert, Chr.Muziekvereniging Crescen-

do, m.m.v. Chr.Zangvereniging. “Looft den Heer” en

Chr.Gem. Zangvereniging “Soli Deo Gloria” in Sporthal

De Kamp. Aanvang 19.30 uur

Zondag 17 december Mountainbiketocht van de Keioasers. Start bij de Ha-

movemolen, Aanvang: 10.00 uur.

2e kerstdag 26 dec. Meubelzaken open, Centrum Hengelo Gld. aanvang:

11.00 uur.

DOORLOPENDE EVENEMENTEN:

WEEKMARKT Elke vrijdagmiddag van13.00 tot 17.00 uur. Lokatie: Par-

keerplaats gemeentehuis – Raadhuisstraat

ACHTERHOEKS Marktstraat 6 Hengelo Gld. Het hele jaar geopend

MUSEUM 40-45 op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17uur.

Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donderdag- / vrijdagmid-

dag en in juli / augustus tevens op dinsdagmiddag

open.

Ook op feestdagen behalve 25 december en 1 janua-

ri.

Groepen vanaf 10 personen op afspraak ook mogelijk

op andere tijden. 0575-463942

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a Keijenborg, tevens winkel met pro-

ducten van de boerderij. Dagelijks geopend van 9-

19uur, op zaterdag van 9-17uur. 0575-463030

DE LINDENHOF Boerderij- en Natuurmuseum Kremersdijk 5 Hengelo

Gld

Groepen op afspraak 0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn door de plaatselijke VVV ingebracht op basis

van aangeleverde informatie. De plaatselijke VVV en de regio-VVV aanvaardt generlij aansprake-

lijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de vermelding.

V O O R W O O R D VA N D E V O O R Z I T T E R

Beste mensen,
Namens de  Marktvereniging

Hengelo e,o, mag ik U uitnodi-

gen voor onze Najaarsmarkt

op zaterdag 14 oktober a.s. De

markt zal dit jaar bestaan uit

twee componenten.

Ten eerste de traditionele Hengelose

Paardenmarkt, in de hele regio

bekend en een uitstekende gelegen-

heid voor paardenhouders om hun

overtollige veulens, jaarlingen enz.,

van de hand te doen. Voor de paar-

denhandelaren een mogelijkheid om

nog voor de grote jaarmarkt van

Zuidlaren een aantal paarden of

pony’s in te kopen.

De Marktvereniging heeft ook dit

jaar weer de bekende paarden-

marktorganisator P. Hoepel uit

Rotterdam ingeschakeld om be-

kendheid in het land te geven aan

deze Paardenmarkt. De aanvoerpre-

mie voor de Paardenmarkt is dit jaar:

8 Marktloten voor een paard, 5

Marktloten voor een pony.

De aanvang van de Markt is 08.00

uur. Ook voor het aanwezige

publiek zijn er volop Marktloten te

koop à € 1,25 per stuk.

Als tweede wil ik U graag noemen

de kramenmarkt die wordt gehou-

den tussen de Welkoop en Café

Leemreis tot aan de Egelantier,

waarbij een tiental kramen opge-

steld zullen worden die Biologische ,

dan wel Streekprodukten uit de

Achterhoek zullen verkopen. De

bedoeling van de Marktvereniging is

om deze marktaktiviteit verder uit te

breiden in de toekomst en bedrijven

aan te trekken die op deze manier

hun produkten wat meer bekend-

heid willen geven. Helaas staat of

valt deze nieuwe aktiviteit met Uw

belangstelling.

Wij , als Marktvereniging hopen dan

ook dat U in grote getale naar de

Najaarsmarkt zult komen, om het

traditionele van de Hengelose

Paardenmarkt te beleven en om

enkele authentieke Achterhoekse

produkten mee naar huis te kunnen

nemen. Een greep uit die produkten:

- eigengemaakte worsten vgls.

Achterhoeks recept 

- biologische produkten gemaakt uit

groenten uit eigen tuin 

- biologische zuivelprodukten

- biologisch gekweekte groenten en

fruit 

- bokbier uit eigen brouwerij ( ook

als tap ).

- eigengemaakte honing en bijen-

produkten

Daarnaast zal natuurlijk ook de

bekende vishandel, de wafelkraam

en de ijs boerderij wagen aanwe-

zig zijn.

In de hoop op veel belangstelling,

mooi weer en een gezellige sfeer

zeggen wij U: Tot ziens op de

Najaarsmarkt.

A.R.J. van Ingen, Marktvereniging.

Al meer dan 85 jaar zit warenhuis Jansen de Smid op de Bleekstraat.

Natuurlijk niet zoals de winkel van nu, maar wel altijd herkenbaar.

Als je de winkel binnen loopt is de kans groot dat je meer koopt

dan je eigenlijk van plan bent. En waarom? Het assortiment bestaat

uit zoveel artikelen dat er eigenlijk altijd wel iets bij zit dat je nodig

hebt. 



HENGELOSE PAARDENMARKT
zaterdag 14 oktober

de mooiste collectie spellen 
en puzzels in de hele regio 
spellen voor jong en oud

Meulenbrugge Barink v.o.f.
Nijverheidsweg 3
7255 RA  Hengelo Gld.
T (0575) 46 03 46

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / restauratie
• Machinaal timmerwerk
• Tegel- / metselwerk

Totaalbouw met
veel know-how

Verkoop nieuwe en gebruikte heftrucks

Onderhoud en verkoop onderdelen

Vibit-keuring

24 uurs service

Verhuur heftrucks en palletwagens

Nijverherheidsweg 7, 7255 RA Hengelo (Gld.)

T (0575) 46 30 98 F (0575) 46 42 10 M 06 51 12 84 87

E-mail info@kleingunnewiekservice.nl

Internet www.kleingunnewiekservice.nl

Klein Gunnewiek 

service b.v.



HENGELOSE PAARDENMARKT
zaterdag 14 oktober

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

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

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

10%
korting

compleet gelegd, inclusief
standaard ondervloer

lamellen, 7 mm massieve toplaag,
in onderstaande breedtes:
17,5 en 19,5 cm

RUSTIEK EIKEN
SYSTEEM VLOER

Meubelshow in Hengelo Gld
i.v.m. interne verbouwing.
MEGA-OPRUIMINGSSHOW

van o.a. bankstellen, kasten,
eethoeken, salontafels,

slaapsystemen en nog véél meer.

Kortingen tot 40%!

GORDIJNEN,
INBETWEENS,
TAPIJTEN, VINYL

... VERBOUWINGSAANBIEDINGEN ...

Zondag 15 oktober Koopzondag
bij Spannevogel Hengelo Gld.

De koffie staat klaar.

AGENTSCHAPPEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS
full-colour

ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

Bleekstraat 1, 

Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP,

Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3,

Steenderen.

Telefoon (0575) 45 23 98Administratiekantoor

Belastingadviezen
Loon- en

Bedrijfsadministraties

Spalstraat 41, 7255 AB Hengelo Gld. Tel: 0575-461039
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Naast de uitvoering van een program-
ma rond de Open Monumentendagen
en andere openstellingsdagen van de
kerk, wil de stichting ook op gezette
tijden een concert organiseren. Nu wa-
ren op een rustige herfstzondagmid-
dag de gasten de damesvocalistes van
de zanggroep 'Tutti Coilori' uit Amers-
foort. Een bestuurslid van de stichting
had tijdens een concert te Baarn al
eens kennis gemaakt met de spranke-
lende stemmen van de groep. Hen
voor te dragen bij de mede-bestuursle-

den voor een doncert in de Remigius-
kerk te Hengelo (G) heeft succesvol ge-
werkt.
Gedurende het programma van rond
anderhalf uur, werd een boeiend scala
aan liederen ten gehore gebracht: klas-
sieke, religieuze thema's als lieflijke
luisterliedjes, boeiden van begin tot
eind. Met sprankelend spel aan de pia-
no door Henriette Volmar, kreeg het
gebodene nog meer glans en charme.
De diverse intro's werden op geestige
wijze aan elkaar gesproken door Rose-

marie Oortman. De samenstelling van
de dames-zanggroep 'Tutti Colori' be-
staat uit: Dorothee Oorthuys, Petra
Stoutjesdijk, Heleen Barbes, Janneke
van Craaikamp, Annemarie Pothof,
Karen Blom en Henriette Volmar (pia-
no-begeleiding).

De aanwezigheid van een grote groep
toehoorders stemde de bestuursleden
van de stichting 'Vrienden van de Re-
migiuskerk' tot grote tevredenheid.
Men is tevens hoopvol gestemd voor
de toekomst.

Inlichtingen en/of eventuele aanmel-
ding als donateur van voornoemde
stichting is te verkrijgen bij voorzitter
D. Memelink (tel. 46 22 02).

Stichting 'Vrienden Remigiuskerk' is hoopvol gestemd:

Zang en cultuur op hoog niveau

Het in stand kunnen houden van een monument, zoals een kerk, vereist
uiterste aandacht. Na als voorlopers te hebben gekend, zoals de 'Orgelcon-
certcommissie Remigiuskerk' en de stichting  'Kerk en Cultuur Remigius-
kerk', timmert de kersverse stichting 'Vrienden van de Remigiuskerk' be-
hoorlijk aan de weg.

Vice voorzitter Ineke Klein Lenderink
opende al snel de avond en stelde het
Veluws Boerinnencabaret voor met
hun motto: ‘Met zang, voordracht en
spel, trekken we aan de agrarische
bel!’ Eerst werd een psalm voorgele-
zen, een rustig moment. Woorden
over samenzijn met anderen en ook
tot jezelf komen.
Dan wat mededelingen voor Passage
Toldijk, die horen erbij. De notulen
van de laatste vergadering zijn te le-
zen in de Achtste Steen, De Kledingac-
tie van Mensen in Nood wordt gehou-
den op 28 oktober, de familie Gosse-
link viert 17 oktober het 60jarige hu-
welijksfeest en de familie Huurnink
op 21 oktober het 25jarige huwelijks-
feest. Per telefoon kwam een oproepje
uit Ruurlo binnen over plek in de bus
naar de ontmoetingsdag op 17 okto-
ber in Barneveld.
Het Veluws Boerinnencabaret stelde
zich voor in een Openingslied, bege-
leid door een klarinettiste. Jaren gele-
den begon het gezelschap met acht
boerinnen, hadden 20 minuten tekst
en 2 liedjes over Cultureel Erfgoed.
Dat is inmiddels meer geworden en de
dames trekken het halve land door
met actuele sketches. In ‘De Telefoon’
kon het publiek meegenieten van wer-
ving voor beleggen, een krantenabon-
nement, offertes en dergelijke, terwijl
de vrouw des huizes steeds klaar stond
om haar slag te slaan in een quiz en
haar man het verprutst.
In ‘’t Plattelandslied ‘ werd kamperen
bij de boer bezongen, waarna op hila-
rische wijze de ‘Vakantie perikelen’
werden besproken. Want ja, het is een
lange rit en kaartlezen kan niet ieder-
een even goed. Tijdens het opzetten
van de tent is altijd veel bekijks van
buren en na drie weken en heimwee
volgt een lange warme rit naar huis
waar het onkruid hoog staat.

Bij ‘De vakantieplannen van Graats’,
het bezoeken van een nudistenstrand
in Frankrijk, konden de dames in de
zaal het oefenen van de man in zijn
slaapkamer voor zich zien! Twee zus-
sen die totaal verschillen in ‘Soppen of
Shoppen’, één herontdekte het
schoonmaken terwijl de andere liever
ging winkelen, eindigen uiteindelijk
samen in de stad. Een passend liedje
‘Een winkel hier, een marktje daar…’
volgde hierop.
Heel herkenbare problemen in ‘Amb-
tenarij’, waarbij allerlei irritante tafe-
reeltjes werden herkend, gezien de re-
acties in de zaal. Over een nieuwe
identiteitskaart, handtekeningen, ver-
gunningen, kinderen op het paspoort,
dan kinderen -ja, allemaal!- meene-
men, pasjes voor de regiotaxi en dan
ook nog alles contant betalen.
In de pauze kon er, onder het genot
van een drankje, met elkaar worden
gepraat, waarna het cabaret het pro-
gramma vervolgde met ‘Oppassen!’.
Twee dames bespraken de vele ver-
schillen van vroeger en nu met betrek-
king tot kinderen. Tegenwoordig wor-
den ouders zó in ’t diepe gegooid,
krijgt elke kind een nieuwe kamer en
gaan ze naar de crèche. Zij leerden
vroeger op school kinderverzorging
en opvoeding en de 3R’s, reinheid,
rust en regelmaat en de bak van de
kinderwagen ging op de achterbank.
Vernoemen, nee dat is ouderwets.
Maar nu hebben kinderen vreemde
namen en als je roept komt niet alleen
het kind aanrennen, maar ook de
hond.
Een passend liedje was daarna ‘In de-
ze luxe welvaartstijd…’ waarin ieder-
een erg druk is met bezigheden op
zoek naar geluk, haastend naar crè-
che, zwembad en baan. “Wie iets voor
een ander doet, wordt daar niet min-
der van,” werd meegegeven. In het ge-

dicht ‘Ik bin van veur 1945’ passeren
alle ontwikkelingen op het gebied van
geld, techniek en vooruitgang de re-
vue.  ‘Zegeltjes sparen’ vertelde, in
twee delen, het verhaal over, inder-
daad zegeltjes. Omdat dan gratis spul-
len kunnen worden verkregen, tegen-
woordig zelfs bijna gratis. Tijdens een
dagje uit werden de cadeaus gehaald,
gecombineerd met een museumbe-
zoek. Het liedje ging over sparen van
flippo’s, zegeltjes, airmiles. “al plak-
kend worden we rijk, de kracht van
ons koninkrijk!”
In ‘Gait en Graats’ werd de Arbo en de
Aid onder de loep genomen. Een boer

mocht niet meer alleen met de stier in
het hok, te gevaarlijk. En door alle re-
gels kunnen veel boeren niet meer be-
staan en ze hebben er dan iets bij, zo-
als huifkartochten, een minicamping,
een kinderdagverblijf of het kweken
van canadabisen! Helaas, deze laatste
werd opgepakt door de politie. Een
spectaculair eind van deze cabaret-
avond. In het slotlied bedankten de da-
mes het publiek. “Dit was het weer
voor deze keer. Het was fijn om hier te
zijn.”
Ineke Klein-Lenderink bedankte de da-
mes voor hun optreden. “’t Was een
hele leuke en gezellige avond”. Als

blijk van waardering kregen de dames
een bloemetje.
Secretaris Cora Pos sloot de avond af
met het gedicht ‘De Kameel’. Niet al-
leen net zoveel eten geven is belang-
rijk, ook evenveel liefde geven, vragen
hoe het met de ander is. “Want liefde
is geven, alles wat je wilt ontvangen,
moet je eerst geven. Wel thuis, goede
reis en heel graag tot een volgende
keer.”
De reacties uit de zaal waren erg posi-
tief. De dames hadden het hartstikke
fijn gehad. Veel gezelligheid en een
avond lekker lachen.

Gezamenlijke avond Passage Bronckhorst

Volle zaal voor Veluws Boerinnencabaret
Op maandagavond 2 oktober 2006 werd voor een tweede keer een zeer suc-
cesvolle gezamenlijke avond gehouden voor dames van Passage Toldijk,
Hengelo gld., Vorden en Zelhem. Rond de 130 dames genoten van een fijn
programma met een avondvullend optreden van het Veluws Boerinnenca-
baret met ‘Op de kleintjes letten’.

Voor een volle Zaal Den Bremer trad het Veluws Boerinnencabaret op tijdens de gezamenlijke avond van Passage Bronckhorst.

De aanvang is om 8.00 uur en het
duurt tot ongeveer 12.00 uur. Als aan-
voerpremie krijgen de eigenaars voor

een paard acht loten van de Marktver-
eniging en voor een pony vijf loten. De
trekking is woensdag 25 oktober aan-
staande. Naast deze markt zijn er te-
vens standplaatsen met biologische
streekproducten en natuurlijk zijn tra-
ditioneel de visboer en de wafelkraam
aanwezig.

Paarden- en ponymarkt te
Hengelo Gld.
Zaterdag 14 oktober organiseert de
Marktvereniging een paarden -en
ponymarkt in de Spalstraat te Hen-
gelo Gld.

Na het bespreken en vaststellen van
het verslag van de ledenvergadering
22 maart (te vinden op de website van
de afdeling, www.bronckhorst.pvda.nl
), wordt ruimschoots aandacht be-
steed aan de verkiezingen op 22 no-
vember. Verder wordt de bedoeling en
route van de Rode Karavaan op 11 no-
vember besproken.
Ook zal het afdelingswerkplan 2007,
met de daarbij horende begroting
door het bestuur toegelicht worden. 
Daarnaast is er veel aandacht voor de
begroting 2007 van de gemeente
Bronckhorst; de fractie bespreekt eind
oktober de begrotingsvoorstellen van

het college. Om tot een goed oordeel
te komen zijn reacties zeer welkom.
De fractie zal toelichting geven op de
eerste indrukken die de fractie heeft
en de dilemma’s die er zijn. De begro-
ting is de financiële vertaling van be-
leidskeuzes die al eerder gemaakt zijn.
Er is discussie mogelijk naar aanlei-
ding van de keuzes. Deze kunnen lei-
den naar de beleidsuitgangspunten
voor 2008 te gaan denken. Initiatieven
en acties die nu ontwikkeld worden,
kunnen namelijk tot een besluit lei-
den in 2007 en in de begroting gezet
worden voor 2008 en verder. De fractie
nodigt leden uit om daarover mee te
denken, maar om ook te bezien wat er
bijvoorbeeld nog niet gerealiseerd is
uit het eigen programma of uit het
raadsprogramma.

Iedereen is van harte welkom op deze
openbare ledenvergadering!

Openbare ledenvergadering PvdA te Zelhem

Thema: begroting Bronckhorst en
de verkiezingen op 22 november
Op 18 oktober vindt de ledenverga-
dering van de PvdA plaats in de
zaal van de muziekvereniging Uni-
on aan de Hummeloseweg 39 in
Zelhem. De aanvang is om 20.00
uur.



Grote klus of kleine klus?
Zelf doen of uitbesteden?

ZONDAG 15 OKTOBER A.S.
Vakman van Klusservice Casius aanwezig

voor uitleg en offertes.

Praxis Zutphen • Tel. (0575) 58 49 80
Pollaan 50H • 7202 BX  Zutphen

Rampen vallen 
niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

Doelgericht adverteren?
IIII nnnn ffff oooo rrrr mmmm eeee eeee rrrr     nnnn aaaa aaaa rrrr     dddd eeee     vvvv eeee llll eeee     mmmm oooo gggg eeee llll iiii jjjj kkkk hhhh eeee dddd eeee nnnn !!!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar
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De koningsvarens kleuren, en worden
weerspiegeld in het donkere water
van de beek die de tuin doorsnijdt. Het
loof van de moerascypres verkleurt
langzaam naar roodbruin bij de vij-
vers in de 'Wilde Tuin'. Mispels wach-
ten op de eerste nachtvorst om eet-
baar te worden en in het informele ge-
deelte van de tuinen spuiten de fontei-
nen voor het laatst dit jaar. Nog een
paar weken, en de tuinbeelden zullen
voor de winter worden ingepakt.
Maar in de 4 ha grote binnentuin
bloeien nog steeds rozen. Hun bloe-
men kleuren mooi bij het naar licht-
geel verkleurende blad van de 30 me-
ter hoge tulpenboom aan het talud
van de binnengracht. 

De 16 hectare grote tuinen liggen mid-
denin het 300 hectare grote histori-
sche landgoed dat familie- eigendom
is sedert 1678. De tuinen veranderen

met iedere generatie en groeien met
de tijd mee, ver weg van de rusteloos-
heid van ons drukke, moderne leven. 

De inrit naar De Wiersse staat aange-
geven bij km 16,7 op de N319 tussen
Vorden en Ruurlo.
Honden worden niet toegelaten. 

Tijdens de open dag worden er lichte
maaltijden geserveerd in het koets-
huis, waar de bezoeker aan de hand
van tekeningen en foto's tevens kan
volgen hoe de tuinen sedert 1860 zijn
ontwikkeld.

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
buiten de open dagen (evt. met lunch
of thee) als bezoekers met een groep
willen komen: tel: 0573 451409, fax:
0575 556240, e-mail: wiersse@xs4all.nl
website: www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse in de Achterhoek
Ingang bij km 16,7 aan de N319 tussen Vorden en Ruurlo

De laatste openstelling van 2006 is op zondag 22 oktober van 10.00 tot
17.00 uur. Nergens is de herfst zo doordringend te ervaren als in de tuinen
van de Wiersse in het najaar.

Lucas en Gea Hulshof komen uit Dren-
the (beide 1966). Lucas begon zijn car-
rière in een bruiloftsorkest en later
ging hij, samen met zijn vrouw verder
als het duo Lucas en Gea. Na het suc-
ces van het nummer ‘Steeds weer huil
je’ kregen Lucas en Gea meer en meer
optredens op feesten, partijen, radio
en tv. Een nieuwe cd-singel, als voorlo-
per van de nieuwe cd volgde. Op 17
maart 2002 verscheen: ‘Zeg mij waar-
om’, eveneens een succes. Op Gran Ca-
naria werd eind 2002 een tv special op-
genomen, op TV Noord uitgezonden
op oudejaarsavond. Er volgden vele op-
tredens en televisie opnamen voor SBS
Shownieuws, RTL Boulevard en de Na-
tionale Muziekparade. Ze tekenden
een distributieovereenkomst met Pink
Records in Drachten en richtten een
eigen platenlabel op, ‘L&G; Produc-
ties’. In september 2003 werden tv op-
namen gemaakt in Hoogezand voor
het muziekprogramma: ‘Op Veziede
bie Lucas en Gea’ (Op visite bij Lucas
en Gea), een programma met Groning-
se gasten, uitgezonden bij TV Noord in
drie delen. Lucas dacht hierbij aan de
typische Duitse muziekfeesten met
veel mensen, lange tafels, grote glazen
bier, wijn, en natuurlijk een keur aan
artiesten. Er volgde een cd uitvoering.
Een tv special werd in Turkije opgeno-
men en een eerste album onder eigen
label ‘Volle Maan en Rode Wijn’. De
overstap werd gemaakt naar Muziek-

en Showbureau Jan Vis. In juni 2004
verschijnt de singel ‘Rood zijn de Ro-
zen’ als eerste nummer van het nieu-
we album. Daarna werd een aanvang
gemaakt voor een tv special vanuit
Playa Del Carmen in Mexico en een
clip met de echte kerstgedachte ‘Bet-
ty’s Beer’, een track van het laatste al-
bum ‘Volle Maan en Rode Wijn’ en
‘Lichtjes Schijnen Overal’ werden op-
genomen. Daarnaast kwam een nieu-
we single uit en werd een oud num-
mer als carnavalsnummer gerestyled.
Het nieuwe album ‘De Liefdescarrou-
sel’ werd geproduceerd door John van
der Ven, de man achter onder andere
André Hazes en Frans Bauer. De gelijk-
namige single, samen met ‘Op de
Camping’ uitgebracht, werd een num-
mer 1 hit. Tijdens de Fanclubdag in Ze-
venhuizen vierden zij het 10 Jarig jubi-
leum met de singel en videoclip ‘Klei-
ne Cafeetje’, een hit van 30 jaar gele-
den van ‘De Tijdbrekers’.
Lucas en Gea stapten over naar ‘Volen-
dam Music’ voor nog meer landelijke
bekendheid. De DVD ‘Lucas en Gea in
Mexico’ werd uitgebracht en De Tros
zond hiervan een compilatie uit. Een
real life soap over het duo werd begin
2006 gemaakt, met opnames bij grote
optredens en natuurlijk veel van hun
privé leven. De opnames duurden tot
mei, waar in Borger tijdens het Praten
Festijn een mini concert tot slot werd
gegeven.

Het feestje van het 25 jarig jubileum
van Lucas als artiest, gecombineerd
met het 10 jarig jubileum van het duo
Lucas en Gea, werd gevierd tijdens een
fanclubdag in Scheemda. Het werd
een hoogtepunt in hun carrière. De
uitzendingen van de soap bij RTV
Noord werden enthousiast ontvangen.
De leader werd door Gea geschreven,
de ‘échte Lucas en Gea’ worden in
beeld gebracht. Het nieuwste album
‘Met een lach door het leven’ komt
half oktober uit, een ‘juweel’ van een
album. Lucas en Gea gaan gestaag
door om Nederland voor zich te win-
nen. 

Het piratenfeest in Toldijk zal worden
gehouden in een grote verwarmde
feesttent die zal staan in het weiland
voor Vleesboerderij Garritsen aan de
Wolfsstraat. De aanvang is 14.00 uur.
Het geheel zal deze middag muzikaal
omlijst worden door de Achterhoekse
band ‘Kabaal’, die alle genres spelen
kan, van seventies tot moderne rock-
muziek. 

De voorverkoop van de kaarten is ge-
start op de onderstaande adressen: Ca-
fé Restaurant Den Bremer, Toldijk; Ca-
fé De Seven Steenen, Steenderen; Café
Restaurant Herfkens, Baak; Café Den
Tol, Zelhem; Café Concordia, Brum-
men; Sueters Kadoshop, Vorden en
Vleesboerderij Garritsen, Toldijk.
Voor meer informatie kan men te-
recht op www.humstee.nl of vlees-
boerderijgarritsen.nl of bellen met Jan
Willem Huetink, tel. (06) 22 57 07 92,
emailhumsteefeest@humstee.nl

Toldieks Piratenfeest met Lucas & Gea
Op zondagmiddag 5 november 2006 vindt aan de Wolfstraat het eerste
‘Toldieks Piratenfeest’ plaats. De fans van Thomas Berge, Lucas en Gea, Je-
roen Hazes en natuurlijk onze achterhoekers Arne Jansen en Willem
Barth, kunnen dan voor het eerst in Toldijk terecht.

Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in
zaal Herfkens, Zutphen Emmeriks-
eweg 64. De actuele gemeentepolitiek
komt dan aan bod, aan de hand van de
agenda van de komende raadsvergade-
ring. Onderwerpen voor deze bijeen-

komst zijn onder meer de nota over
permanente bewoning van recreatie-
woningen en het afvalbeleidsplan.
Daarnaast kan elke aanwezige punten
naar voren brengen. D66 heeft ge-
merkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke zaken
in de gemeente. De fractie wil hierover
graag met inwoners van Bronckhorst
van gedachten wisselen. Politiek is er
immers voor de burgers.

D66 op locatie
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare frac-
tievergaderingen op wisselende lo-
caties in Bronckhorst. Op 17 okto-
ber is Baak aan de beurt.

Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in verschillende
Oost-Europese landen, zoals Albanië,
Roemenië, Rusland en de Oekralne.
Met name bejaarden en alleenstaan-
den hebben het daar nog altijd erg

moeilijk..Zij kunnen nauwelijks rond-
komen van het inkomen dat zij ont-
vangen.

Door het uitdelen van voedselpakket-
ten in samenwerking van de plaatselij-
ke kerken, wil de organisatie Dorcas
deze mensen de winter doorhelpen.

De medewerkers van vorig jaar Jan
Strijd en Jan Olthaar zijn bezig met de
voorbereiding van deze actie. 

Zij zijn druk op zoek naar vrijwilligers
(zowel vrouwen als mannen) om die
dag gedurende een paar uur de han-
den uit de mouwen te steken. 

Voor aanmelding en nadere infor-
matie kan men contact opnemen met
Jan Strijd (tel. 55 18 33).

Voedselactie Oost-Europa
weer in Vorden
De jaarlijkse Voedselactie voor
oost-Europa, dit jaar voor de elfde
keer georganiseerddoor Dorcas
Hulp Nederland te Andijk, wordt
ook weer in Vorden gehouden. Op
vrijdag 3 november as. van 8.30 uur
tot 20.30 uur vindt in de winkel van
Super de Boer ( Yvonne en Wilbert
Grotenhuys), Dorpsstraat 18 te Vor-
den de voedselinzameling plaats.
In Vorden werden vorig jaar bijna
120 dozen met inhoud ingezameld;
we hopen bij de komende actie dit
aantal zeker te halen.

De Vordense band The Avalanche
heeft zaterdagavond de Gelderse fi-
nale van de landelijke bandjeswed-
strijd The Clash Of The Coverbands
gehaald. Met een bus vol aanhang
vanuit Vorden en Kranenburg
kwam de band zaterdag in Silvolde
aan, waar de halve finale plaats-
vond in ’t Pakhuus. 

Van de vier deelnemende groepen wa-
ren het uiteindelijk The Avalanche en

het Arnhemse Lifelike die doorgaan
naar de finale van Gelderland in pop-
podium Doornroosje in Nijmegen. Za-
terdag 13 januari vindt daar de strijd
tussen de zes beste bands van Gelder-
land plaats om door te mogen naar de
landelijke halve finale in Paradiso,
Amsterdam. De Vordenaren zijn erg
blij met hun overwinning: ‘Nou gaan
we voor Paradiso ook! Trouwens grote
hulde aan het publiek, jongens be-
dankt!’

The Avalanche in regiofinale
van the clash of the coverbands

Schoenendoos-actie

Tijdens de jaarlijkse nationale
kampioenschappen bloemschik-
ken (N.K.B.) voor amateurs, georga-
niseerd door Groei en Bloei in het
Agrarisch Onderwijs Centrum De
Groene Welle in Zwolle, waren vrij-
dag diverse successen weggelegd
voor leden van de afdeling Neede
en Omstreken. 

Ina Postel uit Wichmond kreeg een
eervolle vermelding voor haar derde

prijs in de Ereklasse. Ineke Addink uit
Zwiep behaalde een vijfde plaats in de-
ze hoogste klasse, Wilma Crombosch
uit Neede werd achtste plaats in deze
klasse. 

Elly Antvelink uit Eibergen werd zesde
in de A- select klasse en Dika Koeslag
uit Rekken achtste. Marcel Borkus uit
Ruurlo werd tenslotte achtste in de
A-klasse. Het thema van het kampi-
oenschap was dit jaar Circus.

Regionale successen tijdens nationale
bloemschik kampioenschappen

Het levensverhaal van Mozes staat ove-
rigens niet chronologisch in één bij-
belboek. Het wordt verspreid terug ge-
vonden in onder meer Exodus, Leviti-
cus, Numeri en Deuteronomium en in
de boeken van Mozes, de Tora. ‘We zijn
dus in Vorden al meer met de figuur
Mozes aan het werk geweest. Toch
koos onze kerngroep bewust voor dit
verhaal. Een verhaal vol contrasten,
wanhoop en hoop, onderdrukking, be-
vrijding, ongeloof en verwachting. Wij
hopen dat veel mensen aan deze musi-
cal willen meedoen’, zo zegt Lieneke
van Ruller. Intussen hebben zich al 33
personen voor het zanggedeelte opge-
geven. Dat aantal is nog niet toerei-

kend.

Lieneke van Ruller: ‘Wij willen graag
een zanggroep van circa 50 personen.
Wij proberen bij de groepen 7 en 8 van
de plaatselijke basisscholen nog een
aantal kinderen enthousiast te ma-
ken. Daarnaast hebben wij ook nog
circa 15 personen voor het toneelge-
deelte nodig’, zo zegt ze. Zondagavond
15 oktober wordt er om 19.00 uur in
school 't Beeckland aan het Hoge een
auditieavond gehouden. Degene die
aan de musical Mozes mee wil doen
kan zich daar ter plekke aanmelden.
De zanggroep (onder leiding van Piet
Piersma) krijgt die avond een CD mee
naar huis waarop de liederen staan
die tijdens de musical gezongen zul-
len worden. 

Twee van deze liederen moeten thuis
worden ingestudeerd. Direct na de au-
ditieavond zullen ook de rollen ver-
deeld worden, zodat op zondagavond
29 oktober, eveneens in school ’t
Beeckland met de repetities kan wor-
den gestart. Die zullen tot aan de uit-
voering op 20, 21 en 22 april (2007), el-
ke zondagavond worden gehouden.
De algehele leiding van de revue is in
handen van Ron Bastiaan Net. De ko-
mende maanden zal een groep mede-
werkers zich onder leiding van Gerda
Ellenkamp met het maken van de kle-
ren gaan bezig houden.

Zondag 15 oktober auditieavond in school 't Beeckland

Musical Mozes in de maak
De commissie ‘Vorming en Toerus-
ting’ is momenteel druk in de weer
met de voorbereiding op de musi-
cal Mozes. Daarvoor is een ‘kern-
team’ in het leven geroepen dat be-
staat uit Iris Holsbeke, Gerda Ellen-
kamp, Ron Bastiaan Net, Arend Jan
Menkveld, Lieneke van Ruller, Bert
Mulderij en Piet Piersma. Dit team
heeft ook de musical uitgezocht.
Lieneke van Ruller: ‘ In het voorjaar
hebben wij een uitvoering gegeven
van noem het maar de mini-musi-
cal ‘Met Mirjam en Mozes mee’. Een
musical met een kleine bezetting,
waarmee thans met deze grote mu-
sical Mozes op wordt voort gebor-
duurd’, zo zegt ze.

In de maand oktober leeft de jaar-
lijkse schoenendoosactie in een
groot deel van de Vordense ge-
meenschap. In de hervormde ge-
meente, de gereformeerde kerk en
de rooms katholieke parochie
wordt deze actie gevoerd, evenals
op de basisscholen Het Hoge, De
Vordering, De Kraanvogel en De
Dorpsschool. Schoolkinderen, ge-
meenteleden en parochianen wor-
den opgeroepen om in actie te ko-
men. Zij versieren een schoenen-
doos en vullen deze met met
schoolspullen, speelgoed, toilets-
pulletjes etc. voor een kind in een
ramp- of conflictgebied. Vanuit
verschillende westerse landen wor-
den deze gevulde schoenendozen
naar meer dan 100 verschillende
landen gestuurd, verdeeld over al-
le werelddelen. Vorig jaar zijn via
deze actie wereldwijd bijna 8 mil-
joen schoenendozen verzonden.
De schoenendoosactie wordt in
Nederland georganiseerd vanuit
twee organisaties: Operation
Christmas Child en Edukans. Ope-
ration Christmas Child richt zich
meer op de kerken en Edukans op
de scholen. Via deze organisaties
zijn de folders besteld, waarin be-
schreven wordt hoe men met de
actie mee kan doen. De folders
vanuit de kerken zien er iets an-
ders uit dan die vanuit de scholen,
maar het doel van de actie is het-
zelfde: zoveel mogelijk kinderen
in ramp- of conflictgebieden blij
maken met een gevulde schoenen-
doos! Het organiserende comite
hoopt op zo'n vijfhonderd gevulde
schoenendozen. Schoolkinderen
leveren hun gevulde schoenen-
doos in op school, en kerkmensen
kunnen dit doen tijdens een speci-
ale viering, die op zondag 15 okto-
ber wordt gehouden in de Christus
Koning Kerk aan het Jebbink. Ds.
Jan Kool gaat voor in deze geza-
menlijke dienst, met als thema:
EEN FEEST OM TE GEVEN?! Het
koor Vokate verleent haar mede-
werking, evenals kinderen, jonge-
ren en leerkrachten van de deelne-
mende basisscholen en kerken.
Deze oecumenische viering wordt
georganiseerd door de Raad van
Kerken, en begint om 10 uur. Er
is op deze zondagmorgen geen
dienst in het gereformeerde en
hervormde kerkgebouw.
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H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Oktober is Woonmaand. Dus nodigen wij u graag uit om bij 
ons eens gezellig te komen genieten van de nieuwste trends in 

wooncomfort. Onze collecties meubelen en slaapkamers bieden 
weer volop comfortabel leefgenot. En u kunt ontspannen proef-
zitten in de speciale relaxstudio met een royaal assortiment

relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero Stress. Deze zijn 
leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en aan te passen 

naar uw persoonlijke wensen. U bent van harte welkom.

Zondag 15 oktober open van 12 - 17 uur.

Vorden Zutphenseweg 24  Tel. 0575-551514 
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3  Tel. 0545-474190

bij Helmink!Zondag open huis Zondag open huis 

www.helminkmeubelen.nl

RELAXFAUTEUIL BODA 
In leer Vanaf 1.275.-

BANK SANTANA 3 zitter in stof 
excl kussens   Nú 649.-

Zondag 22 oktober

VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur
Kraam € 20,00 (4mx1,20m)

,,REAN’’
Tel. 06 5148 1527
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Salon Handsome

Soldatenhuis 48
7261 VJ Ruurlo

Tel.: 06-24 405 107

• Acrylnagels
• Gelnagels
• 3D- en andere Nail art
• Manicure

www.salon-handsome.nl

 

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
11 september 2006 door Achterhoek Planontwik-
keling V.O.F. een melding op grond van de Wet
bodembescherming ingediend.

Achterhoek Planontwikkeling V.O.F. heeft gemeld dat
de bodem op de Velswijkweg 3 in Zelhem, gemeente
Bronckhorst verontreinigd is. Ook heeft Achterhoek
Planontwikkeling V.O.F. een saneringsplan ingediend,
waarin staat hoe men deze verontreiniging gaat
aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij de
zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent dat
het besluit op grond van de melding niet gedurende
zes weken ter inzage zal worden gelegd. Wel heeft
iedereen de gelegenheid om te reageren op de
melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze
besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw
reacties toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling
Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

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

Arnhem, 6 oktober 2006
nr. 2006-017572

Bodemverontreiniging Velswijkweg 3 in Zelhem,
gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

25

www.wittesmid.nl

HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

kijk op 
www.aap.nL
of Bel gratis 
0800-1118 

Spaar lege cartridges 
voor AAP en geef Titi 
een nieuwe toekomst!



Juweel stond afgelopen maand in de
finale van het Open Podium in Amphi-
on. Dit leverde niet alleen een mooi ju-
ry-verslag op en veel podium ervaring,
maar tevens kwam het maken van de
eerste CD in een stroomversnelling te-
recht. Er werd intensief gezongen en
piano gespeeld en na vele uren maste-
ren en mixen in een professionele stu-
dio te Naarden leverde dit uiteindelijk
de CD "Fijn Geslepen" op. De dames
zijn er trots op, want het is een prach-
tige CD geworden met een boeiende
afwisseling tussen nummers uit eigen
hand (veelal Nederlandstalig) en weer-
galoze covers. Tijdens de CD presenta-
tie op 5 november zal het duo live
nummers van hun CD laten horen, ge-
lardeerd met juweeltjes uit de mu-
ziekgeschiedenis. Denk daarbij aan

nummers als: "het Dorp" van Wim
Sonneveld en "Wonderful World" van
Louis Armstrong. De officiële 1e over-
handiging van de CD vindt een avond
eerder plaats en wel tijdens het optre-
den in schouwburg "het Barghse
Huus" te 's Heerenberg. Presentator
Ben Beijer zal de eerste CD uitreiken.

U bent van harte uitgenodigd voor de
CD presentatie. Kaarten zijn verkrijg-
baar in de voorverkoop (en indien nog
verkrijgbaar, 5 november aan de deur).
Ze zijn verkrijgbaar bij "de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden, bij Wendy
Addink op tel. (0575) 52 10 53 of via de
site www.juweelmuziek.nl 
En…..een entreebewijs van dit concert
geeft 5 november recht geeft op een
euro korting op de nieuwe CD!

Het duo Juweel (Juliette Dumore en Wendy Addink) presenteert op zon-
dagmiddag 5 november haar debuut-CD "Fijn Geslepen" in café-restaurant
"de Herberg" te Vorden. Vanaf 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd om
dit concert bij te wonen.

Juweel presenteert CD tijdens middagconcert in Vorden

Middagconcert Juweel

Vrielink heeft er dan een periode van
twaalf jaar als lid van het bestuur en
acht jaar als voorzitter op zitten. Voor
de andere bestuursleden was het een
uitgemaakte zaak dat Vrielink met
zijn betrokkenheid en inzet recht had
op het erelidmaatschap van de vereni-
ging. Verder besloot men om de uitrei-
king van de bijhorende oorkonde

reeds te doen op de jaarlijkse vrijwilli-
gersavond. Een avond die altijd druk
bezocht wordt. 
Nadat Herman Vrielink in zijn rol als
voorzitter de vrijwilliger van het jaar
gehuldigd had, nam bestuurslid Marc
van de Linden de microfoon over en
verraste hij Vrielink compleet met de
oorkonde.

Herman Vrielink benoemd als
Erelid voetbalvereniging Vorden

Voorzitter Vrielink van Vorden heeft aangegeven dat hij zich tijdens de
jaarvergadering van 4 december niet meer herkiesbaar zal stellen.

Herman Vrielink rechts met zijn echtgenote Ansje

Uitslagen zaterdag 7 oktober:
Dijkman/WSV MB1 -Dash MB1: 0-4
Dynamo-Neede MA1 - Dash MA1: 4-0
Labyellov D4 - Dash D6: 1-3
Vios Beltrum D2 - Dash D4: 3-1
Vios Beltrum D1 - Dash D3: 4-0
BVC'73 H1 -Dash H1: 4-0
Dash circ. 1- Dash circ. 2: 2-2
Dash circ. 3 - BVC'73 1: 1-3
Dash MB2 - DOC Stap Orion MB1: 0-4
Dash MC2 - KSH MC1: 0-4
Dash D1 - Dash D2: 3-1

Programma zaterdag 14 oktober 
13.00 GUV Greven BOVO D4 - Dash D5
13.00 GUV Greven BOVO H5- Dash H2
13.30 KSV MC2- Dash MC2
14.00 Tornado Laren MB1 - Dash MB2
14.00 Tornax JC1 - Dash JC1
15.30 MEVO MA1 - Dash MA1
16.00 Tornax H1 - Dash H1
16.45 ROHDA D2 - Dash D6
11.30 Dash 2 - Dash 1
13.15 Dash MB1 - V.C.V. MB1
13.15 Dash MC1 - DOC Stap Orion MC3
15.00 Dash D4 - Vios Eefde D2
15.00 Dash D2 - Longa'59 D3
17.00 Dash D3 - Vios Eefde D1
17.00 Dash D1 - KSV D1
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SELECTIE DRESSUURWEDSTRIJD
PONY'S PC DE GRAAAFSCHAP
Het afgelopen weekend vond de eerste
indoor selectie dressuur plaats voor de
ponyruiters van PC De Graafschap. In
Laag Soeren troffen de ruiters uit dis-
tricht Berkel-IJssel elkaar om de beste
uitgangspositie voor het indoorsei-
zoen te bemachtigen. Voor PC de
Graafschap uit Vorden waren vier ama-
zones succesvol. In de klasse B-AB was
het Imke Woerts met haar pony Lady
die met de eerste prijs naar huis ging
met 186 punten. Haar zus Anke kwam
uit in de klasse M2-DE met haar pony
Tamara en behaalde daar een tweede
plaats met 179 punten. In de klasse L2-
DE wist Iris Dozeman met haar pony
Lars 188 punten te behalen. Dit was
goed voor de eerste prijs. Hester Slegt
kwam uit met haar pony Shardon in
de klasse M1-DE. Zij legde beslag op de
derde plaats met 184 punten.

P a a r d e n s p o r t

VORDENSE BRIDGECLUB

MAANDAG 2 OKT.:
Groep A:
1 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 65.0%
2 Mw. Warringa / Dhr. Jansen 53,1%
3 Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink 51,1%

Groep B:
1 Mw. Wortel / Dhr. Spreij 66,7%
2 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman 54,6%
3 Mw. d. Ambtman / Mw. Thalen 53,9%

Groep C:
1 Mw. den Elzen / Mw. Matser 62,2%
2 Mw. Meijerink / Dhr. Meijerink 54,3%
3 Mw. de Greef / Dhr. de Greef 52,3%

WOENSDAG 4 OKT.:
Groep A:
1 Mw. Thalen / dhr. Thalen 64,58%
2 Mw. v. Gastel / mw. Hendriks 62,50%
3/4 Dhr. Enthoven / dhr. Vruggink
53,75% en Mw. Hoftijzer / mw. Vrug-
gink 53,75%

Groep B:
1 Dhr. Post / dhr. Sprey 70,57%
2 Mw. Beekman/Jansen-Vreling 58,20%
3 Mw. Smit / dhr. Groot Bramel 56,51%

B r i d g e n

RATTI 1 - SVGG 1
Zondag 8 oktober speelden de heren
van Ratti 1 tegen SVGG uit Megchelen.
Beide ploegen hadden voor aanvang
van de wedstrijd 7 punten uit 5 wed-
strijden. Een positie n de subtop stond
dus op het spel. Ratti dat vorige week
een goede overwinning had behaald,
begon niet slecht aan de wedstrijd,
maar in de beginfase was SVGG de be-
tere. De ploeg uit Megchelen speelde
zorgvuldiger dan de groen-witten uit
Kranenburg. 

Verdedigend gaf Ratti echter weinig
weg. Naar mate de eerste helft vorder-
de, liet Ratti ook aanvallend wat zien.
Een paar goede aanvallen leverden de
manschappen van trainer Kattenbelt
geen doelpunt op. Uit een afgeslagen
vrije trap was centrale verdediger Ma-
rio Roelvink dichtbij de openingstref-
fer voor Ratti. Zijn volley van ruim 20
meter werd knap door de Megchelse
doelman uit de hoek geplukt. 

Op slag van rust was het SVGG dat op
voorsprong kwam. Een raar dwarrel-
schot verdween pardoes in de Kranen-
burgse goal. Na rust ging Ratti wat
meer risico nemen, maar dat leverde
geen  veldoverwicht op. De tegenstan-
der bleek echter efficiënt om te gaan
met de geboden ruimte. Slordig spel
van Ratti leverde de tegenstander twee
kansen op en deze werden allebei ver-
zilverd door SVGG. 

Enkele minuten voor tijd wist Ratti
nog wel een verdiende treffer te sco-
ren, waarmee de spreekwoordelijke
eer nog werd gered. Wouter Gudde
maakte na een corner goed ‘oorlog’ in
het doelgebied van SVGG. Jan Groot
Jebbink wist daarvan te profiteren
door de bal in de goal te werken. Ver-
der dan de 1-3 kwam Ratti echter niet.

Eibergen 1 - Ratti 1 (dames)
Afgelopen zondag reisden de dames
van Ratti af naar Eibergen. Ratti had
zich voorgenomen om meteen vanaf
het eerste fluitsignaal er vol voor te
gaan. Het was echter Eibergen dat met
een vlotte aanval al na vijf minuten te-
kende voor de voorsprong. 1-0. Ratti
probeerde de draad op te pakken. 

Eibergen bood forse tegenstand en bij
de duels in de lucht was het meerdere
malen Ratti dat aan het kortste eind
trok. Ratti voetbalde met weinig po-
wer en er werd verzaakt met het hele
team waardoor Eibergen in de eerste
helft de voorsprong al kon uitbouwen
naar een 4-0 voorsprong. 

In de tweede helft begon Ratti met
meer inzet te voetballen en in de 12e
minuut was het Wencke Olthuis die
de keepster van Eibergen wist te verras-
sen met de 4-1. Eibergen begon steeds
onrustiger te voetballen en er waren
veel overtredingen voor nodig om de
wedstrijd onder controle te houden. 

In de 20e minuut scoorde Gerrie
Brummelman met een afstandschot
in de kruising de 4-2. De tweede helft
liet Ratti zien dat ze niet onder deden
voor Eibergen, maar ze hadden al een

Vo e t b a l

OPEN TENTOONSTELLING
DIEPENHEIM, UITSLAGEN:

Hoenders:
Wyandotte: J. Rouwenhorst 2xF,1xZG

Watervogels:
Carolina eend: Joh.. Rouwenhorst
1xZG; Versicolortaling: Joh. Rouwen-
horst 1xF,1xZG; Roodschoudertaling:
Joh. Rouwenhorst 2xG; Manengans:
Joh. Rouwenhorst 1xZG

Konijnen: 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xZG,
1xG, Bram Bruinsma 1xF, 1xZG; We-
ner: H. Nijenhuis 1xF, 3xZG; Rode
Nieuw Zeelander: J. Bakering 3xZG,
G. Lenselink 2xF, 1xZG; Alaska: J. Ba-
kering 1xF, 2xZG; Angora: Comb.'t
Wolletje 1xZG, 1xG; Tan: L. Jansen
3xG; Hollander: T. Zevenhoeken 1xZG,
3xG; Nederlandse Hangoor Dwerg T.
Zevenhoeken 2xG

P.K.V. te grote voorsprong opgebouwd om
nog in te lopen. Eibergen wist nog te
scoren uit een vrije trap en later maak-
ten ze zelfs nog de 2-6. Dit was tevens
de eindstand van de wedstrijd. 

Het was jammer dat Ratti de wedstrijd
niet begon zoals in de tweede helft en
dure punten werden vandaag verlo-
ren. Aanstaande zondag tijd om de
draad weer op te pakken thuis tegen
Hoeve Vooruit.

UITSLAGEN
Zaterdag 7 oktober
Ratti B1D - Harfsen B1: 1-0
Ratti C1D - Warnsveldse Boys C4: 3-1
DZSV 7 - Ratti 4: 6-1
Groessen D6 - Ratti D1: 0-5
Warnsveldse Boys E6 - Ratti E2: 4-4
KSV F2 - Ratti F1: 7-0

Zondag 8 oktober
Ratti 1 - SVGG 1: 1-3
Ratti 3 - Witkampers 7: 0-1
DEO 3 - Ratti 2: 10-3
FC Eibergen DA1 - Ratti DA1: 6-2

PROGRAMMA:
Zaterdag 14 oktober
14:30 Ratti 4 - AZSV 10
10:00 Ratti D1 - Warnsveldse Boys D4
11:00 Ratti E1 - DVV E5
10:00 Ratti F1 - Ruurlo F4
14:00 Voorst B1D - Ratti B1D
12:30 Be Quick Z. C2 - Ratti C1D
11:30 Rijnland E5 - Ratti E2

Zondag 15 oktober
10:00 Ratti 2 - Westendorp 2 
13:00 Ratti DA1 - Hoeve Vooruit DA2
14:30 Aerdt 1 - Ratti 1
09:30 Ruurlo 6 - Ratti 3

DASH DAMES 1 - DASH DAMES 2
Zaterdag stond er een ontzettend leu-
ke en spannende wedstrijd op het pro-
gramma. De dames van het eerste
moesten het opnemen tegen de dames
van het tweede team van Dash. Er wa-
ren ook nog eens een boel familieban-
den tussen de beide teams. Twee doch-
ters moesten het tegen hun moeders
opnemen. Twee zussen speelden tegen
hun vader, de coach van het tweede. In
het tweede spelen ook nog eens een
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moeder en dochter samen. Het zou
dus een behoorlijk vreemde wedstrijd
worden. Beide teams gingen enthou-
siast van start, de strijd ging gelijk op.
De dames van het eerste wisten deze
set aan het eind naar zich toe te trek-
ken door een hoge servicedruk en een
betere aanval. Setstand:  25-21.
De tweede set liep wat moeilijker aan
de kant van het eerste, ze lieten zich
te veel imponeren door de coach van
het tweede, die met zijn time-outs en

wissels veel foute services van het eer-
ste afdwong.  Deze set was met 21-25
voor het tweede team. De derde set
gingen de dames er weer vol tegen
aan, ze kwamen op een ruime voor-
sprong van zes punten. Deze voor-
sprong gaven ze echter weer uit han-
den en ook deze set werd het weer erg
spannend. Door een paar harde aan-
vallen van Luca Vlogman en een paar
mooie combinaties gespeeld door Li-
an Leunk en Wietske Kuijer konden

de dames van het eerste toch nog aan
het langste eind trekken en haalden
de set binnen met 20-25. De vierde set
wilden de dames van het eerste alles
eruit halen wat erin zit en dit lukte ge-
lukkig erg goed. Ze hielden geduren-
de de hele set een kleine voorsprong
en wonnen deze set met 19-25. Dit was
de eerste overwinning voor Dash da-
mes 1, volgende week gaan ze er weer
voor en dan wel tegen KSV om 17.00 in
't Jebbink. Publiek is van harte welkom!

Deze wet  treedt met ingang van 1 ja-
nuari 2007 in werking. Op dit mo-
ment zijn er verschillende wetten die
regelen dat mensen kunnen meedoen
in de samenleving; de Wet voorzienin-
gen gehandicapten, de Welzijnswet en
een onderdeel van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten. 

De Wvg, de Welzijnswet en het onder-
deel huishoudelijke verzorging uit de
AWBZ worden per 1 januari 2007
samengebracht in de Wmo.

Het doel van de Wet maatschappelijke
ondersteuning is dat iedereen kan
meedoen in de maatschappij. De ge-
meenten gaan de Wmo uitvoeren. El-
ke gemeente zal daarbij eigen accen-
ten leggen. 

Omdat vooral veel ouderen met de
nieuwe wet en de uitvoering daarvan
door de gemeente te maken krijgen
hebben wij gemeend een onafhanke-
lijke deskundige zijn licht erop te la-
ten schijnen. Kom dus en laat u voor-
lichten. Diegenen, die over een com-
puter en Internet beschikken kunnen
zich ook al oriënteren op de website
"www.info-wmo.nl"

Belangrijke 
bijeenkomst 
27 oktober a.s.
Vrijdagmiddag 27 oktober a.s., aan-
vang 14.00 uur, houden de ANBO en
de PCOB een gezamenlijke voor-
lichtingsbijeenkomst in de Grote
Zaal van het Dorpscentrum over de
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo).
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Opbrengst collecte KWF 
Kankerbestrijding 

Hummelo en Keppel

De collecte voor KWF kankerbestrijding afdeling
Hummelo en Keppel van de gemeente
Bronckhorst heeft dit jaar € 2813,08 opgebracht
en daarmee was de opbrengst hoger dan vorig
jaar.
Graag maakt het organisatiecomité hierbij van de
gelegenheid gebruik alle collectanten en gulle ge-
vers te bedanken. Het organisatiecomité doet nu
al graag een beroep op nieuwe collectanten voor
vol-gend jaar. U kunt zich aanmelden bij de plaat-
selijke collecteorganisatie, tel. 0314-382485.

Playbackwedstrijd voor de
Hummelose jeugd

Net als voorgaande jaren, organiseert
Oranjevereniging ‘ Hummelo en Oranje’ dit jaar
weer een Playbackwedstrijd voor de jeugd van
Hummelo. Dit festijn wordt gehouden op zaterdag
14 oktober vanaf 13.30 uur in HCR ‘De Gouden
Karper’ te Hummelo.
Te zien aan de nu al aangemelde acts wordt het
weer een megafeest. De jury zal er dan ook een
hele klus aan krijgen om uit al het moois dat voor
het voetlicht wordt gebracht, een winnaar aan te
wijzen. Natuurlijk voor de familie, maar ook voor
andere belangstellenden is er de mogelijkheid om
al dat jonge talent te komen bekijken. Hiervoor
vraagt de organi-satie van de volwassenen een bij-
drage van € 2,--. Kijk voor nadere informatie op de
website www.hummelo-en-oranje.nl.

Ploegwedstrijd OTMV

Op zaterdag 21 oktober wordt aan de Tolstraat te
Hummelo een ploegwedstrijd voor oude tractoren
gehouden. Circa 25 ploegers zullen met hun
antieke materiaal strijden om het Gelders kampi-
oenschap van de OTMV (Oude Trekker en Motoren
Vereni-ging). De beste ploegers worden uitgezon-
den voor deelname aan het Nederlands kampi-
oenschap. Op het perceel, dat de familie Garritsen
uit Toldijk in gebruik heeft, zal op zowel graan-
als maïsstoppel worden geploegd. Een deskundige
jury zal het werk op circa 10 verschillende criteria
beoordelen.
Vanaf  9.00 uur zullen de deelnemers arriveren en
is er gelegenheid voor proefploegen. Na het wel-
komstwoord zal de wedstrijd rond 10.30 uur
beginnen. De prijsuitreiking is omstreeks 16.00
uur.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de organisatie, tel. 0544-397494 of tel. 0315-
241246. 

K U N S T S T O F
K O Z I J N E N
V O O R  I E D E R E
B O U W S T I J L

G I L D E N W E G  2 0   Z E L H E M   •   T :  0 3 1 4  6 2 2  3 0 8

WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

HHEERRFFSSTT--AACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)

Airco service

2255%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
AALLLLEE  BBAANNDDEENN

EENN  AACCCCUU’’SS
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem
Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 
De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO
Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:
Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur
Of na telefonische afspraak

Kom kijken naar ons
nieuw ingerichte tuincentrum.
Rijksweg 14, 6996 AC  Drempt, 

Tel.: 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Violen, violen, violen
Keuze uit 40 kleuren.

Aanbieding

18 stuks € 6,00

Tuincentrum Bloemisterij Hoveniers

Tandtechnisch Laboratorium

Reparatie kunstgebitten.
Klaar terwijl u wacht.

Zelhem 0314 - 623921

NAJAARSACTIE
op alle Panaria wand- en

vloertegels

20% KORTING

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

NIEUWE 

SHOWROOM
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Kinderen van De Woordhof tekenen 
voor dialect dichtbundel 

Met hulp van Iselinge Hogeschool
uit Doetinchem werden bij de bun-
dels lesbrieven gemaakt en werden
gedichten ingesproken voor
gebruik in de klas. Het doel van de
bundels is volgens de auteur niet
het aanleren van de streektaal,
maar het laten kennismaken met
de rijkdom van de streektaal en de
mogelijkheden die de streektaal
biedt.
Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8
van De Woordhof uit Hummelo
maakten tekeningen bij gedichten
uit de bundels. De mooiste teke-
ningen werden gepubliceerd.
Op de foto de jeugdige kunste-
naars Rick Levers, Miret Pelgrom,

Merle Bloem, Liselotte de Koning,
Beau Huijskes, Marthe Huntelaar,
Niels Aalders, Linda Jolink,
Richard Nusselder en Tess
Martens, vergezeld door de leer-
krachten Wim Kok, Fieke Jolink en
Nathalie Gerbrands. Leerkracht
Irma van Hof en leerling Charlotte
Borghuis ontbreken op de foto. Op
de voorgrond de auteur Geert
Roelofs.                                              
Eveneens op 4 oktober kregen de
leerkrachten van de verschillende
groepen van De Woordhof uit han-
den van de penningmeesteres van
de ouderraad, Anne Marie
Smeitink, pakketten leesboeken
aangeboden. Dankzij de grote

Op woensdag 4 oktober, het begin van de kinderboekenweek, werd
in Pannerden de dichtbundel ‘Naor de aoverkant’ gepresenteerd.
Scheidend streektaalconsulent van het Staring Instituut, Geert
Roelofs, publiceerde meer dan zestig dialectgedichten voor basis-
schoolleerlingen. Er is een versie met gedichten in de Achterhoekse
streektaal en een versie in de streektaal van De Liemers. De gedich-
ten zijn geïllustreerd door kinderen van basisscholen uit de
Achterhoek en Liemers, waaronder leerlingen van De Woordhof in
Hummelo.

Van ’n vies
jungsken 
bewerking van: Van
een vies jonggie
van Bonnie Veen-
dorp)

Der woont ’n klein
jungsken argens in
Hengel.
Dat wast nooit zien
hendjes, de bengel.
Gattegat, gattegat!
O, wat ’n smeerdol
is dat.
’t Jungsken verget
neet allenig zien
hande,
mar ok zien ore,
zien tande,
zien gezich en zien
teje.
O, wat ’n smeerdol
is dat.
Den stool blif ’m
plakken an ’t gat.

Wee-t ’m wil was-
sen den bengel,
dat mag heur….’
t jungsken woont
argens in Hengel.

opbrengst van de Fancy Fair in juli
2006 met als thema ‘boeken’, kon-
den de pakketten aangeschaft wor-
den. Ook werd er € 700,-- van de
opbrengst overgemaakt naar
Unicef.
Bijgaand een gedicht uit de bundel
en de tekening die Linda van de
Woordhof erbij gemaakt heeft.

Drie rasmusici, allen ‘gepokt en gemazeld’ in het solospel én in het optreden
bij of in beroepsorkesten, komen op zondag 15 oktober naar de Protestantse
Kerk in Drempt om onder meer Mozart en Brahms te vertolken. Onder de
naam Crescendo Trio Nederland staan ze tientallen malen per jaar op zowel
Nederlandse als buitenlandse concertpodia. 

Crescendo Trio Nederland met Mozart en Brahms

Toonbeeldconcert in Drempt

Het Mozartjaar waardig afsluiten, was
één van de wensen van de stichting
Toonbeeld Drempt. Het Crescendo Trio
heeft voldoende repertoire in zijn
muzikale bagage om daaraan te kun-
nen voldoen. Voor de pauze van het
komende concert staat het Trio KV 502
van Mozart op het programma, op en
top karakteristieke muziek voor deze
componist. Lichtvoetig in de snelle
delen, teer in het larghettodeel.
Daarnaast zal ook werk van Johannes
Brahms worden uitgevoerd. Van hem
klinkt het niet zo vaak op het concert-
podium klinkende Klarinetten-Trio
opus 114. Een vierdelig, op en top
romantisch stuk. 
Het Crescendo Trio Nederland bestaat
uit de Engelse celliste Fiona
Hutubessy, pianist Frank den Herder
en klarinettist Peter Koetsveld. Het trio
zal in Drempt na de pauze het Trio

voor piano, klarinet en cello uit 1995
van Den Herder uitvoeren. Het gebeurt
maar zelden dat de componist zelf
meewerkt aan de uitvoering van één
van zijn werken; een charmant gege-
ven voor dit concert. Het zal duidelijk
zijn dat met Frank den Herder het trio
een geweldige routinier en inspire-
rend musicus in huis heeft.
Oprichter Peter Koetsveld is een gere-
nommeerd klarinettist. Zowel in het
solospel als in orkestraal verband staat
hij zijn mannetje. Na zijn conservato-
riumopleiding zette hij zich in voor
gastoptredens bij verscheidene
beroepsorkesten. Het resulteerde in
een druk bezette concertagenda.
De toegangsprijs bedraagt € 12,-- inclu-
sief consumptie. Kinderen t/m 12 jaar
betalen € 5,--. Het concert begint om
15.30 uur. De kerk gaat om 15.00 uur
open.

Landelijke collecte
Alzheimer

Alzheimer. Dementie. De ziekte
kan iedereen treffen, oud en jong.
Voor iedereen die met dementie te
maken krijgt, is de ziekte een
ramp. Of u het nu hebt of niet.
Slechts één ding is zeker. U zult er
mee moeten leren leven. De stich-
ting Alzheimer Nederland helpt
daarbij. Van 6 tot en met 11 novem-
ber collecteren ruim 20.000 vrij-
willigers in het hele land om het
werk van Alzheimer Nederland
mogelijk te maken. 
Er zijn in Nederland meer dan
250.000 mensen met dementie, en
dat aantal groeit de komende
jaren sterk. Nu al heeft ruim een
miljoen mensen te maken met
dementie in de familie of naaste
omgeving. Een zorg die vaak jaren-
lang duurt. De belangrijkste en
meest bekende oorzaak van
dementie is de ziekte van
Alzheimer. Een ziekte waarbij het
functioneren van de hersenen
langzaam maar zeker achteruit
gaat.
Alzheimer Nederland komt op

voor de gezamenlijke belangen van
mensen met dementie en hun
familie en wijst hen de weg in de
doolhof van de zorg bij dementie.
Daarnaast hoopt de organisatie
door financiering van wetenschap-
pelijk onderzoek dementie en de
ernstige gevolgen in de toekomst
te voorkomen.
Voor al die activiteiten zijn vrijwil-
ligers nodig. Daarom de volgende
vraag: Wilt u helpen met collecte-
ren in uw wijk? Het is hard nodig!
Het kost u een avond of middag
per jaar! Als iedereen een stukje
loopt en iedereen een beetje geeft,
kunnen we samen heel veel doen.
U kunt zich opgeven bij dhr. Han
Waarlo, tel. 0314-623025, mobiel
06-40909291
Voor nadere informatie kunt u de
website www.alzheimer-neder-
land.nl bezoeken. 

Draai je eigen Bar

Eetcafé De Groes organiseert ook
dit jaar een nieuw seizoen ‘Draai
je eigen Bar’. Na het succes van af-
gelopen jaar en de vele verzoeken

om een nieuwe ronde ‘Draai je
eigen Bar’ te organiseren, kan het
eerste team eind deze maand een
avond verzorgen. In plaats van één
keer per twee weken is dit jaar ge-
kozen voor één team per vier
weken.
De bedoeling van ‘Draai je eigen
bar’ is om als team, bestaande uit 5
leden, een avond te organiseren in
Eetcafé De Groes. Ieder team
bedenkt een eigen thema, kleedt
het café in die stijl aan, bemant de
bar en zorgt voor promotie van de
avond. De winnaars verdienen €
1.000,--. Er kunnen in totaal 6
teams deelnemen. Stel nu je eigen
team samen en haal een inschrijf-
formulier bij Eetcafé De Groes.
Voor nadere informatie kun je con-
tact opnemen met eetcafé de
Groes, tel. 0314-622044 en vragen
naar Marco, Richard of Taco
Zaterdag 14 oktober wordt in ‘De
Groes’ de eerste  aflevering van een
jaarlijkse ‘Hazes-Night’ gehouden.
Vanaf 21.30 uur zal een keur aan
artiesten optreden. Zo is onder
andere Ruud Bos, bekend van Café
Bolle Jan aanwezig. Kaarten kosten
in voorverkoop € 7,50 en ’s avonds
aan de kassa € 10,--.



Choral Evensong in Martinikerk Doesburg

Een Choral Evensong is een voorna-
melijk door het koor gezongen getij-
dedienst zoals die nog dagelijks in
vele Engelse kathedralen wordt ge-
houden. De Choral Evensongs zijn
bekend en geliefd vanwege het

belangrijke aandeel dat de Engelse
kathedrale jongenskoren hierin heb-
ben. Een groot deel van de Engelse
koormuziek is voor deze Choral
Evensongs gecomponeerd. Veel
Europeanen maken een reis naar

Engeland om in een van de
prachtige kathedralen van Canter-
bury, Oxford, Camebridge of Win-
chester getuige te kunnen zijn van
deze indrukwekkende vorm van ere-
dienst, die al in de 16e eeuw werd
ingesteld.
Op 15 oktober worden er werken uit-
gevoerd van onder andere Sheppard,
Greene en Purcell. 
De koorevenementen worden vanuit
Lacock Courses in Engeland georga-
niseerd in de kathedrale kerken van
onder meer Rome, Barcelona, Keu-
len, Brugge, Jimena de la Frontera,
Amsterdam, Stockholm en…
Doesburg! De prominente plaats die
Doesburg in deze reeks inneemt,
dankt zij aan de bijzondere akoesti-
sche kwaliteiten van de Martinikerk.
David Allinson, verbonden als
docent aan Lacock Courses te Lacock
in Engeland, is een van de meest suc-
cesvolle jonge Engelse koordirigen-
ten. Hij wordt in Europa, Amerika en
in heel Engeland veel gevraagd als
gastdirigent. Daarnaast is hij als
docent verbonden aan de beroemde
Oxford Universiteit.
De Choral Evensong in de
Doesburgse Martinikerk begint zon-
dagmiddag 15 oktober om 16.30 en
duurt ongeveer een uur. 
De organist IJsbrand ter Haar uit
Arnhem bespeelt het Walcker- en
het Flentroporgel.
De toegang is vrij. 
Gezien de grote belangstelling in
voorgaande jaren wordt aangeraden
bijtijds in de kerk aanwezig te zijn.

In het weekend van 14 en 15 oktober vindt in de Martinikerk te
Doesburg voor de negende maal een bijzonder koormuzikaal evenement
plaats: het English Weekend. Uit alle delen van ons land, uit Duitsland
en uit Engeland hebben zich ruim 80 zangers aangemeld om als pro-
jectkoor onder leiding van de Engelse koordirigent David Allinson een
zondagmiddagprogramma in te studeren. Dit programma wordt 15
oktober als Choral Evensong ten gehore gebracht. 

Ruim 1500 liefhebbers van de Oktoberfeesten hebben deelgenomen aan
de prijsvraag die de organisatie van het evenement had uitgeschreven
op haar website. Op de vraag ‘Welk Alpenmeisje bezingt Normaal?’ werd
massaal gereageerd. De notaris heeft intussen zijn werk gedaan. Uit de
goede ‘Heidi” inzenders trok hij het lot van de 34-jarige Harry War-
melink uit Lemele die daarmee de VIP busreis voor maar liefst 50 per-
sonen naar de Oktoberfeestzaterdag won.

Afgelopen zater-
dag hield gym-
nastiekvereni-
ging De Sperwer
haar jaarlijkse
clubkampioen-
schap in de
Hessenhal te
Hoog-Keppel. 

Dertig jeugdle-
den zetten op
hun eigen niveau
hun beste been-
tje voor op de
verschillende on-
derdelen. 
Drie juryleden
beoordeelden
hun oefeningen.
Na afloop mocht
Simone Hendrik-
sen zich de club-
kampioen 2006
noemen. 

Sabine Slinger-
land werd twee-
de en Evie Meije-
rink wist de der-
de plaats te
behalen.

Vip bus oktoberfeesten 
naar winnaar uit Lemele

Politie en AID 
onderzoeken 

roofvogelvervolging

Politiemensen van het Regionale
Milieuteam hebben vorige week een
42-jarige inwoner van Vorden aange-
houden op verdenking van overtre-
ding van zowel de Bestrijdingsmid-
delenwet als de Flora- en Faunawet
en de Wet Wapens en Munitie.
In een jachtveld in Vorden, waar de
man beheerder is, troffen politie en
AID een groot aantal vermoedelijk
uitgezette fazanten aan. Ook werd
op grote schaal bijgevoerd in het
veld. Verder werd een dode fazant
met een opengesneden borst aange-
troffen. In de geopende borst werd
een bestrijdingmiddel, vermoedelijk
bestaande uit aldicarbkorrels, aan-
getroffen. In het veld werd verder
een vangkooi met duivenresten
gevonden en in de buurt daarvan
een dode havik.

De politie vermoedt dat de dode
fazant met aldicarbkorrels en de
vangkooi bedoeld waren om roofvo-
gels in het gebied te vangen en/of te
doden. Bij onderzoek in de woning
van de man werd een forse hoeveel-
heid munitie aangetroffen die niet
op de voorgeschreven wijze en op
een veilige manier werd bewaard.
De politie heeft de dode fazant en de
dode havik met het vermoedelijke
bestrijdingsmiddel voor nader
onderzoek in beslag genomen. Ook
andere goederen, waaronder de
jachtwapens en munitie zijn in
bewaring genomen. Tegen de man
werd een proces-verbaal opgemaakt.
Hij is intussen op vrije voeten
gesteld. 

Jubilarissen HGK

Zaterdagavond 7 oktober werden er
tijdens de feestavond van het
Hummelo’s Gemengd Koor zes jubi-
larissen gehuldigd door dhr. Hierik

van de KBZON (Koninklijke  Bond
van Zang- en Oratorium- verenigin-
gen in Nederland).
Er zijn drie mensen 40 jaar of meer
lid, te weten  Jopie Wissink-
Besselink (43 jaar), Fredi Regelink-
Rexwinkel (43 jaar) en Jo Harmsen
(40 jaar) en drie mensen 25 jaar lid
te weten Gonda van Hof, Annie
Buijtenhuis-Beek en Bernard
Rexwinkel.

Seniorenmiddag
Hummelo

De eerstvolgende ontspanningsmid-
dag van de club 60+  Hummelo is op
donderdag 19 oktober in Zorgcen-
trum ‘Hynendaal’ te Hummelo. De
bijeenkomst begint om 14.00 uur.
Mevr. Smallegange uit Arnhem is
uitgenodigd om aan de hand van
een diapresentatie te vertellen over
het Openluchtmuseum.

Spectaculaire
demonstraties 

op Gelderse politiedag

Het team dat de afgelopen maanden
bezig is geweest met de organisatie
van de Gelderse politiedag heeft
haar werkzaamheden vrijwel afge-
rond. Op zaterdag 14 oktober zullen
diverse spectaculaire demonstraties
te zien zijn op Luchthaven Teuge bij
Apeldoorn. Bezoekers zullen actief
bij de diverse activiteiten worden
betrokken.
Het organiserende team bestaat uit
vertegenwoordigers van de deelne-
mende politieonderdelen, namelijk
de korpsen van Noord- en Oost-
Gelderland, Gelderland-Midden en
Gelderland-Zuid, de koninklijke
Marechaussee en de Politie-acade-
mie.
Tijdens de dag zullen spectaculaire
acties te zien zijn. Zo zal de afdeling
Verkeersongevallen Analyse laten
zien wat de gevolgen kunnen zijn bij
een aanrijding. Tevens zullen aan-
houdingseenheden staaltjes van
hun kunnen tonen. In een speciale
ruimte kunnen bezoekers hun eigen
schietvaardigheid op de proef stel-
len.
Speciale gast
Naast een groot aantal voertuigen
zullen ook helikopters van het Korps
Landelijke Politiediensten en van de
Duitse Bundespolizei te zien zijn.
Speciaal voor de jeugd zal een bij-
zondere gast op de luchthaven aan-
wezig zijn. De identiteit van deze
gast zal enkele dagen vóór de
Gelderse politiedag bekend worden
gemaakt.
Pendelbussen
Bij de luchthaven is voldoende par-
keerruimte aanwezig. Toch raadt de
politie bezoekers aan om zoveel
mogelijk met het openbaar vervoer
te komen. Gedurende dag zullen
gratis pendelbussen rijden tussen

het Centraal Station in Apeldoorn
(achterzijde) en het luchthaventer-
rein.

Ledenavond Salehem

Op woensdagavond 11 oktober is er
een Ledenavond van de oudheid-
kundige vereniging Salehem  in
Zalencentrum ’t Witte Paard,
Ruurloseweg 1 in Zelhem.
De archiefwerkgroep, bekend van de
website www.oudzelhem.nl, zal een
avondvullende presentatie geven
met foto’s van Oud Zelhem.
Voor zover mogelijk worden de oude
situaties met de huidige vergeleken,
zodat u kunt zien hoe Zelhem in de
loop der jaren veranderd is.
Het programma begint om 20.00
uur en vanaf 19.30 uur is de zaal al
open. Niet-leden betalen € 2,--.

Rommel - & boeken-
markt IJzevoorde

Iedere herfst wordt in de
Pokkershutte in IJzevoorde een
gezellige rommelmarkt gehouden.
Als u nog goede spullen hebt,die u
niet meer nodig hebt en die een
ander misschien wel kan gebruiken,
kunt u die op vrijdag 20 oktober tus-
sen 11.00 en 16.00 uur bij de
Pokkershutte bezorgen. Jammer
genoeg is er geen ruimte voor bank-
stellen, grote kasten, oude tv`s,
diepvriezers, koelkasten, bedden en
matrassen meenemen vanwege
ruimtegebrek in het gebouw. De
rommelmarkt wordt zaterdag 21
oktober in de Pokkershutte gehou-
den van 10.00 tot 14.00 uur.
Voor nadere informatie over de rom-
melmarkt kunt u contact opnemen
met mevr. Ankersmit, tel. 0314-
360863.

Normaal zanger Bennie Jolink
kwam woensdag 4 oktober naar De
Radstake voor de prijsuitrei-king.
Naast de VIP-busreis met de luxe
touring-car en de 50 entreekaarten,
overhandigde hij ook een cheque,
goed voor 500 consumptiemunten,
aan de beduusde winnaar. De win-
naars uit Lemele kunnen zich
opmaken voor een geweldige
Oktoberfeestavond. Bennie Jolink
liet al doorschemeren dat de zater-
dagbezoekers een speciaal Normaal-
optreden voorgeschoteld krijgen.
Toppers uit de Volkstümliche
Musik, zoals Das Tiroler Echo, Die
Hiatamadeln, Die Alpen Oberkrai-
ner en natuurlijk de Grensland-

kapel, Ieselkapel en presentator
Arne Jansen, die het programma
completeren.
De aftrap van de Oktoberfeesten
wordt gegeven met het Herfstbal op
vrijdag 20 oktober. Jannes, Jovink,
Henk Wijngaard, Die Lustige
Schlagerfreunde en vele anderen
betreden het podium in de kolossa-
le Oktoberfeesttent bij De Radstake.
De presentatie is in handen van
Hans Hulsebos, voormalig zanger
van De Boswachters en tevens
Piraten DJ. 
De kaartverkoop is in volle gang.
Voor alle informatie kunt u de web-
site www.oktoberfeesten.nl bezoe-
ken.

Clubkampioenschap Sperwer
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Een mooi voorbeeld van 

wat vrijwilligers kunnen 

betekenen is dat van de 

‘Stichting Samen Verder’ 

uit Culemborg. In Culem-

borg helpen 225 vrijwil-

ligers ouderen en gehan-

dicapten met vervoer, 

begeleiding naar de 

dokter, met klusjes in 

huis en tuin, de admini-

stratie. Ook luisteren ze

naar mensen die hun 

verhaal kwijt willen.

‘Stichting Samen Verder’ 

wordt al bijna dertig jaar 

gerund door vrij willigers.

Om alle activiteiten te financieren, zijn de vrijwil-

ligers een eigen kringloopwinkel begonnen.

Ze verkopen er tweedehands spullen en kleren,

Vrijwilligers en mantelzorgers:
het cement van de samenleving

Meedoen is het motto  www.info-wmo.nl

Vrijwilligers zijn belangrijk. Zonder vrijwilligers zouden veel verenigingen en buurthuizen 
niet kunnen bestaan. En zonder de vrijwillige hulp van vrienden en buren zouden veel 
mensen met een beperking niet thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorg gaat nog een 
stapje verder. Het is zorg die mensen bieden aan een naaste die langdurige en intensieve 
zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte, een handicap of ouderdom.
Het gaat om zorg waarvoor anders een professionele hulpverlener nodig was geweest.

De Wmo komt eraan!
Misschien heeft u al 

gehoord dat er volgend

jaar een en ander veran-

dert als het gaat om 

allerlei welzijnsvoorzie-

ningen. Wellicht maakt u

zich zelfs wat zorgen. 

Op 1 januari 2007 wordt 

de Wet maatschappelijke 

ondersteuning van kracht, kortgezegd de Wmo. 

Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat de

huishoudelijke verzorging vanaf 1 januari a.s.

wordt geregeld door uw gemeente. En dan kom ik

op de zorgen: mensen die hiervan gebruik maken 

zijn angstig omdat ze misschien volgend jaar geen

hulp meer krijgen. Dan kan ik u meteen geruststel-

len: dat is niet het geval. Mensen die een indicatie

hebben voor huishoudelijke verzorging houden

recht op hulp. Maar dit wordt niet langer betaald

uit de AWBZ maar door de gemeente. 

De bedoel ing van de Wmo is dat iedereen meedoet. 

Meedoen in de wijk, meedoen in de samenleving. 

De gemeente wordt het loket waar alle mensen

terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteu-

ning. Houdt uw huis-aan-huisblad in de gaten 

want daarin staan regelmatig artikelen over de 

Wmo. Ook gaat uw gemeente informatie geven

over de Wmo. 

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp

11
11
6

en van de opbrengst betalen ze hun kantoor-

kosten, de busjes en de projecten. De Kringloop-

winkel loopt zó goed, dat de stichting er geld aan

overhoudt. Dat geven ze aan een goed doel.

Stichting Samen Verder besteedt ook aandacht

aan de vrijwilligers zelf. Het bestuur van de

stichting bedankt de vrijwilligers bijvoorbeeld met

een verjaardagscadeautje en een bloemetje bij

een bijzondere gelegenheid.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is de

eerste wet die opkomt voor vrijwilligers en

mantelzorgers. In de Wmo staat dat gemeenten

het werk van vrijwilligers en mantelzorgers

moeten ondersteunen. Hoe, dat mogen gemeen-

ten zelf bepalen. Het zou bijvoorbeeld kunnen

door mantelzorgers met elkaar in contact te

brengen of door vrij willi gers te trainen. Ook kan

de gemeente helpen om tijdelijke ondersteuning

te regelen als een mantelzorger ziek wordt of met

vakantie wil.
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Koningin noemt Wmo in troonrede
Niet elke nieuwe wet wordt met naam
genoemd in de troonrede. Koningin Beatrix
sprak in haar toespraak meerdere keren 
over de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning die op 1 januari 2007 wordt inge-
voerd.

Dicht bij huis
“Iedereen moet in ons land naar vermogen kunnen

meedoen,” zo sprak de koningin, “ongeacht leeftijd

en gezondheid. Met dat doel gaat per 1 januari 2007

de Wet maatschappelijke ondersteuning in. Mensen

die dat niet op eigen kracht kunnen, kunnen

voortaan dicht bij huis terecht. Hun gemeente zorgt

voor hulp die aansluit bij hun behoeften en levens-

situatie.” Ze noemde ook mantelzorgers in haar

toespraak: “Het waardevolle werk van mantel-

zorgers wordt vanaf 2007 extra ondersteund.” Ze

had het hiermee over de regeling binnen de Wmo

dat gemeenten het werk van vrijwilligers en mantel-

zorgers gaan ondersteunen. Hoe, dat mogen

gemeenten zelf bepalen.

Meer binding tussen mensen
De koningin refereerde indirect aan

een van de doelen van de Wmo,

het versterken van de onder-

linge banden in buurten en

wijken: “Het is ver-

heugend dat in veel

gemeenten initiatieven

tot ontplooiing komen

om de binding tussen

mensen te versterken.

De regering ondersteunt

burgers en organisaties

die zich in eigen kring

inzetten voor een beter

begrip tussen groepen in

de samenleving.”

Brochure en website Wmo

Meer weten?
Informatie van uw gemeente over de Wmo
De gemeente houdt u op de hoogte over de

invoering van de Wmo en haar plannen voor

maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld

op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-

huisblad, op haar website of door het versprei-

den van folders.

Algemene informatie over de Wmo
- www. info-wmo.nl
Website van het Ministerie van VWS met algemene

informatie over de Wmo.

- Postbus 51
De medewerkers van Postbus 51 beantwoorden

algemene vragen over de Wmo. Vragen over uw

eigen situatie moet u aan uw gemeente stellen.

Postbus 51 is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur

tot 21.00 uur. Telefoonnummer: 0800-8051 (gratis).

Wilt u meer weten over de Wmo? Dat kan. Lees dan 

de brochure die het ministerie van VWS heeft 

gemaakt over de Wmo. U kunt de brochure bestel-

len bij Postbus 51

(0800-8051) of via 

de website 

www.postbus51.nl.

De brochure heeft

het keurmerk 

‘gewone taal’.

Ook op de website

www.info-wmo.nl
vindt u veel tekst en 

uitleg over de wet.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe wet voor

maatschappelijke

ondersteuning

in uw gemeente
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Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

"Een
appeltje voor

de dorst"

“Als zelfstandig ondernemer moet je op tijd

beginnen om te sparen voor later. Daar zijn

vele mogelijkheden voor. Aanvankelijk zag ik

door de bomen het bos niet meer. Maar na

een gesprek bij Memelink & Bergervoet kreeg

ik perfect advies, aangepast aan mijn situatie!” LICENT

Aardappel

Weekmenu:
M A A N D A G  9  O K T O B E R T O T  E N  M E T  V R I J D A G  1 3  O K T O B E R

Rib
Gemarineerde

Karbonade

MAANDAG 
9 OKTOBER

‘Bonne Femme’

Vis 
DINSDAG 

10 OKTOBER

met frites 
en warme groenten

WOENSDAG 
11 OKTOBER

z8.50Nasi
Schotel

DONDERDAG
12 OKTOBER

met frites salade 
en champignonroomsaus

Schnitzel
VRIJDAG 

13 OKTOBER

EETCAFÉ “DE GROES”  7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44  WWW.DEGROES.NL

z8.50

met sla en stokbrood

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Wild Avond
Deze avond zal er een heerlijk 3 gangen wild
menu geserveerd worden, (reserveren gewenst)

DONDERDAG 12 OKTOBER:

Lasagne
Kip 

Filet

Gerookte hertenham,
met kruidentoast en een saus van bosvruchten

Kruidige wildbouillon, Met reepjes omelet

Rozé gebraden eendenborst, met een rozet van kastanje pureé,
begeleid door een saus van stoofpeer

z32.50

‘Hawaï’

GEZOCHT!
Spontane

oproepkrachten

die ons team

willen versterken

BEL VOOR INFO!

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU BIJ GOOSSENS ATOMICA

Bij aankoop van 1 Bjornson winterjas

een rugzak t.w.v. € 17,95 GRATIS

Volop keuze in:

winterjassen, bodywarmers,

truien, fleecejassen, broeken,

blouses etc. etc.

Ook uw adres voor de merken:

Kjelvik, Bram’s Paris, Life Line

Dus kom gauw en laat uw verrassen door de ruime keuze!

D RU K W E R K

AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij



www.tthnotarissen.nl

Kantoor Lochem Kantoor Zutphen
Marinus Naefflaan 16 Piet Heinstraat 1
Postbus 27 Postbus 245
7240 AA Lochem 7200 AE Zutphen
Tel. (0573) 29 83 98 Tel. (0575) 58 45 84

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

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

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

De wedstrijd bestaan uit de drie onderdelen:
Dressuur, Vaardigheid en Marathon. Verwacht
wordt dat er negentig aanspanningen zullen
deelnemen aan deze wedstrijd, waaronder: en-
kel- en tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Er zal worden gestreden om de hoogste
eer in de klassen 1, 2 en 3, alsmede voor begin-
ners de hobby-klasse. De dressuur voor de wed-
strijd begint op 14 oktober om 8.30 uur en de
vaardigheid, kegeltjes rijden, om 9.15 uur.

Op zondag 15 oktober zal de marathon starten
om 8.00 uur. 

De laatste deelnemer voor deze wedstrijd zal
om ongeveer 16.00 uur de finish bereiken.
Wanneer de stap- en draftrajecten zijn verre-
den komen in het laatste traject de hindernis-
sen aan de beurt, welke allemaal op het ter-
rein ‘de Hietmaat’ zijn gebouwd waaronder de
waterhindernis.

Het evenement zal worden omlijst met diverse
stands. De jeugd kan op een afgescheiden ter-
rein naar hartelust fietsen op rare fietsen en
skelters.
De organisatie van ‘In Stap en Draf’ hoopt dat
veel liefhebbers van de paardensport mee zul-
len genieten van dit prachtige evenement op 8
en 9 oktober in het Gelderse Hengelo, waar in
dit weekend de deelnemers om de hoogste eer
zullen strijden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij me-
vrouw W. Steenblik, Dennendijk 13, 7231 RD
Warnsveld. Telefoon: 0575-552810, e-mail: wed
strijdsecretariaat@instapendraf.nl

Samengestelde Menwedstrijd in Hengelo op 14 en 15 oktober
Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ te Hengelo
Gld. een samengestelde menwedstrijd organiseren. De samengestelde menwedstrijd
vindt plaats op 14 en 15 oktober 2005 op het terrein ‘De Hietmaat’ te Hengelo Gld.

• Volautomatische climate control
• Gekoeld handschoenenvak
• Boardcomputer
• 6 CD-wisselaar
• 6 Audiospeakers
• Stuurwielbediening audio
• Mistlampen voor
• Regensensor
• Automatisch in/uitschakelende

koplampen
• Privacy glas
• Curtain airbags
• Actieve hoofdsteunen
• 16" lichtmetalen velgen

• Electrisch bedienbare ramen voor/achter
• Bagageruimte met flexiboard voor

flexibele opbergoplossingen
• Buitenspiegels en portiergrepen in 

carrosseriekleur
• Electrische bedienbare en verwarmde

buitenspiegels
• Stootstrips aan de zijkant in de

carrosseriekleur
• Family pack met o.a.: armsteunen

bestuurdersstoel, armsteunen achter,
extra opbergvakken, picknicktafeltjes
achter + bekerhouders, 110 liter verbor-
gen opbergvak onder passagiersstoel

Herwers Nissan blijft verbazen: de supercomplete First Note

voor de prijs van een Visia Cool. Dat is pas voordeel! Want

deze méér dan complete First Note, inclusief alle extra’s, kost u

slechts € 17.845,- Dat is maar liefst € 2.200,- voordeel!

Kortom, een auto boordevol extra’s waar u geen cent voor

betaalt! Maar wees er wel snel bij want onze voorraad is

beperkt. Deze exclusieve aanbieding is alléén verkrijgbaar bij

Herwers Nissan in Hengelo Gld, Doetinchem en Zevenaar!

DOETINCHEM Plakhorstweg 14 - (0314) 33 30 55 • HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 - (0575) 46 22 44 • ZEVENAAR Ampérestraat 6 - (0316) 52 93 20

www.herwers.nl

ALLEEN BIJ HERWERS NISSAN:

DE NISSAN FIRST NOTE

MET € 2.200,- VOORDEEL!

Nu boordevol extra’s waar u geen cent voor betaalt!

De gratis extra’s ter waarde van € 2.200,-:

Nissan
First Note

tijdelijk slechts

€ 17.845,-*

*)  Prijs incl. BTW. Op basis van cyclinderinhoud 1.400 cc. Prijs exclusief afleveringskosten en metallic lak. Geregistreed per 30 september ‘06. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.

Het blad AutoWeek heeft een onder-zoek gedaan naar de inruilwaarde vanpersonenauto’s en daarbij krijgt denieuwste Nissan Note met een 9,2 deallerhoogste waardering. Ieder kwartaalhoudt het blad de zogenaamde courant-heid en waardevastheid van auto’s bijaan de hand van een onderzoek van eenonafhankelijk adviesburau. De auto’sworden in zes segmenten verdeeld.Dat betekent dat als mensen nu eenNissan Note kopen ze over een paarjaar zeker kunnen zijn van een hogeinruilwaarde. De zogenaamde courant-heids index is gebaseerd op een lease-contract met een inzetduur van 4 jaar.

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

NIEUW

VANAF 23 SEPTEMBER

SSSS pppp iiii eeee ssss eeee rrrr iiii jjjj     dddd eeee     LLLL eeee eeee uuuu wwww eeee nnnn dddd eeee eeee llll

Spiesenrestaurant voor de hele familie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

EEEE llll kkkk eeee     2222 eeee     gggg aaaa ssss tttt     eeee eeee tttt     gggg rrrr aaaa tttt iiii ssss     mmmm eeee eeee
tttt eeee gggg eeee nnnn     iiii nnnn llll eeee vvvv eeee rrrr iiii nnnn gggg     vvvv aaaa nnnn     dddd eeee zzzz eeee     bbbb oooo nnnn

Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

�

wwww wwww wwww .... hhhh eeee tttt kkkk aaaa cccc hhhh eeee llll tttt jjjj eeee .... nnnn llll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur

of op afspraak: 06-17 236 100

is op zoek naar 1 (zelfstandig)

werkend kok / sous-chef kok

voor maximaal 38 uur of voor minimaal 30 uur per week.

Wij zoeken een nieuwe collega die van lekker eten houdt,

geniet van de verschillende mogelijke bereidingen van

verse producten én gewend is om met de ouderwetse

basis kooktechnieken te koken!

Ben je nieuwsgierig wat wij je allemaal te bieden heb-

ben? Kijk naar onze website www.bistroderotonde.nl en

hier vind je veel informatie over ons, ons team, ons bi-

stro-restaurant. 

Wil je hierna solliciteren om meer te weten over werk-

tijden, functie inhoud of salaris dan mag het eerste

contact via de e-mail; bistroderotonde@fiberworld.nl

of via de post, t.a.v. Wendie Vrieler, Kerkstraat 3, 7251

BC Vorden.



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

Veevoeder- en kunstmesthandel

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

Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestiging vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

Hair & Beauty
Kapsalon, Zonnestudio, Schoonheidssalon

Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

Elke Maandag
is ons verse brood ‘n troef

3 BRODEN voor maar € 2,95
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

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

*  Accountancy*  Accountancy * Raadhuisstraat 21* Raadhuisstraat  21

*  Belastingadvies*  Belastingadvies    7255 BB Hengelo Gld   7255 BB Hengelo Gld

*  Administratieverwerking*  Administratieverwerking * Middelgraaf 40A* Middelgraaf 40A

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

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

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

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA

Meulenbrugge Barink v.o.f.

Nijverheidsweg 3

7255 RA  Hengelo Gld.

T (0575) 46 03 46

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / restauratie
• Machinaal timmerwerk
• Tegel- / metselwerk

Totaalbouw met
veel know-how

Goma B.V.
Ruurloseweg 80a
Postbus 8
NL-7255 ZG Hengelo Gld

Tel. (+31)575-468211
Fax (+31)575-468275
e-mail: info@goma.nl

internet: www.goma.nl
Kastanjelaan 11C • 7255 AM Hengelo (Gld)
Tel: 0575 - 46 46 83 • Fax: 0575 - 46 46 87

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

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) 47 75 85

ADVIES OP MAAT

www.kabaccountants.nl

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (G)

Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden

Start, pauze, dressuur- en vaardigheidwed-
strijden & finish op “De Hietmaat”

Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur

Marti Bulten
Regio Bank Steenderen Regiobank Gorssel-Eefde
Bronkhorsterweg 3, Steenderen Kokstraat 37, Eefde
Telefoon (0575) 45 19 78 Telefoon (0575) 54 97 68

www.luimes-rimass.nl
Inl. via ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar

Hengeloseweg 2 - 7021 ZT  Zelhem
Tel. (0314) 62 42 15

Wichmondseweg 16 - 7255 KZ  Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 23 59

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

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

Hoofdstraat 102
Terborg

T (0315) 395 420

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat 11 Hengelo Gld
T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 30 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

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

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

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Marktzicht
Café-Zaal

Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

Lenselink

www.prowonen.com

DROGISTERIJ

Kerkstraat 1 Hengelo gld

Ook DIRECT KLAAR FOTO’S
rechtstreeks vanaf CD-rom

Foto: Arnold Grotenhuys

*  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

Zondag 3 september 2006

Vordenseweg 23

7255 BV Hengelo (Gld.)

tel.  (0575)  46 43 80

fax (0575) 46 43 81   

mob.  (06) 22 73 10 80

INSTALLATIETECHNIEK
WATERTECHNIEK

Waterzuiveringsfilters Pompinstallaties
Beregeningstechniek Bronboringen
Installatietechniek Bronbemaling

Zutphen-Emmerikseweg 9 7227 DE Toldijk

tel. 0575-452041
fax 0575-452051

* accountancy * belastingzaken

* computerverwerking * advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-462216

Pensionstal

“de Voort”
Voortseweg 9 • 7227 NH Toldijk
Tel. (0575) 46 13 16

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

Tel. (0575) 46 12 62

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23
7255 AA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 37 56
Fax (0575) 46 40 58

www.ruitersportsueters.nl
www.suetersstables.com

BOUWMANAGEMENT
bossenbroek

Ruurloseweg 49 • Hengelo (Gld)Ruurloseweg 49 • Hengelo (Gld)
Tel. 0575-463 132

Email: bossenbroek@planet.nl
Internet: www. bmbossenbroek.nl

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Lurvink
Dames en Herenkapsalon

Ruurloseweg 16 Hengelo (Gld) T (0575) 46 12 64

Openingstijden: Di., wo. 08.00 - 18.00 uur
do., vrij. 08.00 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58
7051 GV Varsseveld
T 0315 241 883
F 0315 342 141

E info@terhorstgroep.nl
I www.terhorstgroep.nl

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58
7051 GV Varsseveld
T 0315 241 883
F 0315 342 141

E info@terhorstgroep.nl
I www.terhorstgroep.nl

Nijverheidsweg 15 • 7255 RA Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 463109

Samengestelde menwedstrijden
Terrein “De Hietmaat”

Zelhemseweg, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden op

Zaterdag 14 oktober aanvang 8.30 uur.

Eind ca. 16.00 uur
Marathon op zondag 15 oktober 2006 aanvang 8.00 uur en

weer op terrein De Hietmaat vanaf 10.00 uur. Einde ca.
16.00 uur en aansluitend de prijsuitreiking.



Rouweler Installatietechniek is 

gespecialiseerd in loodgieterswerk,

elektra, ventilatie en cv. 

Wij opereren landelijk, voornamelijk 

in de woningbouwsector. 

Het bedrijf is opgericht in 1937. 

De hoofdvestiging staat in Zelhem. 

Ons team bestaat uit echte 

vaklui met een no-nonsense mentaliteit.

Samen een klus klaren en 

enthousiasme vinden wij belangrijk.

Kijk voor meer informatie op 

www.rouweler-installatietechniek.nl

Zin in een nieuwe uitdaging?

Rouweler zoekt loodgieters,
een projectleider en een 
tekenaar/wvb

rouweler
i n s t a l l a t i e t e c h n i e k

Projectleider loodgieterswerk m/v
Functieomschrijving 

• Realiseren en coördineren van de uitvoering 

• van diverse projecten 

• Controleren van de uitvoering en voortgang 

• Overleg met opdrachtgevers 

• Verantwoordelijk voor de kwaliteit en planning 

• Financiële verantwoordelijkheid voor de projecten 

Functie-eisen 

• Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider 

• Opleiding HTS-installatietechniek of -werktuigbouw 

Tekenaar/werkvoorbereider m/v
Functieomschrijving 

• Ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties 

• Bijhouden projectadministratie 

• Projectinkoop 

• Opstellen meer- en minderwerkbegrotingen 

Functie-eisen 

• 3 jaar praktische werkervaring 

• Opleiding niveau 4 (MTS) aangevuld met vakgerichte 

• opleidingen en/of cursussen 

Het motto van Rouweler Installatietechniek is ‘kiezen voor kwaliteit’. Kwaliteit staat

dan ook centraal in alles wat wij doen. Opdrachtgevers herkennen die kwaliteit.

Daardoor kunnen wij een gestage groei realiseren. Vanwege die groei zijn wij op zoek

naar uitbreiding van ons team met:

Loodgieters1 m/v
Functieomschrijving 

• Aanleggen, installeren, keuren en in bedrijf stellen 

• GAWALO-installaties 

• Kunnen uitvoeren van zinkwerken is een pré 

• Bijhouden projectadministratie 

Functie-eisen 

• 3 jaar praktische werkervaring 

• Opleiding niveau 3 vakopleiding (MBO)

1 Afhankelijk van de capaciteiten 3e, 2e, 1e of leidinggevend 

monteur.

Geïnteresseerd?

Stuur een sollicitatiebrief (uiteraard met cv) naar 

Rouweler Installatietechniek, t.a.v. Jacob Rouweler 

Stikkenweg 19 

7021 BN Zelhem

Mailen kan ook: info@rouweler.org

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met Jacob Rouweler: 0314-62 63 64. Wij ontvangen de sollicitatie

graag binnen twee weken na verschijning van deze krant.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Rouweler zoekt loodgieters, 
een projectleider en een 
tekenaar/wvb



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

STUNTSTUNT
WEKEN BIJWEKEN BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTROELECTRO

ROOT12 CYCLONE™ TECHNOLOGIEGEEN STOFZAK NODIGDYSON STOFZUIGER

VERLIEST GEEN ZUIGKRACHT

voor:voor: 195,-195,-Superstunt!Superstunt!

GLAZEN LEGPLATEAUS148 LITER NETTO INHOUDZANUSSI KOELKAST

12 COUVERTS
3-IN-1 FUNCTIE
BOSCH VAATWASSER

STARTTIJDKEUZE

van: 549,-van: 549,-

voor:voor: 399,-399,-

van: 1099,-van: 1099,-

voor:voor: 869,-869,-

HOGE RESOLUTIE

82 CM BREEDBEELDSHARP LCD TV

2 X SCART

CONTRAST 1200:1

slechts:slechts: 249,-249,-
normaal: 299,-normaal: 299,-

na aftrek max. inruilkorting
na aftrek max. inruilkorting

3x OPTISCHE ZOOM
6,0 MEGAPIXELSSONY DIGITALE CAMERA

CARL ZEISS LENS
2 INCH SCHERM

van: 279,-van: 279,-

voor:voor: 199,-199,-

Superstunt!Superstunt!

Badkamer 
Roadshow

63
48

7-
2_

C

Prachtig natuursteen
Leisteen Black berry
1e srt. div. afm. Vanaf € 27,40

per m2

Leisteen Mustang
1e srt. div.afm.  Vanaf € 25,90

per m2

Philippe Starck
Design diepspoel wandcloset 
incl. zitting met deksel, kleur wit.

Van € 640,58, 

Nu voor € 425,-

• Gratis opslag voor latere 
levering mogelijk.

• De actievoorwaarden 
tijdens onze cadeaumaand 
vindt u in de showrooms en 
op onze website.

• Alle prijzen gelden inclusief 
BTW en uitsluitend 
rechtstreeks geleverd aan 
particulieren. Druk- en 
zetfouten voorbehouden.

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81 - KEUKENS - TEGELS - SANITAIR

Ulft - Ettenseweg 39 - tel. 0575 46 81 81 - TEGELS

Zevenaar - Ampèrestraat 3 - tel. 0575 46 81 81 - TEGELS - SANITAIR

In oktober valt u bij
HCI in de prijzen. 
Bezoek één van
onze showrooms 
en ontvang leuke
cadeaus!

Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

De hoogte van uw aankoopbedrag 
bepaalt uw cadeau! 

Kijk voor meer informatie op 
www.bouwcenterhci.nl

Incl. Geberit frame en spoelplaat

Woensdag 11 t/m zaterdag 14 oktober

Badkamer 
Roadshow

OOK VOLOP 
KEUKEN-

AANBIEDINGEN 
IN HENGELO (Gld)!

Alleen bij onze 
vestiging in 

Hengelo (Gld.)

PUUR Badmeubel
Incl. hoge kast en spiegel, excl. kraan. 
Verkrijgbaar in 5 verschillende houtkleuren 

en wit. Van € 1300,00 

voor € 895,00

HClPAKT UIT!

HCl. Helemaal mijn idee.

Luxe binnendeuren

Nu 25% Korting op glas 
en sierbeslag 
van Skantrae

N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

25 jaar geleden bracht het Nederlandse bedrijf Nefit als eerste ter wereld de succesvolle HR-

ketel op de markt. Inmiddels is Nefit al 25 jaar de meest verkochte HR-ketel van Nederland.

Van geen enkel ander merk worden zoveel HR-ketels verkocht. Dat vieren we met een actie

waarmee u gratis ‘Beste koop’ Nefi t HR-ketels kunt winnen. Iedereen die eigenaar is van een

cv-ketel van 12 jaar of ouder kan meedoen! Haal de actiefolder bij:

Nefi t  Jubi leum Act ie

Win een
gratis

HR-ketel!

DRUKWERK

Bleekstraat 1, 

Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!



A.S. ZONDAG
GEOPEND

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN
Industrieterrein

“De Mars”
Zutphen

Goed bereikbaar 
500 gratis parkeerplaatsen

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

41/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 oktober 2006

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

PLUS 
Champignons
Bak 250 gram

0.59

Kilo
ELDERS 16.49

9.98
kilo

Lange varkenshaas

PLUS
Witte bolletjes
Zak 6 stuks
NORMAAL 0.95

0.69
6 stuks

Grolsch 
Pils
Krat 16 beugels à 45 cl. 
of 24 flesjes à 33 cl.
ELDERS 9.59

6.99

*Alcohol verkopen wij alleen aan 
personen van 16 jaar en ouder.

PLUS
Patat frites
3 zakken à 1 kilo
NORMAAL 2.55

2.00
3 zakken

PLUS
Salade
Zalm, kip-kerrie of ei-bacon
3 bakjes à 150 gram naar keuze
NORMAAL 4.47-5.37

2.50
3 bakjes

Conférence of 
Doyenne du Comice 
Handperen
Hollandse nieuwe oogst
Kilo

0.99
kilo

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl


