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Veehouder Jan Borgman was er falie-
kant op tegen om van elke leeg staan-
de schuur een woning te maken (zoals
vanuit de zaal werd gesuggereerd).
‘Dat moeten we absoluut niet doen,
dan ontstaan er op het platteland zo-
maar kleine dorpen en ik vind dat wo-
ningen bij of in de kernen moeten wor-
den gebouwd. Ook dient men ervoor
te waken dat door nieuwe functies van
leegstaande boerderijen, kleine indus-
trieterreinen gemaakt worden’, zo
sprak hij. Gezien het woningprobleem
en het feit dat in veel gevallen starters
woningen voor jonge stellen te duur
zijn, verdient het aanbeveling om in
leegstaande boerderijen kamers te ma-
ken die dan verhuurd kunnen worden.
Een opmerking vanuit de zaal die van
diverse kanten bijval kreeg.
Burgemeester Henk Aalderink wees
op de sloopregeling die voor leegstaan-
de gebouwen bestaat, maar zei er wel
bij dat de kwaliteit van het platteland
gewaarborgd moet blijven.‘Het is na-
tuurlijk geen gezicht dat leegstaande
gebouwen blijven staan. Geef je er an-
dere bestemmingen aan, zorg er dan
wel voor dat er‘evenwicht‘is bij de
functieverandering’, aldus Aalderink
die er voor waarschuwde dat er niet
overal zorgboerderijen van gemaakt
moeten worden. Toch maakte hij zich
zorgen over de‘zorg‘!‘In 2020 komen
we in ons land in de zorg 200.000
mensen tekort en dat heeft ook gevol-
gen voor de infrastructuur op het plat-
teland‘, zo sprak hij. 
Er werd dinsdagavond ook uitvoerig
gediscussieerd over recreatie en toeris-
me waar de gemeente Bronckhorst
zich zo sterk voor maakt. Jan Borg-
man:‘Recreatie op het platteland is
prima, maar dat mag niet ten koste
van de boeren gaan. De boeren voelen
zich maar al te vaak door allerlei na-
tuur- ontwikkelingen in hun bedrijfs-

voering aangevallen, waardoor hun ei-
gen ontwikkeling op slot wordt gezet.
Om het Achterhoekse platteland in
stand te houden hebben we juist boe-
renbedrijven nodig’, zo formuleerde
hij. Burgemeester Aalderink sloot zich
bij deze woorden aan.‘Het fraaie Ach-
terhoekse coulissen landschap willen
we wel behouden. Echter het toerisme
mag de boer niet storen. De boer moet
altijd garanties krijgen dat hij niet
wordt belemmerd in zijn bedrijfsvoe-
ring’, aldus Henk Aalderink die recrea-
tie en toerisme overigens wel van zeer
groot belang acht voor zijn gemeen-
te.‘Iedere‘ton‘die daar in wordt geïn-
vesteerd, levert één arbeidsplaats op’,
zo zei hij.
In dit verband rees vanuit de zaal de
vraag of een ondernemer ( c.q. een toe-
komstige ondernemer ) op het gebied
van recreatie en toerisme wel een be-
hoorlijke boterham kan verdienen.
‘Wanneer je met toerisme een boter-
ham wilt verdienen dan moet je kei-
hard werken en je verdient er echt
geen burgemeesterssalaris mee’, zo
werd vanuit de zaal opgemerkt. Burge-
meester Aalderink kon er wel om la-
chen en stelde dat ondernemers wel
eventuele plannen op elkaar moeten
afstemmen. Jan Borgman:‘ Toerisme is
niet iets wat je er zomaar even bij
doet’! Bij dit onderwerp kwam nog
een ander belangrijk aspect ter sprake. 
‘Toeristen uit bijvoorbeeld de randstad
die naar de Achterhoek komen om te
recreëren, moet je dit mooie stukje
Nederland verkopen. Er zijn mensen
en kinderen die denken dat de melk
van Albert Heyn afkomstig is. Vertel ze
en laat zien wat het‘boer- zijn’ bete-
kent. Veel mensen hebben wel sympa-
thie voor de boer maar hebben geen
flauw idee wat zijn werkzaamheden
inhouden’, zo merkte iemand vanuit
eigen ervaring op. Burgemeester Aal-

derink:‘Wij moeten proberen dat de
boeren, de recreanten, de natuur van
elkaar gaan houden. Wij samen moe-
ten met elkaar kijken hoe we het plat-
teland leefbaar kunnen houden’, zo
sprak hij.

Tijdens forumavond Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

Maak van leegstand op het platteland geen kleine dorpen!

Er ontstond dinsdagavond tijdens de forumavond van Dorpsbelang Wich-
mond- Vierakker een interessante discussie over onder meer vragen
als‘wat te doen met leegstaande boerderijen en schuren op het platte-
land‘. Een forum bestaande uit burgemeester Henk Aalderink, Jan Borg-
man ( veehouder), Rick Hulshof ( directeur VVV Bronckhorst ) en Joost Bak-
ker ( Natuurmonumenten ) gaven hun visie op een aantal zaken en beant-
woorden vragen vanuit de volle Westerholtzaal van kasteel Hackfort. De
discussie werd geleid door Rob Schouten, voorzitter van Dorpsbelang
Wichmond- Vierakker. Het is bekend dat de leegstand van boerderijen en
schuren op het platteland toeneemt.

Achter de tafel: Jan Borgman, Henk Aalderink, Rick Hulshof en Joost Bakker
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Deze week
in Contact

• 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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

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

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Plus wij zijn er voor uw
gemak, bestel nu online
via www.plus.nl/eland 

• Kipkrokantschnitels
5 stuks € 2.99

• Poffertjes
2E PAK GRATIS

• Appelflappen
4 stuks nu € 2.00

Donderdag, vrijdag en zaterdag
• Gourmetschotel

750 gram € 7.50
+ GRATIS STOKBROOD

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766
Na 10 jaar onderdeel te zijn van de 
Smudde groep gaan wij nu verder onder
de naam Smudde Groenlo

BMW Freriks wordt
                             BMW Smudde

www.smudde.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Vossebessen

3 st. €5.00

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Stoofpot van varkensvlees

met champignons, uien en prei
***

Gebakken pangasiusfilet met
broodkruim en mosterd-dillesaus

***
Beide garnituren worden 

geserveerd met gebakken aardappelen,
groente, rauwkost en frietjes.

€ 14,50

Begroting 2010

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink, 19.00 uur ge-
zamenlijke zangdienst, Vorden zingt in de Dorpskerk, ds. F.W.
Brandenburg

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. N. Slok uit Veenendaal,
19.00 uur gezamenlijke zangdienst, Vorden zingt in de Dorps-
kerk, ds, F.W. Brandenburg

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 oktober 10.00 uur  ds. I.D. Horjus, Didam

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 oktober 17.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.
Zondag 25 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

Tandarts
24-25 oktober J.H.H. de Lange, Lochem, tel. 0573 – 25 43 57.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 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 be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’  bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

Landbouwgrond te
huur/pacht gevraagd. 1 tot 3
hectare tegen een goede ver-
goeding. 06-42829857

�

Vrijdag 30 oktober
Optreden "Other Roads"
"'t Zwaantje", Lichtenvoorde
20.30 uur, entree € 15,00.
0544 373701 / 0543 466294
www.stonevalley.nl

�

Zwartbles ramlammeren
voor de fokkerij. Goed ont-
wikkeld. Stamboek.
ARR/ARR. Zwoegervrij.
€125,- 0575-450611

�

Hobbybeurs Ruurlo
Zondag 25 oktober a.s. bij
café rest. De Tapperij, Julia-
naplein 4 te Ruurlo. Van
10.00 tot 17.00 uur.Toegang
is 1,50 p.p. kinderen gratis.
Voor meer info 0573-491261.

�

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

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Zeeuwse bolussen
lekker bij de koffie 4 stuks € 2,50
Caramel-notenbroodje

Gevuld met caramel, noten en amandelspijs

€ 2,95
Aanbiedingen geldig van di. 13 t/m za. 24 okt.

Te huur woonruimte voor
1 of 2 personen. Indeling:
woonkamer, slaapkamer,
keuken, douche, toilet en
bergruimte. Ook ruimte voor
buitenzitten. All In prijs: €
455.= per mnd. tel. 0575-
461733

�

Dagmenu’s
21 t/m 27 oktober 2009 

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

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

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

Woensdag 21 oktober
Uiensoep / Varkensrollade met jus, peterselieaardappelen en
groente.

Donderdag 22 oktober
Boerenkool met spekjes, braadworst, jus, zuurgarnituur en
mosterd / vlaflip met slagroom.

Vrijdag 23 oktober
Runderbouillon met flensjes / Pangafilet met pesto saus, pasta
en groente.

Zaterdag 24 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Kaasschnitzel met preiselbeeren, aardappelen en groente/ijs
met slagroom.

Maandag 26 oktober
Minestronesoep / Huisgemaakte gehaktbal met jus, andijvie
en gekookte aardappelen.

Dinsdag 27 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 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

Grote Herfstmarkt zater-
dag 31 oktober 10.00-16.00u
Remonstrantse kerk Emma-
straat 10, Lochem. Iedereen
is welkom! Verkoop van
jams, chutneys, allerlei kado-
artikelen, 2e handsboeken.
Ter ondersteuning van het
onderhoudsfonds van het
100 jaar oude kerkgebouw.
Kom langs voor koffie of thee
met gebak, wafels of warme
soep. Vanaf 14.00u: kinder-
activiteiten, o.m. het maken
van een halloweenlantaarn.

�

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

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Tuinen van de Wiersse
open zo. 25 oktober, 10-17
uur, € 6,50 p.p., kinderen tot
9 jaar gratis, honden niet toe-
gestaan. Lichte maaltijden
worden geserveerd. Verkoop
en advies van vaste planten.
Afspraak voor (groeps)be-
zoek op andere dagen is mo-
gelijk: tel. 0573 451409.
Voor meer informatie:
www.dewiersse.nl

�

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.W E R E L D   W I N K E L

V O R D E N  Wacht niet te
lang met het uitzoeken van
uw KERSTPAKKET.

�

Zaterdag 24 oktober
Slaatjesaktie. Muziekvereni-
ging Sursum Corda, Vorden

�

Zaterdag 24 oktober
Slaatjesaktie. Muziekvereni-
ging Sursum Corda, Vorden

�

Zaterdag 24 oktober
Slaatjesaktie. Muziekvereni-
ging Sursum Corda, Vorden

�

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

Op zoek naar tijdelijke
woonruimte? Onze luxe re-
creatiewoning in het buiten-
gebied van Vorden is te huur.
Geheel gerenoveerd in 2005,
2 slaapkamers, woonkamer,
eetkamer, goed geoutilleerde
keuken, douche + aparte wc
en grote tuin (1500m2). Tien
min. fietsen naar het dorp.
Geschikt voor 1 of 2 volw. + 2
kinderen. Voor inlichtingen:
06-38511329.

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

WITTE BOLLETJES
MET ZAAD

NU 6 VOOR1.99

LEKKERE 
SLAGROOMSOEZEN

NU VOOR1.50

BUNDERBROOD
EEN HEERLIJK 

MEERGRANENBROOD 

VAN 2.55 VOOR € 2.25

ONZE WINKEL AAN DE RUNNEBOOM IN WARNSVELD

BESTAAT 1 JAAR , DAAROM

APPELFLAPPEN VOOR 1.00

RONDE OF GEVULDE KOEKEN 1.00

3 HARDE BROODJES VOOR 1.00

ONZE WINKEL IN WARNSVELD IS ALLE DAGEN VAN 

8.00 UUR TOT 20.00 UUR GEOPEND.

EN VRIJDAG TOT 21.00 UUR.

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 oktober.

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Bij het afscheid van onze huisartsenpraktijk op 25
september j.l. zijn wij overdonderd door vele har-
telijkheden, dankzeggingen en mooie wensen.

Het is helaas onmogelijk u allen persoonlijk te be-
danken. Graag doen wij dit nu op deze manier.

Wij zullen en kunnen u niet vergeten. Ik ben dank-
baar en trots huisarts in Vorden te zijn geweest.

Walther en Betsy Haas

T  06 55916250
voor meer info zie : www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding
m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

R.K. Begraafplaats te Kranenburg  – 18.00 uur

Algemene Begraafplaats te Vorden – 20.30 uur

2 november  “een gedenk-moment”

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en ons broertje

Lars
Lars is geboren op 17 oktober 2009,
weegt 3705 gram en is 50 cm lang.

Marcel en Sharon Langenhof
Bjorn en Yornick
Lindsey� en Anouk�

De Stroet 3
7251 CP  Vorden
0575 - 55 57 15

Vol Smaak
Mooie Hollandse spruiten 500 gram 0,49
Nieuwe oogst Hollandse Rubens appelen

1,5 kilo 1,99
Weekaanbiedingen

Zoete witte druiven 1 kilo 1,99
Pakket: voorgegaarde kriel of schijfjes
+ luxe wokgroenten 2 x 400 gram 3,99

Uit eigen keuken
Ambachtelijke erwtensoep
+ gratis 1/2 rookworst 2 personen 5,95
Chinese kipschotel met gekookte mie
en atjar per persoon 6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 oktober.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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Uw hartverwarmende belangstelling, vriendschap,
bezoeken en lieve woorden, na het overlijden van
mijn lieve man, onze papa, schoonvader en opa

Jacques Visser

hebben ons troost en steun gegeven.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Oktober 2009

Willy Visser-Krosenbrink

Michelle Visser
Carel Kraaijenhagen

Bram

Nancy Weevers-Visser
Gerhard Weevers

Lucas
Dominique
Irene

Blij en gelukkig zijn wij met een zoon erbij

Luuk
Wouter Jan

11 oktober 2009

Hij weegt 3080 gram en is 50 cm lang.

Wouter, Miranda en 
Daan Mokkink / Eijerkamp

Van Damstraat 16
7244 BJ  Barchem
0573 - 44 19 14

Wil je mijn kleine broertje zien? 
Bel dan even, anders slaapt hij misschien.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Emelie
13 oktober 2009

Zij weegt 3750 gram en is 52 cm lang.

Marko Taken en 
Marianne Weulen Kranenbarg
zusje van Fabian

Ruurloseweg 47
7251 LA Vorden
tel: 0575 - 55 52 66
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Hans (1937) en Ria (1941) Hagen wonen in ‘De Bogen’, een 

woon-zorgcentrum in Harderwijk. De buren noemen Ria en 

Hans de 'jonkies’. 

Hans, net terug van sporten: ‘Deze manier van wonen is zo 

anders dan een bejaardenhuis, je hebt meer ruimte, er is van 

alles omheen. Tot en met 24 uur zorg als dat nodig is.’

Hans en Ria spelen mee in een serie filmpjes van de provincie 

op de DVD ‘Naar het bejaardenhuis? Dat nooit!’ Er kan veel 

waardoor je, als je ouder wordt of met een beperking leeft, 

zelfstandig kunt blijven wonen. Zoals Hans en Ria, of je kunt 

je woning met eenvoudige technieken aanpassen, zodat je er 

langer kunt blijven wonen.

Meer informatie op www.gelderland.nl/kennispleinthuisgeven, 

of  T (026) 359 9312.

Naar het bejaardenhuis? Dat nooit!

’Door de explosieve stijging in 

de zorgvraag is extra geld op 

dit moment onvermijdelijk. 

Tegelijkertijd zal D66 goed gaan 

kijken naar de oorzaken van die 

stijging, want op langere termijn 

zullen de kosten wel moeten 

stabiliseren of zelfs verminderen.’

Martijn Leisink, fractie D66

We moeten natuurlijk genoeg geld 

in de jeugdzorg stoppen om iedere 

kwetsbare jongere hulp te bieden! 

Maar geld alléén  maakt niet 

gelukkig! Laten we ouders helpen 

om kinderen met liefde 

en aan dacht op te laten groeien 

tot evenwichtige volwassenen.

Dick Ebbers, fractie ChristenUnie

Reageer op gelderland.nl/stelling
stelling

Extra geld voor 
jeugdzorg moet!

'De koeien kunnen zomers weer de wei in'

‘Een wachtlijst is heel vervelend’

Anne Hermsen (1989) heeft al verschillende vormen van jeugdzorg 

meegemaakt. Zij vindt dat je overal wel goede hulp krijgt.

Over het wachten zegt ze: ‘Een wachtlijst is heel vervelend. Ik weet 

niet of het opgelost kan worden, maar het duurt al zo lang. Drie jaar 

geleden had ik er ook al last van. Ik heb meegemaakt dat iemand naar 

gevangenisopvang moest, terwijl dat eigenlijk niet hoort. ’Provinciale 

Staten maken zich zorgen over het geld dat nodig is voor jeugdzorg. Zij 

hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd bij 

het Rijk aan te dringen op voldoende budget voor jeugdzorg in 2010. Alle 

politieke partijen willen garant staan als het Rijk niet voldoende met 

geld komt voor de noodzakelijke zorg en het wegwerken van de wacht-

lijst. Het college van Gedeputeerde Staten komt met een voorstel voor de 

behandeling van de begroting op 11 november. Dan besluiten Provin-

ciale Staten formeel over een garantstelling. Aan Jeugd en Gezin geeft 

de provincie in 2009 circa 150 miljoen euro uit.

Meer informatie op www.gelderland.nl/jeugdzorg of  T (026) 359 83 93

Alcohol en jongeren

Een hand van commissaris Clemens Cornielje

Regio de Vallei wil het alcoholgebruik onder jongeren terug-

dringen, ook in keten en hokken. Daarom is het project 

Frisvalley opgezet. Een initiatief van Barneveld, Ede, Nijkerk, 

Scherpenzeel, Renswoude, Wageningen en Woudenberg 

samen met de politie, de GGD, STAP en Iriszorg. De provincies 

Gelderland en Utrecht betalen eraan mee. 

Meer informatie op www.frisvalley.nl

Als je wilt kun je binnenkort kennismaken met de provincie 

Gelderland. In groepsverband kon dat al, maar er is ook weer 

een tijdstip voor individuele belangstellenden. Op woensdag 

4 november om 13.30 uur ontvangt commissaris Clemens 

Cornielje iedereen. Aansluitend is er een rondleiding door het 

monumentale Huis der Provincie. Er is veel te zien en je krijgt in 

het kort te horen hoe het ‘werkt’ bij de provincie. 

Aanmelden bij Yvonne van Brink-Smeenk, T (026) 359 90 07 of 

y.van.brink@prv.gelderland.nl. 

Meer informatie www.gelderland.nl/rondleidingen

De provincie Gelderland stimuleert in de agrarische 

sector kavelruil om haar positie te verbeteren. 

Gerrit Westerink (1958) heeft een ruilverkaveling 

meegemaakt. Zijn bedrijf had wel twaalf (te) 

kleine kavels, waarvan de meeste gemiddeld vijf 

kilometer uit elkaar lagen. Een kavelruil heeft 

er voor hem zelfs toe geleid dat hij zijn koeien in 

de zomer weer de wei in kan sturen, wat eerst 

niet kon. Westerink: 'Wij zijn tevreden over het 

resultaat en verwachten een goede tijd op deze 

nieuwe locatie aan de Zomerdijk in Oosterwolde. 

Ik verwacht dat er ook voor de bedrijfsopvolger 

voldoende mogelijkheden zijn op deze plaats.’ 

De provincie draagt financieel bij om een kavelruil 

te laten slagen. 

Meer informatie www.gelderland.nl/verkaveling

Anne: 'Drie jaar geleden had ik er ook al last van'

Gerrit Westerink (r) in gesprek met Henk Noppers,kavelruilcoördinator in het noorden van Gelderland

De buren noemen Hans en Ria Hagen de 'jonkies'

xx
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stelling jeugdzorg

actueel

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



De Overkamp werkt graag aan een rag-
fijne wollen/zijden sjaal of bv. jaar-
feestfiguren maken en nog veel meer.
In een dagworkshop leert men warme
wollen pantoffels/sloffen vilten of iets
anders maken naar eigen ontwerp en

kleur. Ook is het mogelijk een paar los-
se lessen te nemen of een dagdeel cre-
atief bezig te zijn. Voor groepen kan
men een aparte afspraak maken. De
lessen worden gegeven door Suzanne
Koopman, de gastvrouw is Anneke
Kikkert. 
Info/opgave via www.wolvilten.nl 
e-mail info@wolvilten.nl 
Geen internet? Info via telefoon (0575)
52 75 32 of (0575) 55 38 75.

Handwerkzaamheden op atelier
de Overkamp
Dit najaar kan men leren vilten,
breien, haken, poppen maken of
ander zelfgekozen handwerk waar-
bij men hulp kan gebruiken.

Maar er zijn veel meer aspecten die
van invloed zijn op een (on)gezonde
leefstijl. Gelukkig kun je veel doen
om gezond te blijven, als je maar
weet waar je op moet letten.

Het gezondheidsconsult is dé ma-
nier om tijdig problemen te signa-
leren. In oktober en november zijn
er in de regio voorlichtingsbijeen-
komsten in de bibliotheek in sa-
menwerking met Sensire. 

In Vorden is dat dinsdagmiddag 10
november. Er is mogelijkheid om
kosteloos een verpleegkundige uw

bloeddruk en bloedsuiker te laten
meten.
U kunt laten vaststellen of uw leef-
stijl reden is om u zorgen te maken
over uw gezondheid.

Kortom: leven we wel zo gezond als
we zouden willen?
Overigens is in alle bibliotheken in
de Achterhoek een Gezondheids In-
formatie Punt (GIP) aanwezig. Het
GIP omvat boeken, tijdschriften,
folders, brochures en cd-roms.
Tentoonstellingen over actuele
gezondheidsonderwerpen worden
in het GIP gepresenteerd.
Tevens vindt u hier informatie en
folders van gezondheidsinstel-
lingen in de regio en hun activitei-
ten.

Gratis gezondheidscheck in
Vordense bibliotheek
Een gezonde leefstijl bevordert een
goede gezondheid. We weten alle-
maal dat roken ongezond is en dat
we voldoende moeten bewegen.

In elke groep stond de afgelopen
twee weken een boek centraal dat
over eten ging. Bij groep 1 bijvoor-
beeld het boek 'Rupsje Nooitgenoeg',
groep 3 'Otje' en groep 8 'de Pizza-
moord'. Alle klaslokalen waren door
de leerlingen en hun leerkracht
mooi aangekleed naar het onder-
werp van 'hun' boek. 

De hal en de gangen waren versierd
door enkele ouders met grote snoep-
vormen. Reden om alle ouders, jon-
gere/oudere broers en zussen, opa's
en oma's uit te nodigen om dit alles
te komen bekijken. En niet alleen be-
kijken … er was ook veel te proeven! 

In de uitnodiging voor deze avond
werden de ouders opgeroepen, mits
zij hiervoor tijd en zin hadden uiter-
aard, zelfgemaakte hapjes mee te ne-

men en dit werd in veel gevallen ge-
daan! De gemaakte hapjes werden op
een daarvoor speciaal gedekte tafel
tentoongesteld en later door de leer-
lingen aan de aanwezigen geser-
veerd. Daarnaast was het voor een
achttal leerlingen (uit elke groep één
leerling) een bijzondere avond. Zij
troffen bij hun uitnodiging een 'gou-
den wikkel' (naar de film van Sjakie
en de chocoladefabriek) aan waar-
door zij deze avond 'in de watten'
werden gelegd. 

Bij binnenkomst kregen zij een
mooie sjerp omgehangen met de let-
ters: V.I.P. Drankjes en hapjes werden
voor hen gehaald én samen met het
team, dat verkleed was als umpa
lumpa's (ook uit voornoemde film),
mochten zij meedansen met de 'ma-
caroni-song' en de 'pizzahut'. 

Tot slot ontvingen de V.I.P.'s een ca-
deautje. Om 20.00 uur was de avond
afgelopen en werd er tevreden terug-
gekeken op de grote opkomst, de ge-
zelligheid en de vele positieve reac-
ties die er te horen waren. Bent u be-
nieuwd naar foto's van deze avond,
neem dan een kijkje op onze site:
www.devordering.nl

Afsluiting Kinderboekenweek 

'De Vordering'
Het thema van de Kinderboeken-
week aan tafel - eten en snoepen,
deed bij het team van basisschool
'De Vordering' vele ideeën opbor-
relen. Ideeën die in daden werden
omgezet en zo vond afgelopen
donderdagavond een gezellige én
smakelijke afsluiting van dit the-
ma plaats.

In de kinderboekenweek stond ge-
zond eten en snoepen centraal. In de
keuken achter de winkel heeft de
groenteboer de kinderen veel verteld
over de vele fruitsoorten. Ook konden
zij allerlei soorten fruit ruiken en
vooral proeven. Hele bekende soorten
zoals appels, peren, mandarijnen,
maar ook minder bekende zoals de po-
melo, of de menolia. Smaken verschil-
len, zo bleek. Aan het eind kregen alle
kinderen nog fruit mee om op school
op te eten. Het was een lekker, leer-
zaam bezoek!

Groep vier 
op bezoek bij
groenteboer
Reinier
Alle kinderen van groep 4 van ba-
sisschool Het Hoge zijn naar aan-
leiding van de kinderboekenweek
op bezoek geweest bij groenteboer
Reinier.

Afgelopen weekend werd er een wed-
strijd in Lochem georganiseerd. In de
klasse L1 behaalde Chris van Dijk een
mooie 1ste prijs met 199 punten. Dit
deed hij met zijn paard Amiga Maja.

L . R .  d e  G r a a f s c h a p

Brandwonden veroorzaken 
vaak ontsierende littekens, met
alle lichamelijke en psychische
gevolgen van dien. Om de
slachtoffers te helpen in hun
strijd tegen die littekens, blijft
er veel geld nodig voor o.a.

nazorg en onderzoek.

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Steun die strijd!
Giro 20 21 22

Bank 70 70 6430 

Steun de strijd
tegen littekens!

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

…Ook voor vervanging van 

werkblad, vaatwasser, koelkast, kraan etc.

POP-ROCK AVOND
m.m.v.

Nutz
Batty Minx

Big=U
ZATERDAG 31 OKTOBER
Zaal open: 20.30 uur Entree: € 3,00

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

ZATERDAG 24 OKTOBER
in het café

Dweilorkest
Toontje Lager
Aanvang: ± 21.30 uur Entree vrij

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Raadhuisstraat 22
7251 AB  Vorden
0575 - 553100

Zaterdag 24 oktober kunt u het nieuw
uitgebrachte boek ,,Oude Fruitrassen’’

laten signeren. De auteur Hennie Rossel 
en illustratrice Lineke Rekers zijn 

van 14.00-16.00 uur aanwezig in
boekhandel Bruna te Vorden.
Het boek is een bundeling van eerder

verschenen columns ,,Kijk op oude
fruitrassen’’ in het tijdschrift Landleven.

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Natuurlijk de overheerlijke

Herberg-salades
van Sursum Corda

Vanaf ’s morgens 8.30 uur zult u deze heerlijke salades 
in uw wijk aangeboden krijgen voor maar € 3,50!

Heeft u iets te vieren en wilt u een salade voor meerdere
personen laten maken, dan kunt u deze bestellen op 
vrijdagavond 23 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur 
bij Annemiek van Savoyen - Tel.: 0575 55 10 98.
U kunt eventueel het antwoordapparaat inspreken.

Bezorgers gemist? Het is ook mogelijk om zaterdag 
tot 13.30 uur salades af te halen bij de salade kraam

bij “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt!

Wat eten we het weekend van
23 en 24 oktober?

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak



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

De Heide Smid geldt als een ware spe-
cialist. Met een uitgebreid assortiment
haarden en schouwen, gedegen vak-
kennis en een uitstekende service is
het prettig zaken doen met het profes-
sionele familiebedrijf De Heide Smid
in Halle. Sinds enige tijd beschikt het
op de Nieuwgraaf 1 in Duiven over een
tweede vestiging. De Heide Smid, goed
in sfeer.

Herfst en winter zijn in aantocht.
Vooral in deze jaargetijden beleeft u
veel plezier van een sfeerhaard. Het
zorgt voor warmte en gezelligheid,
kortom voor comfortabel genieten.
Nergens in Oost-Nederland vindt u
een zo omvangrijk assortiment haar-
den en schouwen als bij De Heide
Smid; voor ieder interieur is een pas-
send model. Of het nou op gas, elek-

trisch of hout is. De fraaie en uitge-
breide showrooms in Halle en Duiven
zijn beslist de moeite van een bezoek
waard. De Heide Smid verdient de titel
totaalspecialist. Dat vertaalt zich in de
beste kwaliteit kachels van topmer-
ken, een persoonlijk advies en een pri-
ma begeleiding tijdens het hele tra-
ject. "Al bij de planvorming kunnen
we klanten met raad en daad terzijde
staan", zegt verkoopleider Joris Groot
Zevert. "Wij maken het precies zoals
de klant het wil en regelen alles van A
tot Z." En juist daarin schuilt de kracht
van De Heide Smid. Door ervaring
kunnen de vakmensen zien of de
ideeën uitvoerbaar zijn en welke tech-
nische aanpassingen nodig zijn. "Een
eerlijk en objectief advies staat altijd
centraal. We denken met de klant
mee, maken een gedetailleerd ont-
werp en verzorgen de aanleg." Of het
nou gaat om een natuurstenen pla-
teau, de aanleg van een rookkanaal,
de gasleiding en stucwerk. Al dit speci-
alistenwerk is eveneens in vertrouwde
handen bij De Heide Smid. "Omdat we
zo goed in staat zijn een totaalpakket
te bieden, is de afstemming perfect
voor elkaar. Dat zie je terug in het
eindresultaat. En onze service gaat ver.
Pas als de klant honderd procent te-
vreden is, zijn wij dat ook", aldus
Groot Zevert. 

Bij De Heide Smid in Halle kunt u
naast haarden en schouwen terecht
voor: schoorsteentechniek, installatie-
techniek, tuin en park, huishoud- en
cadeaushop, tuinmeubelen en doe-het-
zelf. De Heide Smid is erkend installa-
teur sfeerverwarming voor alle soorten
toestellen en lid van het Sfeerverwar-
mingsgilde en Algemene schoorsteen-
vegers patroonsbond ASPB.

Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober wordt de vestiging van De Heide
Smid in Duiven feestelijk geopend met een grote haardenshow. De officie-
le opening gaat gepaard met open dagen. U bent van harte welkom de
nieuwe showroom te komen bekijken. Tijdens het open huis krijgen be-
langstellenden een indruk van alle mogelijkheden op het gebied van
haarden en schouwen. Tevens kunt u de nieuwste modellen komen bekij-
ken. Op zaterdag 24 oktober en op zondag 25 oktober staan de deuren
voor u open. Er zijn demonstraties en speciale acties met aantrekkelijke
kortingen. Tevens is er een ontwerper haard en interieur aanwezig.

Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober:

Feestelijke opening De Heide Smid
in Duiven

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Traemsel.

B. Garste, gaste.

C. Weite.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dit jaar proberen de leerlingen van
vier scholen samen 450 versierde
schoenendozen gevuld te krijgen. De
overige drie scholen proberen extra
materiaal in te zamelen. Dit gaat in
een grote versierde doos: de Grote
Doos actie. Dit materiaal wordt ge-
bruikt om eventueel de schoenen-

dozen bij te vullen en om pakketten
samen te stellen voor de scholen, een
kinderziekenhuis en kinderopvang.
De Schoenendozen kunnen gevuld
worden met nuttige en leuke dingen
zoals: toiletartikelen, kaarsen, stiften,
kleurpotloden, sjaals, knuffels, teken-
papier, spelletjes en handschoenen.

Uiteindelijk worden de 450 schoenen-
dozen en de extra pakketten met een
vrachtwagen naar Roemenië gebracht
en voor de Kerst aan de kinderen uitge-
deeld. Voor een kind in Roemenië is
een cadeautje iets heel bijzonders, laat
staan zo'n mooie versierde doos vol! 

We hopen met deze actie weer 450
kinderen in Ocna Mures, Toplita en
Medves een bijzondere Kerst te bezor-
gen.

Actie Schoenendoos weer van start

Zeven scholen in de gemeente Bronckhorst doen na de herfstvakantie
mee aan de Schoenendoos Actie (COEH). Deze actie wordt jaarlijks door de
Commissie Oost Europa Hengelo (COEH) georganiseerd.

Gelukkig kun je veel doen om gezond
te blijven, als je maar weet waar je op
moet letten. Het gezondheidsconsult
is dé manier om tijdig problemen te
signaleren. 

In oktober en november zijn er in de
regio voorlichtingsbijeenkomsten in
de bibliotheek in samenwerking met
Sensire. Er is mogelijkheid om koste-
loos een verpleegkundige uw bloed-
druk en bloedsuiker te laten meten. U
kunt laten vaststellen of uw leefstijl re-
den is om u zorgen te maken over uw

gezondheid. Kortom: leven we wel zo
gezond als we zouden willen ?

WAAR EN WANNEER ?
Bibliotheek West-Achterhoek :Dins-
dagmiddag 10 november van 14.00-
15.30 uur Vestiging Vorden Dorps-
straat 3, 7251 BA Vorden " Donderdag-
middag 12 november van 14.00-15.30
uur Vestiging Zelhem Burg. Rijpstra-
straat 4, 7021 CR Zelhem.In alle biblio-
theken in de Achterhoek een Gezond-
heids Informatie Punt (GIP) aanwezig.
Het GIP omvat boeken, tijdschriften,
folders,brochures en cd-roms. 

Tentoonstellingen over actuele ge-
zondheidsonderwerpen worden in
het GIP gepresenteerd.Tevens vindt u
hier informatie en folders van gezond-
heidsinstellingen in de regio en hun
activiteiten.

Gratis Gezondheidscheck
Bent u net zo gezond als u denkt?
Een gezonde leefstijl bevordert een
goede gezondheid. We weten alle-
maal dat roken ongezond is en dat
we voldoende moeten bewegen.
Maar er zijn veel meer aspecten die
van invloed zijn op een (on)gezon-
de leefstijl.

HET NIEUWE KLEUR KIEZEN
Het kleurmeubel van Histor bestaat
uit een wand in de verfspeciaalzaak
die je helpt bij het kiezen van de juis-
te kleuren voor je huis. De 1.250 ver-
schillende kleuren die op het middel-
ste gedeelte van het meubel te zien
zijn, helpen je kleurencombinaties te
maken. Sommige mensen vinden het
moeilijk om uit zoveel kleuren een
kleur te kiezen. Daarom biedt Histor
met het kleurmeubel een selectie aan
waardoor je makkelijker en sneller je
kleurkeuze kan maken. Histor onder-
scheidt 8 verschillende kleurgroepen
met elk 3 'kleurfamilies', waarbij per
familie de intense, lichte en grijze tin-
ten op vaste plekken zitten. Per kleur-
groep presenteert Histor 12 actuele
kleuren op grotere stalen. Deze in to-
taal 96 selectietinten zijn zo gekozen
dat ze heel goed met elkaar te combi-
neren zijn. Ook laat het meubel ver-
schillende glansgraden, texturen en
decoratie-effecten op stalen zien,

waardoor je direct een beeld krijgt van
hoe de verf op jouw muur zou uit-
pakken.

SPECIAL EFFECTS
Het kleurmeubel toont het effect van
verschillende typen verf zoals high-
lights, shades, structuur- en school-
bordverf. Je kunt zien én voelen hoe
mat naast glans eruit ziet, poederig
naast metallic harde naast zachte ma-
terialen en structuurverf naast high-
lights. Ook laat het kleurmeubel zien
wat het verschil is tussen het gebruik
van bijvoorbeeld een blokkwast versus
een structuurroller.

KLEURINSPIRATIE
De kleurenwand heeft een inspiratie-
paneel met wisselende thema's, het
gratis styling magazine KLEUR en een
beeldscherm met interactieve film-
pjes. Hier doe je inspiratie op om een
persoonlijke sfeer in je huis te creëren
die overeenkomt met je eigen, unieke
smaak. "Het nieuwe kleurmeubel
maakt het een stuk eenvoudiger om
de juiste kleur te kiezen én te combi-
neren. Het biedt de verfspecialist bij
Deco Home Harmsen de mogelijkheid
om écht professioneel advies te geven.
Tegelijkertijd kan nu ook de consu-
ment zelf makkelijker kleur kiezen en
combineren." Aldus Marike Tuinstra
van Histor.

GEÏNSPIREERD?
Kom dan een kijkje nemen bij Deco
Home Harmsen, Zelhemseweg 21,
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 40 00.

Deco Home Harmsen
presenteert van Histor
nieuw kleurmeubel  
Makkelijker kleur kiezen en combineren met Histor
Met behulp van een nieuw kleur-
meubel maakt Histor het nu mak-
kelijker én leuker om een kleur te
kiezen uit de vaak overweldigende
hoeveelheid kleuren. Het innova-
tieve meubel heeft niet alleen 275
nieuwe kleuren maar helpt je een-
voudig een kleur te kiezen en te
combineren. Vanaf deze week heeft
Deco Home Harmsen dit inspire-
rende, interactieve kleurmeubel in
huis dus kom snel jouw kleur kie-
zen en ga aan de slag met nieuwe
kleuren in je huis!

De formatie Other Roads brengt nieu-
we, meestal zelfgeschreven songs en
tunes. De formidabele gitaarspeler en
leadzanger Pete Abbott schrijft prach-
tige songs, waaronder het bekende
'Windy Harbour'' dat maandenlang op
de eerste plaats in de folklijsten stond.
Ook heeft hij een aantal spraakmaken-
de solo-CDs op zijn naam staan. Zijn

warme, gloedvolle zangstem doet vol-
gens sommigen aan de legendarische
John Wright - en een andere keer aan
John Denver denken. Hij weet daar-
mee keer op keer het publiek te ont-
roeren. Multi-instrumentalist Gregor
Borland is een virtuoos op de viool,
maar bespeelt daar naast  ook de gi-
taar, bas-gitaar, contra-bas, mandoline

en percussie. Dave Walmisley speelt gi-
taar en mandoline. Other Roads
brengt de muziek op een moderne,
vlotte manier, zonder afbreuk te doen
aan de traditionele sfeer. Prachtige
ballades, driestemmig gezongen en
met begeleiding op gitaar, mandoline
en viool, afgewisseld met vrolijke, op-
zwepende nummers. Met de prachtige
songs, fantastische muziek, humor en
emotie, zal het een avond worden om
nooit te vergeten. Voor informatie
over aanvang, entree, etc. zie de ru-
brieksadvertentie elders in deze krant.

'Stone Valley Concerts' presenteert op vrijdag 30 oktober:

Pete Abbott & Other Roads in 't Zwaantje te Lichtenvoorde
Vrijdagavond 30 oktober is er weer een geweldig concert van Pete Abbott
& Other Roads. Deze avond wordt verzorgd door Stone Valley Concerts in
de grote zaal van 't Zwaantje in Lichtenvoorde. Een echte aanrader voor de
muziekliefhebber.

Zij is een zus van de dhr W Zemme-
link, die iedere week op radio ideaal te
beluisteren is. De voorbereidingen zijn
nog in volle gang. Wij nodigen u voor
deze dienst uit.

4e zondagdienst in de Veldhoek
Op zondagmorgen 25 oktober a.s.
is er een 4 de zondagdienst in de
goede herder kapel in de Veldhoek.
In deze dienst zal mw. Gerrie Zem-
melink voorgaan. 



Pieter: ‘ Ik was op haar verzoek aanwe-
zig bij de uitreiking van haar trainers-
diploma. Zij heeft in Erfurt (regelma-
tig) een jaar bij mij stage gelopen. Het
eerste contact met haar dateert uit
2007 toen in Erfurt het wereldkampi-
oenschap schaatsen voor veteranen
werd gereden. Gunda Niemann was
daar aanwezig om de jeugd te trainen.
Toen heeft ze mij ook een poosje als
trainer bezig gezien. Toen ze zag dat ik
naar haar manier van training geven
zat te kijken, vroeg ze mij: ‘ Mach ich
dass gut’? ‘Nein, dass machen Sie
falsch Gunda’ (zo zei ik tegen haar). Ze
vertelde mij toen dat ze bezig was om
het trainersdiploma te halen.
Toen ik weer in Nederland terug was

heb ik haar wat schaatsliteratuur ge-
stuurd. O.m. een door Leen Pfrommer
geschreven boek over het schaatsen.
Daarna heb ik Gunda gedurende enke-
le weekends de kneepjes van het trai-
nersvak geleerd. En thans is zij dus ge-
slaagd als ‘ Eistrainer’, leuk toch ‘, zo
zegt de Vordenaar. Pieter van Savoyen
is een sportfreak van de bovenste
plank. Aan de muren van zijn huis
hangen prachtige foto’ s van sporteve-
nementen, waarbij hij succesvol was.
Ook bekers, medailles en niet te verge-
ten de plakboeken met gedetailleerde
verslagen, hij is er best trots op. De 62
jarige Pieter van Savoyen werd in Lo-
chem geboren, verhuisde al vrij spoe-
dig met zijn ouders naar Goor, waar

hij drie jaar voetbalde bij de plaatselij-
ke GFC. Toen zijn vader, die bij justitie
werkte, werd overgeplaatst naar Rek-
ken ging Pieter bij SSS Eibergen voet-
ballen.

Pieter: ‘Helaas van korte duur. Vanwe-
ge diverse blessures ben ik al op mijn
20e gestopt. Vanaf die tijd heb ik mij
toegelegd op hardlopen. Ik werd lid
van ASV uit Eibergen en later samen
met Aad Steylen (oud-Nederlands
kampioen marathon, red.) bij Hanze-
sport in Zutphen’, zo zegt hij. Toen
Pieter in het noorden van het land als
gestichtwachter (onderdeel Rijkspoli-
tie) ging werken werd hij lid van AAC
uit Assen. ‘Ik heb deze sport tot 1985
uitgeoefend en diverse aansprekende
resultaten geboekt zoals bijvoorbeeld
Nederlands kampioen veldlopen. In-
middels was ik ook een fervent
schaatsliefhebber met specifieke voor-
keur voor de lange baan en de mara-
thons. Ik was echt een man van de lan-
ge adem. Zo heb ik een aantal mara-
thons gewonnen (o.m. in Lilleham-
mer) en heb ik ooit het Nederlands re-
cord op de drie kilometer verbeterd.
Hardlopen en schaatsen, dat was na-
tuurlijk prima met elkaar te combine-
ren’, zo zegt hij. 
Wintertriatlons (20 km langlaufen, 30
km cyclecross, 100 km schaatsen) Pie-
ter draaide daar tijdens zijn actieve
sportcarrière zijn hand niet voor om.
Nadien is hij schaatstrainer geworden
en trainde hij o.m. de schaatsploeg uit
Zwolle. Zegt hij: ‘ Ik gaf toen training
aan jeugdleden waaronder de zusjes
Smit (Jenita, Gretha en Marianne).
Heel erg leuk om te doen, zij het thans
in mindere mate, de contacten met de
‘Smitjes’ zijn altijd gebleven. Op ver-
zoek van Derk Jan Wennermars (de va-
der van Erben) ben ik ook nog een
poos schaatstrainer geweest van de
schaatsploeg uit Dalfsen’, zo zegt Pie-
ter van Savoyen, die vanwege zijn
werkzaamheden voor de schaatssport
daarvoor door de KNSB is beloond met
de titel ‘Lid van Verdienste’. Naast de
sport zijn er nog andere dingen die
het leven van Pieter van Savoyen vol-
gens hem zo leuk maken. Zo is hij en-
kele maanden per jaar als bootsman
op een containerschip werkzaam die
o.a. op Spitsbergen vaart. Hij houdt er
een paarspecifieke levensfilosofieën
op na zoals ‘Nooit omkijken. 

Wat geweest is, is geweest’. Over het
‘heikele’ onderwerp ‘werken tot je 67e
‘heeft Pieter ook een duidelijke me-
ning: ‘Bij alles wat je in je leven leuk
vindt en doet ‘gewoon doorgaan’. En
dat wil hij zelf ook graag: nog heel
lang schaatstrainer blijven !!

Olympisch, Europees en wereldkampioene Gunda Niemann

Met behulp Vordenaar Pieter van Savoyen
geslaagd voor 'Eistrainer'

Pieter van Savoyen is een druk bezet baasje. Als trainer van de schaats-
ploeg BCT (Bouw Consulting Twente) is de Vordenaar vele maanden per
jaar van huis. Wanneer je met hem over schaatsen praat, dan noemt hij
moeiteloos alle ijsbanen in Europa en Amerika op en weet hij vrij nauw-
keurig wat de wereldtoppers op deze banen voor tijden rijden ! Een paar
dagen geleden was Pieter te gast in Erfurt. Niet alleen om daar zijn ploeg
te trainen, maar was hij er tevens op uitnodiging van Gunda Niemann, de
vrouw die tijdens haar actieve schaatscarrière wereldtitels, Europese titels
en Olympische titels aan elkaar reeg. Gunda is één van de beste, wellicht
de beste schaatsenrijdster aller tijden !

Deze prestatieloop is, vergeleken bij vo-
rig jaar, inmiddels nog professioneler
opgezet. De Stichting Blubber Run
heeft inmiddels al circa 120 individue-
le lopers kunnen inschrijven. Ook heb-
ben zich al meer dan tien teams opge-
ven. Daarnaast zijn er nog verschillen-
de aanmeldingen ‘onderweg‘. De orga-
nisatie is zeer tevreden met al deze
voorinschrijvingen, want gezien de er-
varing van vorig jaar geven de meeste
deelnemers zich op de dag zelf op. De
verwachting is dat er zondag 400 tot
500 deelnemers aan de start zullen ver-
schijnen. En wat nog belangrijker is,

men hoopt 10.000 euro in te zamelen! 
Er wordt op deze zondag een parcours
uitgezet door weilanden, bossen e.d.
met een lengte van 6 kilometer. De
deelnemers kunnen uit drie afstan-
den kiezen: 4 km (ingekort rondje), 6
of 12 km. De start is om 11.00 uur (4
km), terwijl de deelnemers aan de 6 en
12 km om 11.30 uur van start gaan.
Men kan individueel meedoen, maar
bijvoorbeeld ook in groepsverband (fa-
milie, kennissen, familie, school e.d).
Bij voorinschrijving (www.blubber-
run.free-wheel.nl) betaalt met 5 euro.
Bij inschrijving voor de start (vanaf
10.00 uur) betaalt men 8 euro. Teams
betalen bij voorinschrijving 12 euro
(jeugd) en 40 euro (volwassenen). De
Blubber Run kan (na afloop van de
prestatieloop) ook ‘wandelend’ worden
afgelegd. Echter honden verboden!

Aanmeldingen stromen binnen

Blubber Run 
voor KWF kankerbestrijding
Zondag 25 oktober staat nabij de
molen in het buurtschap Linde
voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar de Blubber Run op het pro-
gramma.

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
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink

21 Afdelingsbijeenkomst Vrouwen
van Nu

22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB-Vorden 14.30 uur 't Stamper-

tje lezing door Monuta
23 ANBO Rabobank Graafschap

Noord, "Turbulente tijden in de
bankensector"

28 Klootschieten bij Olde Lettink
28 Busreisje Vrouwen van Nu Vorden
28 Bazar handwerken Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
25 oktober Bibliotheek Vorden Litera-

tuur Lezing A.L. Snijders

Op vrijdagmiddag 23 oktober zal kan-
toordirecteur, de heer Michel van der
Heijde, om 14.00 uur in het Dorpscen-
trum (zaal 't Stampertje), ingaan op de
oorzaken en gevolgen van de crisis.
Daarnaast zal tijdens de presentatie
worden ingegaan op de Virtuele klant-
bediening. Vorig jaar is de Rabobank
Graafschap-Noord gestart met een Vir-
tueel Kantoor en daarmee wil hij de
aanwezigen graag daadwerkelijk laten
kennismaken.

ONVERWACHTE WENDING
Op 16 september 2008, Prinsjesdag,

werden de vooruitzichten voor 2009
gepresenteerd. De Nederlandse econo-
mie stond er goed voor, het komende
jaar zou naar verwachting een matige
groei laten zien en de overheidsfinan-
ciën vertoonden een bescheiden over-
schot. Nu, een jaar later, herstelt de
Nederlandse economie zich moei-
zaam van de klappen die zij in de
tweede helft van 2008 heeft opgelo-
pen. De begroting vertoont inmiddels
een gat van 4,5 procent van het bruto
binnenlands product en de staats-
schuld is nog veel scherper opgelopen
door omvangrijke steunoperaties voor
de in problemen geraakte banken. 
Kortom; het wordt de 23ste oktober
een op de praktijk gericht verhaal,
over financiële zaken die ons allen ra-
ken. Het bestuur nodigt leden en ove-
rige belangstellenden van harte uit
om bij deze belangrijke informatie-
middag aanwezig te zijn.

Anbo actueel
turbulente tijden in de bankensector
Het  bestuur van de ANBO-afdeling
Vorden heeft Rabobank Graaf-
schap-Noord uit-genodigd voor het
geven van een presentatie over de
kredietcrisis. Hieraan wil de Rabo-
bank graag haar medewerking ver-
lenen.

SPEEDO:
De eerste Speedo wedstrijd in Groenlo
verliep in een ontspannen sfeer en
zorgde voor veel pr's. ( 8 tot 13 jaar).
Femke Kool, Quincy Bobbink en Fleur
Zomer zwemmen dikke pr's op de 100
ss en de 100 vrij , Iris van Gijtenbeek,
Jamie Stegeman, Marlijn Welmer, Kim
Nijland en Kayla Tjoonk haalden goe-
de pr's op de 100ss en de 50 vlinder. Ja-
mie, Marlijn, Iris, Kim en Kayla halen
daarmee een plaats bij de beste 25 van
Gelderland op beide slagen. Bas Wen-
sink en Torben Lammerdink komen
met een mooie tijd op de 100 vrij ook
in deze ranglijst. Bas en Kim staan
zelfs op de 1e plaats. Torben en Bas
plaatsen zich bij de 100 rug op plaats
3 en 1 terwijl ook Edwin Jager met een
prima pr zich bij de eerste 25 van Gel-
derland zwemt. 

Op de 200 vrij zwemmen Lukas He-
bels, Emiel Eising, Sjoerd Teunissen,
Harmen v Middelkoop, Irjan Brum-
melman, Martijn Cai en Luuk Nijland
vele seconden onder hun pr. Luuk
plaatst zich hiermee bij de 25 snelsten
van de Gelderse ranglijst. Britt Stege-
man, Anniek Welmer, Britt Zweverink
en Nina Verweij komen wel 20 tot 30

seconden onder hun pr uit. Marlieke
Scholten plaats zich bij de 25 snelsten
op deze afstand.

De 200 ss wordt ook goed gezwom-
men. Sjoerd Teunissen, Rick Haijtink,
Harmen v Middelkoop en Marlieke
Scholten zijn snel genoeg voor de Gel-
derse ranglijst .

Thomas Luchies plaatst zich op alle
drie afstanden, nml 100 vrij, 100 ss en
100 rug terwijl ook Nick Bongers zich
op de 100 ss bij de 25 snelsten plaatst.

I-WEDSTRIJDEN:
In hetzelfde weekeind doen de jongste
zwemmers uit de basisgroep voor het
eerst mee aan een wedstrijd op I ni-
veau. Voorheen zwom deze groep een
recreatieve 4 en 5 kamp. Nu is gekozen
voor een wedstrijd met iets meer mo-
gelijkheden op individuele niveau.
Deze keer worden de 25m of 50m vrije
slag en schoolslag gezwommen. Maar
liefst 18 Berkelduikers tussen 6 en 10
jaar doen hier aan mee. 
Opvallende pr's van meer dan 2 secon-
den zijn er voor: Bärbel Schaffer, Luka
Pelgrum, Indy Stegeman, Henriette
Mombarg, Janneke vd Berselaar, Zoë

Ulkman, Marlies Mulder, Thijmen vd
Berselaar, Stijn Schuurman en Lisette
Visbeek.

GELDERS B COMPETITIE:
In s-Heerenberg wordt de 2e Gelderse
competitie wedstrijd gehouden. De
prestaties zijn wat wisselend. De jong-
ste zwemmers verbeteren hun tijden
goed. Ook Femke ten Have (15) haalt
weer eens een ouderwets "vette pr"op
de 200m rug van wel 11 seconden en
ook Taco Braakhekke zwemt een goe-
de pr op de 200 rug, Berjan Ebbekink
sluit met een pr van 2 sec de 200m
vlinderslag winnend af. De dames es-
tafette wint weliswaar, maar verbeterd
de tijd niet. 
De heren verbeteren hun tijd op de 4x
100m wisselslag estafette weer wel
met 9 seconden maar worden gedis-
kwalificeerd door een foute overname
en moeten genoegen nemen met een
vervangende tijd die daar 40 seconden
boven ligt. De eerste competitie wed-
strijd leverde een 4e plaats op, over
een ruime week zal blijken hoe we er
nu voor staan.

Kijk voor meer uitslagen op 
www.berkelduikers .nl

B e r k e l d u i k e r s

AD '69 - VORDEN 2-1
Vorden ging voor de overwinning naar
Aalten, maar keerde met lege handen
terug. Het heeft dat meer aan zich zelf
te danken, dan aan het goede spel van
de tegenstander. Het heeft zich nauwe-
lijks kansen weten te creëren en dan
verdien je ook niet te winnen. Niels
Siemerink nam het Vorden doelpunt
voor zijn rekening. De wedstrijd was
slechts enkele minuten oud toen Vor-
den al tegen een 1-0 achterstand aan
keek. Onoplettendheid in de verdedi-
ging was de inleiding tot dit doelpunt.
Vorden maakte het AD wel heel erg ge-
makkelijk door het samenknijpen in
de voorste lijn. Het speelt met drie spit-
sen, maar de zijkanten worden niet be-
nut. Dit was een kolfje naar de hand
van de boomlange verdedigers. De rus-

hes van Bart Stokman leverden dan
ook het meeste gevaar op. In de 15 mi-
nuut werd hij binnen de beruchte lij-
nen onderuit gehaald en de toegeken-
de strafschop werd benut door Niels
Siemerink 1-1. Vlak voor rust wist AD
uit te lopen naar 2-1. De opkomende
back werd geen strobreed in de weg ge-
legd en zijn voorzet werd onhoudbaar
binnengeschoten. AD speelt een soort
voetbal, waarvoor je je schoenen niet
aan doet, maar het bleek zondag wel
effectief. De doelman is een uitsteken-
de goalie en tevens laatste man, want
het spel begint bij hem. Geplaatste lan-
ge ballen op de spitsen (met een leng-
te van een basketbalspeler) is hun op-
bouw en vervolgens met veel mensen
achter de bal. Vorden had er geen ant-
woord op. Met enig geluk en wat meer
nauwkeurigheid had het nog best een
aantal keren kunnen scoren, maar het
ontbrak aan overtuiging.

V V  Vo r d e n



Tot dusver werd deze altijd in de her-
vormde kerk gehouden. Toen de beurs
om 15.00 uur werd afgesloten stond de
teller op 1500 euro. Er werd deze dag
ook nog voor 500 euro aan meubels en
overige artikelen verkocht. De 2000 eu-
ro zal onder meer worden gebruikt
voor de restauratie van de dorpskerk.
In de aanloop naar de boekenbeurs
waren de ongeveer 30 vrijwilligers van
de Vordense Veilingcommissie zeer
druk om de tafels met boeken neer te
zetten. Honderden dozen met duizen-
den boeken waren zodanig uitgestald

dat ze gemakkelijk te bekijken en te
verkopen waren. Het aanbod was zeer
gevarieerd.

Alvorens de beurs zaterdagmorgen
werd geopend hadden zich al behoor-
lijk wat belangstellenden voor de in-
gang van het gebouw verzameld. Han-
delaren, met kennersblik, vonden tus-
sen de rijen al snel de meest gewilde
boeken. Het merendeel van de op-
brengst werd gehaald uit de categorie
jeugdboeken, pedagogiek, romans en
antiquariaat. Aan het eind van de

beurs gaf de organisatie nog een extra
‘ opruimingsimpuls’. Er kon voor 7,50
euro een doos worden gekocht, die de
koper mocht vullen met boeken die
nog in de schappen stonden. 

De Veilingcommissie toonde zich na
afloop zeer tevreden en over en de op-
brengst en de gezellige sfeer die er de
gehele dag heerste. Overigens zijn er
in het HAVO gebouw elke zaterdag tus-
sen 9.00 en 12.00 uur meubelverko-
pen. De Veilingcommissie houdt zich
voortdurend aanbevolen voor goed
verkoopbare goederen. Aanmelden
kan via 0575- 551486 of 551787. Zie ook
website www.veilingcommissie.nl

Boekenbeurs en meubelverkoop
bracht 2000 euro op

De Stichting Veilingcommissie Vorden organiseerde zaterdag voor het
eerst een boekenbeurs in het voormalige HAVO gebouw.

- Albers&Tanis en Jansen van den
Berg, Pastorieweg 3/5

- Ami, Zutphenseweg 1B 
- De Wehme, Nieuwstad 32
- Etos Barendsen, Zutphenseweg 3
- Fan Sheng, Dorpsstraat 28
- Foto Willemien, Dorpsstraat 20
- Plaza Vorden, Dorpsstraat 8
- Videotheek Vorden, Dorpsstraat 8 
U kunt op deze adressen ook lege
handtekeningenformulieren ophalen
en die in uw buurt laten circuleren.
Wij hebben zelf niet de menskracht
om langs de deuren te gaan. 

WEKELIJKSE MARKT 
U kunt voor uw handtekening ook te-
recht op de wekelijkse vrijdagmarkt.
16 Oktober j.l. hebben velen al gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid om
hun steun te betuigen. Wij maakten
een mooi begin met 147 handtekenin-
gen! Komende vrijdag 23 oktober kunt
u ons daar weer vinden. Wij hopen dat
u ook dan weer in grote getale van de
gelegenheid gebruik maakt onze actie
te steunen

E-MAIL
Naast bovenstaande mogelijkheden

kunt u ons uw instemming ook ken-
baar maken door een E-MAIL te stu-
ren naar ons: jwdrijver@hetnet.nl Ook
ideeën wat er in de toekomst in het
Nutsgebouw zou kunnen plaatsvin-
den, zijn welkom. Een aantal mensen
heeft hier al gebruik van gemaakt. 

1 EURO ACTIE 
Maar wij bieden u nog een andere mo-
gelijkheid om uw steun te betuigen,
namelijk door overmaking van € 1,00
(EEN Euro!) op bankrekeningnummer
366406523 van vereniging ‘Oud Vor-
den’. Hiermee kunnen wij dan uw
naam registreren. De gelden die wij
ontvangen, gebruiken wij ter dekking
van de kosten voor het houden van de-
ze actie. 
OM DE ACTIE ZUIVER TE HOUDEN
GRAAG MAAR ÉÉN STEUNBETUI-
GING PER INWONER! 

WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM? 
- Renoveer het voormalige Nutsge-

bouw (nu nog de ‘bieb’) in haar ou-
de luister. 

- Zorg voor een culturele dynamiek
in de dorpskern door het creëren
van extra galerie- en tentoonstel-
lingsruimte in het Nutsgebouw.

- Los parkeerproblemen op met een
goede toegang vanuit de Dorps-
straat tot de geplande parkeerterrei-
nen aan de Bleek. 

Bent u het hiermee eens, laat het ons
weten op één van de hierboven ge-
schetste manieren. Bij voorbaat dank,
vereniging ‘Oud Vorden’, commissie
‘Behoud Nutsgebouw Vorden’.

Handtekeningenactie
Het is de commissie ‘Behoud Nuts-
gebouw Vorden’ gelukt een heel
aantal geschikte locaties te vinden
om haar handtekeningenlijsten
neer te leggen. Op de onderstaande
adressen wordt ons de helpende
hand geboden bij onze pogingen
om het Nutsgebouw te behouden.
Wij zijn hiervoor erg dankbaar. In
alfabetische volgorde zijn het:

Het Servicepunt Detailhandel onder-
steunt lokale winkeliers op het gebied
van personeel en bedrijfsvoering. Ook
werkzoekenden die een baan in de
winkel zoeken, zijn bij het Service-
punt van harte welkom. Het Service-
punt Detailhandel De Graafschap is
een samenwerking tussen onderne-
mersverenigingen MKB Zutphen
(waaronder Warnsveld), de Vordense
Ondernemers Vereniging, de Lochem-
se Ondernemers Vereniging, het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel en
UWV WERKbedrijf Zutphen.  De advi-

seurs van het Servicepunt worden ge-
traind en ondersteund door het HBD
en bezoeken actief de winkeliers in de-
ze regio. Detaillisten kunnen dagelijks
terecht bij het Servicepunt Detailhan-
del voor allerlei zaken op personeels-
gebied. Een van de belangrijkste doel-
stellingen van het Servicepunt is het
bevorderen van een goed personeels-
beleid (in-, door- en uitstroom) in de
detailhandel.  Maar ook op het gebied
van ondernemen zijn winkeliers bij
dit servicepunt aan het juiste adres,
bijvoorbeeld voor zaken zoals bestrij-
ding van winkelcriminaliteit, bereik-
baarheid en betalingsverkeer. Het ser-
vicepunt ondersteunt ook promotieac-
tiviteiten die ten goede komen aan de
lokale detailhandel.

SERVICEPUNT DETAILHANDEL
DE GRAAFSCHAP
Het Servicepunt Detailhandel De
Graafschap wordt gevestigd in 'Het
Plein', een samenwerkingsverband
van de gemeente Zutphen, de gemeen-
te Lochem en UWV WERKbedrijf, Hen-
ri Dunantweg 3, 7201 EV Zutphen.
Meer informatie vindt u op de web-
site: www.servicepuntdetailhandel
degraafschap.nl

Gratis workshop voor ondernemers 

Servicepunt Detailhandel voor
winkeliers in regio Vorden
Op dinsdag 27 oktober wordt in
Zutphen het Servicepunt Detail-
handel De Graafschap geopend.
Dat gebeurt op feestelijke wijze
met een voorproefje van wat dit
nieuwe Servicepunt gaat bieden.
Ondernemers kunnen deze avond
ook gratis deelnemen aan de work-
shop 'Gevecht om de klant' door
professor Jan de Jong van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Het servicepunt is gevestigd in 'Het
Plein' aan de Henri Dunantweg 3 in
Zutphen. Op deze locatie werken
de gemeenten Zutphen en  Lochem
en UWV WERKbedrijf samen.

Ook spelen ze nummers van hun
muzikale helden, maar altijd met
hun eigen Yeeehaa sound. Gelnspi-
reerd door muziekanten als Steve
Earl en Hank Williams gecombi-
neerd met de nodige muzikale tijden
van het wilde westen doen herleven.

De formatie Yeeehaa staat zondag-
middag 25 oktober op het muziek-
podium van eetcafé De Slof. 

Yeeehaa put zijn inspiratie uit de rij-
ke traditie en de diverse stijlen van
voornamelijk Amerikaanse country-
muziek. Daarnaast presenteert Yee-
ehaa eigen nummers die een sfeer
uitademen van doorleefd lief en
leed. 

De band bestaat uit: Peter Noppen
(zang/gitaar), Jeroen Lemmers (con-
trabas), John Janssen (drummer) en
Ray (solo gitaar).

Het wilde westen 
in eetcafé De Slof
Country muziek is waarschijnlijk
niet het eerste wat je uit het hart
van maas en waal verwacht, maar
toch is het dit wat Yeeehaa brengt.
Maar dan wel op hun geheel eigen
manier. In hun eigen nummers
hoor je dan ook veel verschillende
muziek invloeden terug.

Op vrijdag 6 november a.s. van 8.30 -
20.30 uur vindt in de winkel van Su-
per de Boer (Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys), Dorpsstraat 18 te Vorden de
voedselinzameling plaats. In Vorden
werden vorig jaar bijna 110 dozen met
inhoud ingezameld; dit aantal hopen
we ook bij de komende actie te halen.
Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in verschillende
Oost-Europese landen. De economi-
sche situatie in Oost-Europa is als ge-
volg van de crisis sterk verslechterd.
Een land als Oekralne staat aan de
rand van een faillissement. De armoe-
de stijgt hier enorm. Met name bejaar-
den en alleenstaanden hebben het
daar nog altijd erg moeilijk. Zij kun-
nen nauwelijks rondkomen van het
inkomen dat zij ontvangen. Door het
uitdelen van voedselpakketten daar,
in samenwerking met de plaatselijke
kerken , wil de organisatie Dorcas de-
ze mensen de winter doorhelpen. Ook
in eigen land wordt hulp geboden o.a.
aan de Voedselbanken en het Leger
des Heils. De medewerkers van vorig
jaar Jan Strijd en Jan Olthaar zijn be-
zig samen met het personeel van Su-
per de Boer de actie voor te bereiden.
Zij zijn nog op zoek naar vrijwilligers
(vooral dames) om die dag gedurende
een paar uur de handen uit de mou-
wen te steken. 
Voor aanmelding en nadere informa-
tie graag contact opnemen met Jan
Strijd (tel. 551833).

Voedselactie
Oost-Europa
De jaarlijkse Voedselactie voor
Oost-Europa, al jarenlang georga-
niseerd door Dorcas Hulp Neder-
land te Andijk, wordt dit jaar ook
weer in Vorden gehouden. Eerst
zag het er naar uit dat het vereiste
aantal vrijwilligers niet zou wor-
den gehaald, wegens uitvallen van
medewerkers/sters die andere ja-
ren trouw hulp boden. maar nu
ziet het er naar uit dat de actie dit
jaar door kan gaan.

Enkele weken later zal de eerste vac-
cinatie gegeven worden tegen de
Mexicaanse griep. Patiënten die op-
geroepen worden voor de "normale"
griepvaccinatie zullen ook opgeroe-
pen worden voor de spuit tegen de
Mexicaanse griep. 
Om een maximale bescherming te
krijgen tegen de Mexicaanse griep
wordt 3 weken later nog een spuit ge-
geven om de lichaamseigen afweer
maximaal te wapenen tegen een evt.
aanval van dit nieuwe griepvirus. In
totaal worden dus 3 spuiten gegeven.
De risicogroepen die worden uitge-
nodigd zijn ongewijzigd ten opzichte
van vorig jaar. Uitgenodigd voor de
gewone en de Mexicaanse griep wor-
den alle mensen vanaf 60 jaar en pa-

tiënten die een verhoogde kans heb-
ben om ernstig ziek te worden door
griep. Dit zijn patiënten met diabe-
tes, longziekten, hart- en vaatziek-
ten, nierfalen en verminderde af-
weer. Voor de Mexicaanse griep kun-
nen ook alle vrouwen die langer dan
4 maanden zwanger zijn een inen-
ting krijgen. Zij ontvangen geen uit-
nodiging maar kunnen zelf contact
opnemen met de huisarts als zij de
vaccinatie willen krijgen.
Het was afgelopen week  nog niet
precies bekend  wanneer het Mexi-
caanse griepvaccin in Vorden gele-
verd zal worden: zodra dit bekend is
krijgen de patienten die in aanmer-
king komen daarover van de huisarts
bericht.

Mexicaanse en de gewone griep

Griepcampagne dit jaar anders
Door de Mexicaanse griep (officiële naam: Nieuwe Influenza A) zal de
griepvaccinatie dit jaar anders zijn dan in andere jaren. Eind oktober
zal begonnen worden met een eerste spuit die beschermd tegen de
"gewone" griep, dit is de vaccinatie die de patiënten die daarvoor in
aanmerking komen elk jaar ontvangen.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!
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Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

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

te staan

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

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Bent u op zoek naar betrouwbare Kinderopvang? Informeert u dan eens naar onze mogelijkhe-
den of bezoek onze website:

www.markantkinderopvang.nl

Markant Kinderopvang biedt u naast vaste opvang ook de mogelijkheid om uw opvang flexibel
af te nemen. Bij voldoende belangstelling bestaat voor al onze locaties de mogelijkheid voor ver-
vroegde (vanaf 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur).

Binnenkort openen wij de volgende locaties in de
gemeente Bronckhorst:

Zelhem
Per 1 november 2009 Kinderdagverblijf Madelief. Het kinderdagverblijf biedt plaats aan twee
groepen kinderopvang. De inschrijving is inmiddels geopend.

Per 21 september 2009 hebben wij onze eerste locatie voor Buitenschoolse Opvang geopend
bij  basisschool Jan Ligthart. Deze locatie is toegankelijk voor kinderen van basisschool Jan Lig-
thart en biedt ruimte aan 1 groep BSO met 20 plaatsen. Wij bieden opvang voor schooltijd, na
schooltijd, in schoolvakanties en tijdens studiedagen van het onderwijs.

Met ingang van 1 februari 2010 of eerder bieden wij BSO aan voor kinderen van basisschool de
Meene/ Looschool en basisschool Schildersoord. Deze BSO zal van start gaan wanneer wij vol-
doende inschrijvingen hebben.

Hengelo 
Per 1 november 2009 Kinderdagverblijf Rozemarijn. Deze vestiging biedt plaats aan 1 groep
kinderopvang. Wij hebben momenteel nog voldoende plaatsingsmogelijkheden.

Per 1 november 2009 bieden wij BSO aan in basisschool Rozengaardsweide in Hengelo. Deze
locatie is toegankelijk voor kinderen van alle basisscholen in Hengelo.

Hoog Keppel
Met ingang van 1 januari 2010 bieden wij bij voldoende belangstelling BSO aan in basisschool
de Bongerd. Wij zullen op deze locatie vooralsnog geopend zijn op maandag, dinsdag en don-
derdag met naschoolse opvang.

Wilt u meer informatie? Bel 0314-354183 of 06-53612606 of vraag een
informatiebrochure aan via info@markantkinderopvang.nl

Ook voor stoffeer- en reparatiewerk van uw meubelen
kunt U bij ons terecht.

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 06-54317355 of 0575-463504

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

Waarom u ons kiest:

goed en eerlijk advies
betaalbare merken 

ruim assortiment
JUST MORE Damesmode ook in Dieren, 

naast de Gazelle-Fabriek.

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

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

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

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 

Tel. 0545-474190
w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

ZATERDAG 24 EN 
ZONDAG 25 OKTOBER
BIJ HELMINK MEUBELEN
IN VORDEN EN EIBERGEN:IN VORDEN ENN EIBERGEN:Open HuisOpen HuisMooi wonen 2010

Wat valt er zondag allemaal te zien bij Helmink?
• WOONCOMFORT: ALTIJD DE NIEUWSTE TRENDS IN ELKE STIJL

In onze toonzalen overzichtelijke presentaties van comfortabele zitmeubelen  
en diverse woonprogramma's, van modern tot klassiek.

• RELAXFAUTEUILS: MAATWERK VOOR JONG EN OUD
Relaxfauteuilstudio met keuze uit ruim 60 modellen van o.a. Easysit,
Cosyform en Zero Stress, aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

• SLAAPCOMFORT: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST
Creëer een oase van rust in uw slaapkamer door slaapcomfort te combineren  
met een bijpassend opbergprogramma. Vrijblijvend vakkundig advies.

• ONZE AFDELING WOONMODE: EEN BRON VAN INSPIRATIE
Alles voor een sfeervolle aankleding van uw woning zoals vinyl, parket,
laminaat, marmoleum, tapijt, karpetten, gordijnen, zonwering etc.

• WOONACCESSOIRES EN VERLICHTING: DE FINISHING TOUCH
Een ruime keus in sfeermakers voor een harmonieus interieur.

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

Na maanden van veel veranderen zijn onze toonzalen weer op en 
top gerestyled. Ook hebben wij onze lichtstudio volledig 

vernieuwd. Wij zijn er trots op om u dit a.s. weekend zaterdag 24 en 
zondag 25 oktober te kunnen laten zien. Welkom bij Helmink.

SPECIALE AANBIEDINGEN TIJDENS DIT WEEKEND!

Zondag a.s. geopend
van 12- 17 uur

GEHELE VOORRAAD TAPIJT EN VINYL
(keuze uit meer dan 300 mogelijkheden)

Elke vierde meter GRATIS!

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

voor balkon- en luifelrenovatie
Westerstraat 80, 7255 BR Hengelo (Gld.)



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

Er was een gezellige drukte op de pre-
sentatieavond in de kantine van het
Natuurmuseum op het erf van de fa-
milie Wagenvoort. Het eerste exem-
plaar werd door de auteur overhan-
digd aan drs. Niek van Exel die ook het
promo-verhaaltje op de achterkant
van het boek heeft geschreven. 
Diverse genodigden voerden het
woord en waren vol lof over het boek.
“Het komt dicht bij het leven en mens
zijn”, was vaak in dit soort bewoordin-
gen te horen. Het boek ‘Bladeren’ is
per maand ingedeeld. Er zijn onder
meer rubrieken als verhalen over
mensen, spreuken, gedichten in ver-

schillende tijden en die gerelateerd
zijn aan mens en natuur. Je bladert
door het jaar, de natuur, de dood en
het leven. Ook zijn er verhaaltjes on-
der het kopje ‘Gedachte’ en ‘Umme
kieken’. De reacties van de aanwezi-
gen waren enthousiast. “Als je het
leest dan zet het mensen aan tot na-
denken. Dat is hem goed gelukt. Het
mens-zijn komt veel aan de orde”. Jan
Wagenvoort vindt dit een groot com-
pliment. “Daar doe je het voor”. Hij is
opgegroeid in en met de natuur. Dit
jaar werkt hij al 25 jaar als mollen-
schadebestrijder. Door onder meer dit
werk is hij dagelijks buiten. Van zijn

belevenissen, verhalen en contacten
met mensen maakt hij aantekeningen
die hij later verwerkt voor zijn boeken. 
In het boek komt veel humor voor, kri-
tische observeringen van de omgeving
maar ook zelfspot. Het boek is gedeel-
telijk geschreven in het dialect en een
gedeelte in algemeen beschaafd Ne-
derlands. “Het Nederlands is gedaan
om meer mensen te bereiken en hen
tegemoet te komen die moeite hebben
met het dialect”, vertelt Wagenvoort. 

Het boek ‘Bladeren’ is het derde boek
van Jan Wagenvoort. Puur Natuur
werd uitgegeven in 2004 en het boek
Butenthuus in 2006. Wagenvoort
krijgt vaak reacties op zijn boeken. Zo-
als van een oud-Achterhoekse vrouw
die al vijftig jaar in Australië woont.
Jan: “Zij had het boekje Butenthuus
van haar zoon gekregen. Wij kregen
een heel kort berichtje met: Ik kan
roeken wat i-j schrieft. Kijk, dat soort
reacties vind ik heel mooi. Daar doe je
het voor. Wat ook leuk is”, gaat hij ver-
der, “dat de boeken gebruikt worden
en niet in de kast worden gezet”. De
boeken worden onder meer gebruikt
voor het voorlezen in verzorgingste-
huizen, maar ook een gedicht bij een
begrafenis. “De gevoelens onder woor-
den brengen is voor mij een grote uit-
daging”. 

Omdat Wagenvoort bijna alles in ei-
gen beheer hield, gingen er veel uren
in zitten voordat het boek gepresen-
teerd kon worden. “Ik heb het niet pre-
cies bijgehouden, maar zo’n achthon-
derd uur zit er wel in. Vooral in de
winters werkte ik aan het boek. Maar
het had allemaal niet zo’n haast. Soms
was ik er avonden mee bezig en dan
weer deed ik er een tijdje niets aan”.
Jan benadrukt dat hij veel medewer-
king heeft gehad van zijn vrouw Dinie
en de kinderen. 

Het boek ‘Bladeren’ is mooi gelllus-
treerd met eigen gemaakte foto’s, te-
keningentjes en schilderijtjes van Jan
zelf. De vormgeving is gedaan door
Weevers Walburg uit Zutphen en het
boek is gedrukt door drukkerij Wee-
vers uit Vorden. Het boek ‘Bladeren’ is
te koop bij de Welkoopwinkels, platte-
landswinkels en boekhandels in de
regio.

Boek 'Bladeren' van Jan Wagenvoort
staat dicht bij mensen

In het boek ‘Bladeren’ van schrijver Jan Wagenvoort komen de verhalen
dicht bij de mensen en er is veel respect voor de natuur. Afgelopen vrijdag
werd het nieuwe boek ‘Bladeren’ van de Hengelose auteur en natuurmens
Jan Wagenvoort gepresenteerd.

Boekenschrijver en natuurmens Jan Wagenvoort is veel buiten.

Namens de gemeenteraad werden de
zeventien aanwezige leerkrachten
welkom geheten door wethouder Ab
Boers. De wethouder ging in op het
waarom van het Jongerendebat, het
doel ervan en hoe kun je de jeugd be-
trekken en interesseren voor de poli-
tiek en het debatteren in het bijzon-
der. Hij wenste de docenten van de
scholen veel plezier en veel succes met
de training en het oefenen van debat-
teren op scholen voor de leerlingen. 
De training voor de leerkrachten werd
verzorgd door de trainers Thomas
Kleinveld en Athur Noordhuis van het
Nederlands Debat Instituut. Beide trai-
ners zullen ook de trainingen op de
scholen gaan verzorgen. Veel aan-
dacht werd besteed aan de onderde-

len: presentatie, opbouw betoog en ar-
gumentatie. De trainers gaven verder
veel tips en voorbeelden van mogelijk-
heden die de docenten kunnen ge-
bruiken bij het begeleiden van kinde-
ren. De docenten moesten zelf ook
aan de slag en debatteerden over stel-
lingen en thema’s zowel individueel
als in groepjes. 

In de eerste twee weken van november
zijn er trainingen voor leerlingen. In
twee voorronden, op dinsdagmiddag
19 en donderdagmiddag 21 januari
2010, komen de teams tegen elkaar
uit. De beste teams gaan door naar de
finale op dinsdagmiddag 9 februari
2010. Voor alle drie dagen zijn de tij-
den van 13.30 tot 15.30 uur. Per groep
nemen twee leerlingen deel aan het
toernooi. De rest van de klas moedigt
aan. De zes beste groepen gaan door
naar de finale op 9 februari. De vijf be-
ste teams mogen op kosten van het Ne-
derlands Debat Instituut meedoen
met het Basisschool Debattoernooi op
17 april 2010. De plaats waar het wordt
gehouden is nog niet bekend. Andere
scholen kunnen ook hieraan mee-
doen, maar moeten dit dan voor eigen
kosten doen.

Training voor
Jongerendebatten 2010
gestart voor leerkrachten

In de raadszaal van de gemeente
Bronckhorst werd op 14 oktober de
aftrap gegeven van de training Jon-
gerendebatten 2010. De training
was voor leerkrachten. De trainin-
gen voor de leerlingen worden ge-
houden in de eerste twee weken
van november. Aan de Jongerende-
batten 2010 doen zestien basis-
scholen uit Bronckhorst mee. Dit
zijn 21 groepen van groep 7 en 8.

Leerkrachten van basisscholen werden getraind voor Jongerendebatten 2010.

Als eerste werd de Watermolen van Hackfort be-
zocht. Deze staat op het landgoed Hackfort rond het
gelijknamige kasteel. 
De watermolen is sinds 1981 in handen van de Ver-
eniging Natuurmonumenten. Het scheprad en mo-
lengebouw werden gerestaureerd en het waterschap
Rijn en IJssel zorgde vervolgens voor voldoende stro-
mend water.

De molenaars ontvingen het gezelschap met koffie
en een warme kachel. Zij vertelden over de molen en
de problematiek rondom de momenteel te lage wa-
terstand. Speciaal voor de gasten werd het water ‘be-
waard’ zodat deze middag een werkend waterrad
kon worden aanschouwd. Dat waardeerden zij zeer!
Elke verdieping van het molengebouw was de moei-
te waard om te bekijken. In de kaar lag mais dat voor
veevoer werd gemalen. De Watermolen kan even-
eens gebruikt worden om een zaagmachine aan te
drijven en levert daarnaast stroom aan de NUON.
De Hackforter Korenmolen in de bebouwing van
Vorden werd eveneens bezocht. Deze molen werd in
1851 gebouwd en verschillende keren gerestaureerd.
De molen was vanaf de bouw tot en met 1960 eigen-
dom van de baronnen Van Westerholt van Hackfort
van het nabijgelegen Kasteel Hackfort. Vanaf 1960
kwam de molen in eigendom van de toenmalige ge-
meente Vorden en is nu eigendom van de gemeente
Bronckhorst.

De vrijwillig molenaars ontvingen de gasten met
koffie en cake. Na een uitgebreide uitleg over het on-
derhoud en de bijbehorende subsidies kreeg een ie-
der de gelegenheid in de molen rond te kijken. Om-
dat de molen werd stilgezet kon ook in de kap wor-
den gekeken. Door het in restauratie zijn van de
kleppen van de molenwieken, kon het malen niet
gedemonstreerd worden. De molenaars maakten
van de gelegenheid gebruik om ervaringen en tips
uit te wisselen.

Na het bezoek van de Hackforter molens ging de reis
weer naar Bronkhorst waar in het Wapen van Bronk-
horst werd nagepraat over de middag. De Bronkhor-
ster Molen is elke zaterdag van 10.00-17.00 uur en op
afspraak te bezichtigen. Meer informatie over de
molen is te vinden op www.bronkhorstermolen.nl

Excursie na donateursvergadering Bronkhorster Molen

Er was water en wind

De donateursvergadering van Stichting De
Bronkhorster Molen, zaterdag 17 oktober jl.,
werd door de kern van donateurs en molenaars
bezocht. Na een korte vergadering met de ge-
bruikelijke agendastukken, zoals notulen, be-
groting en rondvraag, vertrok het gezelschap
met het bestuur in een bus naar de Hackforter
Molens in Vorden.

Er werd belangstellend gekeken naar de beide waterstanden tijdens het werken van het Hackforter Watermolenrad.

SOCII NIEUWS
Socii had tegen Erix uit Lievelde het
betere van het spel. Zeker de eerste
helft geen kans weggegeven en zelf
een paar kansjes gecreëerd maar ook
echt gevaarlijk werden we niet. 
Na de thee leken de gasten iets beter
in hun spel te komen maar de thuis-
club gaf met goed voetbal geen kans
weg. Halverwege de tweede helft kon
een speler van Erix met rood van het
veld voor onderuit halen van Maarten
Rensink die zich met een mooie actie
vrij had gespeeld Een mannetje meer
is niet altijd makkelijker voetballen
maar Socii pakte het goed op en
wachtte op zijn kans. Deze kwam net
voordat de 90 min waren verstreken
Roland Wolbrink schoot met een
mooie schuiver de 1-0 binnen. Meteen
de volgende aanval belette de doel-
man niet geheel volgens de regels
Maarten Rensink het scoren en kon
ook hij vertrekken en schoot Jan Wil-
lem Krijt vanaf de stip steenhard de 2-
0 binnen. Gezien de gehele wedstrijd
een verdiende overwinning al leek het
wel heel lang een gelijk spel te wor-
den. Socii hoor je niet klagen en staan
nu na dit resultaat op een keurige vier-
de plaats.

Zondag 25 okt is het eerste vrij en
speelt alleen het tweede voor de beker
tegen Zuthpania 2.

Verdere uitslagen
PAX 4 - Socii 2 2-2
Socii 3 - Brummen 6 6-2
Socii 4 - PAX 10 2-3
HC ’03 5 - Socii 5 0-8

S o c i i



Klanten van BouwCenter door heel
Nederland ontvingen een BouwBingo-
kaart bij elke magazijnaankoop vanaf
50 euro. Met deze kaart maakte men,
door middel van het krassen van een
code, kans op één van de 1.000 bouw-
prijzen. Op een speciaal door Bouw-
Center daarvoor ingerichte site kon-
den de klanten van BouwCenter HCI
zich daar inloggen met deze code. 

De klant kreeg meteen te zien of men
wat gewonnen had en wat men ge-
wonnen had. De prijzen en prijsjes
konden worden afgehaald bij Bouw-

Center HCI aan de Kruisbergseweg te
Hengelo GLD. Er waren een aantal
hoofdprijzen te winnen, naast heel
veel kleinere prijsjes. Twee van deze
hoofdprijzen werden gewonnen door
onze klanten: Bouwbedrijf Wolbrink-
Masselink B.V. te Baak en Aannemers-
bedrijf van den Toorn B.V. gevestigd in
Velswijk (Zelhem). Beide bouwbedrij-
ven zijn al jaren klant bij BouwCenter
HCI en zijn bekend in de regio. Zij zijn
in alle markten thuis als het gaat om
bouwen, verbouwen en renoveren van
woningen, bijgebouwen, stallen en
dergelijke. De heer en mevrouw Henk

en Maria Wolbrink en de heer Eduard
van den Toorn namen de prijzen in
ontvangst. Bouwbedrijf Wolbrink-
Masselink B.V. heeft een Accu schroef-
en klopboormachine van DeWALT ge-
wonnen en Aannemersbedrijf van den
Toorn B.V. ging naar huis met een
compacte compressor en tackerset van
Senco. Na ontvangst met koffie en
koek was er even tijd om bij te praten. 

Vervolgens werden de prijzen uitge-
reikt door Tonny Deesker (verkoop- en
buitendienstmedewerker) en Rudi
Kornegoor (verkoopleider van het Af-
haalCenter), beiden werkzaam in de
Hengelose vestiging van BouwCenter
HCI dat ook in Zevenaar en Ulft geves-
tigd is.

BouwBingo Aktie

Klanten van BouwCenter HCI in de prijzen

In de afgelopen maand september heeft de BouwCenter organisatie een
BouwBingo Aktie gehouden. Dit om te vieren dat de BouwCenter-formule
inmiddels in 50 BouwCenters wordt geëxploiteerd.

De prijzen werden uitgereikt door Tonny Deesker (links) en Rudi Kornegoor (rechts).

Er is - zoals al aangekondigd - op beide
begraafplaatsen een kort programma.
Er wordt gezorgd voor veel licht en op
een centrale plaats wordt men begroet
door Marion Polman. Op de RK-be-
graafplaats op de Kranenburg wordt
om 18.00 uur het Gemengd koor 'Mu-
sic for all' uit Dieren verwacht dat met
enkele toepasselijke liederen een op-
treden zal verzorgen. Na het beluiste-
ren van enkele troostrijke gedachten,
uitgesproken door ritueel begeleidster
Esther Teunissen, kunnen de bezoe-

kers een kaars brengen naar een graf.
Een speciale kaars die ze bij de ingang
van het kerkhof hebben ontvangen en
die, ook als het onverhoopt zou rege-
nen, blijft branden. Daarmee is de kor-
te plechtigheid afgelopen. 

Hetzelfde programma zal worden uit-
gevoerd op de Algemene Begraafplaats
in Vorden met dit verschil dat het pro-
gramma hier om 20.30 uur begint.
Hier zal de bekende Lochemse schrijf-
ster Diny Hiddink enkele voor dit Ge-
denk-moment treffende gedachten
doorgeven en zal het Gospelkoor 'In-
spiration' uit Vorden een aantal liede-
ren zingen..Daarna kan men, indien
gewenst begeleid door een gids, ook
hier bij een graf een brandende kaars
plaatsen. Wie op het kerkhof geen graf
heeft om te bezoeken kan rustig dit
moment benutten om een familielid
of vriend te gedenken.

Organisatrice Marion Polman ver-
wacht op dit eerste 'Gedenk-moment'
niet direct een grote opkomst maar
hoopt wel dat mensen die zich aange-
sproken voelen door dit idee, gebruik
zullen maken van haar uitnodiging
voor een bezoek. En dat dit jaarlijkse
'Gedenk-moment' in de toekomst ook
in Vorden zal uitgroeien tot een mooie
traditie.

Gedenk-moment… 
een bijzondere ervaring
De reacties op het initiatief van Uit-
vaartbegeleidster Marion Polman
om ook in Vorden op de avond van
Allerzielen (maandag 2 november)
een 'Gedenk-moment' te houden
zijn verschillend. Er zijn mensen
die zo'n bezoek aan het kerkhof in
de avonduren nogal  ongebruike-
lijk vinden en er beslist niet aan
deel zullen nemen. Er zijn ook
mensen die het juist een goede ge-
dachte vinden om samen met an-
deren op de avond van Allerzielen
een moment stil te staan bij het le-
ven van familie, vrienden of buren,
die hen dierbaar waren maar niet
meer in ons midden zijn. En die het
ook voor kinderen en kleinkinde-
ren waardevol vinden om zo'n stil-
le tocht in de avond bij te wonen.

Weliswaar niet een lintje als met Ko-
ninginnedag, maar wel een blijk van
waardering voor iedereen die mee
helpt om mensen in ontwikkelings-
landen te helpen een eigen bestaan op

te bouwen. Dit is de doelstelling van
de wereldwinkels en de motivatie voor
velen om hieraan actief bij te dragen.
Op 15 oktober werd daarom door de
voorzitter aan alle medewerksters van

de Wereldwinkel Vorden tijdens de
medewerkers bijeenkomst dit lintje
uitgereikt.
De Wereldwinkel Vorden weet zich in
haar werk gesteund door veel inwo-
ners van Vorden en omstreken .Ook u
kunt een bijdrage leveren door eens
een bezoek aan de winkel te brengen
of door bijvoorbeeld uw kerstpakket-
ten bij de wereldwinkel te bestellen, u
bent van harte welkom!

Lintjesregen in de Wereldwinkel

Nee het is geen vergissing, er was echt een lintjesregen in Vorden donder-
dag 15 oktober. Minister Bert Koenders van ontwikkelingsamenwerking
heeft naar aanleiding van het 40 jarig jubileum van de Wereldwinkelorga-
nisatie namelijk alle medewerkers van de Wereldwinkels in Nederland
een lintje toebedacht.

De bands die deze avond het podium
zullen betreden zijn : NUTZ, BATTY
MINX, BIG=U en NUTZ.

NUTZ 
Een coverband net even anders! Ver-
rassend in de muziekkeuze, verras-
send in de muziekvertaling: Nutz is
ietwat eigenwijs te noemen. De muzi-
kanten zoeken hun gerief in de heden-
daagse popmuziek, maar blijven ver-
bonden met hun eigen verledens en
laten dit doorklinken in de uitvoering
van bekende, maar ook onbekende
nummers. Wie durft het aan om John
Mayer te vertolken? Pink Floyd of The
Blues Brothers? Nutz doet het la-
chend. Wie waagt zich aan Coldplay,
aan Jimi Hendrix? Nutz doet het! En
hoopt hiermee de toehoorder muzi-
kaal te plezieren!

BATTY MINX
Patty minX betekent vrij vertaald: maf
en uitdagend. De band Batty minX zag
spontaan het daglicht in deze samen-
stelling eind 2007. En ze waren met-
een enthousiast. Hoe kan het ook an-
ders, alles leek op zijn plek te vallen.
We vinden dezelfde soort muziek lek-
ker om te spelen, we voelen elkaars ti-
ming aan, veel lukt snel en..... het is al-
tijd gezellig. Ook vrij belangrijk. We
hebben niet alleen tijdens de repeti-
ties gein, maar ook tijdens optredens

op het podium. Die sfeer straalt af op
het publiek dat altijd weer enthou-
siast reageert. Pittige rock, beat, een
enkele gepimpte ballad, als we het lek-
ker vinden klinken, proberen we het
te spelen. De viermansformatie Batty
minX, met een topzangeres met bal-
len!!! , brengt voornamelijk opzwepen-
de stevige Rocknummers. O.a. covers
van Gavin Degraw, Anouk, Beth Hart,
Ellen ten Damme, Amy Winehouse ,
The Black Crowes, No Doubt, Krezip,
Adele etc. Batty minX bestaat uit: Ju-
dith Brink [zang] Gertjan ten Wolde
[gitaar] André Jimmink [drums] Ron
Bastiaan Net [bas]

BIG=U
De band Big = U (spreek uit: Big Issue),
is een nieuwe band uit Vorden, samen-
gesteld uit vier muzikanten die elkaar
al een aantal jaren in de gaten hielden
en gedeeltelijk ook al samen op het po-
dium hebben gestaan. In de zomer
van 2008 besloten ze om een nieuwe
band te formeren. De band bestaat o.a.
uit ex-leden van de bands Fuell,Mak-
ken en Stringfever . Onder het motto :
we houden allemaal van dezelfde
soort muziek, is er begonnen aan het
samenstellen van een boeiende setlist.
Waarbij de rockmuziek het uitgangs-
punt is. Maar de bandleden het ook
belangrijk vinden, dat het herkenbare
muziek moet zijn, en stilzitten en stil-
staan voor het publiek eigenlijk onmo-
gelijk wordt. 

Het repertoire van de band is heel di-
vers; van nummers van The Beatles,
The Beach Boys, tot aan Live en bijvoor-
beeld Lenny Kravitz en Radiohead. De
nummers spatten van het podium af !!
Big =U bestaat uit : Gert Kraayenzang
[zang, gitaar, mondharmonica]; Thijs
Eckhardt [gitaar]; Ivo Eijkelkamp [bas,
zang] en André Jimmink [drums]

Tot ziens op zaterdag 31 oktober bij
Café Restaurant ,,De Herberg" Dorps-
straat 10 Vorden.

Pop-Rock avond bij "De Herberg"
bekend
Zaterdag 31 oktober organiseert
Café Restaurant ,,De Herberg" in
Vorden voor de vierde keer een
pop-rock avond. Na het succes van
de vorige edities zullen aan deze
avond drie verschillende bands
meewerken. De opzet van deze
avond is om bands te laten optre-
den met in elke band tenminste
één vordense muzikant ! De bands
die benadert zijn, zeiden ook dit
keer allen volmondig JA, en vinden
het een leuk initiatief. Ze zullen de-
ze avond dan ook samen voor mu-
zikaal vuurwerk gaan zorgen.

Inmiddels hebben zich al 50 midden-
standers/ondernemers aangemeld.
Leden van de voetbalclub gaan de kor-
tingsbonnen (voordeelcoupons) die op

een A3 worden gebundeld ‘huis aan
huis‘ in Vorden en omgeving verko-
pen. De Vordense middenstand heeft
voor het winkelend publiek geweldige
voordeelacties in petto. Het voordeel
kan wel oplopen tot honderden eu-
ro’s. Het blad met voordeelcoupons
kost 12 euro. De opbrengst is bestemd
voor de renovatie en uitbreiding van
de kleedkamers.

Kortingbonnen actie VV Vorden
De Vordense ondernemers doen
massaal mee aan de kortingbon-
nen actie die de voetbalvereniging
Vorden in november gaat organise-
ren.
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3. Eikenboom centrum geplant door
mevr. Ambachtsheer en wethouder mevr. Mulderije.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 18 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Opening gemeentehuis.

1. Het jubileumconcert van het Vordens Mannenkoor ter
gelegenheid van haar 60-jarig bestaan in 1986, waaraan
medewerking werd verleend door zangeres Caroline
Kaart. Dirigent Bert Nijhof.

2
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Van woensdag 13.00 uur tot zondag
18.00 uur is er de mogelijkheid om
nog één week de dieren te bezoeken,
de vele speelmogelijkheden te benut-
ten, een pony te rijden, het zonnebloe-
mendoolhof volledig stuk te maken
en in het hooihok te springen. Daar-
naast zijn er nog speciale activiteiten
deze week.
WOENSDAG middag om ongeveer
15.30 uur is er gelegenheid om samen
met de boerin alle dieren van de kin-
derboerderij te voeren. 

DONDERDAG middag zal er een diere-
nambulance te bezichtigen zijn, die
op het terrein van de kinderboerderij
staat. De kinderen kunnen binnenkij-
ken en een medewerkster van de am-

bulance zal het hele gebeuren uitleg-
gen.
VRIJDAG middag is er een kleurwed-
strijd. Kinderen kunnen een kleur-
plaat zo mooi mogelijk inkleuren en
deze inleveren bij de entree. Daar
wordt een winnaar uit gekozen die tij-
dens het kerstevenement van de kin-
derboerderij, Bekveld in het licht, een
verrassing zal ontvangen.
ZATERDAG middag is er gelegenheid
voor de kinderen en hun (groot)ou-
ders om de dieren te verzorgen onder
begeleiding. Dit houdt in onder ande-
re ezels en pony borstelen, hokken ver-
schonen, mals plukken van het land
en nog veel meer.

ZONDAG middag is echt de laatste
middag, ook van de herfstvakantie,
wat dan een groot feest wordt.
Kinderboerderij Feltsigt is te vinden
aan de Bekveldseweg 5 in buurtschap
Bekveld gelegen in de driehoek Keijen-
borg, Hengelo en Toldijk. Op afspraak
is de kinderboerderij na de herfstva-
kantie geopend voor groepen vanaf 15
personen en kinderpartijtjes. Kijk voor
meer info op www.feltsigt.nl. Daar
staat tevens het jaaroverzicht, zodat
niemand iets hoeft te missen.

Kinderboerderij Feltsigt

Herfstvakantie

Bij Kinderboerderij Feltsigt wordt
deze week de herfstvakantie ge-
vierd. Na een jaar met geweldig
mooi weer, waar veel ouders, kinde-
ren en grootouders in grote getale
hebben genoten van de dieren en
al het andere, loopt het seizoen nu
dan toch ten einde. Deze week, de
herfstvakantie, is de laatste week
dat de kinderboerderij voor dagjes-
mensen is geopend.

De konijnen van Kinderboerderij Feltsigt.

Het was een drukte van belang op het
terrein van Tom Horstink, afgelopen
vrijdag 16 oktober, waar een fruitpers-
dag werd georganiseerd met mede-
werking van Rudolf Jan en Melissa van
de Mobipers, de mobiele fruitpersma-
chine uit Zoelen. De ochtend werd ge-
bruikt voor het maken van Horstink’s
appel en perensap. ’s Middags konden
particulieren zich bij Horstink voegen
en hun oogst tot sap te laten verwer-

ken. Het fruit werd gewassen, geraspt
en geperst. Vervolgens gepasteuriseerd
tot ca. 80 graden en direct afgevuld in
5 liter bag-in-box verpakking. Het sap
van de eigen appel- en perenoogst
ging gelijk weer mee. De verpakking is
gesloten minimaal twee jaar houd-
baar en na opening minimaal twee
maanden. In de grote schuur konden
wachtende mensen genieten van een
kop koffie of thee, of proeven van de

verse sap van Horstink. Daarnaast wa-
ren stands ingericht van Het Steen-
ders Landschap, het Plattelandshuis
en de provincie Gelderland van de
Achterhoek en Liemers en het Water-
schap Rijn en IJssel. Daarnaast presen-
teerde brouwerij Rodenburg de
Bronckhorster Bieren en Nature Arts
en ZeppGerritsen hun creatieve work-
shops. De fruitsap van Horstink die
werden verwerkt tot sap is het gehele
jaar door te koop in de boerderijwin-
kel, zolang de voorraad strekt. Fruitbe-
drijf horstink, Prinsenmaatweg 3,
7224 NE Rha/Steenderen, telefoon
(0575) 451643 of (06) 23676913.

Grote belangstelling voor de Mobipers bij Fruitbedrijf Horstink

Eigen appel en perensap gewild

In de boomgaarden van Fruitbedrijf Horstink in Steenderen, maar ook
van particulieren is het oogsttijd. De meeste appels en peren worden ge-
geten, maar er is soms te veel fruit. Door het fruit te laten persen, kan een
lange tijd worden genoten van eigen fruitsap.

Er was veel belangstelling van particulieren om hun fruit te laten verwerken tot sap.

In Nederland wordt soms geklaagd
over knellende Europese regelgeving.
Uit gesprekken bleek echter dat de Eu-
ropese regels in Nederland vaak stren-
ger worden uitgelegd dan in Brussel
de bedoeling is. Volgens Europarle-
mentariër Esther de Lange (PvdA)
maakt Nederland het zich hierdoor
onnodig moeilijk bij bijvoorbeeld het
bouwen van woningen of aanleggen
van wegen. Afgesproken is dat de Ne-
derlandse Europarlementariërs wor-
den uitgenodigd om de uitwerking
van deze regels in de Achterhoekse
praktijk te komen bekijken. 

AANVALSPLAN ACHTERHOEK
AUTHENTIEK ANDERS
De kracht van de Achterhoek is dat
overheden op dit moment samen met
het bedrijfsleven de handen ineen
slaan om de effecten van de crisis te
bestrijden en in te zetten op een duur-
zame economie. De Europarlementa-
riërs waren dan ook positief verrast
dat niet alleen bestuurders maar ook
VNO-NCW Achterhoek, Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland,
MKB Midden en het Achterhoeks Cen-
trum voor Technologie deel uitmaak-
ten van de delegatie. 

Uit tal van gesprekken bleek dat ‘Brus-
sel’ en de Achterhoek de ambitie de-
len om in te zetten op innovatie, een
duurzame economie en samenwer-
king in de grensregio. 

‘Brussel’ is echter niet op de hoogte
van de ontwikkelingen en de ambities
van de Achterhoek op dit terrein en de
Achterhoek benut Europese middelen
hiertoe nog te weinig. Herman Kaiser,
voorzitter van de Regio Achterhoek:
“Wij moeten groter gaan denken in
het belang van de eigen inwoners. Eu-
ropa moet een speerpunt worden van
de Regio Achterhoek”. De Achterhoek
gaat binnenkort in gesprek met twee
Europarlementariërs over Natura
2000, het samenhangende netwerk
van beschermde natuurgebieden bin-
nen de lidstaten van de EU.

Achterhoek laat zich zien in Brussel

Een delegatie van Achterhoekse bestuurders en het bedrijfsleven heeft op
5 en 6 oktober een werkbezoek gebracht aan o.a. het Europarlement. In
gesprekken met Europarlementariërs en met vertegenwoordigers van de
provincie, gemeenten en VNO-NCW in Brussel stond de vraag centraal: wat
kunnen Brussel en de Achterhoek voor elkaar betekenen?

HEREN PAKKEN LEIDING 
IN 2E KLASSE!

Zondag 18 oktober stond ons de derby
te wachten tegen Vios Beltrum. Een
ploeg waar we vorig jaar in de 3e klas-
se nog twee keer van hadden verloren.
We waren dus gebrand op een goed re-
sultaat. En door de goede seizoens-
start van ons lagen er voor ons ook
mogelijkheden aangezien Vios ook
nog eens geen punt had behaald.  We
begonnen de wedstrijd wat ongemak-
kelijk, het liep nog niet zoals we had-
den gewenst. Hierdoor liepen we de
eerste tien minuten wat achter de fei-
ten aan. Desondanks bleven we in de
buurt van Vios en was de achterstand
hoogstens één doelpunt. Na tien mi-
nuten spelen namen wij het heft in ei-
gen handen. Telkens namen we een
kleine voorsprong en door wat twee-
minuten straffen aan hun kant kon-
den we de voorsprong uitbreiden naar
3 á 4 doelpunten verschil. Dit resul-
teerde in een russtand van 6-10 in het
voordeel van SV Quintus.
Na de rust zetten we door en begon-
nen we met het uitbreiden van onze
voorsprong. Dit kwam mede door het
feit dat de verdediging weer stond als
een huis. De break-outs liepen goed

waardoor we op een gegeven moment
een voorsprong hadden van 9-18.  Het
mooiste moment was het feit dat Ton-
nie Beeftink knap een zevenmeter
worp eruit hield. De snelle uitbraak
die hierop volgde werd via verschillen-
de schijven mooi afgerond door Stan
Lassche, die slim het gat op de cirkel
indook. Zelfs het publiek van Vios
klapte voor deze mooie goal.  De laat-
ste tien minuten verslapten we waar-
door we de kans op een nog grotere
overwinning hebben laten liggen. Des-
ondanks kwam onze zege in de twee-
de helft geen moment in gevaar. We
waren, afgezien van de eerste tien mi-
nuten, de bovenliggende partij. De
eindstand was 14-22 in het voordeel
van SV Quintus Met deze overwinning
hebben we tevens de koppositie over-
genomen in de 2e klasse A. 
Een betere seizoensstart kunnen we
ons niet wensen en dat terwijl onze
doelstelling aan het begin van het sei-
zoen was: handhaving, met een mooie
plek in de middenmoot. Volgende
week moeten we richting Reehorst, te
Ede. Een voor ons onbekende ploeg.
Maar met deze resultaten in ons ach-
terhoofd gaan we vol goede moed die
kant op. Laat het dus ook volgende
week weer een goede terugreis wor-
den voor de Heren van SV Quintus. 
Gr. van de razende reporter.

S V  Q u i n t u s

Na het zangprogramma zal toneelver-
eniging ‘De Heide’ het blijspel ‘n Kus

voor m’n zus’ opvoeren. Het concert
vindt plaats in zaal Lovink te Halle
Nijman en begint om 19.30 uur. U
hoeft geen entree te betalen. 

In de pauze wordt een verloting ge-
houden met mooie prijzen.

Uitvoering Con Amore
Vrijdag 30 oktober verzorgt het
Chr. gemengde Zangkoor ‘Con
Amore’ uit Halle Nijman haar jaar-
lijkse uitvoering.
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Pure Aloë Vera
produkten.

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

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruitreparatie

Dashboardreparatie
Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Alternatief schadeherstel!

Spotrepair

Zelfbediening tot

06-14213434

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48
06-46 376 955

mode presentatie dagen
donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober presentatiedagen 

met doorlopende modeflitsen met twee mannequins van 10.00- 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur
dames merken:
josehine & co – scarva – basler – gerry weber
gaastra – giovanne – expresso frank walder
uno due – sarto – finn karelia – mac – rosner
gardeur – zerres – not your daughters jeans

heren merken: 
fellows – vanguard – british indigo – olymp
com4 – marco manzini – m.e.n.s. – mac

DE NIEUWE COLLECTIE VAN VANGUARD
Koop nu en krijg een stoere leren mannentas kado!

(vraag naar de voorwaarden)

bij iedere Vanguard aankoop vanaf € 349,–.

ITAIAANSE  DESIGN  KOSTUUMS
van € 349,00 nu voor maar € 198,00
Prachtige kostuums 
met een perfecte pasvorm.

Dorpsstraat 60 • 7261 AX Ruurlo • tel. (0573) 451 438

Bij uw aankoop  ontvangt u
een trendy pashmina sjaal

naar keuze.

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

Ondernemersspreekuur
dinsdag 3 november 2009, 16:00 - 19:00 uur

Het antwoord op uw vraag
is dichterbij dan u denkt.
Loop daarom vrijblijvend binnen
op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,
ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

Vragen over ondernemen in 2010?

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 24 oktober

in de discotheek

DJ
Le Fèvre
de „speedy”mixer



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 43 van
19 oktober t/m

24 oktober 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

WEEKAANBIEDINGEN

w
w

w.
ga

ll.
nl



De begroting van de gemeente
bedraagt in 2010 circa 65 miljoen
euro. Na het optellen en aftrekken
van alle cijfers hebben b en w voor
volgend jaar een sluitende begroting
weten te presenteren, waarin zelfs
nog voor bijna 800.000 euro aan
nieuw beleid is opgenomen. “Maar”,
zegt wethouder Ab Boers die
verantwoordelijk is voor de gemeen-
telijke begroting, “voor de jaren
daarna ziet het beeld er een stuk
minder gunstig uit en krijgen we te
maken met tekorten. In 2013 zien we op dit moment zelfs
een structureel tekort van 800.000 euro. Ook wij ontkomen
er dus niet aan om flink te gaan bezuinigen.”

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te vergelijken met ieder
huishoudboekje: er zijn inkomsten en uitgaven. De inkom-
sten van een gezin kunnen bijvoorbeeld bestaan uit salaris,
kinderbijslag en teruggaaf van de belasting. Daar tegenover
staan uitgaven als wonen, gas, water, licht, eten en kleding.
De gemeente kent ook een aantal inkomstengroepen en
daarnaast heel veel zaken waar zij geld aan uitgeeft. 
Ook het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen: de
inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. De algemene
uitkering van het rijk is de grootste inkomstenbron van de
gemeente, verder zijn er inkomsten uit gemeentelijke
belastingen, grondexploitaties en winstuitkeringen van
nutsbedrijven.

Algemene uitkering bevroren 
Door de economische crisis waarin ons land zich bevindt,
heeft het rijk moeten besluiten de algemene uitkering voor

gemeenten t/m 2011 te bevriezen ter hoogte van het bedrag
dat we in 2008 ontvingen. Boers: “En dat is behoorlijk
nadelig, want veel kosten stijgen. Denk maar aan de kosten
voor uitkeringen (meer mensen raken de komende tijd
werkloos) en onze inwoners worden ouder (vergrijzing) en
hebben naar verwachting meer zorg nodig. Verder nemen
onze inkomsten af, doordat we minder grond verkocht
krijgen en er minder gebouwd wordt, wat lagere inkomsten
uit bouwleges betekent. Door het inzetten van de rente van
de eerste opbrengsten uit de verkoop van onze NUON aande-
len (voor 2010 is die renteopbrengst circa 600.000 euro) en
een bezuiniging van 400.000 euro op de gemeentelijke be-
drijfsvoering is de begroting van volgend jaar toch sluitend,
met zoals gezegd nog ruimte voor nieuw beleid. De jaren
daarna geven een onzekerder beeld, ook omdat het rijk voor
het eerst in de geschiedenis geen schatting kan geven voor
het bedrag aan algemene uitkering waar we op kunnen reke-
nen voor 2012 en 2013. Dit maakt dat we de komende tijd
goed moeten gaan nadenken over wat we aan het structurele
tekort (800.000 euro) dat we in die jaren gaan zien, kunnen
doen. We gaan ons eind dit jaar al richten op extra bezuini-
gingsmogelijkheden binnen onze organisatie. We duiken
hiervoor diep in onze producten en diensten. Werken met 
de kaasschaaf kan niet meer. Daarnaast heeft de gemeente
gelukkig nog wel wat vet op de ribbenkast. We hebben

bijvoorbeeld een vrije buffer opgebouwd in de algemene
reserve voor onvoorziene kosten en activiteiten waarin we
willen of moeten investeren. Hier snoepen we steeds wat af.”

Begroting 2010

Het jaar nadert z'n einde. Het is dus weer tijd voor de gemeen-
telijke begroting. In de begroting zijn de plannen van de
gemeente voor 2010 opgenomen, inclusief hun kostenplaatje.
Wat doet de gemeente op het gebied van sport en wat kost
dat, hoeveel steken we in onderwijs, welk bedrag is gereser-
veerd voor onderhoud aan wegen en openbaar groen, wat zijn
de behoeften van de brandweer en hoeveel geld hebben we
daarvoor beschikbaar etc. De begroting is opgesteld door het
college van b en w. Daarmee is deze nog niet definitief. De
gemeenteraad moet de begroting vaststellen en kan nog
wijzigingen op de huidige plannen aanbrengen. Op donderdag
12 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting
2010 en de meerjarenbegroting die een doorkijk geeft naar
2013. De openbare vergadering begint om 17.00 uur en is in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Zoals voor iedere
raadsvergadering geldt, bent u ook bij de vergadering van 
12 november van harte welkom.

Gemeenteraad vergadert op 29 oktober
en 12 november over de begroting 2010

Het Bronckhorster college van b en w.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 12 november
is er op donderdag 29 oktober a.s. om 20.00 uur een
speciale, openbare vergadering van de raadscommissie
Beleidsontwikkeling over de begroting 2010. Als inwoner
kunt u dan zelf inspreken over de begroting en daarmee
raadsleden laten weten hoe u over de plannen van 
b en w denkt! Heeft u vragen of opmerkingen? Maak ze!
De maximale spreektijd is vijf minuten. U kunt zich
hiervoor uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergade-
ring aanmelden bij de Griffie onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2010 is in te zien tijdens de openingstijden
van de gemeente bij de recepties van het gemeentehuis
en -kantoor. Ook kunt u deze raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Bestuur en organisatie � Beleid
en rapporten � Programmabegroting. Verder ligt de
begroting ter inzage in de bibliotheken in Vorden,
Hengelo (Gld) en Zelhem.

Op deze pagina's vindt u informatie over de begrotings-
plannen van b en w. In het Contact van 27 oktober komen
de algemene beschouwingen van de politieke partijen 
op de plannen van het college. Op 12 november is de
besluitvormende raadsvergadering over de begroting en
in het Contact van 17 november staat een verslag van de
vergadering. Zo krijgt u een compleet overzicht van de
begrotingsbehandeling van uw gemeente.

Speciale commissievergadering
voor inwoners
Geef uw mening over de begroting
op 29 oktober!

B en w presenteren sluitende begroting voor 2010,
maar beeld voor jaren daarna maakt flinke
bezuinigingen nodig
Belastingen komend jaar iets lager

De gemeente heft OZB-belasting van inwoners met eigen woningen.

Wethouder Boers: “Voor de meeste
mensen verandert er, als hun
woonsituatie niet gewijzigd is, 
wat de kosten van de OZB betreft,
komend jaar niet veel. De OZB-
kosten voor woningen en niet-
woningen gaat gemiddeld met 
1% omhoog. Dit is de landelijke
algemene prijsindexatie. De
tarieven voor afval blijven rond
hetzelfde niveau. Voor het riool
dalen de lasten voor de gebruiker 
in 2010 met 10 euro. In december
krijgt u via deze gemeentepagina's
meer informatie over de belasting-
tarieven voor 2010.”

Wat gaat u betalen in 2010?

Uit de afvalstoffenheffing betaalt de

gemeente afvalvoorzieningen, zoals 

het ophalen van huisvuil aan huis en

milieuparkjes om afval gescheiden aan 

te bieden.

Zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg.



Begroting 2010

De wereld staat niet stil. De gemeente moet rekening hou-
den met ontwikkelingen die geld kosten. De uitvoering van
landelijke wetten kost geld en we hebben eigen ambities.
We willen bepaalde zaken verbeteren en stimuleren. 
Voor 2010 hebben b en w in de begroting extra budget
opgenomen voor de volgende nieuwe activiteiten, die
jaarlijks terugkomen:

Opzetten van lokaal zorgnetwerk
De gemeente vindt dat niemand buiten de boot mag vallen.
Op het gebied van veiligheid, zorg, jeugd en onderwijs moet in
Bronckhorst een goed netwerk van aanbieders komen dat
nauw op elkaar aansluit en voor iedere situatie, waarin
volwassenen en jongeren hulp nodig kunnen hebben,
uitkomst kan bieden. Hiervoor gaan we ons de komende
jaren hard maken. Kosten lokaal zorgnetwerk jaarlijks
60.000 euro. 

Voortzetting sportbuurtwerk
In Bronckhorst is een sportbuurtwerker actief die zich bezig-
houdt met het in beweging krijgen van onze schooljeugd. De-
ze heeft verschillende activiteiten opgezet, waaronder een
graffitiproject bij de sporthal met een groep jongeren uit
Hengelo, in combinatie met een sportactiviteit. Ook zette de
sportbuurtwerker een samenwerking op met buitenschoolse
opvang en organiseerde verschillende activiteiten op het
Cruijff Court in Hummelo. Voorheen kregen we geld van het
rijk voor het sportbuurtwerk. Deze regeling is gestopt. We
vinden het echter belangrijk dit voort te zetten en hebben
hiervoor structureel 60.000 euro geraamd.

Uitbreiding Jekk hulp
De gemeente zet Jekk hulp (jeugd en kleine kriminaliteit) in
om te voorkomen dat jongeren van 12 tot 18 jaar zwaardere
vormen van hulpverlening nodig hebben of in aanraking
(blijven) komen met de politie. Sinds 2006 is hiervoor een
medewerker van Lindenhout actief in Bronckhorst. Hij houdt
zich bezig met straatgroepenwerk, groepsvoorlichting en
individuele hulpverleningstrajecten. Met Jekk ondersteunen
we jongeren die dat nodig hebben bij het opvoeden en
opgroeien. We willen deze hulp de komende tijd structureel
voortzetten en zelfs uitbreiden omdat de vraag groter is dan
verwacht. Hiervoor is 70.000 op jaarbasis opgenomen in de
begroting.

Uitvoeren kunst- en cultuurbeleid 
De gemeente heeft dit jaar een kunst- en cultuurbeleid
opgesteld, dat de komende tijd uitgevoerd moet worden.
Bijvoorbeeld cultuureducatie maakt hiervan onderdeel uit.
Dit werd grotendeels bekostigd door een subsidie van de
provincie. Deze bijdrage stopt, maar b en w willen de
activiteit voortzetten. Het gaat hier om bijvoorbeeld culturele
uitjes voor kinderen (musea, theatervoorstellingen etc). 
Voor de uitvoering van ons kunst- en cultuurbeleid is jaarlijks
47.000 euro geraamd. 

Onderhoud sportvelden
De gemeente onderhoudt een groot aantal buitensportvelden
in Bronckhorst. Jaarlijks willen we volgens een planning
toplaagrenovaties uitvoeren aan velden (onderhoud aan 
gras en onderliggend zand). Hiermee is 58.000 euro
gemoeid. 

Uitvoering centrumplannen Vorden en Hengelo
We hebben nieuwe centrumplannen voor Vorden en Hengelo
ontwikkeld om deze centra compacter, meer leefbaar en
klaar voor de komende jaren te maken. Om de plannen uit te
kunnen voeren, is geld nodig: 7,5 miljoen euro voor Vorden

en 4,5 miljoen euro voor Hengelo. De gemeente investeert
met name in de kwaliteit van de openbare ruimte.     

Verder zijn ook de nieuwbouw van Het Hoge in Vorden en de
Piersonschool in Hengelo, het digitaal inzichtelijk maken van

alle bestemmingsplannen (verplichting van het rijk), een
ondersteuningsproject om te bekijken hoe we Bronckhorster
bedrijven kunnen bijstaan in moeilijke tijden en activiteiten
om ons (nog) meer te verdiepen in de mogelijkheden die
Europa biedt, nog een kleine greep uit de gemeentelijke
activiteiten die drukken op de begroting.

Wat zijn de plannen van b en w voor de komende periode?

Cijferoverzicht
Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2010:

Programma's Lasten Baten Saldo

• Besturen 6.588.731 712.274 5.876.457
• Wonen en werken 5.427.654 3.071.726 2.355.928
• Ontspannen 6.969.159 710.392 6.258.767
• Leren 4.577.986 413.709 4.164.277
• Zorgen 21.318.165 10.634.309 10.683.856
• Beheren 16.129.298 8.290.313 7.838.985
• Algemene dekkingsmiddelen 4.533.712 41.711.982 -37.178.270

Totaal 65.544.705 65.544.705 0

Kerngegevens gemeente Bronckhorst 2009

• Aantal inwoners 37.904
- van 0 t/m 19 jaar 9.120
- van 20 t/m 64 jaar 21.637
- van 65 jaar en ouder 7.147

• Oppervlakte gemeente 28.647 ha (waarvan 287 ha binnenwater)
• Lengte wegen 873,88 km
• Aantal ha openbaar groen 80 ha  
• Aantal woningen 14.863

Voetbalveld van VV Zelos uit Zelhem.

De huidige Piersonschool in Hengelo.

Vorden centrum.Hengelo centrum.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Gewijzigde routes
De winter is in aantocht. De kans op
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt de komende
maanden weer toe. De gemeente
stelt alles in het werk om gevaarlijke
situaties die hierdoor op de weg
kunnen ontstaan, te voorkomen of
te bestrijden door te strooien. Daar-
naast is het natuurlijk belangrijk dat
u zelf bij deze weersomstandigheden
ook extra alert bent als u in uw auto
of op de fiets stapt. Net als voor-
gaande jaren bestrijdt de gemeente
gladheid preventief. Dit houdt in dat
wordt gestrooid wanneer gladheid
wordt voorspeld en niet wanneer het
al glad is. Ook de Provincie strooit
preventief. In het seizoen 2008-2009
is de gemeente gestart met nieuwe
strooiroutes. Met name in januari
2009, een periode met extreme
weersomstandigheden, heeft dit
geleid tot veel reacties. Naar aanlei-
ding van deze reacties is een aantal
wegen toegevoegd aan de A-routes
en is het tijdstip waarop wordt aan-
gevangen met het strooien van de
B-routes aangepast. 

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke
wegen vanuit de gemeentewerf in
Hengelo. Er zijn vier A-routes. De
binnen deze routes vallende wegen
(zie kaart) strooien we wanneer glad-
heid wordt voorspeld. Als basis voor
de gladheidbestrijding is het Gemeen-
telijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)
genomen. De volgende wegen maken
deel uit van de A-routes:
1 alle doorgaande wegen, inclusief

de fietspaden
2 toegangswegen naar veerponten
3 de belangrijkste ontsluitingsweg

naar een woonwijk, dorpscentrum,
centrale parkeerplaats of bedrijven-
terrein

4 bedrijventerreinen
5 busroutes, indien deze nog niet

onder 1 of 2 vallen
6 een aantal routes naar scholen in

het buitengebied
7 verbindingswegen naar buur-

gemeenten, daar waar het strooi-
beleid niet aansluit op het strooi-
beleid in de buurgemeenten

8 de belangrijkste toegangswegen
naar de volgende gebouwen:
- hulpdiensten (politie, brandweer,

ambulance)
- scholen (basisscholen en scholen

voor voortgezet onderwijs)
- huisartsen
- zorgcentra (geen appartementen-

complexen voor ouderen)
- station
- gemeentehuis

B-routes
Als aanhoudende gladheid in combi-
natie met sneeuw is voorspeld start
de gemeente direct aansluitend aan
de A-routes met het bestrijden van
gladheid op B-routes. Onder B-routes
vallen onder andere de centra van
de grotere kernen, de belangrijkste
toegangswegen naar sporthallen,
gymzalen en begraafplaatsen,
wegen in het buitengebied die een
logische verbinding vormen tussen

de A-routes. Ook is het mogelijk om
vanaf alle panden binnen de be-
bouwde kom binnen 400 meter op
een gestrooide weg te komen, voor
buiten de bebouwde kom geldt een
afstand van 1 kilometer (de weg
naar een strooiroute is niet altijd de
meest gebruikelijke route naar elke
bestemming, het kan dus voor-
komen dat iemand moet omrijden).
Een overzicht van de B-routes komt
binnenkort beschikbaar. 

Overige wegen
Wanneer aanhoudende gladheid
wordt voorspeld en de situatie op de
A- en B-routes dit toelaat, wordt de
gladheid op (alle) overige wegen
binnen de gemeente bestreden.

Provinciale wegen
De Provincie bestrijdt gladheid op
provinciale wegen. Een overzicht van
de provinciale wegen kunt u inzien

bij de afdeling Openbare werken in
het gemeentekantoor.

Wanneer wordt er gestrooid?
De gemeente strooit wanneer glad-
heid wordt voorspeld. Vooraf is er
altijd overleg met de Provincie. 
In principe kan er 24 uur per dag
worden gestrooid. In de regel
strooit de gemeente in de loop van
de avond of nacht de hierboven ver-
melde routes. Wanneer sprake is
van sneeuwval of ijzel kan hiervan
worden afgeweken. In gevallen van
blijvende gladheid wordt zonodig
continu gestrooid.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding blijft
het natuurlijk altijd oppassen gebla-
zen. Wij doen daarom een dringend
beroep op weggebruikers om goed
op de weersomstandigheden en de
verkeersinformatie te letten en 

daar de rijstijl en snelheid op aan te
passen. Wij vragen ook rekening te
houden met het feit dat het een paar
uur duurt voordat alle doorgaande
wegen zijn gestrooid. Voor het
bestrijden van gladheid binnen de
kom is het van belang uw voertuig
zoveel mogelijk aan één kant van de
weg te parkeren. De strooiauto heeft
dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat de
trottoirs goed begaanbaar zijn. Voor-
al voor mensen die slecht ter been
zijn. Wij vragen dan ook dringend
om trottoirs nabij woning of bedrijf
begaanbaar te houden. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat gladheid
zo snel mogelijk bestreden wordt.

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

Meer informatie?
Voor meer informatie over de glad-
heidbestrijding en de strooiroutes
kunt u terecht bij de afdeling Open-
bare werken in het gemeente-
kantoor, via tel. (0575) 75 02 50 
of kijk op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Leefomgeving en 
milieu � Gladheidbestrijding.

Gladheidbestrijding winter 2009/2010 
in de gemeente Bronckhorst
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Na 43 jaar overheidsdienst gaat
Jan Tiecken op 1 oktober 2009
met vervroegd pensioen en stopt
hij als bedrijfscontactfunctionaris
van de gemeente Bronckhorst.

Om dit afscheid te vieren biedt de
gemeente de heer Tiecken een
afscheidsreceptie aan, waarvoor
wij u van harte uitnodigen. 
De receptie is op vrijdag 30 okto-
ber 2009 om 16.00 uur in het
gemeentehuis van de gemeente
Bronckhorst, Raadhuisstraat 20
in Hengelo (Gld).

Afscheidsreceptie
bedrijfscontact-
functionaris

Op maandag 2 november a.s. orga-
niseert de gemeente Bronckhorst
een speciale informatieavond voor
nieuwe inwoners. De avond begint
om 20.00 uur en vindt plaats in het
gemeentekantoor, Banninkstraat 24A
in Hengelo (Gld). Nieuwe inwoners
vanaf 18 jaar die tussen 1 novem-
ber 2008 en 1 oktober 2009 in de
gemeente zijn komen wonen ont-
vangen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging. Inwoners die vanaf 
1 oktober in Bronckhorst zijn komen
wonen, zijn natuurlijk ook van harte
welkom. 

Tijdens de avond stellen burge-
meester en wethouders zich nader
aan de nieuwe inwoners voor en
vertellen hoe de gemeentelijke
organisatie werkt. Ook komt aan
de orde waar de gemeente haar
inwoners mee van dienst kan zijn.
Dit laatste wordt nog duidelijker
als de bezoekers daarna langs 
één van de kraampjes lopen waar
medewerkers van de verschillende
afdelingen aanwezig zijn. Zij vertel-
len de nieuwe inwoners bijvoorbeeld
graag waar aan gedacht moet

worden als ze gaan (ver)bouwen,
hoe de gemeente omgaat met jon-
geren, ouderen, het verenigings-
leven in de gemeente en het open-
baar groen. Maar ook hoe een in-
woner bijvoorbeeld in aanmerking
kan komen voor voorzieningen als
hij of zij minder mobiel is. 

Informatie 
Een speciale stand is ingericht met
informatie over het nieuwe ge-
meentehuis en de nieuwe organi-
satiestructuur, die (nog) klantvrien-
delijker is. Naast de gemeentelijke
organisatie zijn er informatiestands
van de gemeenteraad met informa-
tie over de nieuwe gemeenteraads-
verkiezingen, de politie en de VVV. 

De avond wordt omlijst met een
hapje en drankje en duurt tot
ongeveer 22.00 uur.

Bent u één van onze nieuwe
inwoners? De gemeente begroet
u graag op 2 november a.s. in
het gemeentekantoor!

Informatieavond voor nieuwe inwoners
op 2 november

B en w van Bronckhorst kunnen per
kalenderjaar maximaal 12 dagen
aanwijzen waarop de winkels op
zon- en/of feestdagen geopend mo-
gen zijn. Dit geldt voor de voormali-
ge gemeente Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem afzonderlijk. Onder feestdagen
worden verstaan: nieuwjaarsdag,
tweede paasdag, hemelvaartsdag,
tweede pinksterdag, eerste en
tweede kerstdag.

Aanvraag voor openstelling 
Ondernemersverenigingen kunnen
aangeven op welke zon- en/of feest-
dagen in 2010 zij de winkels geopend
willen hebben. Individuele winkeliers
die geen lid zijn van een ondernemers-
vereniging moeten voor verzoeken

voor openstelling overleggen met
de ondernemersverenigingen en er
samen uitkomen, zodat het maxi-
mum aantal aanvragen niet wordt
overschreden. Na dit overleg kunnen
zij vóór 9 november a.s. een verzoek
bij b en w indienen. Bij het nemen
van de beslissing wordt, gelet op het
beperkte aantal te verdelen dagen,
aan collectieve aanvragen een hogere
prioriteit toegekend dan aan indivi-
duele aanvragen.
Wanneer u op een andere manier
goederen te koop wilt aanbieden op
een zon- en/of feestdag, bijvoorbeeld
door het houden van een braderie of
vlooienmarkt, moet u hiervoor een
ontheffing aanvragen bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en hand-
having van de gemeente.

Winkelopenstelling op zon- en/of feestdagen in 2010

Winkelstraat Zelhem

Bedenk een groen/blauw plan voor
uw directe omgeving
De provincie Gelderland organiseert
de Klimaatparelwedstrijd. Dit jaar
roept de provincie verenigingen en
groepen mensen op om in de directe
omgeving meer groen en blauw te
realiseren. Meer bomen, waterpar-
tijen, fonteinen en andere manieren
om de omgeving meer klimaat-
bestendig in te richten. Iedere groep
kan meedoen en zo voor een goed
plan 10.000 euro winnen voor de
uitvoering. De provincie selecteert
vier plannen. 

Gevolgen klimaatverandering
Het klimaat verandert. Het KNMI heeft
voorgerekend dat er de komende
jaren steeds meer natte periodes

komen, afgewisseld door extreem
droge periodes. Dat heeft gevolgen
voor onze omgeving, de planten en
de dieren. Daarnaast hebben we de
laatste tientallen jaren het land
behoorlijk volgebouwd. Meer steden,
dorpen en woonwijken. Ook dat heeft

gevolgen voor plant en dier. De over-
heid werkt nationaal en internationaal
heel hard om het land meer klimaat-
robuust in te richten. Zo komen er
aaneengesloten zones voor planten
en dieren zodat deze met de natuur
mee kunnen verhuizen. Bij het in-

richten van wijken wordt meer dan ooit
gekeken naar de functie van bomen,
struiken, planten en waterpartijen. 

U kunt ook meehelpen!
Een klimaatbestendige omgeving
begint meteen in uw tuin, de straat,

het verenigingsgebouw. Is er in uw
tuin genoeg groen voor vlinders, zijn
er doorlooppaden voor egels, is er
een vijvertje? En hoe staat het met
de parkeerplaats bij het sportveld,
het terras bij het clubgebouw? 
Staan er bomen voor verkoeling?
Hoe zorgt u voor voldoende afwatering
als er heel veel regen valt? Kortom,
ook u kunt samen met buren, club-
genoten of als gemeenschappelijke
ouders van een school veel doen. 

Voor meer informatie, de wed-
strijdvoorwaarden en aanmelden
kunt u naar www.klimaatparels.nl
of www.gelderland.nl (thema
klimaat). De wedstrijd loopt tot 
6 november 2009.

Win 10.000 Euro voor uw vereniging, stichting of school

Nieuwbouwnieuws
In deze rubriek leest u over de
vorderingen van het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst.
Buiten zijn de vorderingen goed te
zien, maar ook aan de binnenkant
begint het gemeentehuis gestalte
te krijgen.

Terreinwerkzaamheden
Vooral aan de achterzijde is goed
te zien dat we de fundering voor het
straatwerk aanbrengen. Grondwer-
kers brengen het terrein op de de
juiste hoogte met een dikke laag
gemalen natuursteen, een zoge-
naamde 'grauwacker', met daarop
waterdoorlatende bestrating. Deze
lagen voeren het regenwater gelijk-
matig de grond in en voorkomen
het dichtslibben van de bestrating.
Het regenwater wordt teruggevoerd
naar de natuur en komt niet via
putten in het riool terecht. 

Op het dak wordt het regenwater
opgevangen in dakspuwers en naar
beneden in een grindkoffer geleid.
Door middel van een terreinleiding
wordt het vervolgens afgevoerd
naar twee droge greppels, de zoge-
naamde wadi's. Zo keert het water
ook weer terug in de natuur.

Meest energiezuinige 
gemeentehuis
Ons Bronckhorster gemeentehuis is
straks het meest energiezuinige ge-
meentehuis in Nederland. De meest
zichtbare energiebespaarders zijn
luiken voor de ramen, die gesloten
worden wanneer het gebouw niet in
gebruik is. De luiken, voorzien van
speciale kunstreliëfs, worden de
komende weken aangebracht.
Daarnaast wordt het gemeentehuis

grotendeels zelfvoorzienend door
het gebruik van zonnecollectoren
op het dak. Op het dak plaatsen
we 165 panelen, die samen zorgen
voor een energieproductie van
32.300 kWh/jaar, wat gelijk staat
aan de jaarlijkse energiebehoefte
voor ongeveer 10 huishoudens! 

Akoestisch en estetisch
Aan de binnenkant wordt hard ge-
werkt aan het sausen en behangen
van de wanden, het  tegelen van
toiletten en keukens, het schilderen
van kozijnen en het leggen van
tapijttegels. In bepaalde ruimtes,
zoals de entree, de klantenbalie en
de raadzaal, is het belangrijk dat
de akoestiek goed is. Daarom is
daar gekozen voor speciale geluids-
absorberende plafonds en wanden.
Door deze naadloos te spuiten ziet
het er ook zeer fraai uit. Op de
kantoren zijn de vloergoten aan-
gebracht, met uitsparingen om de
kabels naar boven te brengen. 
De inrichting van de binnenruimte
krijgt de komende weken meer
vorm door plaatsing van tussen-
wanden.

Zonnecollectoren

De twee wadi’s voor afvoer van regenwater

Informatieavond werd vorig jaar goed bezocht



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

Op 14 oktober 2009 ondertekenden
woningcorporaties ProWonen en
Sité Woondiensten en de gemeente
een samenwerkingsovereenkomst.
De gemeente wil graag de duurzame
samenwerking met ProWonen en
Sité voortzetten, omdat de corpo-
raties een belangrijke functie in de
huisvesting van de inwoners van de
gemeente Bronckhorst vervullen. 
Na de totstandkoming van de
Woonvisie, legden de corporaties 
en de gemeente de afspraken die zij
hebben gemaakt op het terrein van
wonen en de woonomgeving nu vast
in deze overeenkomst.

Duurzame samenwerking wonen en woonomgeving

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, veldtoertocht met diverse afstanden met start en finish vanaf locatie Hamove, 

13 december 2009 van 09.00 tot 14.00 uur, toerclub Keiaosers
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, kerstconcert, tijdelijke gebruiksvergunning, 13 december 2009

van 19.00 tot 21.00 uur, Christelijke muziekvereniging Crescendo
• Vorden, marktplein, kerstmarkt met live-muziek, afsluiten gedeelte Kerkstraat en stopverbod

marktplein, 19 december 2009 van 08.00 tot 19.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
van 13.00 tot 18.00 uur, stichting vrienden van Vorden

• Vorden en omgeving, oudejaars crossloop met diverse afstanden met start en finish vanaf de
Oude Zutphenseweg 11, 27 december 2009 van 13.00 tot 16.30 uur, stichting oudejaars crossloop
Vorden

• Zelhem, Keijenborgseweg 27, aanvraag vergunning horecabedrijf door A.J.W. Branderhorst en
mevrouw S.H. Branderhorst-van Campen

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 14 oktober 2009:
• Hengelo (Gld), openstelling tijdens kerstshow, zondag 29 november 2009, bloemenboerderij

Groot Roessink

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Molenweg 16, bouwen woning met garage 
• Drempt, Roomstraat 29, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 8, verbouwen kerk
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 23, bouwen opslagruimte
• Hengelo (Gld), Vloed 12, vergroten woning
• Hummelo, Zelhemseweg 16, verbouwen schuur tot twee recreatieappartementen
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 9, bouwen carport
• Vorden, het Jebbink 9, bouwen berging-veranda
• Vorden, Hoge Slagdijk 2, verbouwen schuur tot garage en hobby-dierenruimte

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 14 oktober 2009:
• Hengelo (Gld), wandeltocht met drie afstanden met start en finish bij sportcomplex De Veldhoek,

13 december 2009 van 10.00 uur tot 17.00 uur, wandelsportvereniging De Ploeg 
• Zelhem, Magnoliaweg, optreden Nederlandse zanger i.v.m. opening winkel, 16 oktober 2009

van 16.00 tot 16.30 uur, Bonvrie boek- en kantoorboekhandel
• Zelhem, Smidsstraat, verkoop oliebollen en beignets, iedere zaterdag van 24 oktober t/m 

19 december, 24 en 28 t/m 31 december 2009, bakkerij Henry Scholten

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 oktober 2009:
• Steenderen, Dorpsstraat 27, veranderen voorgevel
• Vorden, Almenseweg 8, veranderen schuurtje
• Zelhem, de Oldenoord 36, gedeeltelijk plaatsen schutting 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 9 oktober 2009:
• Steenderen, Spaensweertweg 4, bouwen jongveestal met werktuigenberging, verleend met toe-

passing van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

Verzonden op 13 oktober 2009:
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 13, verbouwen woning
• Zelhem, Zuivelweg 2A, plaatsen vluchttrap voor de 1e verdieping

Aanlegvergunningen
Verzonden op 9 oktober 2009:
• Steenderen, Landlustweg 25, voor het aanleggen van een aarden wal ten noorden van de woning
• Vorden, Bergkappeweg 1, voor de aanleg van een poel ten zuiden van de woning

Drank- en Horecawet
Verzonden op 14 oktober 2009:
• Vorden, b en w van Bronckhorst hebben vergunning verleend aan de heer J. Guan en mevrouw

W. Guan-Pan voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Dorpsstraat 28, ingevolge
artikel 3 van de Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Kapvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2009:
• Halle, Zanddijk 7, vellen van zeven berken, herplant verplicht: diverse loofbomen
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 18, vellen van een eik en een berk, geen herplantplicht 
• Steenderen, Meidoornstraat 40, vellen van twee esdoorns, herplant verplicht: sierboom naar keuze 
• Vorden, Zutphenseweg 11, vellen van negen bomen, herplant verplicht: twee leilinden
• Zelhem, Hummeloseweg 2, vellen van een kastanje, geen herplantplicht
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, vellen van vijf lindes, drie berken en één wilg, herplant verplicht:

vier lindes

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Een ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijke onderhoud, voor:
• Vorden, nabij De Horst 3, afgegeven op 13 oktober 2009

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 oktober 2009:
• Zelhem, Boeyinkweg 1, gedeeltelijk slopen woonboerderij, te weten binnenmuurwerk, dakbeschot

en vloeren, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de Nacht van de nacht is de Kerkstraat, tussen de Burgemeester Galleestraat

en de Dorpsstraat op 24 oktober 2009 van 18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de opening van winkel Bonvrie, is het gedeelte van de parkeerplaats voor de
Magnoliaweg 1B op 16 oktober 2009 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Bielemansdijk 17, voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, 

de nieuwbouw van een woning en het omzetten van de agrarische dienstwoning in een burger-
woning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

• Hummelo, Zelhemseweg 16, voor het realiseren van twee recreatie-appartementen in een
voormalige veeschuur, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 oktober t/m 
2 december 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijze indienen?
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.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10
Vorden' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005;
Hengelo/Vorden' voor te bereiden.

Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar bedrijf (agrarische natuur-
vereniging 't Onderholt) en wonen. 

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure gepubliceerd, komen
stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 5 
te Keijenborg' 
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 5 te Keijenborg' is onherroepelijk geworden.

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een niet-agrarisch bedrijf naar wonen. 
In een bestaande schuur wordt een nieuwe woning gerealiseerd aan de Uilenesterstraat 5 te
Keijenborg.

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

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Dijenborghsestraat 2, plaatsen berging, ontheffing voor het overschrijden van

de maximale toegestane bebouwde oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'

• Hengelo (Gld), Hofstraat 36, vergroten woning, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'  

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, bouwen veldschuur/kapschuur, ontheffing voor het bouwen

buiten het bouwvlak. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

• Wichmond, Hackforterweg 27, bouwen machineberging/schapenstal, ontheffing voor het over-
schrijden van de maximale toegestane hoogte en goothoogte

• Zelhem, Blekweg 2A, bouwen twee tuinhuisjes, ontheffing voor het bouwen binnen drie meter
van de perceelsgrens, geldend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening
2003-1 (Blekweg)'

• Zelhem, Vincent van Goghstraat 72, plaatsen van een jongeren ontmoetingsplaats, ontheffing
voor het bouwen buiten het bouwblok, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'   

• Zelhem, Smidsstraat 7-9, plaatsen lichtreclame, ontheffing voor het bouwen ten dienste van
een groot winkelbedrijf en van een hoger bouwwerk dan een meter, geldend bestemmingsplan
'Komplan fase III, IV, V (Zelhem)'

De bouwplannen liggen van 22 oktober t/m 2 december 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerp-
besluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
22 oktober t/m 2 december 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, nabij L. Dolfingweg 6, het renoveren van het rioolgemaal waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Wichmond, Dorpsstraat 20A, het renoveren van rioolgemaal waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
22 oktober t/m 2 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 20D, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning,

voor inrichting voor het omrollen en snijden van papier en het bedrukken in flexo op waterbasis
van papier

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Als u mondeling ziens-

Wet milieubeheer

wijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
22 oktober t/m 2 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Kruisdijk 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor

het in werking hebben van een rundvee- en varkenshouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 3 december 2009.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 22 oktober
t/m 2 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Oosterwijkweg 7, voor het geheel intrekken van de op 30 december 1976 verleende

oprichtingsvergunning voor het houden van legkippen

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.26, eerste lid van de Wet milieubeheer geheel ingetrokken
omdat er drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de milieuvergunning. 
De intrekking betreft het houden van 250 legkippen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

Uitsluitend belanghebbenden, die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Besluit intrekking vergunning (art. 8.25, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
22 oktober t/m 2 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Enkweg 2, voor het geheel intrekken van de op 4 januari 2000 verleende milieuvergunning

voor een varkenshouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 8.25, eerste lid
onder c van de Wet milieubeheer ingetrokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt
van de verleende vergunning.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b. de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte

van het ontwerp zijn aangebracht
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

eerder zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroepstermijn
bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art 20.3 Wm).

B en w van Bronckhorst hebben besloten om het stadje Bronkhorst gesloten te verklaren voor
gemotoriseerd verkeer, ervan uitgaande dat de beoogde parkeervoorziening aan de westzijde
van het stadje gerealiseerd wordt. De afsluiting geldt op zon- en feestdagen van 11.00 tot 16.00 uur,
van april t/m augustus 2010.

Parkeervoorziening
De gemeente is nu in gesprek met de grondeigenaren, het Waterschap en Rijkswaterstaat voor
benodigde medewerking en toestemming voor het realiseren van de parkeervoorziening aan de west-
zijde. Indien de beoogde voorziening niet gerealiseerd kan worden, wordt het besluit heroverwogen.

Uitsluiting wegen
De Molenstraat, 't Hof en de Onderstraat ten westen van 't Hof zijn uitgesloten van de afsluiting.

Ontheffing
Inwoners van Bronkhorst kunnen een ontheffing voor deze afsluiting aanvragen tot maximaal twee
per huishouden. Een ontheffing wordt verstrekt op kenteken. De ontheffing kost € 31,- per kenteken.

Afsluiten stadje Bronkhorst



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Een belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening
onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening
U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van 
uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager
bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te
stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar
is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige
voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst'
die u kunt afhalen bij het gemeentehuis- en kantoor of downloaden via www.bronckhorst.nl.

TOP BUITENPLAATS‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst.

• Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen

• Chalet al v.a. € 29.700,- (eigen grond mogelijk

TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Enzerinckweg 12

7251 KA  Vorden

tel. 06 - 45 48 45 70 

www.topbuitenplaats.nl

OPEN
HUIS

voordeel tot € 10.000

ZATERDAG A.S.

www.toptotaal.nl/herfstactie

TOP Totaal, dé bouwer van luxe recreatie

chalets, betaalt nu tijdelijk mee aan uw kavel 

op TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’. 

Kom kijken op zaterdag a.s. van 10 -16 uur 

en profiteer van de herfstactie met een

actie geldig van 1-10-09 tot 1-11-09

Nu met slooppremie

van  6.090,- voor

  5.390,-
Inclusief Multiclip/Combi
maaidek van 105 cm. 
Actie geldig tot 1 januari 2010

Met hydraulische
stuurbekrachtiging

5.390,-
Inclusief Multiclip/Combi
maaidek van 105 cm.
Actie geldig tot 1 januari 2010

Met hydraulische
stuurbekrachtiging

Villa 12,5 HST, de meest compacte
zitmaaier. Door zijn compacte bouw
zeer geschikt voor de bewerkelijke

u maait er met het grootste gemak
omheen. Het voorop gemonteerde
maaidek zorgt voor overzichtelijk

motor in combinatie met een
Multiclip Combi maaidek van 85 cm 
en hydrostatische aandrijving ziet uw
      gazon er in een recordtijd weer
         prachtig uit.

Villa 12,5
zitmaaier
zeer gesch

u maait e
omheen. H
maaidek z

motor in
Multiclip
en hydros

gazon
prac

Nu met slooppremie

van  2.990,- voor

 2.690,-
Inclusief Multiclip Combi
maaidek van 85 cm.
Actie geldig tot 1 januari 2010

Nu met slooppremie

van  3.390,- voor

 3.049,-
Inclusief Multiclip Combi
maaidek van 85 cm.
Actie geldig tot 1 januari 2010

Nu met 
stille, zuinige 

Honda motor

Villa Silent, de eerste compacte front-
zitmaaier met Honda motor GXV 390.
Uitermate geschikt voor het maaien van
een gazon met veel obstakels dankzij he
frontaal gemonteerde Multiclip/Combi 
maaidek. De handige maaibreedte van
85 cm maakt de machine enorm wend-
baar en de hydrostatische aandrijving
biedt u comfort en een grote capaciteit.

ZELFS UW OUDE, ROESTIGE ZITMAAIER IS NOG GELD WAARD

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
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en grote capaciteit.

Actie geldig tot 1 januari 2010

Nu met slooppremie

van  2.699,- voor

 2.399,-

NU MET SLOOPPREMIE EEN 
SPLINTERNIEUWE

STIGA
FRONTMAAIER

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld) Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19 - 6971 LB Brummen Telefoon 0575 56 14 98

Geniet van uw nieuwe badkamer

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Gotink beschikt over een prachtige showroom waar u zich uitstekend kunt laten
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast helpen bij de complete
inrichting van uw badkamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot montage.

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   
T 0575 - 46 52 58    F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Zo van ‘t land Boerenkool stronk kilo 0.50
Bospeen samen met peulen voor 0.99

Harde groene Spruiten 500 gram 0.49
Vitamine bommetje grote Kiwi’s 5 voor 0.99

Zoete Witte Druiven 500 gram 0.75
Bij besteding vanaf 10 euro GRATIS VLIEGER!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Vol Smaak!!  Vol Smaak!!  

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

ZELHEM  vr.pr. q 368.000,- k.k.

Hummeloseweg 46B - Aan de rand van het
dorp gelegen, royaal HALFVRIJSTAAND WOON-
HUIS met aangebouwde garage en tuin op het 
zuiden.Bj. 2007.Inh.430 m³.Perc.opp. ± 375 m².
Beg. grond v.v. vloerverwarming en bekleed 
met gepolijste DUOMO tegelvloer. Fraaie hoek-
keuken, v.v. diverse inbouwapparatuur.
Badkamer en toilet uitgevoerd met kwalitatief,
hoogwaardige materialen. Garage uitgevoerd  
in spouwmuren en voorzien van verwarming.

ZELHEM  vr.pr. q 209.000,- k.k.

Koeriershoek 9 - Aan rustig hofje gelegen 
ruime UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING  
met zonnig gelegen achtertuin, vrijstaande 
stenen berging en achterom. Bj. ± 1983.
Inh. woning ± 365 m³. Perc.opp. 160 m².
Aan de achterzijde 1,40 meter uitgebouwd.
Recentelijk zijn keuken, laminaatvloer op de  
beg. grond en cv-ketel vernieuwd. Parkeer-
gelegenheid voor de deur. Kindvriendelijke 
woonomgeving.
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W 
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W 
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BEHANG VOOR ELK VERTREK 

Welke inrichting u ook heeft, er is 

altijd een passend behang. De ver-

scheidenheid is enorm. In dessins; 

indrukwekkend of juist heel subtiel, 

maar ook in kleur, in uni’s of streep. 

Er zijn ook collecties gebaseerd op 

natuurlijke materialen of met struc-

turen. Wij kunnen u altijd adviseren en 

laten u de behangcollecties zien die 

exact aansluiten bij uw woonideeën. 
Behang Eijffinger Uni Royal, 
vanaf 27,95 per rol. 

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

Tot en met zaterdag
31 oktober a.s.

20% korting
op al het behang
Zowel voorraad als op bestelling.

OA E R B I CS

NORDIC  WALKING
cursussen in Ruurlo

de 1e cursus start op
DONDERDAGMIDDAG 5 NOVEMBER

de 2e cursus start op
ZATERDAGOCHTEND 7 NOVEMBER

Inl. en aanmeldingen: tel. 0573-453354
Info: gerlandegude@hetnet.nl
Website: www.aerobicdancecentreruurlo.nl

Informeer naar de herhalingslessen nordic
walking en privelessen nordic walking.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

BL A D E R E N
J A N W A G E N V O O R T

27-07-2009 11:24:

Menu voor 2 personen met het boek Bladeren van Jan Wagenvoort 75,00

Samen eten & blader enSamen eten & blader en

menu

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Voorgerechtenpaletje van Ellens wildspecialiteiten:

parfait van fazant met gecarameliseerde appel

Wildkroketje met een bloedworst mayonaise

Wildbouillon met garnituur van paddestoelen

Combinatie van wildzwijnshaas en zwijnsrack
met een saus van provinciaalse kruiden

of

Biefstuk van hert met een saus van vlierbessen

Kaneelparfait gelegd op karmozijnpeer hierbij een

bolletje perensorbetijs

Unieke aktie! Waarde € 22,95.
Slechts 100 exemplaren.

Reageer snel!
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Het was Bernard Freriks, die in 1956 in
het daarvoor in Groenlo gevestigde
taxibedrijf en later autobedrijf Kiens
overnam en daarmee de basis legde
voor het nog altijd alom bekende auto-
mobielbedrijf van heden ten dage. Het
dealerschap van BMW kreeg Freriks in
1961 en daardoor mag het bedrijf gere-
kend worden tot de eerste tien BMW-
dealers van Nederland. In 1999 vond
de overdracht plaats aan de Smudde
Groep. "Het feit dat de naam Freriks
nog tien jaar verbonden is gebleven
aan het bedrijf, heeft enkel en alleen
te maken met de goede naam die men
had en nog steeds heeft in geheel Ne-
derland", aldus Tim Segerink en Arno
Reinders eensgezind. 

"Freriks staat van oudsher bekend als
een bijzonder betrouwbaar bedrijf,
waarbij service, kwaliteit en klant-
vriendelijkheid de hoogste prioriteit
hadden en nog steeds hebben. Zelfs op
zon- of feestdagen kon men bij ‘pech-
gevallen' een beroep doen op de firma

Freriks. Tegenwoordig kunnen de
klanten indien gewenst gebruik ma-
ken van de zogenaamde BMW service-
pas die bij hun auto hoort. Hiermee
kan men 24 uur per dag en dat gedu-
rende alle zeven dagen in de week
worden geholpen. De destijds door
Freriks verleende service had tot ge-
volg dat men overal de klanten had
wonen en dat was niet alleen in het
gebied van Deventer tot Doetinchem
en van Lochem tot Zutphen, maar in
geheel Nederland. De loyaliteit van de
klant richting het bedrijf is altijd bij-
zonder groot geweest. En hierin is
geen enkele verandering gekomen. Er
is nog steeds sprake van een grote
groep trouwe en tevreden klanten,
hetgeen met name het gevolg is van
een goede en degelijke benadering en
omgang. Het is dus niet zo verwonder-
lijk dat er daardoor een grote en trou-
we klantenkring is opgebouwd. Wat
echter wel veranderd is ten opzichte
van de eerdere periode Freriks, is de
verkoopmethodiek. Deze heeft voor-

namelijk door de komst van het inter-
net vanzelfsprekend een grote veran-
dering ondergaan. Belangstellende ko-
pers komen nu veel beter voorbereid
de showroom binnen wandelen. Door
eerst internet geraadpleegd te hebben,
weet men precies wat men wil heb-
ben. De tijden waarin men langs lange
rijtjes auto's liep om er eentje uit te
zoeken, is daarmee bijna verleden tijd.
Wat verder toch wel veranderingen
met zich heeft meegebracht, zij het in
positieve zin, zijn zaken als de milieu-
wetgeving en de komst van een grote
diversiteit aan beschikbare modellen."
Binnen de vestiging Groenlo van de
Smudde Groep zijn tien medewerkers
werkzaam, die gezamenlijk één team
vormen. Het voordeel van een zoge-
naamde groepsconstructie is dat men
te allen tijde de beschikking heeft over
een grote diversiteit aan nieuwe en ge-
bruikte auto's. Tevens beschikt de
Smudde Groep over een groot aantal
demonstratiemodellen. En deze mo-
dellen variëren van Mini tot BMW X5.
Verder zal vanaf 24 oktober a.s. het
modellenprogramma worden uitge-
breid met de BMW X1 en de BMW 5 Se-
rie GT. Een nieuw segment waarin
BMW opnieuw de maatstaf vormt.
Er zijn derhalve voldoende redenen
aanwezig om te veronderstellen dat de
toekomst voor BMW en Smudde
Groenlo met vertrouwen tegemoet
kan worden gezien.

Voor meer informatie: 
zie www.smudde.nl!

Naamsverandering gaat gepaard met metamorfose van showroom en receptie!

BMW Freriks in Groenlo 
heet nu definitief BMW Smudde

Na een periode van tien jaar is besloten om het niet alleen plaatselijk,
maar ook regionaal en landelijk erg bekende automobielbedrijf BMW
Freriks-Smudde in Groenlo voort te zetten onder de naam BMW Smudde. 
Als gevolg hiervan heeft de uniformiteit binnen de Smudde Groep met
vestigingen in Almelo, Enschede en Groenlo zijn beslag gekregen. Tegelij-
kertijd hebben de showroom en de receptie aan de Winterswijkseweg in
Groenlo een facelift ondergaan. 
Met een tweetal medewerkers, te weten: vestigingsmanager Tim Segerink
en verkoopadviseur Arno Reinders van de vestiging Smudde Groenlo pra-
ten wij over deze laatste veranderingen, alsmede over de modellenreeks
van BMW. Dit laatste in het bijzonder vanwege de introductie van de twee
allernieuwste modellen: BMW X1 en BMW 5 Serie GT.

Een gedeelte van het team van BMW Smudde in Groenlo met rechts vestigingsmanager Tim Segerink.

Simon Bargeman en Felix Wolbert na-
men op 26 september in Amsterdam
deel aan het Nederlands Kampioen-
schap voor studenten. Bargeman reed
in een sterk deelnemersveld van Eli-
ten, Junioren  en Amateurs naar een
33e plaats. De renner uit Vorden was
tevreden met dit resultaat. ¨Ik wist
van te voren dat ik in dit deelnemers-
veld weinig kans zou maken op de
overwinning. Ik kon het peloton ech-
ter goed volgen.¨ Felix Wolbert was
de week voor de wedstrijd ziek ge-
weest en moest de strijd negen ron-
den voor het einde staken. Op 3 okto-
ber streek RTV Vierakker-Wichmond

in Hoogezand-Sappemeer neer voor
het Nederlands Kampioenschap voor
clubploegen. Rens te Stroet, Ralf Vos,
Martijn Versteege, Peter Makkink en
Simon Bargeman zetten een tijd van
1 uur, 10 minuten en 40 seconden op
de klok en eindigden hiermee op een
59e plaats. ¨Meer zat er dit jaar he-
laas niet in¨, verklaarde Makkink na
afloop van de wedstrijd. ¨Door enkele
afzeggingen, konden we niet het
sterkste team opstellen. Bovendien
stonden sommige renners uit onze
ploeg niet fit aan de start. Storm en
regen maakten de wedstrijd nog eens
extra lastig.¨ 

VELDSEIZOEN
Het einde van het wegseizoen vormt
het startschot van het veldseizoen. De
renners van RTV Vierakker-Wichmond
rijden de komende maanden diverse
crosswedstrijden. Thijs van Ameron-
gen uit Vorden reed op 4 oktober in het
Italiaanse Treviso. In een internatio-
naal gezelschap reed hij naar een 24e
plaats. Vorige week reden diverse ren-
ners van Vierakker-Wichmond in Har-
denberg de eerste wedstrijd van de jaar-
lijkse GOW-competitie. Simon Barge-
man werd in de categorie Elite/Belof-
ten 5e. Erik Bouwmeester reed bij de
Masters 40+ naar een 12e plaats, terwijl
Bert Kromkamp in dezelfde wedstrijd
als 23e eindigde. Bij de Masters 50+
wist Garjo Kamphuis een zeer verdien-
stelijke 5e plaats in de wacht te slepen.

Renners RTV sluiten wegseizoen af
De wielrenners van RTV Vierakker-Wichmond hebben vorige week het
wegseizoen afgesloten. De afgelopen weken verschenen de renners nog in
diverse wedstrijden in Nederland aan de start.

Iedere deelnemer mag ten hoogste
drie verhalen inzenden. Ze mogen
worden geschreven in het standaard-
Nederlands, maar bij voorkeur in één
van de streektalen van Achterhoek en
Liemers. Het thema is ‘Oorlog en vre-
de’. Het dient te gaan om fictie, niet
om herinneringen aan de oorlog. De

verhalen mogen niet eerder zijn gepu-
bliceerd in boekvorm, tijdschrift of
krant. De verhalen moeten vóór 1 fe-
bruari 2010 worden ingezonden naar
het Staring Instituut, Postbus 686,
7000 AR Doetinchem. Een deskundige
jury zal de inzendingen beoordelen.
De beste inzendingen worden be-
kroond met een 1e prijs van € 250,--,
een 2e prijs van € 125,-- en een 3e prijs
van € 50,--.
U kunt een wedstrijdreglement opvra-
gen bij het Staring Instituut. U kunt
het reglement ook raadplegen op
www.staringinstituut.nl, de website
van het instituut.

Schrijfwedstrijd Staring
Instituut
Samen met de Dialectkring Achter-
hook en Liemers en de Vereniging
Vrienden van de Streektaal veur Lo-
chem en umgeving organiseert het
Staring Instituut een schrijfwed-
strijd voor (voormalige) inwoners
van de Achterhoek en de Liemers.

 

 

Concert Jongerenwerkgroep
Roemenie
Op zondag 8 november om 14.30 uur organiseert de JongerenWerkgroep
Roemenië in de Willibrorduskerk in Hengelo een concert. De opbrengst
komt ten goede aan de projecten waaraan de jongelui en hun begeleiders
in 2010 in Roemenië zullen werken en de reis daar naartoe. Kaarten kos-
ten 5 euro in de voorverkoop. Voor aanvang van het concert in de kerk be-
taalt de luisteraar voor een toegangskaart 7,50 euro. Er zal een verloting
zijn en er worden beelden vertoond van de reis die deze zomer is ge-
maakt. Dit keer zullen in ieder geval twee van de jongeren die mee zijn
geweest naar Roemenië van zich laten horen. 

Lisanne Lubbers zingt met het koor Vivids en Izzy Notten zal (met een
vriend) een aantal (christelijke, zelfgeschreven) liedjes rappen. Vivids is
een meidenkoor van maximaal 10 meiden van de muziekschool Doetin-
chem. Ze staat onder leiding van Nicoline Post. Het repertoire van deze
meidenzanggroep loopt van pop tot gospel. De nummers bestaan uit ar-
rangementen  waarin meerstemmige zang afgewisseld wordt met zang-
solo's met instrumentale begeleiding. Er wordt veel aandacht besteed aan
presentatie, choreografie en teambuilding. Er is ruimte voor eigen ideeën
en inbreng van de zingende meiden. 

Vivids is echt iets voor zangeressen vanaf 16 jaar met wat ervaring. Om
tot dit koor te worden toegelaten moeten meiden auditie doen. Dit be-
looft dus wat voor het concert op deze zondagmiddag. Tijdens de kerk-
dienst  in Roemenië en tijdens een bezoek aan de zoutmijnen liet Lisan-
ne de Roemenen horen dat ze goed kan zingen. De Nederlanders wisten
dat al. Izzy heeft onder andere van zich laten horen op camping de Bet-
teld. Hiervan is een filmpje te zien op youtube. Ook zong hij in de dienst
na terugkomst uit Roemenië,waarin de jongelui vertelden over hun erva-
ringen. 

Deze zomer werd aan 3 projecten gewerkt: schilderingen aanbrengen op
de kinderafdeling van het ziekenhuis en het opfleuren van de zalen, een
speeltuin bouwen bij de kerk van de zigeuners en er was een kinderkamp.
Tot tevredenheid van de Roemenen en de jongelui en hun begeleiders
zijn alle drie de projecten afgerond, maar…  Er is nog meer te doen en
daar hebben we ieders steun weer hard voor nodig. Het concert is één van
de vele activiteiten die de JWR organiseert om geld bijeen te sprokkelen. 

Zo is er zaterdag 31 oktober de mogelijkheid uw auto te laten wassen.
Tussen 9.00 uur en 16.00 uur is er een wasstraat naast de nederlands
hervormde kerk in Hengelo alwaar de auto glanzend en de chauffeur
glunderend vandaan komt.

Vaak zijn deze dieren op campings of
bedrijfsterreinen geboren en hebben
in de eerste levensperiode te weinig
contact met mensen gehad, waardoor
ze schuw gedrag vertonen. Bij "buiten-
plaatsen"denken we aan maneges,
boerderijen of andere locaties in het
buitengebied. Met toezicht en wat

bijvoeren kunnen deze muizenvan-
gers qua karakter gewoon zichzelf zijn
en krijgen ze een 2e kans.Bovendien
zijn ze gesteriliseerd of gecastreerd,
zodat ze niet voor nageslacht kunnen
zorgen. De Dierenbescherming trekt
zich het lot van deze dieren erg aan.
Wij vragen geen geldbedrag en bren-
gen ze bij u thuis.

Wanneer u een "buitenplaats"voor
deze dieren wilt aanbieden, dan kan
men contact opnemen met Diny te
Velthuis, tel. (06) 20 31 14 64.

Gezocht een nieuw thuis
Dierenbescherming OverGelder is
op zoek naar zogenaamde "buiten-
plaatsen" voor katten. Het gaat om
katten met een gebruiksaanwij-
zing.
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• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur. Antiquair-Juwelier de Tijd

• Reparatie van al uw goud en zilver
• Taxatie
• In- en verkoop goud en zilveren sieraden

Bij aanschaf van 18kt Aurodesign trouwringen 
gratis trouwauto.

Juwelier de Tijd
Uw veelzijdige juwelier

Doctor Hubernoodtstraat 34
Doetinchem
Tel.: 0314-392066
Mob.: 06-12595844

www. juwelierdetijd.nl

Voor informatie, reserveringen 
of een afspraak kunt u bellen naar: 
0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

Entree € 7,50 p.p.

LOCATIE

• Beijer Besselink Bruidsmode

• Heezen Mannenmode

• Jurgen Pillen Fotografie

• Albert Bakker Video

• van Eerden Juwelier - Goudsmid

• Bloemen en cadeaus

 ’t Keyzertje

• Oriflame

• B.VIP.M Entertainment

• De Radstake

• Stalhouderij Debbinkhof

• Grafisch Bedrijf Weevers Elna

Deelnemers:

Bruidsshow
Maandag 16 november • aanvang 19.30 uur

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

Iedere laatste woensdag van de maand

live muziek

Vrijdag 28 oktober 

Groundhog
Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

KOOPZONDAG 25 OKT.
11.00 - 17.00 uur

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

 

Homeopathie haalt het
beste uit uzelf !

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat

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

NVKH Geregistreerd/Vergoeding door zorgverzekeraars

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

www.deklassiekhomeopaat.nl
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Arjan: ‘Uit onderzoek is aangetoond
dat de fitnessmarkt in Nederland de
afgelopen jaren sterk is gegroeid. En
dat zal de komende jaren ook wel zo
blijven. Mensen die een sportschool
bezoeken, willen niet alleen hun con-
ditie op peil houden, maar bovenal
willen zij sporten op een tijdstip dat
hem of haar het beste uitkomt. 

De één s’morgens om negen uur, de
ander bijvoorbeeld ‘s avonds om negen
uur. En die mogelijkheid is er. Dat de
‘markt ‘ is gegroeid komt mede door-
dat de overheid het sporten steeds
meer stimuleert. Er komen hier weke-
lijks circa 2500 mensen sporten. Som-
migen één keer per week, de meeste
meerdere keren, soms elke dag. We
hebben hier jeugd vanaf 4 jaar, terwijl
de oudste sporter 88 jaar is.

Voor de ‘ oudere ‘ mensen zijn er spe-
ciale senior- lessen die o.m. bestaan uit
eerst een warming up (bewegen op
muziek) waarna een ‘rondje’ in het fit-
ness circuit wordt gedraaid. We wer-
ken volgens een bepaald clubconcept.
De mensen die hier sporten worden
lid van de sportschool. Dan heb je in
feite een abonnement voor het volgen
van alle lessen, gratis gebruik van sau-
na en zonnebank, gratis frisdrank en
koffie. Ook kan men in het hier naast
gelegen squashcentrum gratis squas-
hen. Dat is allemaal bij het abonne-
ment inbegrepen’, zo zegt Arjan De-
mers die onlangs het squashcentrum
Vorden heeft aangekocht. Door de ge-
kozen formule is de belangstelling
voor het squashen flink toegenomen.
Bij Strada Sports is ook een aparte
ruimte voor de judosport. 

De ouders van Arjan Demers runden
destijds in Lochem een sportschool.
Na het overlijden van zijn vader, zette
zijn moeder het bedrijf voort. Arjan: ‘
Op gegeven moment heb ik het weer
van mijn moeder overgenomen. Ik
had toen juist mijn CIOS opleiding
achter de rug’, zo zegt hij. 

Enkele jaren later kon Arjan Demers
aan de Burgemeester Galleestraat een
pand huren, waarin hij toen in Vorden
de sportschool ‘Strada Sports’ begon.
Arjan: ‘De sportschool liep zo goed dat
ik op zoek moest naar een grotere
ruimte. Juist toen bleek Indoor Sports
(eigenaar Jaap Hesselink) te koop. Dat
hebben wij toen aangekocht en zijn
we met Strada Sports naar deze plek
verhuisd.

Dat vergde in het begin toch wel de
nodige aanpassingen. Twee sportscho-
len, verschillende culturen, andere
sfeer en dan plotseling bijvoorbeeld
lessen met 40 personen, terwijl wij
juist groepen van circa 20 personen
gewend waren. Kort na de overname
hebben we de sportschool deels ver-
bouwd (o.m. uitbreiding fitnessruim-
te) terwijl ook het lesaanbod werd ver-
groot. 

Invoeren van het ‘cardiotheater’ (car-
diotraining, fietsen, wandelen e.d.)
Sporten en onderwijl TV kijken, in-
spanning en ontspanning tegelijk’, zo
zegt hij. Sinds Strada Sports is uitge-
breid ontbreekt het Arjan Demers aan
tijd om zelf ook dagelijks les te geven. 

Arjan: ‘We hebben hier 22 man (op
parttime basis) aan het werk die van
s’morgens vroeg tot s’avonds laat les
geven. Ik doe zelf nog wel een ‘stukje’
begeleiding. De meeste tijd wordt in-
gevuld met het managen van de sport-
school, het afhandelen van de financi-
ële zaken, receptie e.d. ‘.

Strada Sports viert verbouwing
met open dag

Spieren in beweging

Na het sporten gratis koffie

Dit blijkt uit een onderzoek van Uni-
versiteit Wageningen naar de resulta-
ten van de cursus Evenwicht. In de pe-
riode 2004 tot en met 2008 hebben
121 kinderen uit de Achterhoek deel-
genomen aan de cursus. Mede dankzij
de goede resultaten hebben de Achter-
hoekse gemeenten besloten om de fi-
nanciering van de cursus in 2009
voort te zetten.

De cursus Evenwicht is bedoeld voor
kinderen van 9 tot 12 jaar met overge-
wicht en hun ouders. De cursus wordt
verzorgd door een jeugdverpleegkun-
dige van GGD Gelre-IJssel en een dië-
tist van Sensire/Yunio. De cursus be-
staat uit 13 bijeenkomsten van ander-
half uur; de kinderen zijn alle 13 bij-
eenkomsten aanwezig en de ouders
zijn 8 bijeenkomsten aanwezig. De
kinderen en hun ouders leren van al-
les over gezond eten en bewegen. Ze le-
ren hoe een gezonde maaltijd eruit

ziet en welke dingen minder gezond
zijn. Daarnaast leren ze heel veel over
bewegen. De kinderen ontdekken dat
bewegen niet alleen gezond is, maar
vooral hartstikke leuk. Tijdens 4 cur-
susbijeenkomsten gaan de kinderen
onder leiding van een fitnessdocent
anderhalf uur sporten. In Terborg is
dat in het Sport & gezondheidscen-
trum Physique. In Groenlo is dat bij
Van Emden Sport. De overige cursus-
bijeenkomsten gaan de kinderen ook
altijd even bewegen, lekker naar bui-
ten en actief aan de slag! Als extraatje
krijgen alle kinderen die meedoen
aan de cursus Evenwicht een rondlei-
ding door het stadion van De Graaf-
schap in Doetinchem.

Binnenkort start weer een cursus
Evenwicht in Groenlo en een cursus
Evenwicht in Ter-borg. U kunt uw
kind hiervoor nog aanmelden bij GGD
Gelre-IJssel. Meer informatie over de
cursus staat in de folder 'Evenwicht'.
Deze folder kan gratis aangevraagd
worden bij GGD Gelre-IJssel, afdeling
jeugdgezondheidszorg. Per telefoon:
(088) 443 37 03 of via e-mail: 
secretariaatjgz@ggdgelre-ijssel.nl

Ook voor verdere informatie kunnen
geïnteres-seerden contact opnemen
met GGD Gelre-IJssel.

Cursus evenwicht succesvol
De cursus Evenwicht van GGD Gel-
re-IJssel en Sensire/Yunio boekt
goede resultaten. Bij zestig procent
van de cursuskandidaten neemt
het overgewicht tijdens de cursus
af. En bij zeventig procent van de
cursuskandidaten is 2 jaar na de
cursus het overgewicht zelfs nog
verder afgenomen.

De gemeente (een van de 48 Remon-
strantse Gemeenten in ons land) be-
staat al sinds 1879. Ook het huidige
kerkgebouw, in 1905 herbouwd na een
grote brand, is al weer op leeftijd en
vraagt aandacht. Het onderhoudsfonds
moet niet alleen voorzien in het onder-

houd, maar ook in noodzakelijke aan-
passingen. Op het programma staan
o.m. het beter toegankelijk maken van
de ingang voor rolstoel- en rollator-ge-
bruikers, het vervangen van versleten
kozijnen en het aanbrengen van dub-
bel glas. Er is op de markt van alles te
koop: jams, chutneys, gebak, planten
en talloze cadeauartikelen Verder een
keur aan tweedehands boeken In een
koffiehoek kan men zijn zaterdagse
boodschappentour onderbreken voor
een kop koffie, thee met gebak of war-
me soep, die men ook verpakt mee
naar huis kan nemen. 's Middags zul-
len er activiteiten voor kinderen zijn,
met hen zal onder andere een hallow-
een lantaarn gemaakt worden.Er zijn
in de kerk ook regelmatig exposities
van beeldende kunstenaars. Tijdens de-
ze herfstmarkt zijn er beelden van Han-
ke Wiegand en schilderijen van Christi-
ne Wiegand-Otten te bezichtigen.

Herfstmarkt in Remonstrantse kerk
in Lochem
De Remonstrantse Gemeente Lo-
chem-Zutphen organiseert zater-
dag 31 oktober tussen 10.00 en 16.00
uur in de Remonstrantse kerk aan
de Emmastraat 10 in Lochem een
herfstmarkt, terwijl er vanaf 14.00
uur allerlei activiteiten voor kinde-
ren worden georganiseerd. Dit ter
ondersteuning van het onder-
houdsfonds van haar 100 jaar oude
kerkgebouw. De gemeente heeft
haar kerkgebouw in Lochem, maar
heeft haar leden verspreid over de
heel noord-Achterhoek, van Zut-
phen tot Winterswijk.

Mede door zijn mixkwaliteiten mocht
hij dit jaar de cd "De Broertjes goes
après ski" maken. Deze 'broertjes', die
bekend zijn van hun gelijknamige tv
programma bij v8 en straks Veronica,
lieten Raymond niet geheel zonder
succes hun cd mixen. Als resident dj

van café Bloopers in Zwolle weet Ray-
mond wekelijks de tent op zijn kop te
krijgen. Daarnaast is hij ook nog weke-
lijks in het land te horen en te zien
met zijn eigen drive in show en na-
tuurlijk de solo boekingen. 
In 2002 won Raymond zelfs de pu-
blieksprijs en de 2e prijs bij de Natio-
nale café dj contest. In een stampvol
café Jantjes verjaardag in Amsterdam
wist het publiek hem aan te wijzen als
de beste dj-entertainer van Nederland.
Steeds vaker is Raymond, mede door
deze wedstrijd, in het land te vinden
als DJ. Van feestcafé tot discotheek en
van (bedrijfs)feest tot evenement. Ray-
mond zet zich altijd voor 200% in om
de mensen te vermaken.
Zaterdagavond 24 oktober is hij in
"De Zwaan" te Hengelo te beluisteren,
zie ook de advertenties elders.

DJ Le Fèvre, de ‘speedy’ mixex
in "De Zwaan"
Raymond, zoals zijn voornaam
luidt, is een echte snelheidsduivel
als het op mixen van plaatjes aan
komt. Hij weet als geen ander de di-
verse plaatjes aan elkaar te mixen
zonder dat ook maar iemand door
heeft dat alweer de volgende plaat
op staat. Juist door zijn perfecte
mix van meest uiteenlopende pla-
ten als dance-, disco- en feestmu-
ziek weet hij veel respect af te dwin-
gen Gecombineerd met microfoon
weet hij de mensen op te zwepen.

Ook nu moet elke ontslagaanvraag ge-
controleerd worden, bijvoorbeeld of
werknemers in de juiste volgorde voor
ontslag worden voorgedragen. Om

werknemers bij te praten over wat ze
in dergelijke gevallen wel of juist niet
moeten doen en wat hun rechten en
plichten zijn, houdt FNV Bouw op
maandag 26 oktober een informatie-
avond. De (gratis) bijeenkomst is be-
doeld voor zowel leden als niet-leden
in het district Oost-Gelderland en
wordt gehouden in Zalencentrum De
Radstake in Heelweg en begint om
19.30 uur.

FNV adviseert werknemers over crisis
Nooit zomaar akkoord gaan met
ontslag. Hoe duidelijk het ook is
dat je werkgever met een gebrek
aan orders kampt. Dat is één van
de adviezen die FNV Bouw werkne-
mers geeft tijdens de kredietcrisis.

EIGEN TOON
Meike Veenhoven schrijft en vertolkt
'liedjes van weemoed en andere gevoe-
ligheden. Liedjes die achterom kijken,
die met een mengeling van verbazing
en melancholie de dingen nakijken
die onherroepelijk voorbij gaan. 

Maar ook liedjes die glimlachen om
hun eigen romantische verlangen, die
koesteren wat had kunnen zijn.' Meile

begeleidt zichzelf op piano en accor-
deon, op 24 oktober zullen haar ook
begeleiden Remko de Landmeter (flui-
ten), Tis Marang (contrabas) en Roelof
Rosendal (percussie).

VAN CONSERVATORIUM TOT REP
EN ROER
Meike Veenhoven (1974, wonend in
Utrecht) studeerde Zang Lichte Mu-
ziek/Muziektheater en Schoolmuziek

aan het Rotterdams Conservatorium.
Ze zong in diverse formaties van de vo-
cale improvisatiegroep VoiceWise tot
de volksmuziekgroep Pendel  en de
Keltische cross-over folkgroep Air Laut.
Ze is te zien in kleine theaters en op
literaire podia. Zo speelde ze op activi-
teiten van het Poëziecircus in Utrecht
en in Amsterdam op het Eindejaarsre-
quiem in de Oude Kerk. In 2005 heeft
ze Rep en Roer Muziektheaterproduk-
ties opgericht. Rep en Roer produceert
o.a. musicals te spelen door kinderen.
Zie ook www.meikeveenhoven.nl

MEER ACTIVITEITEN? 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Theaterconcert Meike Veenhoven
Op zaterdagavond 24 oktober treedt Meike Veenhoven op in de prachtige
Westerholtzaal van kasteel Hackfort. Vooraf aanmelden is noodzakelijk,
wegens de te verwachten grote belangstelling is tijdige reservering aan te
bevelen! Aanmelding kan via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch
via de Ledenservice, T 035 655 99 55.
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Al aan het begin van de middag begon
de pret met een theatervoorstelling
van Wir-War onder het genot van kof-
fie, limonade en cake. Daarna werden
de verschillende workshops uitgelegd.

In groepen genoten de kinderen van
theater Wir-War die de kinderen bege-

leidde met muziek, spel en bewegen,
konden ze dammen onder leiding van
damclub Hengelo, keken ze naar de
poppenkast door Louise Rewinkel,
schilderden met een kunstenaar en
maakten hapjes en saucijzenbroodjes
voor het buffet met Mart Riethorst
van Ons Huis. De kinderen beleefden

veel plezier aan de verschillende acti-
viteiten. Tot slot werd in de grote zaal
afgesloten met een voorstelling van
Wir-War, lekker drinken en de zelfge-
maakte hapjes.

Natuurlijk werd de vele medewerkers,
vrijwilligers en het bestuur hartelijk
bedankt voor hun inzet. De kinderen
lieten vol trots hun schilderij zien en
namen ook hun knutselwerk, koks-
muts en saucijzen mee naar huis.

Stichting Handikids Bronckhorst

Waanzinnig leuke workshopmiddag

In dorpscentrum Ons Huis in Hengelo Gld. werden zaterdag 17 oktober jl.
activiteiten georganiseerd door de Stichting Handikids Bronckhorst.
Meer dan 50 kinderen beleefden een waanzinnig leuke workshopmiddag.

Een zaal vol genietende kinderen tijdens de voorstelling van Wir-War.

Volgens de gemeente Bronckhorst
past de zorgboerderij niet in het be-
stemmingsplan en is deze gesloten.
Stal Rozerood is een kleinschalige

zorgboerderij voor kinderen met veel-
al een stoornis in het autistisch spec-
trum. Zij bieden agrarische activitei-
ten aan voor kinderen zoals het ver-

zorgen van dieren en het onderhou-
den van een moestuin. Op de parkeer-
plaats was een huifkar, een aantal kin-
deren, ouders en een aantal dieren.
Onder de aanwezige bezoekers was
ook wethouder Ab Boers die in ge-
sprek ging met afgevaardigden van
zorgboerderij Stal Rozerood.

Afgelopen woensdag hield zorgboerderij Stal Rozerood uit Vorden een
protestactie op de parkeerplaats bij de ingang van het gemeentekantoor
van Bronckhorst.

Wethouder Ab Boers (tweede van rechts) in gesprek over de ontstane situatie.

In oktober en november worden er in
de bibliotheken in de regio voorlich-
tingsbijeenkomsten gehouden in sa-
menwerking met Sensire. Een ver-
pleegkundige meet kosteloos uw
bloeddruk en bloedsuiker op en u
kunt laten vaststellen of uw leefstijl
reden is om u zorgen te maken over
uw gezondheid. Kortom: leven we wel
zo gezond als we zouden willen?

In alle bibliotheken in de Achterhoek
is een Gezondheids Informatie Punt
(GIP) aanwezig. 
Het GIP omvat boeken, tijdschriften,
folders, brochures en cd-roms en ten-
toonstellingen over actuele gezond-
heidsonderwerpen worden in het GIP
gepresenteerd. Verder vindt u hier in-
formatie en folders van gezondheids-
instellingen in de regio en hun activi-
teiten.

Dinsdagochtend 27 oktober is de gra-
tis check van 10.00 tot 11.30 uur in de
vestiging Doetinchem. 

Dinsdagmiddag 10 november kunt u
tussen 14.00 en 15.30 uur terecht in de
vestiging Vorden en op donderdag-
middag 12 november kunt u zich tus-
sen 14.00 en 15.30 uur laten controle-
ren in de vestiging Zelhem.

Bent u wel zo gezond als u denkt?

Gratis Gezondheidscheck 
bij bibliotheek
Een gezonde leefstijl bevordert een
goede gezondheid. Roken is onge-
zond en we moeten voldoende be-
wegen. Maar er zijn veel meer as-
pecten die van invloed zijn op een
(on)gezonde leefstijl. Gelukkig kun
je veel doen om gezond te blijven,
als je maar weet waar je op moet
letten. Het gezondheidsconsult is
dé manier om tijdig problemen te
signaleren.

Groundhog is een 4-mans bluesrock
band met lekkere rechttoe rechtaan
nummers. De vier bandleden hebben
al heel wat jaartjes muziek gemaakt
en staan graag op het podium om hun
liefde voor de muziek te delen met het
publiek. Bij het horen van namen als
Julian Sas, Joe Bonamassa, Popa Chub-
by, Stevie Ray Vaughan en Bugs Hen-
derson gaat bij menigeen het bloed
sneller stromen. Groundhog trakteert
het publiek op stevige covers overgo-

ten met een eigen Groundhog sausje.
In 2006 dook de band de studio in om
de CD ‘Goin' down to Willie's’ op te ne-
men. Het werd een gevarieerde mix
met 11 nummers uit het Groundhog
repertoire die een goed beeld geven
van het repertoire van de band.

De band bestaat uit; Gerard Kolden-
berg (zang), Bram Reinders (gitaar),
Hugo Bosma (bas) en Bert van der Wei-
de (drums).

Groundhog bij ‘de Tol’

Ook dit winterseizoen is er iedere laatste woensdag van de maand weer
live muziek in café ‘de Tol’. Woensdag 28 oktober begint het seizoen met
een optreden van de Twentse bluesrockformatie Groundhog. Het optre-
den begint om 21.00 uur. De toegang is gratis.

De eerste rijders in de klasse Inters,
gaan zaterdagmorgen al om 9.00 uur
vanaf de locatie van de voetbalvereni-
ging Ratti aan de Eikenlaan in het
buurtschap Kranenburg van start.Van-
wege een ingrijpende verbouwing kan
de VAMC dit jaar namelijk geen ge-
bruik maken van haar eigen clubge-
bouw. Ratti stak vervolgens de helpen-
de hand toe. In totaal komen in de ver-
schillende klassen ongeveer 250 rij-
ders aan de start. 

De coureurs gaan eerst richting het
buurtschap Delden om daarna via het
Medler (tijdcontrole) hun weg richting
het Galgengoor te vervolgen om daar-
na weer op de Kranenburg terug te ke-
ren. De lengte van de zeer gevarieerde
route over akkers, bos- en zandpaden
bedraagt 63 kilometer. De klasse in-
ters rijden vier ronden. De nationale
klassen en de daglicenties rijden drie

ronden. In het parcours zijn drie klas-
sementsproeven met tijdopname op-
genomen t.w. crossproef 1 aan de Kos-
tedeweg/ Bekmansdijk, crossproef 2
op het Delden- circuit en crossproef 3
aan de Mosselseweg. 

De organisatie heeft ook dit jaar weer
medewerking ontvangen van de plaat-
selijke overheden en politie, de grond-
eigenaren en mensen die aan de route
wonen. Ook is men de EHBO afdeling
Vorden, KNMV officials, sponsoren,
grondverzetbedrijven alsmede de be-
woners uit de Kranenburg dankbaar
voor hun medewerking. Amel Advo-
caat uit Noordeloos en Erald Lammer-
tink uit Rijssen zijn de favorieten inde
inters E 1 klasse. 

Erwin Plekkenpol uit Vorden en Mark
Wassink uit Lochem behoren tot de
kanshebbers in de klasse inters E 3. Bij
de clubteams is het team van de orga-
niserende VAMC De Graafschaprijders
de te kloppen ploeg. Het clubteam be-
staande uit Erwin Plekkenpol, Mark
Wassink, Amel Advocaat en Ismo ten
Velde, staat onder leiding van Joke Bul-
ten. De twee voorgaande wedstrijden
werden door de Graafschaprijders ge-
wonnen.

Oost Gelderland Rit telt mee 
voor het Nederlands kampioenschap
Zaterdag 24 oktober organiseert de
VAMC De Graafschaprijders de
‘Oost Gelderland Rit’, een enduro-
rit die meetelt voor het Nederlands
kampioenschap. Inclusief de eigen
clubleden zijn er deze dag circa 125
personen in touw om alles in goe-
de banen te leiden.

Protestactie zorgboerderij Stal Rozerood
bij gemeentekantoor

In deze dienst zal mevrouw Gerrie Zemmelink voorgaan.
Zij is een zus van de heer W. Zemmelink, die iedere week op
radio ideaal te beluisteren is. De voorbereidingen zijn nog
in volle gang. Een ieder wordt voor deze dienst uitgenodigd.

Vierde zondag dienst in de Veldhoek
Op zondag 25 oktober is er een vierde zondag dienst in
de goede herder kapel in de Veldhoek. 
Aanvang 10.15 uur.
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Deze lijst geeft een mooi beeld van de
woon- en leefsituatie aan het begin
van de vorige eeuw. Status, beroep en
vaak het adres konden er van afgeleid
worden. Daarnaast geeft die telefoon-
lijst ook informatie over de openings-
tijden van het telefoonkantoor, zodat
tevens een idee kan worden verkregen
wanneer de mensen die geen telefoon
hadden gebruik konden maken van
de publieke telefoon. Het was duide-
lijk een andere tijd als we dat vergelij-

ken met nu, waarin bijna iedere Ne-
derlander met een mobiele telefoon
rondstapt. Op de foto het gemeente-
huis met telefoonnummer 10 en het
postkantoor in Vorden, waar men in
de ‘openbare spreekcel’ tijdens de vol-
gende diensturen terecht kon: Werk-
dagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--
nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen:
van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot
2.-- nm. De voormalige gemeente Vor-
den kende in 1915 de volgende zelf-

standige telefoonaansluitingen: 7 Al-
bers, J.W., Winkelier; 24 Ark, H. v.,
Smid en rijwielhandelaar; 14 Boeren-
leenbank; 11 Borch, Baron A.S.J.W. v.d.;
1 Borch v. Vorden, W.F.E. Baron v.d.; 17
Crol v. Stolk, Mevr. Wed. S.; 23 Deca-
nije, J., Varkenskoopman; 12 Drukkerij
Bieleman; 25 Emsbroek, G., Kopersla-
ger; 26 Emsbroek, H.B., Rijwielhandel;
3 Garretsen, Fa. G.J.; 10 Gemeentehuis;
15 Gotink, H.J., Kolon. waren en voede-
rart., Dorpstr.; 8 Hassink, G.W., Koop-
man; 2 Hôtel Ensink; 13 Kost, A.C., In
comestibles; 22 Lettink, E.J., Rijwiel-
handel;&#8232;4 Looman, Wed. H.H.;
18 Lulofs, C., Arts; 19 Mourik, W.F. v.,
Apotheker; 16 Numans, R., Notaris; 6
Poessebosch, Fa., Vleeschwarenfabr.;
21 Quarles v. Ufford, Jhr. O., Huize "En-
zerink"; 20 Ringelenberg, E., Horloge-
en geweermaker; 9 Thate, W.J., Huize
"den Bramel”; 5 Zuivelfabriek "Vor-
den". Wilt u ook een oude foto of een
verhaal uit de gemeente Bronckhorst
beschikbaar stellen? 
Stuur of mail uw reactie dan naar Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH Zelhem.
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (110)

In de telefoonlijst uit het jaar 1915 zijn in Vorden de meeste aansluiting
van de huidige gemeente Bronckhorst opgenomen. In vergelijking met de
andere dorpen maar liefst 26 telefoonnummers.

Met schoon en voldoende water wor-
den de primaire levensomstandighe-
den van de bevolking in het noorden
van Ghana aanzienlijk verbeterd. Het
project wordt gerealiseerd met mini-
male overheadkosten, doordat een Ro-
tary-lid regelmatig in dit land komt
om allerlei ontwikkelingsprojecten op
te zetten en te volgen en doordat de
uitvoering in handen ligt van een in
waterbouwkunde afgestudeerde lo-
kaal ingevoerde jongeman.

Rotary Vorden-Zutphen organiseert op
dinsdag 3 november van 18.00- 21.00
uur een wijnproeverij bij hotel Bakker

in Vorden. Dit wordt verzorgd door
wijnhandel Schaapveld uit Zutphen.
Met het smakelijke hapjesbuffet dat
hotel Bakker erbij serveert is, volgens
de organisatie, een smakelijk samen-
zijn gegarandeerd. 

Ter informatie: Wijnhandel Schaap-
veld aan de Pelikaanstraat in Zutphen
is bij de presentatie van de Wijnal-
manak 2010 in Amsterdam gehuldigd
als Wijnspeciaalzaak met het beste as-
sortiment van Nederland. De op-
brengst van de avond gaat naar een
vijfde waterproject in Ghana. De en-
tree voor de wijnavond bedraagt 17,50
euro (op de avond zelf te voldoen).
Iedereen is op deze avond welkom. 

Voor informatie en aanmelding tot 1
november:
wijnproeverijvorden@gmail.com Aan-
melding kan alleen via dit emailadres.

Wijnavond bij hotel Bakker

Ghana waterproject van
Rotary Vorden-Zutphen
Rotary Vorden-Zutphen is momen-
teel bezig met een waterproject in
Ghana. Daar worden met behulp
van de lokale bevolking putten ge-
slagen, pompen gelnstalleerd en
leidingen aangelegd.

Bernadet ziet het liefst verenigingen
en instellingen met hun kraam naar
de Wittebrink komen om de kas van
de vereniging te spekken. Natuurlijk
wordt de Kerstmarkt in een speciaal
kerstsfeertje ingepakt, maar de mu-

ziek zal veelal alternatief zijn en de
kerstman zal zich aanpassen bij die
sfeer.

Belangstellenden voor een kraam op
de kerstmarkt kunnen zich melden bij
café ‘de Tol’, tel. 0314-641808. De kerst-
markt duurt van 16.00 tot 21.00 uur.
Na afloop van de kerstmarkt zal de
band ‘The Hurricanes’ een akoestisch
optreden verzorgen in het café. De toe-
gang is gratis.

Kerstmarkt bij ‘de Tol’
Zaterdag 12 december wordt rond-
om café ‘de Tol’ in de Wittebrink
een kerstmarkt gehouden. Het is
zeker niet de bedoeling om er een
commerciële markt van te maken.

Oude gebruiken herleven op deze dag
waar worst gemaakt wordt op de ouder-
wetse manier en van alles geproefd en
gekocht kan worden. Producten van
varkens, die ter plaatse afgesneden wor-
den door deskundige slagers, die dit be-
roep al jaren hebben uitgeoefend. Er
zijn optredens van het koor Hollands
Glorie uit Winterswijk en de Iessel-
schotsers uit Steenderen terwijl tussen-
door de muziek zal worden verzorgd
door de band van Jan Huuskes. Stand-
houders zorgen ervoor dat er van alles
te zien en te koop is. Voor het publiek is
er uiteraard weer een geslacht varken
op de ladder dat op zijn gewicht geschat
kan worden met voor de prijswinnaars
vleespakketten in diverse prijsklassen.
De aanvang van de slachtvisite aan de
Wolfstraat 5 in Toldijk is 10.00 uur.

14 november 2009

Slachtvisite in Toldijk
Voor de liefhebbers van oude ge-
bruiken en oude gerechten zoals
(bak)bloedworst en balkenbrij bre-
ken weer goede tijden aan. Vlees-
boerderij Garritsen in Toldijk orga-
niseert op zaterdag 14 november
een slachtvisite.

Tijdens de slachtvisite bij Vleesboerderij
Garritsen hangt als vroeger een geslacht
varken op de ladder.

Blues en bluesrock zijn de basis van de
verrassende Achterhoekse band ‘Meet
The Press’ (MTP). De band ontstond al
in 1986 toen een aantal oud-muzikan-
ten elkaar muzikaal vond op de redac-
tie van het dagblad De Gelderlander.
De collega’s vormden puur voor de lol
een band met als uitgangspunt het be-
leven van plezier aan het samen ma-
ken van muziek. De bandnaam herin-
nert nog aan die oorsprong.
De bezetting van de band is in de loop
van de jaren vrijwel geheel gewijzigd,

maar het enthousiasme voor de mu-
ziek bleef. Volgens Huub Kerkhoffs
(zanger en mede-oprichter van de
band) ontwikkelde de band zich in
muzikaal/technisch opzicht sterk,
maar staat het plezier beleven aan het
spelen in een bandje nog steeds voor-
op. “Het is altijd een kick om in een
zaal of kroeg te spelen, maar ook de re-
petitieavonden wil niemand missen."
Meet The Press brengt voor het meren-
deel stevige bluesrock. Het repertoire
bestaat voor een groot deel uit covers

van The Free, Bad Company, Paul Rod-
gers, Gary Moore, Frankie Miller, ZZ
Top en Stevie Ray Vaughan. Meet The
Press bestaat uit Ben Driesse-gitaar,
Toon Brunsveld-gitaar, John Kessels-
basgitaar, Edwin van Londen-drums
en Huub Kerkhoffs-zang. De uitzen-
dingen van live@ideaal.org zijn vrij
toegankelijk voor publiek, maar na-
tuurlijk ook te beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook in
het programma live willen komen spe-
len, kunnen mailen of schrijven naar
Ideaal Radio, Televisie & Internet, t.a.v.
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

Meet The Press bij LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 21 oktober zal de band Meet The Press tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Oeroeg is het verhaal van de vriend-
schap tussen een Indonesische jongen
en de zoon van een Nederlandse admi-
nistrateur op een theeonderneming
in het Nederlands-Indië van voor de
Tweede Wereldoorlog. Geleidelijk
groeien de jongens uit elkaar. Wan-
neer de ik-figuur, de Nederlandse jon-
gen, na een studie in Delft terugkeert
in het Indië dat nog net geen Indone-
sië is geworden, blijkt hun verwijde-
ring uitgegroeid tot een kloof. Neder-
land Leest: Marion Bloem reist door de
Achterhoek. De Achterhoekse biblio-

theken presenteren op woensdag 28
oktober hun vierde gezamenlijke pro-
gramma in het kader van ‘Nederland
Leest’. Die dag bezoekt schrijfster Ma-
rion Bloem achtereenvolgens de bibli-
otheken in Doetinchem (10.00-10.40
uur), Warnsveld, Groenlo, Aalten en
Didam. Zij gaat in gesprek met leerlin-
gen uit het voortgezet onderwijs, bibli-
otheekleden en leeskringdeelnemers
over Oeroeg van Hella Haasse, vertelt
over en uit haar eigen werk en jureert
bij een Lagerhuis-debat met middelba-
re scholieren. Gratis reizen en korting

op bibliotheekabonnement met Syn-
tus. Openbaar vervoerbedrijf Syntus is
wederom sponsor van de Achterhoek-
se Nederland Leest-dag en verzorgt het
vervoer van Marion Bloem per mini-
bus. Voor Syntusreizigers is het in de
campagneperiode extra aanlokkelijk
om zich in te schrijven als lid van de
bibliotheek. Als zij zich met een trein-
of buskaart melden bij een van de or-
ganiserende bibliotheken krijgen ze
de eerste 3 maanden van hun abonne-
ment gratis. Leden van de organise-
rende Achterhoekse bibliotheken kun-
nen op 28 oktober vanaf 9.00 uur op
vertoon van hun lenerspas gratis rei-
zen met de Syntus-bus. 
Achterhoekse bibliotheekbezoekers
zijn op 28 oktober van harte welkom
bij de bijeenkomsten met Marion
Bloem. De toegang tot alle bijeenkom-
sten is gratis.

Nederland Leest: Oeroeg
Nederland Leest wordt dit jaar gehouden van vrijdag 23 oktober tot en
met vrijdag 20 november. De initiator van deze landelijke campagne is
de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).
In 2009 leest iedereen Oeroeg, het debuut van Hella Haasse uit 1948. De
roman wordt, zolang de voorraad strekt, gratis uitgedeeld aan de leden
van de openbare bibliotheken. De lezers worden daarbij uitgenodigd met
elkaar in discussie te gaan over het boek.

Dinsdag 9 november wordt de film
‘Met mij is niets mis’ vertoond , een
film over relatie, hersenen, gedrag en
de beleving bij dementie. Dinsdag 14
december is de dagbehandeling het

thema, waarin de zorg voor mensen
met dementie en hulp aan het thuis-
front centraal staat. Dinsdag 12 janua-
ri staat de diagnose centraal en dins-
dag 9 februari de partner van een de-
menterende. In maart (dinsdag 9
maart) is er weer een film. 

‘Ontregeld’ gaat over dementie op jon-
gere leeftijd. Dinsdag 13 april wordt
het geheugen behandeld en in mei
(dinsdag 11 mei) komen de fasen bij
dementie aan de orde. De seizoenaf-
sluiting is op dinsdag 8 juni. Dat
wordt een feestelijke avond met een
terug- en vooruitblik.
Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen via tel. (06) 20 41 26 65.

Programma Alzheimercafé
Doetinchem
Elke tweede dinsdag van de maand
kunt u van 19.00 tot 21.30 uur in
Het Borghuis aan de Korte Kapoe-
niestraat in het centrum van Doe-
tinchem terecht voor een bijeen-
komst van het Alzheimercafé. De
toegang is gratis en u krijgt er in-
formatie over dementie waarvoor
gastsprekers worden uitgenodigd.
Verder kunt u ervaringen uitwisse-
len en vragen stellen over demen-
tie.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

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

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

RB-Achterhoek Samen meer dan 1
Relatiebemiddeling Achterhoek Leuker dan alleen

Woont u in de Achterhoek en bent u alleenstaand? 
Bent U 35 jaar of ouder?

Zoekt u een relatie in de regio Achterhoek?
Schrijf U dan in bij RB-Achterhoek.

RB-Achterhoek is een relatiebureau speciaal voor deze re-
gio. Er wordt dus rekening gehouden met de specifieke
cultuur van de Achterhoek. RB-Achterhoek zoekt voor U
een partner in uw eigen vertrouwde omgeving.

Meldt u zich  aan voor het eind van 2009 dan betaald U
voor uw intake slechts 50 Euro in plaats van 175 Euro. 

Meer informatie of aanmelden
Bel met Anita van Heel, telefoonnummer 06-54392207 of
mail naar rb-achterhoek@kpnmail.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

nacht van de nacht
in vorden 24 oktober 2009

Mag het licht uit?
Ervaar hoe mooi duisternis is en kom naar de Nacht van de
Nacht en wie weet speur jij straks naar uilen en vleermuizen
of bekijk je de sterrenhemel door een telescoop. 

Locatie: Grasveld voor de ingang van de NH-kerk in Vor-
den van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Gratis lampionnen af te halen bij BRUNA
en TOP 1 TOYS vanaf 22 oktober!  

Programma:
• Sijtje de Leeuw vertelt een verhaal over de duisternis
• Lampionnenoptocht
• Willem Regtop van Natuurmonumenten vertelt over

nachtdieren waarvan voorbeelden te zien zijn
• Zelf broodjes bakken
• Sterrenwacht Haaksbergen
• Muziek verzorgd door een Vordense jeugdband
• Gratis voor alle kinderen drinken en iets lekkers
Dit programma is bedoeld voor jong en oud!

Georganiseerd door: Gemeente Bronckhorst • Vordense

Ondernemers Vereniging • Natuurmonumenten 

Mede mogelijk gemaakt door: Bruna • Top 1 Toys • Bistro

de Rotonde • Sterrenwacht Haaksbergen • Helmink BV  

Met dank aan: de ondernemers en omwonenden van het

grasveld bij de NH kerk • de NH kerk • De Wheme • VOV

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Schoolstraat ong. in Vorden,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

26 juni 2009 door ProWonen een melding op grond 

van de Wet bodembescherming ingediend.

ProWonen heeft gemeld dat de bodem op de 

Schoolstraat ong. inVorden, gemeente Bronckhorst 

verontreinigd is. Ook heeft ProWonen een sanerings-

plan ingediend, waarin staat hoe men deze 

verontreiniging gaat aanpakken.

De asbestverontreiniging wordt binnen het te 

saneren gebied volledig ontgraven.Wij hebben 

voorlopig vastgesteld dat het hier gaat om een niet 

spoedeisend geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Daarnaast zijn wij van plan in te stemmen 

met het saneringsplan.

Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun 

mening te geven over ons plan om de ernst van het 

geval van de bodemverontreiniging en de spoed-

eisendheid van de sanering vast te stellen en ons 

voornemen in te stemmen met het saneringsplan.

Vanaf 26 oktober 2009 tot en met 6 december 

2009 kunt u daarom de ontwerpbesluiten waarin 

deze voorstellen staan, en alle bijbehorende 

gegevens bekijken.

U kunt dat doen in het informatiecentrum van het 

Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via 

www.gelderland.nl onder Actueel -

Bekendmakingen door bij Kenmerk GE187600125 

in te vullen.

Tot en met 6 december 2009 kunt u uw zienswijzen 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer

(026) 359 99 99.

Arnhem, 16 oktober 2009

zaaknummer 2009-011967 / GE187600125

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

dr.ir. C.Volp - wnd secretaris
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Een goede presentatie wordt immers
vaak ondersteund door sheets, die via
laptop en beamer geprojecteerd wor-
den. Docent van de workshop 
‘
Spreken in het openbaar’ is drs. Guus
Rood uit Arnhem. Hij schreef een aan-
tal boeken over dit onderwerp en gaf
zelf ca. 2000 presentaties. Zijn mening
luidt: ,,Iedereen kan een goed verhaal
houden.”. Je moet je dan wel goed
voorbereiden en daarmee een flinke
dosis zelfvertrouwen opbouwen. Hij
legt uit dat de voorbereiding moet
plaatsvinden rond het getal drie. Van
drie weken tevoren, via drie dagen,
drie uur, tot drie minuten voor je het
woord krijgt. De voorbereiding kan
dan optimaal plaatsvinden, zodat het
geloof in een goede speech of presen-

tatie wordt afgedwongen. De work-
shop wordt gehouden op woensdag-
avond 4 en 18 november van 19.30 tot
22.30 uur in het Kulturhus in Ruurlo.
De deelnamekosten bedragen 50 euro. 

‘Vergadertechniek’ is een thema dat
vaak te weinig aandacht krijgt, al zijn
veel gehoorde klachten dat vergade-
ringen te lang duren, er te veel wordt
gepraat, slecht geluisterd en terugge-
komen op zaken die al besloten zijn.
Kortom: er gaat veel kostbare tijd ver-
loren, zowel in het bedrijfsleven, bij de
overheid als bij andere instellingen,
zoals verenigingen. Toch is het goed te
leren door iedereen die een vergade-
ring moet leiden of er aan deelneemt.
Drs. Guus Rood heeft in de 34 jaar van
zijn loopbaan in het bedrijfsleven tal-

loze vergaderingen voorgezeten en hij
stelt zijn ervaringen nu ook beschik-
baar in een door de KunstKring
Ruurlo georganiseerde workshop
‘vergadertechniek’. 

In de eerste bijeenkomst komen de
kenmerken van efficiënt vergaderen
aanbod zoals doel, tijdstip en tijds-
duur van een vergadering, de rol van
de voorzitter, discussiëren, sprekers en
zwijgers, interrupties en verstoringen,
conclusies en besluiten. In de tweede
bijeenkomst wordt aan elke deelne-
mer gevraagd om zelf korte tijd een
gespeelde vergadering voor te zitten.
Daarna worden praktische adviezen
gegeven. 

De workshop wordt gehouden op
woensdagavond 2 en 16 december van
19.30 tot 22.30 in het Kulturhus in
Ruurlo. De deelnamekosten bedragen
eveneens vijftig euro. 
Opgave voor deelname of meer telefo-
nische informatie: 0573-453090 of
451599 of via het e-emailadres: cursus-
administratie@kunstkringruurlo.nl

Spreken in het openbaar en vergadertechniek

Workshops KunstKring Ruurlo
KunstKring Ruurlo organiseert in november een workshop voor iedereen
die pijn in z'n buik krijgt of slecht slaapt als er in de privésfeer, bij de ver-
eniging of op het werk sprake is van het houden van een speech of presen-
tatie. De deelnemers aan de workshop leren niet alleen hun zenuwen in
bedwang te houden als ze een toespraak moeten houden, maar ook de
goede balans te vinden tussen gesproken tekst en lichaamshouding. En
hoe om te gaan met de techniek.

Rich Wyman rockt als geen ander en
doet dat niet op een gitaar, maar op
zijn piano. Met een stem vol passie en
bedrevenheid wist deze Wyman in-
middels al zo’n acht prestigieuze mu-
ziekprijzen in de wacht te slepen, de
ASCAP Awards, waarmee hij zeker in
het rijtje van de beste singer-songwri-
ters van het moment behoort.
‘Ontdekt’ door Eddie van Halen, te-
kende Wyman een contract met een
Nederlandse platenmaatschappij.
Hierna volgden enkele cd’s die zorg-
den voor twee Top 40 hits, veel media-
belangstelling en een optreden voor
350.000 mensen op Park Pop in Den
Haag.
In 2002 stond Wyman tijdens de ope-
ning van de Olympische Winterspelen
in het voorprogramma van Alanis Mo-
risette en The Goo Goo Dols.
Wyman heeft iets met Nederland. Dat
blijkt direct al bij bestudering van de
tracklist van zijn dvd. Zo staan frag-
menten van een optreden in Salt Lake
City vermeld naast tracks afkomstig
uit Delft en Assen. En wie het mocht

zijn ontgaan, Rich Wyman opent deze
dvd direct met een anekdote waarin
hij refereert naar een ontmoeting met
Ilse de Lange. Zijn eerdere Top 40 hits
‘So what’ en ‘Little things’ toonden
eerder al aan dat Nederland kennelijk
ook iets met Wyman heeft. 
Deze zanger/pianist toont aan een ech-
te Amerikaanse entertainer te zijn. Hij
neemt niet alleen het applaus van het
publiek maar wat graag in ontvangst,
ook weet hij zelf het publiek aardig op
te zwepen. Wyman werkte met muzi-
kanten als Eddie van Halen en Andy
Johns, betrokken bij albums van Led
Zeppelin en The Rolling Stones. Ook
zijn band bestaat uit louter topmuzi-
kanten. Met Ramon Rambeaux op
drums (Wild Romance, Powerplay,
John Hayes Project), Marcel Singor op
gitaar (op zijn 16e al winnaar van de
nationale wedstrijd ‘beste gitaarspeler
van Nederland’, geeft les aan het con-
servatorium en is zowel soloartiest als
lid van de band Branko) en John Apon-
no op basgitaar (musical Hair, Anoma-
ly, David Bowie tribute-band en James
Brown tribute-band) wordt bij Heezen
een muzikaal hoogstandje geleverd op
22 oktober.
Aanvang van dit circa 2,5 uur durend
optreden op donderdag 22 oktober is
om 21.30 uur. 

Informatie: Café Zaal Heezen, telefoon
(0575) 451204 of info@hotelheezen.nl

Zaal Heezen Steenderen 22 oktober 2009

Rich Wyman live from the USA

Een bijzonder muziekoptreden op
donderdag 22 oktober aanstaande
bij Café Zaal Heezen in Steenderen.
Rich Wyman uit Amerika staat
daar live op het podium, samen
met de muzikanten Ramon Ram-
beaux, Marcel Singor en John
Aponno.

In navolging van de grandioze markt
van vorig jaar op Rha, presenteren de
Achterhoekse en Liemerse producen-
ten, veelal boeren met een neventak,
zich met hun eigen producten. Er is
volop gelegenheid tot proeven en ko-
pen.

De opening zal om elf uur plaatsvin-
den door de loco burgemeester van de
gemeente Bronckhorst. Hij geeft het
startschot voor de streekmarkt waar-
op ruim 20 kramen ingericht zijn met
streekproducten uit de regio. De

markt wordt georganiseerd door de
VSA, een vereniging van kleinschalige
producenten die veelal op ambachte-
lijke wijze hun producten maken.
Doel van de vereniging is om samen
op te trekken en meer bekendheid te
geven aan het streekproduct om zo de
verkoop te stimuleren.

De markt is zo ingericht dat zowel bin-
nen als buiten activiteiten zijn. De toe-
gang is gratis. Voor de kinderen is er
buiten de gelegenheid om onder bege-
leiding broodjes te bakken en aardap-

pels te poffen en ook is er iemand die
de mooiste figuren kan draaien van
ballonnen. Verder zijn er diverse op-
treden van de boerendansers en zal ge-
regeld accordeonmuziek te beluiste-
ren zijn. Tussendoor kan er worden ge-
keken en geproefd van heerlijke Ach-
terhoekse Streekproducten zoals kaas,
worst, bier, jam, Achterhoekse wijn,
hamburgers, nägelholt, koekjes en ka-
neelbeschuit. Ook worden er kerst- en
geschenkpakketten gepresenteerd.

Kortom: op 8 november is er op het erf
van Boerderij De Kruisbrink bij de fa-
milie Garritsen op de Kruisbrinkse-
weg 7, 7227 DA Toldijk een geweldige
streekproductenmarkt en is zeker de
moeite waard om te bezoeken. Voor
informatie over de markt kan contact
opgenomen worden met Dick Garrit-
sen, telefoon (0575) 451361.

8 november 2009

Streekproductenmarkt bij 
AGF Garritsen in Toldijk

Op 8 november aanstaande organiseert de Vereniging Streekproducten
Achterhoek en Liemers, VSA, weer een gezellige streekproductenmarkt.
Dit keer is de gastheer Dick Garritsen van AGF Garritsen De Kruisbrink
aan de Kruisbrinkseweg in Toldijk. Ruim 20 deelnemers willen laten zien
welke mooie producten er in de Achterhoek gemaakt en te koop zijn. De
markt is gratis toegankelijk, duurt van 11.00 tot 17.00 uur en is voor jong
en oud.

De jaarlijkse streekproductenmarkt wordt gehouden bij AGF Garritsen De Kruisbrink in Toldijk.

 

 

Zaterdag 31 oktober 
tussen 9.00 en 16.00 uur autowasdag
Volgend jaar zomer gaat er weer een groep Hengelose jongeren
naar Roemenië om tijdens een werkvakantie mee te helpen aan
enkele locale projecten.

Voor de projecten worden er diverse acties en inzamelingen gehouden.
De reis en het zakgeld moeten de jongeren echter zelf financieren.
Om deze kosten te drukken bedenken de jongeren acties waarvan u vast
al wel eens wat gemerkt heeft. Onder andere de flessenactie, zwarte pie-
tenactie, het organiseren van concerten en het zich inzetten bij allerlei
voorkomende werkzaamheden zijn manieren geweest om opbrengsten te
verkrijgen.

Zaterdag 31 oktober wordt er een autowasdag georganiseerd. Naast de NH
kerk in Hengelo wordt er een "wasstraat" ingericht. U kunt hier zonder
afspraak tussen 9.00 uur en 16.00 uur in rijden om er blinkend weer uit
te rijden. Voor slechts € 7,50 wordt uw auto van buiten gewassen en voor
€ 2,50 extra kunt u uw auto laten stofzuigen.   

Voor aanvullende informatie over deze actie kunt u contact opnemen
met M. Wiggers tel: 0575-463994

Arjan Demers: ‘De wielrenners Robert
Geesink en Tristan Hofman verbinden
wat de Achterhoek betreft, hun naam
aan dit goede doel. Bezoekers kunnen
deze zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur
doorlopend lessen volgen (spinning,
aerobic, squash e.d). Men kan de gehe-
le dag door aan zes verschillende les-

sen meedoen. Hiervoor betaalt men
tien euro (inclusief koffie en een fris-
drank). Het totale bedrag wordt door
ons aan ‘ Kanjers voor kanjers’ overge-
maakt. Voor de deelnemers zijn er de-
ze dag ook nog prijzen te winnen,
waaronder één jaar gratis bezoek aan
onze sportschool. Tegelijkertijd vindt

er op deze zaterdag de opening plaats
van de in ons gebouw gevestigde podo
therapie praktijk van Melanie Oonk.
Ook kapster Catrien is hier gevestigd
en heeft eveneens aanbiedingen in
petto. 

Wij hopen dat deze open dag bezoe-
kers ertoe beweegt, zich als lid van on-
ze sportschool aan te melden. Wij ma-
ken dan de contributie van de maand
november over aan ‘Kanjers voor kan-
jers’, zo zegt Arjan Demers.

Tijdens opening aandacht voor 'Kanjers voor kanjers'
Zaterdag 31 oktober is er bij Strada Sports ‘open dag’. Een dag die tevens
in het teken staat van de actie ‘Kanjers voor kanjers’, een stichting die pro-
beert geld in te zamelen om daarmee gehandicapte kinderen aan het
sporten te krijgen.
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Met de opbrengst van deze veiling an-
nex rommelmarkt willen ze de tien
jaar oude bus vervangen. Deze is al die
jaren gebruikt voor het vervoer van
dove kinderen. Eerst op een ander pro-
ject van Wereldkinderen, waar deze
bus te klein werd. Daar moest vijf jaar
geleden een grotere bus voor komen
met 34 plaatsen. De oude bus ging
toen naar Boca Chica. “Maar tien jaar
lang kinderen vervoeren in een ont-
wikkelingsland over wegen waar het
vol zit met kuilen en gaten, waar de
boel vol loopt met zo’n 30, 40 centime-
ter water na een tropische regenbui
waar je met de bus doorheen gaat, is
een ware slijtageslag,” weet Gea Mo-
ser, sponsorcontactpersoon van We-
reldkinderen. De eerste reparaties zijn
inmiddels al achter de rug. De bus is
overigens van de organisatie Ninos del
Mundo in de Dominicaanse Repu-
bliek, die de projecten van Wereldkin-
deren coördineert. Laatste organisatie
mag daar geen bezittingen hebben.

“Het gaat om de dove kinderen van de
school in Boca Chica. Onze organisatie
biedt hulp aan kinderen in de thuissi-
tuatie, zodat alle kinderen een goed
thuis hebben. Onderwijs aan dove kin-
deren is eigenlijk precies andersom.
Die hebben over het algemeen wel een
thuis, maar komen er niet uit,” legt ze
uit. “Maar als ouders zich schamen
voor hun kind, ouders niet willen dat
ze naar buiten gaan, of als de school
een doof kind niet aanvaardt en het
nergens terecht kan, is dat geen goede
thuissituatie. Om te zorgen dat die
kinderen goed onderwijs kunnen krij-
gen, op een school voor dove kinderen
die ze wil hebben, heb je vervoer no-
dig. Wij ondersteunen ook die doven-
school, maar het gaat om de kinde-
ren.”

Wereldkinderen ondersteunt vier do-
venscholen: drie in het zuiden en een
in het centrum van het land. Oorza-
ken van doofheid zijn hersenvliesont-
steking, waar nu medicijnen voor zijn,
een te laag geboortegewicht en onder-
voeding. “Maar erfelijkheid telt ook
mee,” weet Gea. “Het is een eiland dat
eeuwenlang met een bepaalde bevol-
king heeft geleefd, met weinig invloe-
den van buitenaf.”

Ondervoeding is op de Dominicaanse
Republiek probleem nummer één.
“Op de gewone basisschool krijgen de
kinderen elke dag een broodje en een
pakje melk, waaraan speciale vitami-

nes zijn toegevoegd. Dit voedingspro-
gramma van het rijk, samen met Uni-
cef loopt nu al een jaar of tien. Het is
een kwestie van overleven, een hele-
boel kinderen gaan er zonder eten
naar school,” vertelt zij verder.

De dovenschool in Boca Chica bestaat
nu vijf jaar. Na het huis-aan-huis aan-
bellen in die plaats en vragen naar do-
ve kinderen, werden uiteindelijk 50
kinderen geteld. En daarmee zijn ze
gewoon in een huis een school begon-
nen. De huidige dovenschool heeft er-
kenning, maar is nog niet officieel in-
geschreven bij de staat. Het moet zich
nog bewijzen, met als volgende stap
de goedkeuring bij de onderwijsin-
spectie. Dan zullen ook van overheids-
wege meer financiële middelen be-
schikbaar komen.

“Het is een school in ontwikkeling en
krijgt nog niet het broodje, het pakje
melk en de leerkrachten betaald.
Sinds twee jaar verstrekken wij via We-
reldkinderen wel ontbijt op die
school, omdat we weten dat het ont-
zettend nodig is. En wat blijkt: ten eer-
ste was het schoolverzuim al enorm
gedaald nadat we het busje ingezet
hadden. Toen kwamen bijna alle kin-
deren op school. En nu komen ze alle-
maal, toch vanwege het broodje. Het
ontbijt is opgenomen in het lespro-
gramma. Aspecten als: wat moet je
eten, waar moet je het halen en wat
kost het wordt geleerd en tot slot gaan
de kinderen leren koken. Dit ook in de
hoop dat ze na school in die sector
werk kunnen vinden.”

De combinatie met vakonderwijs is
heel belangrijk. “Twee dovenscholen
zijn bezig om naast het basisonder-
wijs, vakonderwijs te geven. En dan
vooral op het gebied van haarverzor-
ging, kappen, knippen, manicuren of
schoonheidsspecialiste. Zij zijn alle-
maal heel visueel ingesteld, veel meer
dan wij. Ook zijn er schilderlessen.
Met de voedingsleer en het koken wil-
len we inspringen op de hotels en vele
restaurantjes. Dat ze in de keuken
kunnen werken.”

Om de leerlingen te leren werken,
kunnen ze op stageplekken aan de
slag, bijvoorbeeld bij een bakkerszaak,
een kapsalon of schoolbibliotheek. 

Naar school gaan kost geld. De ouders
betalen voor school, maar ook voor
een uniform en boeken. Daarnaast is

het huiswerk voor ouders zwaar, om-
dat zij de kinderen niet kunnen hel-
pen. Daarom werden in Nagua drie
huiswerkscholen opgezet. Dove kinde-
ren hebben ander huiswerk, andere
methodes. De ouders moeten op de
vergaderingen op school komen, want
daar wordt uitgelegd hoe de metho-
des werken. Een huiswerkschool zou
ook daar een oplossing kunnen zijn. 

Hulporganisatie Wilde Ganzen hielp
Wereldkinderen met eerdere projec-
ten, zoals de vorige bus, de inrichting
van speelplaatsen bij de dovenscholen
voor de gym van de kinderen maar
ook om te klimmen klauteren en
schommelen, wat belangrijk is voor
hun evenwicht en motoriek. En voor
de inrichting van de vaklokalen op de
dovenschool in Boca Chica. Voor de ac-
tie ter vervanging van de oude bus, is
eveneens ondersteuning door Wilde
Ganzen, www.wildeganzen.nl. Zij ver-
dubbelen de opbrengst. Daarnaast
wordt de actie mede mogelijk ge-
maakt door een subsidie uit het Pro-
gramma Kleinschalige Plaatselijke Ac-
tiviteiten (KPA). Dit programma is tot
stand gekomen met financiering van
de minister van Ontwikkelingssamen-
werking. 

Voor de veiling zijn al fraaie stukken
ingebracht. Een beddenpan van een
oude pastorie bijvoorbeeld, dat was
een erfstuk van familie, een prachtige
wereldbol beschikbaar gesteld door de
creativiteitsgroep van Fatima, antieke
boeken. Maar ook een (semi)antiek bu-
reau aangeboden door een meubelma-
ker, stammend uit ca. 1920 en afkom-
stig uit het hoofdpostkantoor in Am-
sterdam. Het bureau is helemaal ge-
restaureerd en in de originele kleuren
geschilderd. Op de rommelmarkt zijn
vele leuke spullen te koop, zoals (kin-
der)boeken, spellen maar ook huis-
raad. Voor de kinderen is er bovendien
gelegenheid mee te doen aan een Do-
minicaans dominospel of gewoon wat
te bouwen of spelen.

Voor de rommelmarkt annex veiling,
die op 8 november aanstaande plaats
vindt in Zaal De Seven Steenen wor-
den nog spullen gezocht. Neem hier-
voor contact op met Doortje Kroes, te-
lefoon (0575) 549952 of e-mail
dkroes@planet.nl. Deze worden dan
opgehaald.

De deuren van De Seven Steenen, J.F.
Oltmansstraat 6, gaan om 12.30 uur
open. Dan start de rommelmarkt en
kunnen de kavels van de veiling wor-
den bezichtigd. De veiling begint om
14.00 uur. Veilingmeester Hans van
Geel en tweede veilingmeester Hans
Geurts zullen het veilen leiden.

Veiling voor Wereldkinderen in de Dominicaanse Republiek

Een nieuwe bus voor dove kinderen

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de projectgroep van We-
reldkinderen in Steenderen wordt op 8 november 2009 een veiling annex
rommelmarkt gehouden in zaal De Seven Steenen in Steenderen. Aan-
vang rommelmarkt en bezichtiging kavels 12.30 uur, aanvang veiling
14.00 uur.

De bus waar nu de dove kinderen mee naar school gaan, is aan vervanging toe.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Traemsel:
Korenbloem (centaurea cyanus). "Der zit völle traemsel in de
rogge."

B. Garste, gaste: 
Gerst. "Wi'j hebt gaste op 't land staon."

C. Weite:
Tarwe. "Goldgael steet de weite op 't land. 't Wodt tied van 
maejen."

Het zal de nodige tijd en het nodige
geld vergen om de schade aan huizen
en infrastructuur te herstellen. Dam-
men, bruggen en wegen zijn weggesla-
gen en daardoor wordt het dagelijkse
leven ernstig bemoeilijkt. Ook de
oogst, die net gepoot en gezaaid was,
is grotendeels weggespoeld. Dit gege-
ven zal in de komende maanden zeker
voedsel tekorten veroorzaken. Kortom
veel problemen in een land dat al tot
een van de armste ter wereld behoort.

Ons project in Fada n'Gourma heeft
gelukkig niet al te zwaar geleden on-
der de waterlast. De STEP huizen zijn
met cement aangesmeerd en zijn
daardoor gelukkig in tact gebleven. Al-
leen het keukenverblijf dat nog op de
traditionele manier van leem was ge-
bouwd, is geheel verzakt en moet op-
nieuw gemaakt worden. 

Als het binnen ons budget ligt willen
wij het nieuwe keukenverblijf ook met
cement aan laten smeren zodat het
beter bestand is tegen water. Onze stu-
denten zijn in ieder geval begonnen
aan hun nieuwe schooljaar. Acht gaan
er door naar de volgende klas. Twee
leerlingen krijgen een herkansing en
gaan dan hopelijk alsnog naar de vol-

gende klas. Een leerling verlaat het
project met het diploma van leraar op
zak. Dit jaar komen er weer twee nieu-
we studenten bij. Twee meisjes deze
keer en daar zijn we heel erg blij mee.
Meisjes krijgen minder kans om on-
derwijs te volgen dan de jongens. Dus
dit is erg positief. We wensen ze heel
veel succes voor de komende jaren.

Ook van onze oud studenten horen we
via Amina hoe het ze vergaat. Chantal
die een verpleegsteropleiding heeft ge-
volgd, werkt nu in een ziekenhuis in
de hoofdstad. Quagadougou. Michel,
lerarenopleiding, werkt aan een prive-
school. Fati, getrouwd met een leraar,
heeft nu een kind maar gaat zo snel
het kan op zoek naar werk. 

Ali, een van onze eerste studenten met
een opleiding tot boekhouder, werkt
bij een groothandel voor communica-
tie apparatuur in Fada n'Gourma. Hun
opleiding heeft ze dus werk gebracht,
en daardoor een inkomen waarmee
zij hun gezin of familie kunnen onder-
houden. Hopelijk zullen ook zij hun
kinderen weer naar school sturen. On-
derwijs is de manier om verder te ko-
men in het leven. 

Dank zij de steun van onze donateurs
is er in de afgelopen jaren het nodige
tot stand gebracht en wij danken hun
daar hartelijk voor. Wij hopen dat zij
ons de komende jaren blijven steunen
zodat STEP ook in de komende jaren
op deze manier verder kan gaan met
het onderwijsproject.

Voor meer informatie over STEP maar
ook informatie over de watersnood-
ramp kunt U lezen op onze website
www.stepburkina.nl of op de site van
het Burkina Faso Platform
http://www.burkinafasoplatform.nl

STEP, het onderwijsproject
in Burkina Faso
Het nieuwe schooljaar is ook in
Burkina Faso weer begonnen. On-
danks alle problemen, die de stort-
vloed van regen, 30 cm binnen 12
uur, op 1 september het land
bracht, wil de regering dat de scho-
len open zijn en het schooljaar be-
gint. De overvloedige regenval
heeft veel mensen dakloos ge-
maakt. De scholen zijn daarom tij-
delijk als noodopvang in gebruik
genomen maar er moet nu weer
ruimte gemaakt worden voor de
leerlingen meent de regering.

Tijdens deze avond zal Miriam Ka-
foe, kynologisch gedragstherapeut,
uitleg geven over angst bij honden. 

Zij zal antwoord geven op de vraag
hoe u het beste om kunt gaan met
angst van uw huisdier. 

Ook de mogelijkheid van therapie
en medicatie bij (vuurwerk) angst

zal uitgebreid aan bod komen. De
avond is niet alleen voor eigenaren
die een hond hebben met vuurwerk-
angst, ook wanneer u graag meer
wilt weten over dit onderwerp bent
u van harte welkom. 

De informatieavond vindt plaats op
donderdag 5 november a.s. om 19.30
uur bij De Graafschap Dierenartsen,
Schimmeldijk 1 te Vorden. 

U kunt zich opgeven, uiterlijk 3 no-
vember, via ons e-mailadres graaf-
schap@dgdierenartsen.nl, aan de ba-
lie bij één van onze vestigingen, of te-
lefonisch onder telefoonnummer
(0575) 58 78 88. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00
uur. Aan deze avond zullen geen kos-
ten verbonden zijn.

Thema avond bij De Graafschap Dierenartsen

Uw huisdier en vuurwerk
De laatste drie maanden van het
jaar zijn aangebroken. Voor de
meeste mensen nog een beetje
vroeg om al aan de jaarwisseling
te gaan denken. Maar wanneer
uw hond of kat bang is voor vuur-
werk is nu al het moment aange-
broken om er wat aan te gaan
doen. De Graafschap Dierenart-
sen organiseert een informatie-
avond voor eigenaren die meer
over dit onderwerp willen weten.



Ook dit jaar zullen ruim 120 (!) vrijwil-
ligers vanaf vrijdagochtend tot zater-
dagavond actief zijn om deze salades
aan de man of vrouw te brengen, met
inbegrip van de groep vrijwilligers die
in de nacht van vrijdag op zaterdag
ruim 3000 salades gaan fabriceren in
een menselijke lopende band opstel-
ling! Deze "nachtploeg" bestaat uit een
vaste kern aan medewerkers met af en
toe een paar nieuwe gezichten, die
daarna weer vaste kern gezichten wor-
den! Als je vraagt "waarom doe je dit
eigenlijk ?" is steevast het antwoord;
"het is gewoon leuk. We hebben een
gezellige ploeg er is een leuke sfeer.
Ik zou het echt niet willen missen" 

De kwaliteitscontrole op de salades is
streng! De salades worden regelmatig
gecontroleerd op gewicht, samenstel-
ling van de ingrediënten, hoe ziet het
geheel eruit én natuurlijk de tempera-
tuur. De personen aan de lopende
band dragen allemaal haarbescher-
ming en het wassen van de handen is
een vast ritueel wanneer de "lopende
band" wordt verlaten of betreden! De
grootse aanpak, de smakelijke aankle-
ding en de uitstekende smaak van de
salades zelf, wekken bewondering van
omstanders. Iets wat de vrijwilligers
elk jaar weer horen! 
Op zaterdag 24 oktober worden door
een grote groep vrijwilligers, per wijk,

de salades verkocht en wordt er huis
aan huis aangebeld. Ze worden dus bij
u aan de deur gebracht! Wilt u specia-
le slaatjes laten maken, bv een opge-
maakte salade voor 4, of voor 8 perso-
nen bel dan naar het telefoonnum-
mer: 0575 55 10 98 (Mw. Annemiek
van Savoyen) Met haar kunt u ook af-
stemmen hoe deze speciale salades bij
u worden gebracht. Bent u niet de he-
le dag thuis, of heeft u onze bezorgau-
to's gemist, dan hoeft u onze super sa-
lades nog niet te missen! Kom dan
naar onze speciale salade markt-
kraam in het steegje naast cafe restau-
rant "de Herberg". Tot 14.00 uur garan-
deren wij daar de levering van salades!
Ook dit jaar weer is dus opnieuw de
gehele vereniging met man/vrouw en
macht in de weer om u van heerlijke
salades te voorzien. Steun Sursum Cor-
da door deze overheerlijke salades op
uw weekendmenu te zetten. Verwen
uzelf met deze "Herberg / Sursum Cor-
da" salades! 
Zie ook de advertentie elders in dit
blad.

Slaatjes actie Sursum Corda
We gaan er weer voor

Op zaterdag 24 oktober wordt de jaarlijkse slaatjesactie van de Christelij-
ke Muziekvereniging Sursum Corda georganiseerd. Zoals elk jaar wordt
deze actie ondersteund door restaurant "de Herberg", door o.a. de facili-
teiten aan te bieden om deze salades te maken, maar ook door zorg te dra-
gen voor de eindcontrole. Bijna iedereen in Vorden kent deze actie en me-
nigeen kijkt er naar uit om hiervan weer heerlijk te genieten! Opzet van
deze actie is het binnenhalen van het noodzakelijke verenigingsgeld,
waardoor de muziekvereniging o.a. kan zorgen voor de muzikale omlijs-
ting op tal van evenementen.

Iedere maand worden er drie brieven
aangeleverd, voor de maand septem-
ber zijn dat: 

CAMBODJA GEDWONGEN
UITZETTING
Op 20 april 2007 werden 90 families
op brute wijze uit hun dorp gejaagd
door de Cambodjaanse politie. Sinds-
dien wonen zij onder erbarmelijke
omstandigheden aan de kant van de
weg bij Sihanoukville. Er zijn geen ba-
sisvoorzieningen zoals schoon drink-
water, waardoor veel van de kinderen
ziek zijn. Dertien mannen, vijf vrou-
wen en twee politieagenten raakten
gewond toen politieagenten de fami-
lies met elektrische stokken en ge-
weerschoten van hun land jaagden en
hun eigendommen vernietigden. Der-
tien mannen werden opgepakt. Van
hen werden negen zonder bewijsmate-
riaal veroordeeld tot gevangenisstraf-
fen oplopend tot acht maanden. De
rechtelijke macht onderzocht niet wie
verantwoordelijk was voor het geweld
en of de huisuitzetting legaal was.

EGYPTE VEERTIEN JAAR
ONTERECHT OPGESLOTEN
De in Egypte geboren Pakistaan Moha-
med el Sharkawi (59) zit al veertien
jaar vast zonder aanklacht of proces.

Hij is een van de duizenden die in
Egypte vastzit zonder op grond van de
noodtoestandwetgeving uit 1981. El
Sharkawi werd veelvuldig gemarteld
waardoor hij nu in slechte medische
toestand verkeert. Hij krijgt geen ade-
quate medische zorg. De Egyptische
autoriteiten dwongen El Sharkawi in
1995 terug te keren naar Pakistan
waar hij werkte als ingenieur. Hij werd
aangeklaagd wegens "veiligheidsgere-
lateerde misdrijven". In 1996 werd hij
hiervan vrijgesproken.Dit gebeurde
nog vijftien keer. Toch blijven de Egyp-
tische autoriteiten nieuwe arrestatie-
bevelen uitgeven en zit hij al die tijd in
de gevangenis.

INGOESJETIË GEDOOD TIJDENS
HECHTENIS
Murad Bogatyrev (37) werd op 8 sep-
tember 2007 opgepakt door gemasker-
de leden van de veiligheidstroepen
van Rusland en Ingoesjetië. Een paar
uur later stierf hij op het politiebu-
reau, waarschijnlijk aan de gevolgen
van marteling. Bogatyrev's vrouw
werd verteld dat een hartaanval de
doodsoorzaak was. In medische rap-
porten en ook op video-opnamen die
de familieleden maakten, zijn echter
tal van bloeduitstortingen te zien. Tij-
dens een huiszoeking, onder meer
met een mijndetector, werd niets ille-
gaals aangetroffen. Tijdens een twee-
de huiszoeking, waarvan geen getui-
gen zijn, zou munitie zijn gevonden.
In een televisie-uitzending werd ge-
meld dat Bogatyrev werd verdacht van
deelname aan een aanval op een ka-
zerne en dat hij lid was van een " ille-
gale gewapende groep".

Voor meer info over het verkrijgen van
de brieven en werkzaamheden van
Amnesty kan men terecht bij Annie
Velhorst, tel. (0575) 55 19 16.

Anmesty International
schrijfactie september
De meeste vakanties zijn weer
voorbij en het "gewone" leven is
voor velen weer gestart. Zo ook
voor de werkgroep. We starten
weer met onze activiteiten en we
zullen u weer informeren via het
Contact. Allereerst pakken we onze
belangrijkste activiteit weer op en
dat is het versturen van de brieven.
Dat blijkt nog steeds het meest ef-
fectieve middel om druk uit te oefe-
nen op de autoriteiten die aange-
schreven worden.

Thuis gekomen in Nederland heeft zij
de eigen bedachte recepten gebundeld
en in boekvorm gegoten. Het is een
aan de praktijk getoetst boek waar de
vegetarische menu's in de vis,vlees me-
nu's zijn gelntegreerd. Als verrassing
loopt er een getekend sprookje door-
heen om de luchtigheid van het koken
te laten zien. Ook heeft ze thuis "gast
aan tafel" voor mensen gekookt die
het Moerman dieet volgen. Samen
met Lot van den Akker(illustraties) is
er een humoristische sprookje verzon-

nen. Een kookvrouwtje vergezeld door
een poes en muis die door het boek
heen wandelen. De essentie van het
sprookje is dat eten verbroedert. De ti-
tel van het boekje is "Koken in een Roe-
romdraai". De ondertiteling is "Een
sprookje dat Tafelen heet". 

Het boekje is opgevuld met foto's waar
naast staat, hoe je met een paar han-
delingen - voor iedereen te doen - snel
een mooi plaatje op het bord getoverd
kan worden. Ook staat er bij ieder me-
nu een tijdstabel voor in de keuken,
dus maximale tijd voor de gasten.
Maar het belangrijkste zijn de vegeta-
rische aanpassingen, UNIEK in kook-
boeken land.

Eigenlijk is dit boek een "must" in elk
huishouden, want koken is tenslotte
een beetje liefde doorgeven. "Koken
in een Roeromdraai" wordt gepresen-
teerd op zaterdagmiddag 31 oktober
boekhandel Bruna Raadhuisstr. 20 in
Vorden. Voor meer info mail 
nicoletteloven@hotmail.com

Koken in een Roeromdraai
"Mijn man en ik hebben jarenlang
een eigen gebouwd bridgehotel in
de Morvan in Frankrijk gerund.
Het was het eerste en enige Neder-
landse bridge hotel in Frankrijk. Ik
bereidde elke avond een 4 gangen
diner vis, vlees of vegetarisch en
merkte zo dat de vegetarische gas-
ten het prettig vonden als er tege-
lijkertijd met de andere gasten een
mooi opgemaakt bord voor hun
neus kregen." aldus Nicolette
Loven die van origine goudsmid is.

De najaarsinzameling is weer voor-
bij. In totaal werd er in Achter-
Drempt 350 kilogram ingezameld, in
Olburgen 150 kleding en in Steende-
ren, Baak en Vierakker werd elk 175
kilogram opgehaald. In Toldijk lag
75 kilogram kleding klaar.
De opbrengst van de ingezamelde
kleding van dit najaar gaat naar een
project in Kenia waarbij Droogte Cy-

clus Management centraal staat. De
mensen worden geholpen om zich te
wapenen tegen de steeds vaker voor-
komende droogteperiodes, bijvoor-
beeld door de aanleg van waterreser-
voirs.

De vrijwilligers zijn van plan om op
termijn weer een kledinginzameling
te organiseren voor Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood. Om de ac-
tie ook dan weer tot een succes te
maken, vragen zij iedereen vanaf nu
alweer de kleding hiervoor te bewa-
ren. Wie echter eerder kleding be-
schikbaar heeft, kan dit in de dichtst-
bijzijnde container of een andere de-
pot afgeven. Bel hiervoor naar (073)
687 10 60 of kijk op 
www.samskledingactie.nl

Sam’s Kledingactie 10 oktober 2009

Opbrengst kledinginzameling
De kledinginzameling van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood die in Toldijk, Baak, Wich-
mond/Vierakker, Olburgen/Rha,
Steenderen en Achter-Drempt is
gehouden, heeft 1100 kilo kleding
opgebracht. Sam’s Kledingactie
wil iedereen die hieraan heeft bij-
gedragen hartelijk bedanken.

Gekleed in Schotse kledij vertelde
Henri Goossen op een speciale enter-
tainmentachtige manier de aanwezi-
gen over het ‘genot’ van een goed glas

whisky. Er werden deze avond acht
soorten whisky geproefd, elk soort
met een eigen achtergrond en door
Henri doordrenkt met grappen. Een

gezellige avond waarbij de aanwezi-
gen tevens allerlei wetenswaardighe-
den over de historie van Schotland te
horen kregen. Op een nog nader te be-
palen datum zal er binnenkort in eet-
café de Reehorst een bier- proefavond
worden georganiseerd.

Whiskyproeverij bij de Reehorst

Afgelopen week was er bij eetcafé de Reehorst aan de Reeoordweg een
whiskyproeverij die werd gepresenteerd door Henri Goossen.



RESTANT
DEKBEDDEN

HALVE PRIJS*
* geen dekbedset kado

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons. Cassette enkel.

1 pers. 140/200 van 199,- NU 129,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- NU 149,-
2 pers. 200/200 van 309,- NU 199,-
litsjum. 240/200 van 359,- NU 239,-
litsjum. xl 240/220 van 389,- NU 259,-
** 260/220 van 449,- NU 299,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 389,- NU 249,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- NU 279,-
2 pers. 200/200 van 559,- NU 379,-
litsjum. 240/200 van 639,- NU 449,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- NU 499,-
** 260/220 van 779,- NU 559,-

** Een textielbon t.w.v. € 50,- kado!
(i.p.v gratis dekbedset)

DONZEN DEKBEDDEN ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN 100% WOLLEN DEKBEDDEN

Enkel donsdekbed Dreamstar 65% eenden-
dons. 35% veertjes. Carré gestikt.
100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 139,- NU 95,-
1 pers. xl 140/220 van 149,- NU 105,-
2 pers. 200/200 van 209,- NU 149,-
litsjum. 240/200 van 249,- NU 165,-
litsjum. xl 240/220 van 269,- NU 179,-

Synthetisch dekbed met 100% katoenen
percaline tijk en met polyester hollow fiber
vulling (anti allergisch).

1 pers. 140/200 van 69,- NU 49,-
1 pers. xl 140/220 van 79,- NU 59,-
2 pers. 200/200 van 99,- NU 79,-
litsjum. 240/200 van 119,- NU 89,-
litsjum. xl 240/220 van 129,- NU 99,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met 100%
katoenen percaline tijk en met polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1 pers. 140/200 van 109,- NU 89,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- NU 99,-
2 pers. 200/200 van 149,- NU 119,-
litsjum. 240/200 van 179,- NU 139,-
litsjum. xl 240/220 van 199,- NU 149,-

100% scheerwollen winterdekbed met een
100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 89,- NU 69,-
1 pers. xl 140/220 van 99,- NU 79,-
2 pers. 200/200 van 129,- NU 89,-
litsjum. 240/200 van 139,- NU 99,-
litsjum. xl 240/220 van 159,- NU 109,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 129,- NU 99,-
1 pers. xl 140/220 van 149,- NU 109,-
2 pers. 200/200 van 189,- NU 139,-
litsjum. 240/200 van 209,- NU 159,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- NU 179,-

NU 2 VOOR

49.00

3-KAMERKUSSEN DREAMSTAR
COMFORT DE LUXE
Door de opstaande rand heeft dit kussen
een goede steunfunctie voor de nek.
Vulling: buitenzijde 90% superzachte dons,
de binnenkamer is gevuld met polyester vezel-
bolletjes. Tijk: 100% katoenen satijn damast.

van 79.95 voor 54.95

NU 2 VOOR

99.00

ECLAIR DE LUXE COOL TOUCH
Voorzien van rits waardoor u de
dikte naar wens kunt aanpassen.
Tijk: 100% perkal katoenen tijk
gevuld met natuurzijde.
Vulling: Polyester vezelbolletjes.

van 34.95 voor 27.95

4-seizoenendekbed Dreamstar 65% een-
dendons. 35% veertjes. Carré gestikt.
100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 219,- NU 119,95

1 pers. xl 140/220 van 239,- NU 135,-
2 pers. 200/200 van 319,- NU 189,-
litsjum. 240/200 van 379,- NU 209,-
litsjum. xl 240/220 van 419,- NU 229,-

dekbedset
bij elk dekbed*

Dit is slechts een klein deel van onze
gehele collectie dekbedden Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder

voorbehoud van zet- en drukfouten.

G R A T I S

Tencel 4-seizoenendekbed.
Anti allergisch van 100% natuurlijke
grondstoffen gemaakt.
Zeer goede vochtregulering.

1 pers. 140/200 NU 169,-
1 pers. xl 140/220 NU 199,-
2 pers. 200/200 NU 269,-
litsjum. 240/200 NU 329,-
litsjum. xl 240/220 NU 359,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur



Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

Verkoop

Antiek, Brocante,

Curiosa en een

rommelmarkt

Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

van 10.00 tot 17.00 uur

Bij Te Kiefte, de Gaarde 345

in Doetinchem.

Op veler verzoek 
de Hengelose speelfilm: 
Leo Lont de neef 

van James Bond (1986) 

Hamove bestuur bedreigd met
doodschieten wegracer tijdens
wegraces! De Lontgirls op het

Hengelse zwembad. Ouderwets
leuke filmavond met veel humor. 

Maandag 2 november
20.00 uur 

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5 Hengelo (Gld) 

Zaal open om half 8. Komt dat zien! 

Kaarten in voorverkoop 
bij cafetaria Langeler, op=op
info@kreunen-multimedia.nl 

Na deze dvd-premiëre is de Leo Lont
dvd te koop op 

www.kreunen-multimedia.nl. 

Ook deze film is weer overgezet 
en geremasterd naar DVD, 

door Kreunen-multimedia, ook voor
uw Super 8 films, video8, VHS, enz.

www.kreunen-multimedia.nl - 
Tel 0575-463336

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 24 oktober

in de discotheek

DJ
Le Fèvre
de „speedy”mixer

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

In Frohburg stond ook een race voor
de 250-cc klasse op het programma.
Daarin reden veel buitenlanders mee,
maar het was Frank Bakker die de
overwinning naar zich toe trok. De
race kende drie starts mede een gevolg
van een aantal valpartijen. Het was
echter Bakker die zijn 250-cc Honda
telkens als eerste over de streep wist te
rijden. Tonnie Wassink die evenals
Bakker en Kastermans uitkomt voor
het Performance Racing Achterhoek
reed een solide race en wist in het
middenveld te eindigen. 

Frank Bakker had een druk weekend,
hij reed ook nog een wedstrijd in de
supersport categorie, ook in deze klas-
se kwam hij op het podium. Hij reed
een goede en strakke race en eindigde
achter Thomas Walter en Rico Penzko-
fer uit Duitsland op een mooie derde
plaats. Net als in Hengelo werden ook
in Frohburg twee races voor de 3 Lan-
dencup gereden. Didier Grams uit
Duitsland won beide races voor de Bel-
gische rijder Stefan Demeulemeester. 

Beste Nederlander werd Wim Theunis-
sen met een 5e en 3e plaats in de
races. Tonnie Wassink ging in deze
klasse ook van start maar kon geen
potten breken. Het bestuur van de HA-
MOVE en het PRA team waren zeer te-
vreden met de behaalde resultaten
van dit weekend. De HAMOVE had op
zaterdagavond nog een barbecue geor-
ganiseerd voor alle Nederlandse deel-
nemers. De rijders, monteurs en overi-
ge helpers konden dit zeer waarderen
en het was dan ook een gezellige boel
daar in Frohburg. 

Op 3 en 4 oktober vond op het TT cir-
cuit van Assen onder frisse en winderi-
ge weersomstandigheden de laatste
ONK wegrace van dit seizoen plaats.
De HAMOVE leden, Withag, Winkel,
Ahnendorp, Heusinkveld, Timmer,
Bakker, v. d Bunt en Kastermans reden
op zaterdag de trainingen. Succes was
er weggelegd voor Bob Withag die in
de klasse superbikes zijn Yamaha op
pole position zette. Bas Winkel trainde
zich naar een 12e tijd en Swen Ahnen-
dorp pakte de 7e tijd in de supersport
klasse. Fabian Heusinkveld, Joop Tim-
mer en Frank Bakker stonden verder
naar achteren. Jerry v. d. Bunt trainde
als 18e en Frank Kastermans stond
met drie plaatsen achter v. d. Bunt op
een 21e plek voor de start van de race
in de 125-cc klasse. 

Op de wedstrijddag kwam de zon er
regelmatig door en dat was ondanks
de wind wel aangenaam. In de 125-cc
werd Michael v. d. Mark de nieuwe Ne-
derlands kampioen. Hij was dit sei-
zoen heer en meester in deze klasse en
was veruit de snelste rijder van Neder-
land. Jerry v. d. Bunt pakte 3 punten
voor het kampioenschap en de jonge
Frank Kastermans moest opgeven
door mechanische problemen. In de
supersport categorie gingen de Yama-
ha blokken, geprepareerd door Torleif
Hartelman, als de brandweer. 

Marcel v. Nieuwenhuizen won de wed-
strijd voor Kervin Bos op de snelle ge-
tunde machines uit Hengelo. De HA-
MOVE rijders Ahnendorp, Timmer en
Heusinkveld werden respectievelijk
4e, 12e en 14e en namen een hoop
punten mee naar huis. Frank Bakker
die in Duitsland nog op het podium
stond moest hier opgeven door een de-
fecte koppeling. Voor het PRA team
was het een weekend om snel te verge-
ten. Toch kon een lid van de HAMOVE
een wedstrijd winnen en dat was Bob
Withag. Hij was een klasse apart en
zette zijn concurrentie op grote ach-
terstand. Gisbert v. Ginhoven werd 2e
en Peter Politiek pakte de laatste trede
op het podium. Deze twee heren had-
den een felle strijd gevoerd met o. a.
Sepp Vermonden en Joan Veijer.

Bob Withag wint laatste
ONK wegrace
In het weekend van 26 en 27 sep-
tember werden in het Duitse
Frohburg internationale wegraces
gehouden. Hier deden ook de HA-
MOVE leden Tonnie Wassink,
Frank Bakker en Frank Kaster-
mans aan mee. In de 125-cc had
Kastermans een zeer goede start
en dook als 5e de eerste bocht in.
Hij weerde zich uitstekend en ging
als 8e over de finish. De race werd
gewonnen door de Duitse coureur
Lucy Glöckner.

De week van de geschiedenis heeft tot
doel om de jeugd meer voor de geschie-
denis van Nederland te interesseren.
Om de verbinding tussen de jeugd en
de geschiedenis te leggen is er bij het
Achterhoeks Museum een kunstwerk
van 11 meter breed en 1.80 meter hoog

gemaakt. Een zeer aansprekend graffi-
ti kunstwerk met daarin verwerkt Oor-
log en Vrede door gebruik te maken
van authentieke voorbeelden uit het
museum. Zo combineren we een
kunstvorm die de jeugd aanspreekt
met de geschiedenis die in het muse-

um te zien is. Het Achterhoeks Muse-
um 1940-1945 heeft van 21-25 oktober
allerlei extra activiteiten voor de kinde-
ren, zoals speurtochten, periscoop kij-
ken en valse papieren maken. Op zater-
dag 24 oktober (11-17uur) en zondag
25 oktober (13-17 uur) kunnen ze mee-
rijden in een echt militair voertuig
en gaan ze "Toeren met Tommy" de
soldaat. Info: www.museum40-45.com

Het thema Oorlog en Vrede is een onderwerp waar het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 in Hengelo Gld. natuurlijk niet aan voorbij kan gaan.

Kunstwerk "Oorlog en Vrede"



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER ISOLATIE M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer ZJK1067

Werkzaamheden:
Na een uitgebreide inwerkperiode zult u in staat zijn om samen
met een collega, regionaal en landelijk woningen na te isoleren
met verschillende soorten isolatiemateriaal.

Functie eisen:
- Geen last van hoogte- of engtevrees;
- werkervaring in de bouwsector is een pré;
- 2 rechterhanden;
- bereidheid om af en toe in de kost te gaan.

WERKVOORBEREIDER M/V
OMGEVING Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer VVN002

Werkzaamheden;
Na een gedegen inwerkperiode zul je je bezig houden met de
ontwikkeling van nieuwe machines en het uitvoeren van alle
werkzaamheden t.b.v. het werkvoorbereidingtraject, het verder
uitbouwen en perfectioneren van onze artikeldatabase. Je hebt
zelf een grote mate van invloed op de invulling van deze varië-
rende en zelfstandige functie. 

Functie eisen; 
- HTS-diploma Electro of WTB (evt. MTS met meerdere jaren

ervaring);
- kennis van koeltechnische installaties is een grote pré;
- beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in

woord en geschrift;
- gedegen kennis van MS-Office en AutoCad;
- goede communicatieve eigenschappen. 

MONTEUR/ VOORMAN M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer VIW002

Werkzaamheden:
Montagewerkzaamheden van stalinrichting.

Functie eisen:
- MTS werk- en denkniveau;
- agrarische achtergrond is een pré;
- van tekening kunnen werken;
- bereidheid om af en toe te werken in het buitenland.

1e MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer VVN001

Werkzaamheden:
In deze functie ga je complete koel- en tempereermachines
bouwen en diverse koeltechnische montagewerkzaamheden
uitvoeren. Verder voer je alle voorkomende werkzaamheden ter
completering van machines uit

Functie eisen;
- MBO-Niveau of gelijkwaardig;
- STEK-diploma is een pré;
- technisch inzicht;
- MIG/TIG lassen;
- ervaring in het lezen van technische tekeningen;
- goede communicatieve eigenschappen. 

TEKENAAR M/V
OMGEVING Vorden – Fulltime - vacaturenummer VIW001

Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een tekenaar met commerciële inslag. Je
gaat tekeningen maken met behulp van AutoCAD. Na een gede-
gen inwerkperiode klanten te woord staan en adviseren.

Functie eisen
- Kennis van AutoCAD;
- agrarische achtergrond;
- kennis van MS Office;
- uitstekende communicatieve vaardigheden
- service gericht;
- commerciële houding.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ZELFSTANDIG LIFTMONTEUR M/V
OMGEVING Vorden - Fulltime - vacaturenummer
VIW0000

Onze opdrachtgever levert liften voor elke toepassing en
heeft inmiddels meer dan duizend tevreden afnemers.

Werkzaamheden:
Monteren, renoveren, repareren van nieuwe/bestaande lif-
ten. Onderhoud en storingen van bestaande liften.

Functie eisen:
- LTS Elektrotechniek/ MTS Werktuigbouwkunde;
- in het bezit van VCA is een pré;
- relevante werkervaring.

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Open avond: donderdag 26 november. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104




