
Autowascentrum David op de Dien-
stenweg in Vorden heeft zijn nieuwe
Christ Roll-over (autowasmachine) in
gebruik genomen. Deze autowasma-
chine wast en droogt auto's tot een
hoogte van 2.60 mtr en is uitgerust
met Sensotex® textiellappen die zor-
gen voor een schone en glimmende
auto. Deze lappen veroorzaken geen
spoorvorming zoals bij de traditionele
borstel autowasmachine. Het unieke
van deze machine is dat de zijtextiel-
borstels zich aanpassen aan de carros-
serievorm van de auto waardoor deze
beter wordt schoongemaakt. Dit gepa-
tenteerde zijknikborstel systeem van
Christ wassystems AG is uniek en
word al 15 jaar toegepast op hun ma-
chines. Direct bij binnenkomst in de
washal wordt door de vaste medewer-
ker uw auto zeer ruim voorgewassen,
inclusief het reinigen van ramen en

velgen. Vervolgens wordt een persoon-
lijke code ingetoetst, hiermee start de
machine en werkt het gekozen pro-
gramma af. Met hogedruk(85bar)
wordt de zijkant en de wielen van de
auto afgespoten waarna de machine
actiefschuim op de auto sproeit en
hierna gaat shampoo wassen met de
textielborstels. 

Wasprogramma's
De klant kan kiezen uit diverse pro-

gramma zoals, actief- voorschuimen,
wassen en glanswax wat zorgt voor ex-
tra bescherming van de lak. Ook aan
de onderzijde van de auto is gedacht,
met name in de winter wanneer er
zout op de wegen is gestrooit, zal het
onderwassen vaak gebruikt worden.
Tegen elkaar draaiende norzels spui-
ten met 85 bar de onderzijde schoon.
Het schoonmaken van de wielen ge-
beurt bij elk programma. Het wassen
met Textielborstels geven een specta-
culair effect op de lak van uw auto, de-
ze is nog nooit zo glimmend en diep
van kleur geweest na een wasbeurt bij
Autowascentrum David in Vorden.
Ook aan bestelwagens en busjes is ge-

dacht want tot een wagenhoogte van
2,60mtr kunt u terecht voor een Su-
perwasbeurt zodat uw bedrijfswagen
weer een reclame plaatje zijn voor uw
bedrijf. Het droogproces is spectacu-
lair de luchtsnelheid van pl/m 200km
per uur zorgt voor een droge auto. Met
deze nieuwe autowasinstallatie biedt
Autowascentrum David Vorden en wij-
de omgeving een geheel nieuwe ser-
vice aan. 

Wasboxen
Naast de autowasinstallatie beschikt
Autowascentrum David ook over drie
wasboxen. In deze boxen kan de auto
door de klant zelf gewassen worden,
uiteraard met gebruik van hogedruk
en shampoo. Uniek is de aangebrachte
vloerverwarming, deze zorgt ervoor
dat er ook bij vorst nog veilig gewassen
kan worden. Ook is er de mogelijkheid
om de auto uit te zuigen met en pro-
fessionele stofzuiger.

Ruim 130 (!) vrijwilligers zullen vanaf
vrijdagochtend tot zaterdagavond ac-
tief zijn om deze salades aan de man
of vrouw te brengen, met inbegrip van
de 24 vrijwilligers die in de nacht van
vrijdag op zaterdag ruim 3000 salades
gaan fabriceren in een "ge-oliede" lo-
pende band opstelling! 
Menigeen heeft er helemaal geen idee
van hoeveel kg er van de verschillende
ingrediënten wordt gebruikt;  méér
dan 1000 kg (!) saladepasta, 10 groente-
bakken vol met gesneden sla, 300 ei-
eren, 40 liter  zilveruitjes, 40 liter dop-
erwten, 40 L saus, 6 platen met gesne-
den druiven en 6 platen met gesneden
tomaten, 6 potten peterselie, etc, etc.
Echt veel dus!
Vanuit de koelcel worden de ingre-
diënten in kleine porties op de "lopen-
de band" gezet en na afronding van de
salade, wordt deze opgeslagen in een
grote koelwagen.
Onderwijl worden de salades regelma-
tig getest op gewicht, samenstelling v
d ingrediënten en natuurlijk de tem-
peratuur. Vele vrijwilligers hebben op
vrijdagochtend al de tomaten, druiven
en sla gesneden. Immers alles moet zo

vers mogelijk zijn, want daar halen we
elk jaar weer de beroemde "lekkerste"
smaak vandaan!  Het predicaat : "Her-
berg / Sursum Corda"  salade staat dus
borg voor een optimale kwaliteit!  
Op zaterdag 28 oktober worden door
een grote groep vrijwilligers, per wijk,
de salades verkocht. Ze worden dus bij
u aan de deur gebracht!  De prijs is ge-
lijk aan 2005, namelijk ¤ 3 !  
Wilt u speciale slaatjes laten maken,
bv een opgemaakte salade voor 4, of
voor 8 personen bel dan naar het tele-
foonnummer: 0575 551098 (Anne-
miek van Savoyen) 
Bent u niet de hele dag thuis, of heeft
u onze  bezorgauto's gemist, dan hoeft
u onze super salades niet te missen!
Kom dan naar onze speciale salade
marktkraam bij cafe restaurant "de
Herberg".   Tot 14.30 uur garanderen
wij daar de levering van salades!

U ziet het, de gehele vereniging is met
man (en vrouw) en macht in de weer
om u van heerlijke salades te voorzien.
U kunt Sursum Corda ondersteunen
door deze salades op uw weekendme-
nu te zetten. Verwen uw maag, koop
en eet onze "herberg / Sursum Corda"
salades!

Slaatjes actie Sursum Corda: 
"lekkerder bestaat echt niet"!
Op zaterdag 28 oktober is het weer
zover. De Christelijke muziekver-
eniging Sursum Corda organiseert
dan, tezamen met restaurant "de
Herberg" , haar jaarlijkse slaatjes
actie!  Bij iedereen in Vorden is de-
ze traditionele actie zo langzamer-
hand wel bekend en menigeen
kijkt er naar uit om hiervan  weer
heerlijk te genieten!  Tevens wordt
door deze actie de kas van de ver-
eniging aangevuld en mede daar-
door kan de muziekvereniging -
ook openbaar- haar muzikale on-
dersteuning blijven geven op tal
van evenementen.
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Zaterdag 28 oktober gratis wassen

Autowascentrum David gaat 
officieel open

Zaterdag 28 oktober is het dan zover: Autowascentrum David gaat offici-
eel open. Het centrum is al enige weken in bedrijf, door alvast te beginnen
met wassen zijn alle afstellingen nu naar wens en gaan ze nu volop aan de
gang.

Sint Nicolaaskrant VOV
Op 14 november a.s. verschijnt de 
Sint Nicolaaskrant i.s.m. de Vordense
Ondernemersvereniging. 
De krant wordt verspreid in de gemeente
Bronckhorst en Warnsveld. Advertentie’s
en berichten gaarne voor of op 1 november
aanleveren.

De redactie

Op 5 december a.s. verschijnt de Kolde Kermiskrant
met informatie over de Kerstmarkt, Kolde Kermis en Koopzondag.

Het Kerstnummer van weekblad Contact verschijnt op 19 december.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

GRATIS *
RUIT

REPAREREN?
Zie elders in deze krant

Ruurloseweg 64

Vorden

tel (0575) 55 65 65

Onbeperkt eten
en drinken

per persoon € 19,95
(max. 2 uur)

Vr., Za., Zo. vanaf 17.00 uur geopend.

Reserveren wenselijk.



� Workshops KunstKring

Ruurlo: In november work-

shops Paverpol, Sieraden

maken, Toveren met pa-

pier en Paper Roses. Nog

enkele inschrijvingen moge-

lijk voor de cursus  Patch-

work/quilten, start januari.

Info en aanvragen program-

ma: 0573-453090 of

451599.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, af-
scheid en bevestiging ambtsdragers, 19.00 uur Zangdienst
Woensdag 1 november 19.30 uur dankdag ds. Westerneng
in Herv. Kerk

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. B.J. Heusinkveld, Daarle,
19.00 uur Zangdienst in Herv. Kerk Woensdag 1 november
19.30 uur dankdag D. Westerneng in Herv. Kerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds Benard-Boertjes, woens-
dag 1 november 19.30 uur dankdag  dhr. K. Benard

R.K. Kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.00 uur Woord/communieviering
Mmv Cantemus Domino

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 28 oktober 17.00 uur Eucharistieviering heren-
koor
Zondag 29 oktober 10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor

Tandarts
28/29 oktober G.W.Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. 0573-
251870. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen
van 11.30 - 12.00 uur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alfa 247 bewe-

gingsconcept. De nieuwste

instructiemethodieken. Bel

(0575) 46 36 03 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Wij zijn op zoek naar een

oppas voor onze zoon van

11/2 jr., voor af en toe een

avond of halve dag. Tel. (06)

434 30 366.

� Aankomen, afslanken

(vet verbranden!), meer

energie? Via voedingskun-

dig programma. Geweldige

eindejaarsaktie voor alle

(oud-)klanten. Bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32

05.

� I.v.m. Allerzielen 31-10

workshop grafstukje ma-

ken. Prijs vanaf € 12,-. Ook

te bestellen. M. Frederiks,

Keijenborg. Tel. (0575) 46

34 42.

� Te koop: Opel Astra G. cc

1.6 SZR, bj. ’99, automaat,

110.000 km, 5-drs, grijs me-

taal. APK gekeurd, € 5.900,–,

tel. (0575) 46 27 79.

� Nieuwe cursussen Nor-

dic Walking Ruurlo. V.a.

dinsdag 7 november 9.00 -

10.30 uur en zaterdag 11

november 9.00 - 10.30 uur

vertrek v.a. kasteel Ruurlo.

Inl. tel. (0573) 45 33 54 bij

Gerlande Gude.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Familieopstelling zon-

dag 12 november in Warns-

veld van 10:00-17:00 uur.

De kosten voor deelname

zijn € 90,00 inclusief koffie

en thee. Info en/of u aan-

melden: www.gewoonjezelf-

zijn.nl of tel. 0575-570759.

� Gezocht hulp in de huis-

houding in Vorden. Bellen

na 4 uur 55 29 86.

� Gevraagd: Hulp in de

huishouding voor 3 uur per

week. Liefst ’s ochtends. Tel.

(06) 121 98 438.

� Op welke wonderpil gaat u

wachten en hoe lang? Begin

vandaag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann, tele-

foon (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� (her)ontdek je creativi-

teit d.m.v. verschillende

technieken o.a. Boetseren,

collage, linosnede, foto-

graferen, schilderen etc.

en een excursie. Workshop

start op woe 8 november

voor meer info: lobke 0575-

550955/0615528633.

� Erve Kots, Lievelde za.

4 nov. John Wright 20.30 u.

€ 15,00 p.p. 0544372327 /

0543466294 / 0575518990.

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

organiseert
op 28 oktober a.s.

i.s.m. ‘Kids tegen geweld’ een

BALLONWEDSTRIJD
Aanvang 15.00 uur, parkeerplaats.

DOE MEE!
En steun de roep tegen

zinloos geweld.

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar verzorging

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

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

www.bakema-ruurlo.nl

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

Het is Herfstvakantie!

Vlaai v/d week

Bosvruchtenvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Vakantie-aanbiedingen

4 Muffins € 1,00

Bij aankoop van 3 broden

2 worstebroodjes GRATIS

Voor alle kinderen ligt er

een leuke attentie klaar!

Vacumove therapie

FITTER EN SLANKER

Remove – Vorden

Telnr: (0575) 55 33 83
(06) 20 77 59 17

Dagmenu’s
25 t/m 31 oktober 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

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

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

Woensdag 25 oktober

Uiensoep met kaascrouton / Kipspies Hawaï, kruidenboter,

aardappelen en groente

Donderdag 26 oktober

Andijviestamppot met spekjes, braadworst, jus en zuurgarni-

tuur / chocolademousse met slagroom

Vrijdag 27 oktober

Groentesoep / Urker vispot in een roomsaus met rijst en

groente

Zaterdag 28 oktober

Spare Ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / ijs

met slagroom (alleen ophalen)

Maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober

Gesloten wegens renovatie

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



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Ik vond het fijn

zolang bij mama te zijn.

Maar nu ik mijn papa ken

ben ik blij dat ik geboren ben.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter

Esmee
20 oktober 2006.

Zij is 51 cm lang en weegt 3090 gram.

Rody Bos en Geralde Tiessink

Maanstraat 14

7255 BB  Hengelo (Gld)

Tel: 06 - 51 15 83 57

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Stil ben je van ons heengegaan

je hebt altijd voor ons klaargestaan

geborgenheid en liefde

heb je ons gegeven

zo was je hele leven

je was een schat voor ons allen

je te moeten missen

zal ons zwaar vallen

Met droefheid geven wij u kennis, dat toch nog

onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve

vrouw, onze moeder en oma

Maria Joanna Bernedetta
Hoebink - Bleumink

Ria

op de leeftijd van 66 jaar.

Kranenburg: A.A. Hoebink

Wichmond: Lucia en Ronnie

Rick, Frank

Kranenburg: Alex en Jocelyn

Ninthe

18 oktober 2006

Eikenlaan 19

7251 LT  Kranenburg

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het

Spittaal te Zutphen, afd. 4-Zuid en de huisartsen dr.

Albers en dr. Tanis.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-

gevonden.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

zoon en broertje

Sven
Hendrik Jan

Sven is geboren op 18 oktober 2006 om 00.33 uur,

weegt 3560 gram en is 53 cm lang.

Henry, Nynke en

Lynn Bultman-Gotink

Soldatenhuis 52

7261 VJ Ruurlo

tel. (0573) 454 202

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie

herinneringen delen wij u mede dat van ons is

heengegaan mijn lieve man, onze lieve pa en opa

Bernardus Antonius Johannes
Steenbreker

Bernard

op de leeftijd van 79 jaar.

Marietje

Mariëtte en Tom

Jasper en Marieke

Marlous en Laurens

Annelijn en Robbin

Paul en Annerie

Maurits

Jelle

Hilbert

Ilse

Marcel en Bea

22 oktober 2006

Molenweg 26

7251 EE  Vorden

De avondwake zal worden gehouden op woensdag

25 oktober om 19.00 uur in de Christus Koning

Kerk, Het Jebbink 8 te Vorden.

Aansluitend is er gelegenheid tot afscheid nemen

en condoleren in het naastgelegen uitvaartcentrum

Monuta, Het Jebbink 4a.

De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op donder-

dag 26 oktober om 13.00 uur in bovengenoemde

kerk.

De crematieplechtigheid zal zijn om 15.30 uur in

crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetin-

chem.

Na afloop kunt u de familie condoleren in de ont-

vangkamer van het crematorium.

Indien u geen kaart heeft ontvangen, gelieve deze

advertentie als zodanig te beschouwen.

NIEUW IN VORDEN

La Vie
Byoux en Edelstenen

Burg. Galleestraat 6a • Vorden

Geopend van 10.00-18.00 uur

Vrijdag van 10.00-20.00 uur

Zaterdag van 10.00-16.00 uur

Maandag gesloten

Bij dezen willen we iedereen hartelijk bedanken

die ons gouden huwelijksfeest tot een onvergete-

lijke dag heeft gemaakt. 

Hartelijk dank voor alle goede wensen, cadeaus,

bloemen en kaarten.

Marinus en Annie
Langwerden-Regelink

Oktober 2006

Nijlandweg 3

7251 KK  Vorden

� Wereldwinkel Vorden heeft

bijzondere waxinelichtdra-

gers in de etalage, in de vorm

van dieren in alle soorten en

maten. Verder nieuw onze

Zuid-Afrikaanse vonkelwijn,

nieuwe koffiesoorten, rooi-

bosthee met een smaakje,

heerlijke nieuwe soorten cho-

cola en nieuwe tappenade

(peppersweet). U bent van

harte uitgenodigd te komen

kijken!

� Te huur per 1 dec. 2006:

tijdelijke woonr. in buiten-

geb. Brummen voor 1 per-

soon, € 750 all in. Info:

0575-565295.

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

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor hoog- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt
en achterham 2 x 100 gram € 2.49

Keurslagerkoopje

Gepaneerde 
schnitzels 4 stuks € 5.00

Special

Kareltje 100 gram € 1.60

Kookidee

Schouder-
karbonade 100 gram € 0.69

Verwen - tip

Hollandse week:
Erwtensoep per kg € 3.49

Weekend - tip

Heksen-kaas (gratis
stokbrood) 200 gram € 1.99

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

Het begin van een nieuw leven,

zo heel erg mooi en klein.

Het is eigenlijk niet te omschrijven

hoe blij wij met jou zijn!

Kevin 
is geboren op 16 oktober 2006 om 05.56 uur.

Hij weegt 3620 gram en is 51 centimeter lang.

Ferdie & Sylvia Meijerman-van Emst

de Eiken 29

7221 GJ  Steenderen

Tel: (0575) 55 55 34

1966 2006

Op 31 oktober a.s. zijn wij 40 jaar getrouwd. 

Dankbaar en blij hopen wij dit op vrijdag 3 novem-

ber feestelijk te herdenken.

Als u ons hiermee wilt feliciteren bent u van harte

welkom op onze receptie van 14.00 - 16.00 uur in

zaal ’Den Bremer’, Z.E.-weg 37 te Toldijk.

Jan en Minie Hammers
Lankhorsterstraat 19

7234 ST  Wichmond



Spaar 
voor gratis

toegangs-

bew
ijzen

voor het

W
intercircus

Gratis

naar ’t

W
in

te
r-

circus

Spaar nu bij Super de Boer voor gratis toegangsbewijzen.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:

Steenderen: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 
Vorden: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 23 t/m zaterdag 28 oktober 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

WITTE 

BOLLETJES

Zak à 10 stuks. 

Nu 2 zakken van 2.90 

voor 2.
69

+ 1 gratis circuszegel

ELSTAR

HANDAPPELEN

Zak 1.5 kilo. Per zak van 1.99 

voor 1.
79

+ 1 gratis circuszegel

PEPSI

Alle soorten. 

Fles 1,5 liter 

voor 0.
99

BIJ 3 FLESSEN

gratis Pepsi glas

+ 1gratis circuszegel

8 Weken lang van maandag 23 oktober t/m zaterdag 16 dec.

2006 kunt u bij SUPER DE BOER weer sparen voor GRATIS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WINTERCIRCUS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

(excl. statiegeld, slijterij, koopzegels, tabak en postwaarden/

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SPAREN GAAT DUS MAKKELIJK EN SNEL. 

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

aan de Laan van Eme te Zutphen (t.o. ziekenhuis) 

v.a. woensdag 3 jan. t/m zondag 7 jan. 2007.

(Voor deze actie geldt vol=vol, dus haast u)
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HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000

www.harmsenvakschilders.nl

New Traditionals

van D’imago

De D’imago New Traditionals

collectie is een selectie van

55 traditionele verfkleuren

met een matte uitstraling.

Verkrijgbaar in oil based

eggshell (matte lakverf) of

matt emulsion (extra matte

muurverf).

Oil based eggshell

500 ml. vanaf € 17,95

Matt emulsion

1 ltr. vanaf € 13,75

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

Smikkelen en smullen 
tijdens onze heerlijke kookdemo’s!

Zaterdag 28 oktober

ATAG combimagnetron en inductiekoken

Alleen bij onze vestiging in Hengelo (Gld.)

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

HClPAKT UIT!

• Gratis opslag voor latere levering mogelijk.
• De actievoorwaarden tijdens onze cadeaumaand vindt u in de showrooms en op onze website.
• Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend rechtstreeks geleverd aan particulieren. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.

+

Nu samen voor € 1.750,-

Smikkelen en smullen 
tijdens onze heerlijke kookdemo’s!

Zaterdag 28 oktober

ATAG combimagnetron en inductiekoken

Alleen bij onze vestiging in Hengelo (Gld.)

OOK VOLOP SANITAIR- EN

TEGELAANBIEDINGEN!

ATAG vaatwasser
Type VA 6211 RT. 
Adviesprijs € 1.389,-

ATAG Combimagnetron
Type MX 4111 A. Adviesprijs € 1499,00

ACTIES BORETTI FORNUIZEN

Set VT96KP Bestaande uit: 
VT 96IX fornuis, KP 990IX afzuigkap, 
AW90 achterwand. 
Van € 3.255,- voor € 2.298,-

Kijk voor meer Boretti acties op www.bouwcenterhci.nl

CeasarStone® keukenbladen
Vervaardigd van hoogwaardig composiet steen. 
Bijzonder hard en daarom kras- en slijtvast. Leverbaar 
in twee nieuwe kleuren: granito zwart en bruin.

Nu 20% Korting!

Showroomkeukens
Nu met 60% Korting!

63
48
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Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81 - KEUKENS - TEGELS - SANITAIR

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

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

Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

De hoogte van uw aankoopbedrag 
bepaalt uw cadeau! 

Kijk voor meer informatie op 
www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

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

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

10%
korting

compleet gelegd, inclusief
standaard ondervloer

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

RUSTIEK EIKEN
SYSTEEM VLOER

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

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

slaapsystemen en nog véél meer.

Kortingen tot 40%!

GORDIJNEN,
INBETWEENS,
TAPIJTEN, VINYL

... VERBOUWINGSAANBIEDINGEN ...

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

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...



100 Jaar                Markt Vorden 100 Jaar

Vol enthousiasme gingen de collectan-
ten op pad. 'Het ging lekker, dit jaar',
meldt de collecteorganisator van de
Brandwonden Stichting. 'De collectan-
ten kregen leuke reacties aan de deu-
ren en gelukkig werd er goed gegeven.
Daar wil ik, mede namens de brand-
wondenslachtoffers, iedereen in deze
regio heel hartelijk voor danken'!

Ernstige brandwonden kunnen je hele
leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt
soms jaren. Daarnaast zijn het vooral

de ontsierende littekens die het leven
van brandwondenslachtoffers moeilijk
maken. Mensen met brandwonden
worden vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien. Daar
moeten zij mee leren leven. De Brand-
wonden Stichting helpt hen daarbij.

Al 35 jaar voert de Nederlandse Brand-
wonden Stichting haar strijd tegen de-
ze littekens. Dit doet zij op drie fron-
ten: Het voorkomen van brandwon-
den, het verbeteren van de behande-
ling (door onder andere wetenschap-
pelijk onderzoek) en het bevorderen
van de psychosociale nazorg en bege-
leiding. 

Dankzij de collecte kan de Nederland-
se Brandwonden Stichting haar activi-
teiten voortzetten. Opbrengstin deze
regio Vorden, Wichmond, Vierakker
en Kranenburg 2.762,99 euro.

Collecte Brandwonden Stichting
groot succes
Namens de Brandwonden Stich-
ting, Bedankt! In de week van 8 tot
en met 14 oktober collecteerden in
heel Nederland meer dan 50.000
vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in de-
ze regio gingen de collectanten
langs de deuren. En met succes!

Het 9e team van zaalvoetbalvereniging Velocitas heeft op 6 oktober j.l. van sponsor GIBO Groep Accountants en
Adviseurs nieuwe tenue's aangeboden gekregen. Dit team van Velocitas voetbalt reeds 8 jaar met nagenoeg de-
zelfde mensen.
Zittend Alexander Kappert, Alexander Molendijk en Sandor Verkijk, staand Patrick van Londen (coach) , Freddy van Ditshuizen, Arnold
Mennink, Robert Wesselink en Andre Wagenvoort. Niet op de foto Edwin Megelink.

GGGG IIII BBBB OOOO     GGGG rrrr oooo eeee pppp     AAAA cccc cccc oooo uuuu nnnn tttt aaaa nnnn tttt ssss     eeee nnnn     AAAA dddd vvvv iiii ssss eeee uuuu rrrr ssss
nnnn iiii eeee uuuu wwww eeee     ssss pppp oooo nnnn ssss oooo rrrr     VVVVeeee llll oooo cccc iiii tttt aaaa ssss     9999

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige Parel van de Achterhoek.
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HOBBYBEURS RUURLO
zondag 29 oktober a.s. van 10.30 tot 17.00 uur 

bij cafe rest. de Luifel, Dorpsstraat 11 

info 0573-491261

www.hobbybeurs.organiseert.nl

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

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

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

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

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

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

Nefi t  Jubi leum Act ie

Win een
gratis

HR-ketel!

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

N I E U W

VANAF 23 SEPTEMBER

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

Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

Elke 2e gast  eet  gratis  meeElke 2e gast  eet  gratis  mee
tegen inlevtegen inlev ering van deze bonering van deze bon

Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

�

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO 

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl 

www.bettingressing.nl

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur? 
Ap Eggink 
verzorgt het 
voor u! e-mail info@apeggink.nl



 

107

Het gebeurden biej ons in Bronck-
horst.
Ze stuurden een mooie heel dure
feestkaarte rond an vrienden en
bekenden. Met een foto van hun
beiden. ‘Dit bruidspaar is 50 jaor
getrouwd.!’ Daoronder stond met
grote golden letters..
DE GOLDEN BRULFTE VAN HARM
EN DIEKA IS AFGELAST!
Harm en Dieka maakt no een
wereldreis. Ze hebt besloten um-
me de kosten in mindering te
brengen op de arfenis die eure
kindere en kleinkindere zo straks
zult kriegen at ze het grote reizen
zat bunt.

De groeten van Harm en Dieka

*************************************************

Een ander een betjen treurig
verhaal biej ons in Bronchorst

Gradus kump Derk tegen in de
kroeg. Het is nen olden dienst
kameraod den altied vriejgezel
bleef. Gradus: ”Wat kiek iej onge-
lukkig Derk, mankeert er wat an?”
Derk: “Och Gradus, jong het is

mien toch wat! Verlopen mei is
mien moeder overleden ze liet
mien maor 10 000 euro arven…”
Gradus: ”Jao jong dat is arg! Derk:
”En in Juni mien ome Jan en daor
kreeg ik 15000 euro van.”
Gradus: ”Jao jong, dat is arg, in
twee maond..” Derk wear: ”En ton
kreeg ik de veurige maond een le-
gaat van mien lieve tante Truui en
kreeg ik 25000“. Gradus: ”Jao jong
dat is toch wel heel arg in een paar
maond drie keer zo iets meema-
ken”. Derk: ”Jao zeg dat wel Gra-
dus.. en dizze maond is iederene
nog gezond gebleven.”
Het gebeurden in een bruun cafe in
Bronckhorst.
Al een dik uur zat Wimpie in zien
glas bier te staren. Ton kwam Gat-
jan, een groten onwiezen starken
betonwarker naost ons Wimpe zit-
ten, graait um het glas bier onder
de neuze weg en ..slok slok.. slut het
in een paar tel achteroaver.
Greinzend wacht het stuk onbenul
op onze Wimpie zien reactie…
Wimpie begunt te snikken te grie-
nen te brullen…
Dan krig Gartjan, het grote stuk
onbenul, maor toch een goedhartig
man, meelij en zeg: ”Kom no toch

Wimpie.. zo arg is dat toch neet? Ik
bestel zo dadelijk wel een niej glas
bier.. Het was maor een grapjen..”
Wimpie, snik… snik..: ”Daorumme
geet ’t neet Gatjan. Dit is mien
slechtsten dag. Vanmorgen weer te
laat op mien wark. Ik kreeg op sta-
onde voet ontslag. Kom ik nao een
uur redeneern met de baas op ’t
parkeer terrein…
is mienen auto.. gegapt. Loop ik van
narigheid tien km. umme thuus
te kommen.. Lig mien Marietjen,
met Bennie, de buurman in mien
bedde. Zit ik kapot van narigheid in
het park op een banke te prakke-
zeern. Geet het gruwelijk hard an ’t
regenen…Ik bun soep klieder nat.
Dan zit d’r ne’n mooien gieteling
op ne tak en poept mien op de kop.. 
Zit ik hier uuteindelijk an de bar en
koop van mien allerlaatste geld
mien allerlaatste glas bier.. Ik wil
d’r vanaf. 

Veur altied wil ik d’r een eind an
maken.. Zit ik al een uur veur dat
glas bier te kieken en dan kom iej
Gartjan en zoept dat bier op…en in
dat glas… had ik no net dat vergif in
opgelost.”

De Baron van Bronckhorst…

Inzameling goederen
De winter staat weer voor de deur! Voor velen in Roemenië wordt de
koude tijd weer een probleem. Er is nog steeds gebrek aan warme kleding
en vooral dekens, lakens, linnengoed, enz. 

Voor de winter hopen wij met een vrachtauto te vertrekken naar
Roemenië en dan hopen wij een partij bijeen te hebben. Kijk uw kasten
enz. eens na of u nog wat missen kunt. U houdt er zeker een warm gevoel
aan over als u deze mensen weer kunt helpen!

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Schoenendoos actie
De schoenendoos actie voor de Kerst staat weer voor de deur er moet weer
een hoop werk verzet worden. De scholen moeten weer bezocht worden
en ziet u kans om ons te helpen? meldt u dan aan bij een van de leden of
via het algemene telefoonnummer: (06) 27 43 53 95.

28 oktober trapt De Bierkaai af met
een rocknight. De openingsact is
Baaks eigen rock-trots Scilla.  Het mot-
to van rockcoverband Scilla is even
simpel als doeltreffend, het publiek en
zichzelf vermaken met een breed re-
pertoire bestaande uit oude en recen-
te rockcovers.Beperkingen kent Scilla
wat dat betreft niet. De band covert
net zo makkelijk klassiekers van Stea-
lers wheels,of Steppenwolf als nieuw
werk van bijvoorbeeld Anouk, Sass Jor-
dan en Skunk Anansie en vele ande-
ren.De Baakse band bestaat uit Tonnie
v Beek drums, Peter wijnalda Bas, Nan-

nie Betaubun zang en sologitaar, Cris
ten Cate slaggitaar en Zangeres Janne-
miek Groters. Voor meer info op
www.scilla.nl

De hoofdact is Huphter, waarschijnlijk
de beste rock-coverband uit de eigen
regio, want er gaat momenteel een
schokgolf door Achterhoeks muziek-
land. Wie zijn deze HUPHTERs uit
Doetinchem die slechts na 3 optre-
dens de hele popcultuur op zijn kop
hebben gezet? Een impressie. Medio
februari 2003 jaar zitten Herald en
Erik in een muzikale impasse. Hun vo-

rige band, the Stoneheads, ligt al eni-
ge tijd uit elkaar. Beiden willen door,
maar hoe? Dan dienen zich achtereen-
volgens Lennert en Sjoerd zich aan. De
eerste speelt al in een band (Kasjmir)
maar wil graag - gezien de onderlinge
verstandhouding - met Herald en Erik
samenspelen. Sjoerd is net gestopt bij
Doodstil en zoekt een nieuwe uitda-
ging. Vanaf het eerste moment klikt
het, de oefensessies verlopen ontspan-
nen, gezellig en zeer constructief. In
een mum van tijd is er een redelijk
groot repertoire en, belangrijker, dit
klinkt ook als een klok. In juni wordt
er uiteindelijk voor de eerste keer op-
getreden. De band speelt in het voor-
programma van Big Generator in zaal
Heezen te Steenderen. Er schort nog
wel het een en ander aan, m.n. aan de

presentatie, maar de band oogst alom
veel bewondering voor de imposante
sound die het weet te creëren. En dat
met alleen een basgitaar, gitaar en
drums en zo af en toe een bluesharp.
Na dit optreden meldt Esmond zich.
Deze is de vervanger van Sjoerd bij
Doodstil maar heeft het hiermee niet
naar zijn zin en wil graag een nieuwe
maar ook gezellige uitdaging aan-
gaan. De band is hier voorzichtig in;
Esmond is een goede gitarist, dat staat
buiten kijf, maar past hij ook zodanig
in de band dat de magie die de vier
hebben weten te creëren, bewaard
blijft? Dan dient het tweede optreden
zich aan. HUPHTER zal gaan spelen op
het Popshock - festival te Varsseveld.
Esmond is in zoverre ingepast dat hij
iets meer dan de helft van de set zal
meespelen. Het optreden is een suc-
ces, natuurlijk zijn er op het techni-
sche vlak wat onvolkomenheden,
maar wat blijft hangen zijn de ruige,
volle sound en, en hier gaat het uitein-
delijk om, de enorme energie en ple-
zier die de band ontegenzeggelijk
heeft, spetteren als het ware van het
podium af. Wederom zijn de reacties
lovend en de rest van de dag wordt
door de band in een euforische stem-
ming doorgebracht. Sindsdien is het
onrustig in de Achterhoek. Wel weet
men nu wie die HUPHTERs zijn en
waar ze toe in staat zijn. En is het
wachten op de volgende episode in
het HUPHTER- succesverhaal. Vervol-
gens is HUPHTER ook nog eens in
2004 finalist van The Clash of the Co-
verbands en er zijn weer meer nieuws-
gierige kenners onder de aanwezigen
en dezen hebben allen een eenduidige
feedback: HUPHTER heeft het in zich
om de top te bereiken.

Rocknight bij De Bierkaai in Baak

Het (live)muziek seizoen barst 28 oktober weer los bij Cafe De Bierkaai in
Baak. Dit seizoen, dat loopt tot mei, bestaat o.a. uit een rocknight, een
bluesnight, een ierse nacht, een foute schlager abend en nog veel meer
(check de site!).

D'imago New Traditionals collectie is
een selectie van 55 traditionele verf-
kleuren. Deze kleuren zijn gebaseerd
op kleurgebruik uit authentieke ge-
bouwen door heel Europa en vinden
hun oorsprong in lang vervlogen tij-
den. Al deze gebouwen kennen hun ei-
gen historie en geven verschillende in-
vloeden weer als Victoriaans, de Re-
naissance en de Rococco-periode. 

Op een nieuw en geheel eigentijdse
wijze geven ze in dit palet een basis
voor een vernieuwde aanpak van tra-
ditioneel kleurgebruik. Uniek in deze
collectie is de ruime selectie zorgvul-
dig gekozen witte tinten, die de basis
vormen van elke stijl in elk interieur.
De kleuren krijgen diepte en warmte
door de toegepaste vergrijzing en ver-
stillen daardoor in uitstraling. Ze ge-
ven karakter door hun fascinerende
reis door de tijd. Deze kleurenselectie
wordt op de mengmachine gemaakt
in oil based eggshell (matte lakverf) of
matt emulsion (extra matte muur-
verf). Deze matte verven zorgen voor
een zachte en rustige uitstraling in uw
interieur en voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen. Men kan bij ons in de
winkel terecht voor een prachtige
kleurkaart, een waaier en een kleu-
renboek waarin de handgeschilderde
kleurstalen op groot formaat te bekij-
ken zijn.

De collectie New Traditionals is onder-
deel van de complete D'imago verfcol-
lectie. Deze bestaat uit 1.950 kleuren
die op de mengmachine gemaakt kun-
nen worden in deverse kwaliteiten
verf als hoogglans, zijdeglans, zijde-
glans acryl, oil based eggshell, latex,
acryl latex, structuurverf en matt
emulsion. Naast D'imago verf is er ook
een uitgebreide collectie behang, gor-
dijnstoffen, raamdecoratie en tapijt
verkrijgbaar. D'imago is exclusief
verkrijgbaar bij Deco Home (zie de
advertentie).

New Traditionals, 
de nieuwste matte 
verflijn van D'imago
Matte verf is hot! En daarom
brengt Deco Home een hele nieu-
we en exclusieve lijn uit; New Tradi-
tionals van D'imago.



Op zondagavond 29 oktober om 19.00
uur is er in de Dorpskerk van Vorden
weer een zangdienst met liederen op
verzoek. Deze keer is er ook medewer-
king van gospelkoor Kwadrant uit
Warnsveld en verder zal Inge Lotter-
man (dwarsfluit) en Cees van Dussel-
dorp (orgel en piano) medewerking
verlenen. Het belooft dus een afwisse-
lende zangdienst te worden die velen
zich zal aanspreken, jong en oud.

Tussen dit alles door is er een kort me-
ditatief moment door de bekende ds.
Pieter Boomsma uit Nijverdal over het
thema: 'Zingen is twee maal bidden'.
Na afloop is er koffiedrinken in het
kerkelijk centrum 'De Voorde'.

Zangdienst met 
gospelkoor Kwadrant

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
24 Vrouwenbeweging Passage lezing

ds. Neppelenbroek, Engelen
25 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Dorpscentrum Voor-

lichtingsmiddag WMO.
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70 plussers in de Wehme info 55
20 03

31 N.B. v.P. Prov. ontmoetingsdag in
Ede

In de week van 29 oktober - 4 no-
vember wordt weer de jaarlijkse
collecte voor het Diabetes Fonds ge-
houden. Dit jaar voor de 25e keer. 

Nieuwe collectanten zijn nodig en
daarom van harte welkom. Een tele-
foontje naar 55 17 01 (Brummelman)
en het wordt geregeld.

Collecte 
diabetesfonds

De meeste aandacht zal men besteden
aan de optocht, vooral voor de deelne-
mers die zelf meespeelden in de op-
tocht is dit een mooie gelegenheid om
toch een groot gedeelte van de op-
tocht te zien. 

Verder zal er nog een film te zien zijn
van een optocht 15 jaar geleden. Ook
zullen er weer een aantal juryleden
aanwezig zijn waar men eventueel
vragen aan kan stellen. 

Wij hopen u in grote getale te mogen
begroeten, en wensen u al vast een
prettige avond in het Ludgerus-
gebouw en veel kijkplezier toe.

Stichting Oranje Comite
Vierakker-Wichmond
Laat u op dinsdagavond 7 novem-
ber a.s. aanvang 20.00 uur een vide-
ofilm zien van de feestweek 2006.

De collecte in de week van 4 oktober
heeft in Vorden/Kranenburg € 1.990,14
opgebracht. Hartelijk dank aan alle
gulle gevers en aan alle collectanten.

Dierenbescherming

Onder leiding van ervaren competitie-
spelers Peter van Dijk en Vincent van
Hall werden de eerste beginselen van
de badmintonsport bijgebracht. De
meeste kinderen kenden natuurlijk
het badminton wel als leuk spelletje
voor mooie zomeravonden op straat of
op de camping. 

Badminton als zaalsport blijkt toch
wat ingewikkelder. Buiten probeer je
vaak met zijn tweeën de shuttle zo
lang mogelijk in de lucht te houden.
Binnen heb je een net en lijnen en
moet je proberen het tegenstander zo
moeilijk mogelijk te maken. 

Als vervolg op de kennismaking orga-
niseert Flash een gratis introductie
voor de jeugd op de training. Voor de-
ze groep beginners wordt het komen-
de jaar een aparte aangepaste training
gegeven waarbij wordt gewerkt aan
basistechniek, spelregels en tactiek.
De jeugdtraining voor de jeugd van 9
tot 18 jaar, is iedere zaterdagmorgen
van 10.00 uur tot 11.30 uur in de grote
zaal van de Sporthal het Jebbink. Wie
de clinic heeft gemist, mag de komen-
de zaterdagen drie keer  komen mee-
doen om met de badmintonsport ken-
nis te maken. Meer informatie? Bel
553953.

Kennismaking met badminton
bij Flash-Vorden

Vorige week vrijdag heeft de badmintonvereniging Flash Vorden een bad-
mintonclinic gehouden voor groep 7 en 8 van de basisschool de Kraanvo-
gel uit Kranenburg.

Ratti
PROGRAMMA 
zaterdag 28 oktober
14:30 31886 Ratti B1D - Activia B1D
14:30 45129 Ratti C1D - AZC C3
11:00 66231 Ratti E2 - VIOD E6
09:45 122783 FC Zutphen D4 - Ratti D1
09:45 66589 DVC '26 E7 - Ratti E1
11:15 125081 FC Trias F3 - Ratti F1

Zondag 29 oktober
14:00 80839 Ratti 1  - MvR 1
10:00 90447 Ratti 3  - SVBV 3
09:30 90550 AD '69 6  - Ratti 2

VIOS BELTRUM 3 - RATTI 1
(DAMES)
Ratti mocht het afgelopen zondag op-
nemen tegen de hekkensluiter uit de
competitie Vios Beltrum. Een voortva-
rend begin van de wedstrijd voor Rat-
ti. Al in de 7e minuut wist laatste
vrouw Kim Heuvelink door te komen
en met een prachtschot van grote af-
stand wist zei de keepster van Vios Bel-
trum te verrassen. 0-1. Vios Beltrum
creëerde een enkele kans, maar had
nog geen antwoord op de 0-1 voor-
sprong. In de 20e minuut werd er een
mooie aanval opgebouwd door de Rat-
ti speelsters. Wencke Olthuis kwam
met het schot op het doel en Hanneke
Nijenhuis wist vervolgens de bal bin-
nen te tikken. 0-2. Ratti bleef goed
druk zetten. Vervolgens constateerde
de scheidsrechter een handsbal bin-
nen de zestien en werd de bal op de
stip gelegd. Vios Beltrum maakte hier
gretig gebruik en vond aansluiting. 1-
2. Vios Beltrum kreeg hierdoor weer
moed en wist zelfs op gelijke hoogte te
komen door te scoren vanuit een cor-
nerbal. 2-2. Ratti deed er vervolgens
een schepje bij bovenop en in de vijf
minuten voor rust kwamen ze nog
tweemaal tot scoren. Wenkce Olthuis
verzorgde een mooi afstandsschot en
krulde de bal over de keepster. Vervol-
gens kon Wenkce Olthuis wederom
scoren op aangeven van Mikkie Steen-
breker. De rust werd bereikt met een 2-
4 voorsprong. Ratti kwam goed uit de
kleedkamer, want nog geen 2 minu-
ten na rust verraste Mikkie Steenbre-
ker de keepster van Vios Beltrum met
een prachtige lob. 2-5. De scheidsrech-
ters begon gedurende de wedstrijd een
steeds meer aanwezige rol te spelen
met dubieuze beslissingen. Ratti liet
zich echter niet van de wijs brengen
en antwoorden met doelpunten. Han-
neke Nijenhuis bediende Wencke Olt-
huis op maat en zij wist wederom
goed af te ronden. 2-6. Wencke Olthuis
was op dreef want nog geen vijf minu-
ten later wist zij ook de 2-7 op haar
naam te schrijven. Ratti verzuimde
een paar minuten voor tijd nog met
het wegwerken van een corner en een
vrije vrouw van Vios Beltrum wist bin-
nen te koppen. 3-7. Dit was tevens de
einduitslag. De drie punten om weer
aansluiting te vinden waren hard no-
dig en gingen gelukkig dan ook ver-
diend mee naar huis! Aanstaande zon-
dag een weekend rust en de week
daarop uit tegen Activia.

Vo e t b a l

vv Vorden
UITSLAGEN
Zaterdag 21 september
Vorden A1 - Angerlo Vooruit A1 3-0
Vorden C1 - FC Zutphen C2 3-3
Vorden D1 - Peeske 't D1  4-0
Vorden D2 - Keijenburg. Boys D2  7-1
Vorden E1 - Rijnland E1  6-2
Vorden E2 - Pax E2D  1-3
OBW E6 - Vorden E4  0-13
Vorden E5 - MvR E4 0-2
Vorden F1 - Concordia-W F1 5-2
Kilder F3 - Vorden F2  0-6
VIOD F9 - Vorden F3  3-3
Vorden F4 - VVG '25 F5 1-7
Zutphania F2 - Vorden F5 8-5

Zondag 22 oktober
Baakse Boys 4  - Vorden 5  0-5

PROGRAMMA 
Zaterdag 28 oktober
Vorden A1 - GSV '38 A1 14.30
Go Ahead D. B1 - Vorden B1 13.00
Vorden B2D - Warnsveldse Boys B3D
13.00
Hoven De C1 - Vorden C1  13.30
Harfsen C1D - Vorden C2  11.00
Vorden C3D - Zelos C3 13.00
Zelhem D1 - Vorden D1  12.00

Zeddam D1 - Vorden D2  09.30
Vorden D3 - EDS D2 11.00
Vorden E1 - Angerlo Vooruit E1  11.00
Vorden E2 - VIOD E2  10.00
HC '03 E2 - Vorden E3 09.00
Vorden E4 - RKPSC E3 11.00
Warnsveldse Boys E8 - Vorden E5 11.30
Vorden F1 - RKPSC F1 09.00
Sprinkhanen F3 - Vorden F2  09:30
Gazelle Nieuwland F3 - Vorden F3
08:30
Vorden F4 - FC Zutphen F7  09.00
Vorden F5 - Zutphania F2  09.00

Zondag 29 oktober
KSH 1  - Vorden 1  14.00
SDZZ 3  - Vorden 2  09.30
Erica '76 5  - Vorden 3  10.00
Witkampers 4  - Vorden 4  10.00
Vorden 5  - Eerbeekse Boys 6  09.30

UITSLAGEN
Donderdag 19 oktober 
Beker Dash MB1 - Dynamo Neede MA
4-0
Longa '59 D3 - Dash D1 2-3
Beker Dash H1 - DVO H1 1-3

Vrijdag 20 oktober       
Tornado Laren D2 - Dash D4 1-3

Zaterdag 21 oktober  
Labyellov MB1 - Dash MB1 0-4
Longa'59 MC1 - Dash MC1 4-0

Victoria D1 - Dash D2 3-2
Revoc D1 - Dash D3 0-4
Dash MC2 - Boemerang MC3 3-2
Dash JC1 - Smash'68 JC1 4-0
Dash MB2 - Favorita MB1 4-0
Dash D6 - Smash'68 D4 1-3
Dash H2 - BVC'73 H3 3-1
Dash MA1 - Rivo MA2 3-1
Dash D5 - V.C.V. D6 3-1

PROGRAMMA
Maandag 23 oktober 
20.00 't Peeske Beek D1 - Dash D1 (be-
ker)

Zaterdag 28 oktober       
11.30 Dijkman/WSV MC1 - Dash MC1
13.30 Gorssel H1 - Dash H1

Vo l l e y b a l

FLASH

Mixed team
Flash moest afgelopen vrijdag spelen
in Aalten tegen Shuttle Up. Beide
teams draaien bovenin mee. Wilko
Heijenk speelde mee in plaats van Pe-
ter van Dijk. Shuttle Up speelde met
twee jonge jongens. Daar waren de he-
ren van Flash niet tegenop gewassen.
Omdat de dames aardig aan elkaar ge-
waagd waren eindigde de wedstrijd
daardoor in 6-2 voor Shuttle Up.

Herenteam
Afgelopen donderdag heeft het heren-
team weer een zinderende wedstrijd
gehad. Deze keer moesten ze het opne-
men tegen een team van de Doetin-
chemse Badminton Club. De hele
avond gingen de wedstrijden zeer ge-
lijk op maar uiteindelijk hebben toch
de Vordense heren de overwinning
naar zich toe getrokken. Met een 6-2
stand is dit een heel mooi resultaat ze-
ker gezien de vele drie-setters die er ge-
speeld moesten worden. Het doorzet-
tingsvermogen gaf dus de doorslag.

Jeugdteam
Het jeugdteam ging zondag bij Wehl
op bezoek. Vera Velhorst ging mee als
tweede meisje en speelde een verdien-
stelijke eerste wedstrijd in haar nog
prille carriere. Flash was duidelijk te
sterk voor Wehl. Flash ging met een 8-
0 overwinning weer huiswaarts.

B a d m i n t o n

VORDENSE BRIDGECLUB

Maandag 16 oktober: Groep A:, 1.
Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 62,50%, 2.
Dhr. Enthoven / Dhr. Jansen 58,72%, 3.
Mw. Hendriks / Mw. van Gastel 55,34%, 
Groep B: 1. Mw. Westerhof / Mw. Veen-
huis 66,67%, 2. Dhr. Hissink / Dhr. den
Elzen 58,33%, 3. Dhr. den Ambtman /
Dhr. Kip 56,94%  
Groep C: 1. Dhr. Veenhuis / Dhr. Schip-
per 62,50%, 2. Mw. Oldenhave / Mw.
Donninger 61,98%, 3. Mw. de Vries /
Mw. Lamers 52,60%

Woensdag 18 oktober:
Groep A: 1. Dhr. Enthoven / dhr. Vrug-
gink 57,81%, 2. Mw. Koekkoek / dhr.
Koekkoek 57,08%, 3. Dhr. Bergman /
dhr. Weijers 54,69%
Groep B: 1. Dhr. Post / dhr Sprey
65,63%, 2. Mw. Nulden / mw. v.d. Vlugt
65,10%, 3. Mw. Beekman / mw. Jansen
Vreling 62,29%

B r i d g e n

Op deze middag laat fysiotherapeut
Jansen v.d. Berg zien hoe een val kan
worden opge-vangen en hoe u na een
val weer overeind komt. Er worden
tips gegeven hoe het vanuit een be-
paalde positie nog mogelijk is om

bijv. een stoel te bereiken, of een an-
der houvast, om weer overeind te ko-
men. Er kunnen ongeveer 20 men-
sen meedoen en het duurt anderhalf
uur. Het is raadzaam gemakkelijke
kleding en schoenen (gymschoenen)
aan te trekken. Voor meer informatie
kunt u terecht bij mw. L. van Uden -
te Woerd. Wanneer u wilt deelne-
men aan deze leerzame en belangrij-
ke middag dan kunt u zich hiervoor
opgeven voor 1 november bij Welzijn
Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, tele-
foon 0575 553405.

Vallen en weer opstaan
Welzijn Ouderen Vorden organi-
seert een voorlichtingsmiddag
over vallen en opstaan op 10 no-
vember om 13.30 uur in de prak-
tijk van fysiotherapeut Jansen
van de Berg, Pastorieweg 3, in Vor-
den.

Deze wet treedt op 1 januari as. in wer-
king en wordt uitgevoerd door de ge-
meenten. Tot dusverre werden deze
maatregelen door het Rijk uitgevoerd.
Elke gemeente zal daarbij eigen accen-
ten leggen. De Wet Voorziening Ge-
handicapten (WVG), de Welzijnswet
en het onderdeel huishoudelijke ver-

zorging uit de AWBZ worden per 1 ja-
nuari 2007 samengebracht in de
Wmo. De nieuwe Wmo zal worden
toegelicht door de heer Bertus Hak-
voort uit Lichtenvoorde, die namens
de Ouderenbonden deskundig is op
dit terein. Namens de gemeente
Bronckhorst zal de heer Harry Dek-
kers, projectleider Wmo, de zaken toe-
lichten zoals deze door deze gemeente
worden uitgevoerd. Diegenen, die over
een computer en Internet beschikken
kunnen zich al vast oriënteren op de
website www.info-wmo.nl Belangstel-
lenden zijn op deze bijeenkomst van
harte welkom!

Belangrijke voorlichtings-
bijeenkomst over de WMO
De PCOB- en ANBO afdeling Vorden
organiseren op vrijdag 27 oktober
as. om 14.00 uur in de grote zaal
van het Dorpscentrum te Vorden
een voorlichtingsbijeenkomst over
de Wet maatschappelijke onder-
steuning ( Wmo).

De kernen Vorden, Hengelo, Steenderen, Hummelo/Keppel 
en Zelhem blijven hun eigen gezicht behouden.

Weekblad Contact helpt daar mee.



Als 16-jarige jongen ging Jan Heuskes
op muziekles bij de fanfare in Keijen-
borg, een vereniging waar hij 43 jaar
zou blijven. Hij bespeelde eerst de so-
praansax. Jaren later ging hij over op
de tenorsax, maar toen zaten twee te-
norsaxofonisten tegen elkaar op de
blazen en dat vond hij niet wat. Na
overleg ging hij over naar de bariton-
sax. Jan Heuskes kocht al jong een
tweedehandse saxofoon waar hij nog
steeds op speelt. Een paar jaar geleden
ging hij met merk en nummer naar
een saxofoonwinkel en vroeg: “Kun je
me ook vertellen hoe oud dat deze
saxofoon is?”  “Ja, dat kan ik,” was het
antwoord. Het werd nagekeken in een
boek, hij was van 1923. Op deze tenor-
sax speelt hij nog steeds. “Ik zorg er
ook goed voor. Na een optreden gaat
eerst de saxofoon in de koffer!” 

Het eerste optreden was op een feest
in het St. Ludgerus gebouw in Vierak-
ker. Ze waren toen met zijn vieren,
The Jolly Boys, met drummer Toon
Kroeze, accordeonist Jan Franken,
Harm Woerts trompet en altsax en Jan
Heuskes op de tenorsax en klarinet.
“Harm Woerts kon enorm goed trom-
pet blazen, met een rood hoofd, dat
hield-ie de hele avond vol. Niks geen

moeite mee. Hij blies liever trompet
dan saxofoon,” vertelde Jan Heuskes.
Later stopte Harm Woerts ermee en
gingen ze met zijn drieën verder.
In de oorlogsjaren moesten de jonge
jongens verplicht graven, die werden
opgeroepen. “Na ene week ben ik er-
mee gestopt. Mijn vader was bang dat
ik zou worden meegenomen, dat risi-
co was te hoog en daarom doken we
onder. Daarna nooit last mee gehad.
Er was hier genoeg te doen,” herinnert
Jan Heuskes zich nog goed. “De oor-
logsjaren, ja het was spannend.”

Net na de oorlog hadden ze veel werk.
Dan oefenden ze niet tussendoor! Sa-
men met andere muzikanten uit
Doesburg deden ze dan optredens,
want het gebeurde vaak genoeg dat er
twee partijen op één avond waren. Dat
hebben we verschillende jaren ge-
daan. “We wilden niet graag wat af-
zeggen. We zorgden altijd dat er één
van ons eigen personen erbij was.”
“Het gebeurde wel, dan kwam een
muzikant uit Doesburg, en die zei dan
kennen jullie dit en dit nummer
ook?” Dan werd het gespeeld net zo-
lang tot ze het allemaal konden spe-
len. Zo oefenden ze tijdens de optre-
dens.

“En alles met de fiets hé! We gingen
overal met de fiets naartoe, want een
auto hadden we nog niet,” vertelt hij
enthousiast. “En toen hadden we ’s
avonds de man 12,50 gulden. En dat
was duidelijk veel want ik bedoel
maar, een los arbeider had 5 gulden
per dag.” Zelfs voor optredens bijvoor-
beeld in Zelhem, Halle of in Mariën-
velde gingen ze op de fiets. Op de
transportfiets, waar de instrumenten
mee werden vervoerd, werd om beur-
ten gereden.

Bij de heer Gosselink, nu 93 jaar, speel-
den zij op de trouwdag en met de 25
en 40 jarige bruiloft. Die zijn nu 60
jaar getrouwd. Zij vierden toen hun
trouwdag in een grote tent achter het
huis. Er was nog geen elektriciteit,
maar ze hadden benzine lampen.
Daar deden ze benzine in en dan
moesten ze worden opgepompt.

Jan Heuskes ontmoette zijn vrouw tij-
dens een bruiloft waar ze speelden.
Hij liep vier jaren met Riek en ze
trouwden. Het echtpaar kreeg drie
dochters. Verdrietig genoeg overleed
de oudste dochter op 46 jarige leeftijd
in Portugal, waar ze al meer twintig
jaar woonde met haar Portugese echt-
genoot. De middelste dochter woont
in Didam en de jongste dochter woont
naast haar ouders. De oude boerderij
werd vervangen door een nieuw huis,
geschikt voor dubbele bewoning.

Jan Heuskes vertelt verder. “We heb-
ben toen heel veel muziek gemaakt bij
Den Bremer, vroeger, met Bernard, de
oude caféhouder. We hadden toen
geen telefoon en dan gaf-ie de postbo-
de een kaartje mee, kun je die en die
dag, “ herinnert hij zich nog goed.
“Dat waren grote partijen en dat was
altijd goed.” Ook speelden zij eens drie
dagen tijdens het carnaval in Reuver,
Limburg. Via-via werden ze hiervoor
gevraagd. Ze leenden een nét gerevi-
seerde auto en gingen op pad. Na het
feest gingen ze met de auto op weg,
maar er klonk een harde knal. Ze kre-
gen de auto weer aan de praat, maar
bij Arnhem gaf-ie het op. De benzine
op! Ze belden een benzinepomp op en
die brachten toen benzine, waarna ze
verder konden.

Tijdens de kermis in Keijenborg zat de
muziekvereniging bij elkaar rond de
tafel. Er werd flink gedronken en ze
voelden niet hoe hard het ging en om
16.00 uur werd de koning pas inge-
haald. “We hadden toen al zoveel feest
gehouden, dat was de zwaarste mars
van het hele jaar! Als je hoorde wat er
allemaal geblazen werd… “
Voor het dauwtrappen op hemel-
vaartsdag stonden de muzikanten om
05.00 uur op. Vanaf 06.00 uur speel-
den ze dan, en fietsten van plek naar
plek om weer te spelen en overal werd
een borreltje genuttigd. Dan werd het
op het laatst niet gemakkelijk. Toch
waren ze weer op tijd voor de hoogmis
van 10.00 uur. Ze speelden een keer op
de hilde, de hooizolder en het feest
speelde zich af op de deel beneden. Al-
les ging met een ladder naar boven.
“Het was toch wel heet boven op de
hilde, het was niet om uit te houden.
En we zeiden, dan schuiven we achter
ons een rijtje pannen opzij. En toen
hadden we de pannen opgeschoven en
er komt toch een onweer opzetten en
het begint te regenen, zo hard. Wij
konden de pannen niet meer dicht
krijgen en het regent zo op de pannen
en op de zolder, van de zolder weer de
deel op. De hele deel stond blank.,”
vertelt hij hard lachend.

Muziek, vaak een pianopartij, dat
werd aangekocht, moest vaak worden
overgeschreven, om de toonhoogte
aan te passen. Maar ook uit het hoofd
hoger spelen dan er stond, daar had
Jan Heuskes geen moeite mee. Bij de
muziekvereniging moest hij dan altijd
oppassen, want hij was zo gewend een
toon hoger te spelen! Als het met een
feestje laat was geworden, viel het niet
mee om ’s morgens weer vroeg uit bed
te komen om aan het werk te gaan.
Jan Heuskes had werk thuis, in zijn
loonbedrijf. Hij werd hij gevraagd door
boeren en kwam zo de week door.
Spuiten met landbouwgif deed hij 45
jaar, met die sproeiers aan de zijkant.
“Men vraagt wel eens dan moet je heel

voorzichtig geweest zijn, met dat spul.
Maar dan zeg ik nee, helemaal niet.
Als ik het achteraf bekijk, dan verwon-
der ik me dat ik nog leef! Dat waren
vergiften, die waren veel zwaarder
dan nu. En dat gele spul, onkruidbe-
strijdingsmiddel, was geel en het
duurde wel een half jaar voordat dat
van de handen af was.” DDT staat nu
op de verboden lijst.
Na 45 jaar eigen baas, werkte de heer
Heuskes nog elf jaar bij de Heidemij,
eerst bij de ruilverkaveling Warnsveld
en toen vandaar uit bij de afdeling
bosbouw en groenvoorziening. Hij
ging elf zomers op pad voor de ge-
meente plantsoenendienst van Zut-
phen. En de winter door was hij dan
weer bij de Heidemij en werkte in de
bossen, zagen en planten. Hij werkte
er met heel veel plezier, zelfs nooit één
dag met tegenzin.

Toen accordeonist Willem van Londen
overleed moest er een vervanger wor-
den gevonden. Dit werd Jan Mulderij,
daarmee klikte het. Nu zit Wim Bruger
uit Rheden achter het drumstel en
speelt Jan Heuskes de tenorsax. Ze zin-
gen alle drie. “Gezellige feestmuziek,
daar gaat het om,” aldus Jan. De mo-
derne nummers worden nu van cd’s
gehaald. Net zolang luisteren en luiste-
ren tot het in je hoofd blijft zitten,
maar ook de Zuiderzeeballade staat
nog op het programma. Ze oefenen el-
ke week, op woensdagmiddag, in een
schuur bij Jan Heuskes thuis, die heeft
de apparatuur. “Je liep nogal wat mis,
zoals verjaardagen of familie, want de
muziek ging altijd voor, daar kun je
niks aan doen,” herinnert Jan zich.
Zelfs nu is dat nog zo, want optredens
gaan ook in de vakantie door, als hij
even niet goed oplet met plannen. Het
optreden in Woonzorgcentrum Rhe-
nerhof, viel in een vakantieweek, maar
hij kwam ervoor terug. Gelukkig was
het niet te ver. Hoeveel jaren hij nog
blijft spelen weet hij niet, zolang het
nog kan. Als hij saxofoon speelt, is het
of de tijd voorbij vliegt. Dan voelt hij
niks van zijn rug, het is bijna therapie. 

Diverse keren werd hij voor andere ge-
legenheden gevraagd. Hij was aanwe-
zig bij de harmonicadag bij het IJssel-
strand bij Doesburg en ook tijdens de
Eerste Toldijkse Harmonicadag. En hij
speelde keyboard tijdens de Roll-over
Bronckhorst van De Zonnebloem. Jan
Visser belde hem omdat de accordeo-
nist had afgemeld en natuurlijk
kwam hij spelen. Ook speelde hij bij
Herfkens tijdens de kermis in Baak,
met Gerrit Garritsen en een drummer.
In Halle Heide speelde hij 22 oktober
mee met de harmonicagroep ‘de Mo-
nica’s’ in verband met het 25-jarig be-
staan. Op 11 november spelen The Wi-
Ja’s op het slachtfeest bij Vleesboerde-
rij Garritsen in Toldijk.

Al 60 jaar muzikant: Jan Heuskes

Jan Heuskes (77) van de Wuusweg in Toldijk is al meer dan 60 jaar muzi-
kant, een hele muziekcarrière. Met de paplepel ingegoten misschien,
want zijn grootvader zat ook al in de muziek. Met het trio ‘The Wi-ja’s’
treedt hij regelmatig op.

Het muziekgezelschap van het eerst uur, 'The Jolly Boys', bestond uit (v.l.n.r.): Toon Kroeze, Harm Woerts, Jan Heuskes en Jan Franken

Het bijbehorende insigne werd in het
Dorpscentrum te Vorden opgespeld
door voorzitter Bert Woolschot. Simon
Wiersma en Henk Klein Kranenbarg
melden zich zo'n veertig jaar geleden
aan als lid van de toenmalige Vorden-
se damvereniging DCV. Klein Kranen-
barg had overigens daarvoor al een
paar jaren gespeeld bij NAV in Warns-
veld. Beide spelers zijn nog actief en
spelen in het tweede provinciale team
van de vereniging. Dit team kwam vrij-
dag uit tegen BDV uit Brummen. Al-
hoewel beide jubilarissen remise
speelden, was Brummen met 11-5 toch
te sterk. Het eerste team speelde die-
zelfde avond tegen VTD uit Tiel en
won met 13-3.

Jubilarissen gehuldigd bij Dammers uit Oost
Afgelopen vrijdag zijn vooraf-
gaand aan hun competitiewed-
strijd twee jubilarissen van de Doe-
tinchemse / Vordense damvereni-
ging "Dammers uit Oost" gehul-
digd vanwege hun 40-jarig lidmaat-
schap van de Nederlandse Dam-
bond.

links Bert Woolschot; rechts Simon Wiersma, midden Bennie Hiddink (bestuurslid) links Henk Klein Kranenbarg, rechts Bert Woolschot.



Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Donderdag in Vorden:
GRATIS

*

RUIT REPAREREN
Let op de gele tent van Automark

Donderdag 26 oktober kunt u terecht op de parkeerplaats van 

de Markt in Vorden en wel van 09.00 tot 17.30 uur

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor

€ 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gra-

vures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal:

wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:

MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS,

OOK IN DE HERFST!

Harde wind, zware regen- en hagelbuien en vooral de eerste nachtvorst zorgen voor gro-

te spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes / sterretjes

doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij

de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen ri-

sico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

* Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie

is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij Centraal Beheer

particulier geldt een afwijkende regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij

reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies. 

*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

Betekent de HERFST voor u…………
het begin van een nieuwe periode van somberheid?

Neem dan eens contact op met:

aan de Baakseweg 1 in Vorden, tel. 0575 55 09 56 en
maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis kennis-
makingsgesprek!

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening
waarbij u leert manager te worden van uw problemen.

Counselling wordt vergoed door een toenemend aantal
zorgverzekeraars, is kortdurend en kent daardoor praktisch
geen wachtlijsten, een verwijzing van uw huisarts is niet
nodig, al zijn er steeds meer huisartsen die counselling
adviseren.

Zie ook onze website: www.weerlekkerinjevel.nl
Of stuur een e-mail naar info@re-visie.nl

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Mitra Slijterij 
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden
0575 554264



Greetje komt uit een creatief gezin en
was als kind al dol op tekenen en kleu-
ren. Een ontmoeting met de enthousi-
aste aquarelliste mevrouw Maathuis
uit Enschede leidde ertoe dat Greetje
in het schilderen met aquarelverf een
nieuwe uitdaging zag.

Ze laat zich inspireren door zoge-
naamde natuursouveniertjes, zoals
mooi getinte bladeren of steentjes,
boeiende stukjes hout en ijzer. Deze
vereeuwigt ze op een betoverende wij-
ze op papier. Ook bloemen, vogels, vis-
sen, huisdieren en landschappen
schildert ze met veel plezier. 

Momenteel ontwikkelt zij zich in de
kunst van het portretschilderen in
olieverf onder professionele leiding

van de Enschedese Gabriël Martinez
D'Almeida.
Op 3 december a.s., tijdens de Reurlse
Midwinterhoarnwandeling, is zij aan
het werk te zien in de Cactus Oase. In
de speciale kinderhoek kunnen de
kinderen zelf een collage maken van
hun "souveniertjes" uit de natuur.
Greetje Tonn werkt ook in opdracht,
het liefst van een scherpe foto of af-
beelding. U kunt haar hiervoor berei-
ken op tel.nr: 053 4304460 of 06
23926979. 

Verdere informatie kunt u krijgen bij
Familie Park Cactus Oase, Jonger-
manssteeg 6 in Ruurlo, tel: 0573
451817, infolijn (24 uur per dag bereik-
baar): 0880 102030 of via website:
www.cactusoase.nl

Betoverende herfsttinten in familie park cactus oase

Expositie aquarellen kunstenares
Greetje Tonn uit Enschede
20 oktober t/m 28 december a.s. in de Cactus Oase
Beleef de herfst eens op een andere manier. Greetje Tonn laat d.m.v. haar
aquarellen zien hoe mooi dit jaargetijde kan zijn. In de speciale ruimte,
die gratis toegankelijk is, kunt u haar prachtig werk bewonderen.

Het bestuur en deelnemers kijken met
genoegen terug op het grote aantal be-
zoekers dat de afgelopen 6 jaar de ate-
liers bezocht en positief reageerde en
het hoopt ook dit jaar weer veel men-
sen te mogen verwelkomen. In de Sy-
nagoge van Borculo is van iedere deel-
nemer een werk te zien en daar liggen
ook de brochures met routebeschrij-
ving en informatie over de deelne-
mers. Ook bij de bibliotheken en VVV's
in de regio en op de locaties liggen
brochures. De organisatie van de
Stichting Kijk op Kunst hoort graag de
mening van bezoekers over de Kunst-
route en de exposities op de locaties.
In de Synagoge kan men een vragen-

lijst verkrijgen; als de lijst volledig in-
gevuld wordt ingeleverd, dingt men
mee naar een grafisch werk van de
Borculose kunstenaar Jan Gerritsen.
Openingstijden zijn van 12 tot 5 uur,
op zaterdag en zondag 28 en 29 okto-
ber en 4 en 5 november.

Deelnemende kunstenaars: Jaap Bak-
ker, keramiek, Willemien Derksen,
schilderijen, Gerrit van Dijk, schilde-
rijen, Marijke van Epen, gevlochten en
geweven objecten, Sander Esselink,
schilderijen, Ankie Freriks, schilderij-
en, Jenny Geukes, schilderijen, Job
Heijkamp, keramiek, Elly Overberg,
schilderijen en illustraties, Hugo Pos,
schilderijen, Ton Reukes, schilderijen,
Ida Roekevisch, schilderijen en kera-
miek, Peer van Veen, schilderijen, Pe-
ter van de Waal, houten objecten, Lau-
rens Westhoff, meubels, Rita Velt-
maat-Waanders, schilderijen. De kun-
stenaars kijken uit naar uw bezoek.

Kunstroute Kijk op Kunst - een dagje uit!
De opening van de Kunstroute van
de Stichting Kijk op Kunst is op
vrijdag 27 oktober om 4 uur in de
Rabobank in Borculo. Steven van
Campen, schrijver-dichter, zal de
opening verrichten.

Aan gesprekstof geen gebrek. Martin
Klein Lenderink zit al 40 jaar in de
muziek en Robert al weer bijna 30
jaar. Martin: ‘Op dat moment eventjes
geen band, maar pratend over het vak
van muzikant toch weer de bekende
kriebels en besloten we een duo op te
richten. Een dag zonder muziek is im-
mers een dag niet leven’, zo formu-
leert Martin. Het duo heeft inmiddels
de eerste optredens achter de rug.
Martin: ‘We hebben intussen al 200
nummers ingestudeerd, in feite alle
soorten muziek, Hollandse hits, Duit-
se schlagers, de Top 40, Engelstalig e.d.
Spelen we op een bruiloft of partijtje
voor wat ouder publiek, geen enkel
probleem. We spelen net zo gemakke-
lijke een Duitse polka, een veleta, een

Weense wals noem maar op. Voor het
feest begint kijk ik de zaal in en dan
weet ik precies wat we moeten spelen’,
zo zegt Martin Klein Lenderink.
Hij werd op 7-jarige leeftijd lid van de
Vordense muziekvereniging Concor-
dia, waar hij de kleine trommel be-
speelde. Martin: ‘Toen ik tien werd
mocht ik van thuis een ‘eigen’ drums-
tel kopen. Flink oefenen, veel drum-
men, het was mijn lust en mijn leven.
Op 17-jarige leeftijd het eerste optre-
den als drummer bij de Vordense
band ‘Black and White’. Verdiensten,
40 gulden op een avond’, zo zegt hij.
Het was voor Martin Klein Lenderink
het begin van een ‘heel leven lang’
muziek maken. ‘Op gegeven moment
werd k gevraagd om bij de ‘Helico’s’

uit Hengelo te komen drummen. De
eerste avond gelijk tangomuziek, had
ik nog nooit gespeeld. Wel de band
speelde het een paar keer voor en had
ik het gelijk in de vingers’. De Vorde-
naar speelde bij diverse bands, waar-
onder 5 jaar als drummer bij ‘The
Woodpeckers‘. Martin: ‘Ik heb ook nog
een aantal jaren bij het orkest ‘The
Vulcano’ s’ gespeeld. Op de zondag-
middag speelden wij bij de Scherpen-
hof in Terwolde, of in het ponypark
Slagharen. Op zondagavond bij ‘Dika
van de Kruusweg’ in Markelo. Prachti-
ge tijd’, zo kijkt Martin terug. Ook
maakte hij een paar jaren deel uit van
het trio ‘Ton Saunier’ uit Deventer en
werden artiesten als Frank & Mirella,
Henk Wijngaard, Ronnie Tober, Ciska
Peters e.d. door het trio begeleid. Circa
250 optredens in een jaar, dat beteken-
de kei – en keihard werken! Robert
Koers, de toetsenist van het nieuwe
duo ‘One 2’ wilde als klein jochie net
als Martin Klein Lenderink, ook drum-
mer worden. Robert: ’Mijn vader vond
dat maar niks en stuurde mij al op 6
jarige leeftijd op pianoles. Dat is beter
voor je muzikale ontwikkeling, zo ver-
telde hij erbij. Toen ik 13 was gewor-
den werd het toch drummer. Mijn
broer wist ergens een drumstel te
koop. Je gelooft het misschien niet,
maar dit drumstel kocht ik van Mar-
tin’, zo zegt Robert lachend. Hij ging
allereerst drummen bij de ‘Jogero’ s
uit Hengelo, (Afkorting van Johan, Ge-
rard en Robert). ‘Een paar jaren lekker
‘bateren’ in een schuur’, zo omschrijft
Robert die periode. Ook hij heeft in
een aantal bands gespeeld, zo onder
meer bij de ‘Favorita’ s uit Ruurlo. Ro-
bert: ‘Op mijn 32e jaar ben ik als toet-
senist begonnen, muziek maken tij-
dens bruiloften en partijen met de
band ‘The Players’. Eén van zijn laatste
activiteiten, spelen bij de band met de
alles zeggende naam ‘ Veurdelolband’.
Dat is ook nu de bedoeling, met ple-
zier muziek maken, maar dan toch
wel met een professionele insteek.
Ook bij mij loopt de muziek als een ro-
de draad door het leven. Muziek dat
pakt je, dat laat je nooit meer los’, zo
zegt hij. Richting toekomst willen
Martin en Robert als ‘One 2’ bewijzen
dat ze muzikaal heel wat in hun mars
hebben. Zelf genieten, anderen laten
genieten en zo zeggen beiden:’ straks
willen we ook nog een CD maken’!

Als 'One 2' repeteert danst de hele buurt mee!

Op zaterdagmiddag is het dolle pret aan de Doeschot in Vorden. Dan zijn
Martin Klein Lenderink (57) en Robert Koers (51) in de garage bij Martin
druk aan het repeteren. Geen sprake van overlast voor de buren. Integen-
deel zelfs. ‘Wanneer wij spelen dan danst de gehele buurt mee’, zo zegt
Martin Klein Lenderink die sinds kort samen met Robert Koers het muzi-
kale duo ‘One 2 ‘ vormt of anders gezegd ‘die twee uit Vorden’, Martin zang
en drums, Robert toetsenist. De beide muzikanten kwamen elkaar afgelo-
pen zomer tegen op de braderie in Vorden. Met een biertje in de hand, ge-
zellig over muziek kletsen.

*GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF
WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal ¤ 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk verze-
kering is harsreparatie van de ster vrij-
wel altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie bo-
ven vervanging. 

DOORSCHEURKANS STERRETJES
MINSTENS 50%: OOK IN DE
HERFST!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door harde wind,
zware regen- en hagelbuien en vooral
de eerste nachtvorst veroorzaakt. De
stijfheid en daarmee de sterkte van de
carrosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto. Breuken in het
glas verzwakken de voorruit. Door
temperatuurswisselingen (afkoeling
door plotselinge regen- en hagelbuien
en nachtvorst enerzijds en het opwar-
men van de voorruit door de autover-
warming anderzijds) ontstaan er extra
spanningen in het glas. Ook het dicht-
gooien van een deur (luchtdruk) ver-

oorzaakt extra spanning. Door al die
spanningen is de kans op doorscheu-
ren van een barstje of ster ruim 50%,
zo blijkt uit technisch onderzoek! Tij-
dige reparatie van een ster is daarom
zeer aan te raden. Bent u voor ruits-
chade verzekerd en wordt u doorver-
wezen naar een ruitschadespecialist,
dan kunt u bij Automark terecht. Au-

tomark werkt in principe voor ieder-
een die voor ruitschade verzekerd is
en stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de klant zijn
er geen kosten of moeite verbonden
aan ruitreparatie. 

De klant betaalt geen eigen risico en
heeft geen no-claim verlies (bij Cen-

traal Beheer particulier geldt een af-
wijkende regeling). Automark ge-
bruikt voor reparatie de meest moder-
ne harsinjectie-methode en geeft op
alle reparaties levenslange garantie!
Bij ruitreparatie moet de laatste groe-
ne kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.

GOEDKOOP KENTEKEN
GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over
de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te-
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen! 

GRATIS VOORRUITINSPECTIE OP
DE PARKEERPLAATS VAN DE
MARKT
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Vorden voor een ac-
tie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis gelnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk
verzekerden geheel zonder kosten.
Voor de juiste verzekeringsgegevens
moet bij reparatie wel de laatste groe-
ne kaart worden meegenomen. Klaar
terwijl u wacht/winkelt! Donderdag
26 oktober kunt u terecht van 09.00
tot 17.30 uur op de parkeerplaats van
de Markt. Bij regen kunt u rustig in de
auto blijven zitten. Let op de gele tent
van Automark.

Donderdag in Vorden:    Gratis* ruit repareren



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

WWinter editie

inter editie

Al jaren geven wij, in samenwerking met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, 
de Achterhoek Vakantiekrant uit. Dit jaar gaan we voor het eerst een WINTER EDITIE uitbrengen.

Voor u een unieke gelegenheid om uw activiteiten d.m.v. een advertentie in deze krant onder de aandacht te brengen.

De krant verschijnt op 1 december en de agenda loopt t/m 31 december 2006.

Bel voor meer informatie naar Drukkerij Weevers, Ab Velhorst, (0575) 55 10 10 
of mail naar achterhoekvakantiekrant@weevers.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

GESNEDEN
BOERENKOOL

zak 300 gram à 1.19

NU: 1+1GRATISSHOARMA of
GYROS reepjes

VOORD. verp.

kilo

van 6.79 voor 4.
49

D.E. AROMA ROOD

2 pakken

à 500 gram
van 5.64 voor 4.

99

OKTOBER AANBIEDING: GROLSCH PIJPJES KRAT 7.49

Parels sparen voor gratis onderwater poppen!

SUN
VAATWASMIDDEL
2 pakken

à 30 of 26 stuks

van 12.58 voor7.
99

AMARETTO DISARONNO
ORIGINALE

fles 0.70 cl NU: 12.
49

BAKE-OFF: ROOMBOTER

APPELFLAPPEN
4 stuks
van 3.56

voor 2.
79

ELSTAR of JONAGOLD

APPELEN

kilo
NU: 0.

69

EDET FRIENDLY
TOILETPAPIER
pak 24 rol
van 8.37
voor 5.

79

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ...

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU! Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
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Nog een paar nachtjes slapen en
het Vordens Mannenkoor kan vol-
op aan de bak tijdens het jubileum-
concert dat op vrijdag 27 en zater-
dag 28 oktober in de Christus Ko-
ningkerk wordt gehouden. Diri-
gent Frank Knikkink en voorzitter
Theo Frencken verheugen zich
enorm op het aanstaande zang- en
muziekfeest. En met name vanwe-
ge de medewerking van ‘Neva
Brass’ een topblaaskwintet (2 trom-
petten, hoorn, schuiftrombone en
tuba) uit Sint Petersburg. Theo
Frencken heeft al een optreden
van deze Russische muzikanten ge-

zien en Frank Knikkink heeft al
meerdere keren een CD van hen be-
luisterd. Beiden zeggen in koor: ‘
Dit optreden mag men beslist niet
missen’! 

Het Vordens Mannenkoor geeft elk
lustrum een speciaal jubileumconcert
met daarbij altijd ruimte voor gastop-
tredens. Theo Frencken en bariton Lu-
do Eykelkamp hebben ‘Neva Brass’
zien en horen spelen op het plein voor
de Dom in Aken. Daaraan vooraf-
gaand waren er al de nodige telefoni-
sche en e- mail contacten gelegd. Toch
wachten Theo en Frank nog enkele

spannende dagen. Donderdagmorgen
26 oktober arriveert het Russische ge-
zelschap in Vorden, waarna nog die-
zelfde dag gerepeteerd wordt. Behalve
een eigen repertoire van zowel het
Vordens Mannenkoor en ‘Neva Brass’
wordt er ook gezamenlijk gemusi-
ceerd. De muziek van deze nummers
is al geruime tijd in het bezit van het
Russische blaaskwintet.

‘Is de repetitietijd dan niet tekort’? zo
informeerden we. Frank Knikkink: ‘Ik
heb daar beslist geen twijfels over. Het
zijn professionele muzikanten die
niets aan het toeval over laten. Ook on-

ze koorleden staan te popelen om met
hen samen te werken’, zo zegt de diri-
gent van het Vordens Mannenkoor.
Het ‘Neva Brass’ kwintet is in 1993 op-
gericht. De muzikanten zijn afgestu-
deerd aan de Staats Muziek Hoge-
school van Sint Petersburg. Het initia-
tief tot oprichting van deze groep
kwam van de invloedrijke musicus en
docent aan genoemde Hogeschool te
weten W.M. Bujanowsky. Het reper-
toire is zeer veelzijdig. In het program-
ma van het concert in Vorden komt de
voorkeur voor de klassieke muziek
duidelijk naar voren. Volgens Frank
Knikkink en Theo Frencken bekoort
ook de jazzachtige meer swingende
muziek van het ensemble. 
‘Neva Brass’ is al jaren bij onze ooster-
buren een veel gevraagd kwintet. De
muzikanten zijn de afgelopen jaren
regelmatig op toernee geweest door
Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië.
Het kwintet treedt dan op tijdens fees-
ten, in concertzalen, kerken, scholen
en verzorgingshuizen voor ouderen.
Hun optredens zijn ook al diverse ke-
ren op radio en televisie uitgezonden.
‘Wij zijn er van overtuigd dat ‘Neva
Brass’ de harten van de bezoekers aan
de jubileumconcerten zal veroveren.’,
zo zeggen Frank Knikkink en Theo
Frencken. Het Vordens Mannenkoor
wordt tijdens de concerten op 27 en 28
oktober begeleid door pianiste Riet
Louwes. Ook staat er een solo optre-
den van bariton Ludo Eykelkamp op
het programma. Hij zingt onder meer
het lied ‘ Ja das Schreiben und das Le-
sen’, uit ‘Der Zigeunerbaron van Jo-
han Strauss junior. Kaarten voor de
concerten zijn op dit moment nog ver-
krijgbaar bij het dorpscentrum, boek-
handel Bruna, Kadoshop Sueters of te-
lefonisch 0575-551846. Het jubileum-
concert in de Christus Koningkerk be-
gint beide avonden om 20.00 uur.

Neva Brass blaaskwintet topattractie 
tijdens jubileumconcert Vordens Mannenkoor

Het Russische blaaskwintet bereidt zich hier deze zomer op het Domplein in Aken voor op een concert dat ze die middag in deze stad geven

Dat wilde ik veranderen, onder meer
door wat Engelstalig en Slavische lie-
deren in het repertoire op te nemen.
Ik werd in mijn opvatting gesteund
door toenmalig voorzitter Jan van
Heugten. Ik moet zeggen, mijn aan-
pak werd goed ontvangen’, zo zegt
Frank Knikkink die ook dirigent is van
een kerkkoor in Bredebroek, een ge-
mengd koor in Westendorp en het
mannenkoor De Görgelpiepen uit Sil-

volde. Frank: ‘ Telkens wanneer je met
wat nieuws komt, is het natuurlijk
eerst uitzoeken waar de balans moet
liggen. Ik wil ook graag dat het koor
uit het hoofd zingt. Neem bijvoor-
beeld het nummer ‘Zabe’. Een Slo-
veens lied over een kikkerbruiloft. We
zingen het vrijdag en zaterdag ook tij-
dens het jubileumconcert. Het koor
pakte het goed op en al vrij snel werd
er uit het hoofd gezongen en daar kick
ik op. Ik denk dat ik een ‘gemoedelij-
ke’ dirigent ben, wanneer tijdens de
repetities iets niet naar wens verloopt,
kan ik best wel kwaad worden, maar
dan wel met een lachend gezicht. Ik
dirigeer met de ogen. De koorleden
kunnen aan de uitdrukking op mijn
gezicht zien welke kant ik op wil. Rich-
ting toekomst gezien baart het wel
zorgen dat het koor oud wordt. Dat is
thans absoluut nog niet merkbaar.
Zwakt nu ergens bij een koorlid de
stem wat af, dat zet ik zowel links als
rechts van de zanger, mannen met
een sterke stem’, zo zegt Frank Knik-
kink. Voorzitter Theo Frencken beves-
tigt de woorden van Frank: ‘ Het ouder
worden, daar worstelt elk mannen-
koor mee. We hebben als bestuur te-
gen elkaar gezegd, we moeten ons met
het Vordens Mannenkoor meer laten
horen en daarbij hopen dat we op die
manier ‘zieltjes’ kunnen winnen. Het
aanstaande jubileumconcert is daar
een prachtige aanleiding toe. We heb-
ben de koorleden gevraagd, neem wat
mensen mee naar het concert. Weet je
wat zo leuk is aan ons mannenkoor;
Frank zei daarnet dat hij kan kicken
op het feit dat het koor het repertoire
uit het hoofd kan zingen. Wel het en-
thousiasme en de kick van Frank,
slaat ook over op het koor. Kijk naar de
repetitieavond (maandag) , iedereen is
altijd paraat. Dat heeft ook te maken
met de goede wisselwerking tussen

koor en de dirigent’, zo zegt voorzitter
Theo Frencken.

Frank Knikkink: ‘We hebben momen-
teel nog een enorm goede stemverde-
ling maar toch is het noodzakelijk dat
er de komende jaren een tiental zan-
gers bijkomt. De doelgroep is vanaf 40
jaar. Theo Frencken, van origine Lim-
burger, is via het onderwijs, na een
aantal jaren in Heemskerk te hebben
gewerkt in 1972 in Doetinchem be-
land, waar hij directeur werd bij de Ka-
tholieke Onderwijs Stichting Oost Gel-
re, waar Theo Frencken (inmiddels ge-
nietend van de VUT) over veertien
scholen de scepter zwaaide. Theo: ‘
Vroeger heb ik in Helden (Limburg) bij
een jongerenkoor gezongen, later tij-
dens de onderwijs opleiding ook veel
gezongen. Vanwege mijn loopbaan
schoot het zingen er op gegeven mo-
ment jammer genoeg bij in.

Toen leerde ik Ludo Eykelkamp ken-
nen die mij overhaalde om een keer
mee te gaan naar het Vordens Man-
nenkoor. Die kennismaking met het
koor beviel mij zo goed dat ik lid werd
(2002). Prachtig om bij dit koor te zin-
gen’ zo zegt Theo Frencken. In 2004
stopte Jan van Heugten als voorzitter
van het Vordens Mannenkoor.Nie-
mand wilde die functie overnemen.
Toen werd een beroep gedaan op
‘nieuwkomer’ Theo Frencken. ‘Ik heb
toch wel een beetje aarzelend ‘ja’ ge-
zegd. Ik zag een beetje op tegen deze
in mijn ogen, hechte gemeenschap.
Toch blij dat ik het voorzitterschap
heb aanvaard. Een fijne groep men-
sen, heel veel contact met Frank. Het
komend weekend twee jubileumcon-
certen en straks in december nog een
viertal optredens. Ik kan mij er enorm
op verheugen’, aldus voorzitter en
zanger Theo Frencken.

Dirigent Knikkink: 'De koorleden kunnen aan de 
uitdrukking op mijn gezicht wel zien welke kant ik op wil'

Frank Knikkink is sinds 2000 dirigent van het jubilerend (70) Vordens
Mannenkoor en kan zich de eerste kennismaking nog zeer goed voor de
geest halen. Zegt hij: ‘Ik wist dat ze in Vorden een nieuwe dirigent zoch-
ten. Eigenlijk had ik geen behoefte om te solliciteren. Op gegeven mo-
ment sprak ik een lid van het Vordens Mannenkoor en besloot ik om toch
maar een sollicitatiebrief te sturen, hetgeen uiteindelijk in een aanstel-
ling resulteerde. Mijn eerste indruk: een gedegen koor, goede basis, goede
stemverdeling. Alles bij elkaar net ‘iets meer’ dan een doorsnee mannen-
koor. Een koor met veel potentie maar als het ware vast geroest in het zin-
gen van zware klassieke muziek. Het koor zong op de ‘automatische pi-
loot’. Het repertoire was in mijn ogen een beetje uit de tijd.

Dirigent Frank Knikkink (links) overlegt voor het begin van een concert nog even met Theo Frencken (rechts), de voorzitter van het koor

We hebben de beste en bekendste
Nirvana tribute van de wereld op
het programma staan! Deze heren
uit Australie spelen, bewegen en
kleden zich zoals Nirvana. De zan-
ger lijkt als geen ander op Kurt Co-
bain. 

Deze band zal het podium niet verla-
ten voordat alles gesloopt is! 

De band beheerst de nummers van
Nirvana tot in de kleinste details en de
zanger van de band lijkt als twee drup-
pels water op de echte Nirvana voor-
man. 

Ieder die nooit de kans heeft gekregen
om de legendarische band Nirvana
live aan het werk te zien, dit is je kans.

Australian
Nirvana in 
De Rockstake



Wij gaan open!!
Drempt - 29 oktober

Allez 4 Kidz in Drempt, is een overdekt 
kinderspeelparadijs waar kinderen 
van 1 tot 12 jaar uren kunnen spelen, klimmen, springen 
en glijden. Er is ook een rodelbaan en een glijbaan aanwezig.

Restaurant
Terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn, kunnen de
ouders en begeleiders rustig in ons restaurant/pizzeria
een hapje en/of drankje nuttigen. Wij hebben een zeer
uitgebreide menukaart met o.a. lunch- en plategerechten,
diverse pannekoeken en pizza's. Uiteraard kunt u bij ons
ook patat en snacks verkrijgen. Alle gerechten zijn ook
mee te nemen.

Allez4Kidz
Zomerweg 28, 6996 DE Drempt
Tel. 0313 472 461, www.allez4kidz.nl
Openingstijden: 
woensdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Keuken open tot 21.00 uur

Op 29 oktober
voor elk kind 

gratis
één lekker ijsje
van De IJsboerderij

Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er een aparte speel-
hoek met een zachte speelvloer. Hier kunnen ook de klein-
tjes naar hartelust klimmen, klauteren en spelen met
zachte speeltjes.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Algemene beschouwingen van de
CDA-fractie Bronckhorst op de
begroting 2007
De begroting 2007 is goed leesbaar
en is vervat in de programmabegro-
ting 2007 – 2010. Daarvoor onze
complimenten aan de verantwoor-
delijke wethouder en zijn ambtelijke
apparaat. De positieve vooruitzich-
ten in de perspectiefnota en de ge-
melde meevaller van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds
brengen niet de verwachte ruimte
voor nieuw beleid door een admini-
stratieve fout. Dat is een tegenval-
ler. Een dergelijke fout is niet accep-
tabel. Wij gaan ervan uit dat de ver-
antwoordelijke wethouder zodanige
maatregelen heeft genomen dat een
herhaling niet meer mogelijk is.

Het CDA heeft samen met de PvdA
bij de behandeling van de perspec-
tiefnota een motie ingediend om de
OZB voor 2007 niet meer dan trend-
matig te verhogen. Dit was de af-
spraak met de burgers na de helaas,
noodzakelijke, forse verhoging van
de OZB in 2006. Ook als de werkelij-
ke situatie, zonder de administratie-
ve fout, bij de behandeling van de
perspectiefnota bekend was ge-
weest, hadden we ons aan deze
afspraak gehouden. Ten opzichte
van de ons omringende gemeenten
heeft Bronckhorst vrij lage OZB-ta-
rieven voor bedrijven. Hier zouden
mogelijkheden liggen om een verho-
ging te overwegen. Maar het CDA
ziet hier vooralsnog van af omdat het
voor het merendeel winkeliers in de
kleine kernen en agrarische bedrij-
ven betreft die met hard werken

slechts kleine marges kunnen beha-
len.

Het CDA is van oordeel dat er een
evenwichtige begroting voorligt die
mede bereikt is door de behaalde
bezuinigingen en die voldoende
ruimte biedt voor een goed sociaal
beleid. De gemeente Bronckhorst
gaat nu haar derde jaar in van haar
bestaan. Onze Commissaris van de
Koningin, de heer Cornielje, sprak
zijn complimenten uit over de vorde-
ringen die behaald zijn in de ge-
meente Bronckhorst. Wij constate-
ren met hem dat veel zaken goed
gaan. Zo is het optreden van het
college bij de ramp in Vorden, waar-
bij muziekvereniging Sursum Corda
zwaar werd getroffen, zeer goed
geweest. Het betrekken van de
inwoners bij het formuleren van de
verschillende beleidsvelden, het
verder ontwikkelen van beleid en de
aandacht voor vrijwilligers is zeer
positief.

Maar hier en daar zijn ook zaken die
nadrukkelijk verbetering behoeven.
Als raadslid ben je volksvertegen-
woordiger en moet je signalen van-
uit de inwoners oppakken en
bespreekbaar maken. Het betreft
signalen over het onderhoud van de
sportvelden, met de daarbij beho-
rende communicatie naar de bestu-
ren, die ver beneden de maat is. De
uitvoering van werken aan de Covik-
seweg in Steenderen en de Weppel
in Hummelo zijn ook voorbeelden
die beter kunnen. De bereikbaarheid
van het ambtelijk apparaat voor de
burgers is voor verbetering vatbaar.

Duidelijkheid wie men moet hebben
voor specifieke zaken en tijdig af-
handelen van vragen is belangrijk
voor de klantvriendelijkheid. Het
CDA vraagt aandacht van het college
voor deze zaken.

Het CDA heeft een aantal speer-
punten:
1. Woningbouw is belangrijk voor

de leefbaarheid van de kleine
kernen. Om voldoende mogelijk-
heden veilig te stellen is de Wet
voorkeursrecht gemeenten toe-
gepast in onze gemeente. Daar-
mee kan de gemeente aan de
slag met het maken van plannen
en daadwerkelijke woningbouw.
Van groot belang is de vaststel-
ling van de behoeften aan wonin-
gen per kern. Het gaat dan onder
andere om starters, ouderen en
zorg. De behoefte verandert,
omdat de intramurale zorg ver-
mindert en ouderen langer zelf-
standig blijven wonen. Vanuit die
vastgestelde behoefte kan dan
beleid worden gemaakt voor de
verdeling van de woningen per
kern. Ook dient hierbij betrokken
te worden de behoefte aan huur-
woningen. Een samenhangende
beleidsnota kan ook als basis
dienen voor prestatieafspraken
met de woningbouwcorporatie
inzake de bouw van woningen.

2. Het CDA streeft naar uitvoering
van bestaand beleid. Zo is platte-
landsvernieuwing noodzakelijk
om het buitengebied leefbaar te
houden. Vanaf 1 januari is het
mogelijk om burgers die door het
veranderen van een bestem-
mingsplan extra waardever-
meerdering hebben gekregen
een bijdrage te vragen van die
waardevermeerdering. Het CDA
stelt voor een fonds 'Het Platte-
landsfonds' op te richten waarin
dit geld gestort zou moeten wor-
den. Hierin kunnen ook de be-
grote bedragen gestort worden
die niet besteed zijn in het begro-
tingsjaar. Hiermee wordt de
flexibiliteit vergroot en kunnen

projecten worden ondersteund
die bijdragen aan uitvoering van
plattelandsprojecten en het
landschapsontwikkelingsplan.

3. Voor uitvoering van projecten is
het belangrijk beleidskaders te
hebben voor de cultuurhistorie.
Cultuur en cultuurhistorie zijn de
parels van onze gemeente. Daar
moeten we zuinig op zijn.

4. Per 1 januari 2007 gaat de huis-
houdelijke zorg naar de gemeen-
te en gaat het loket van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
open. Het CDA verwacht dat het
voor de mensen goed gaat func-
tioneren. De cliëntenparticipatie
is hierbij belangrijk.

5. Het CDA onderkent de behoefte,
aangegeven door de ouderen-
bonden en de organisaties oude-
renwerk, aan een aanwezige
ouderenadviseur in de vijf grote
kernen. Ouderen willen zolang
mogelijk de regie over hun leven
houden. Zij blijven daardoor lan-
ger zelfstandig wonen. De be-
hoefte aan informatie over hoe je
dat doet en welke voorzieningen
en ondersteuning te verkrijgen
zijn, neemt daardoor toe.

6. Het CDA vindt het jeugdbeleid
belangrijk. B en w willen een jon-
gerenopbouwwerker in Hengelo
inzetten. De ervaringen en resul-
taten moeten dienen als voor-
beeld voor de inzet van deze wer-
kers in de hele gemeente.

7. In de meerjarenraming wordt
uitgegaan van een meer dan
trendmatige verhoging van de
OZB. Het CDA zal deze verhoging
per begrotingsjaar beoordelen in
relatie tot de bezuinigingen en
gewenste uitgaven voor nieuw
beleid.

8. Vrijwilligers zijn noodzakelijk
voor onze samenleving. Het CDA
vindt mede daarom het oprichten
van een sportraad in de gemeen-
te Bronckhorst gewenst. Ook het
ondersteunen van de dorpsraden
is belangrijk.

9. Het CDA vindt realisering van de
rondweg om Hummelo op zo kort
mogelijke termijn belangrijk.
Ook de oplossing van de proble-
matiek in Halle heeft prioriteit.

10. Buslijn 51 loopt nu nog door
Hengelo en Keijenborg. De ver-
voersmaatschappij wil dat veran-
deren en de bus laten lopen over
de rondweg. Het CDA is daar
geen voorstander van, want dan
heb je wel een snelle busdienst
maar geen mensen in de bus.

Algemene beschouwingen

Raad geeft mening over de begrotingsplannen b en w
Gemeenteraad vergadert op 14 november over begroting
2007 en plannen
Op dinsdag 14 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting 2007.
De openbare vergadering begint om 17.00 uur en is in de raadszaal van het
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. U bent van harte welkom om deze bij-
eenkomst bij te wonen. Vorige week berichtten wij u op deze gemeentepagi-
na's al uitgebreid over de begrotingsplannen van b en w. De in de gemeente-
raad vertegenwoordigde politieke partijen geven deze week in een notendop
hun mening over deze plannen voor 2007. In het Contact van 31 oktober
geven b en w weer hun reactie op de vragen en opmerkingen van de politieke
partijen. Deze publicaties geven u een beknopt inzicht in de begroting van uw
gemeente. U kunt de gehele begroting inzien tijdens de openingstijden van
de gemeente bij de recepties van het gemeentehuis en -kantoor. Ook ligt
deze ter inzage in de bibliotheken in Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.

Speciale commissievergadering voor inwoners!
Geef uw mening over de begroting op 2 november
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op 14 november is er op 
2 november a.s. een speciale, openbare vergadering van de raadscommissie
Beleidsontwikkeling over de begroting 2007 (locatie: raadszaal, tijd: 20.00
uur). 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 vra-
gen of opmerkingen? Maak ze! De maximale spreektijd is vijf minuten. U
kunt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmel-
den bij de Griffie onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Hieronder de reacties van de raadsfracties op de begroting 2007, 
in willekeurige volgorde:

Bronckhorst

Boerengolf in Vierakker, een voorbeeld van
plattelandsvernieuwing.

Begroting 2007



Algemene beschouwingen van de
VVD-fractie Bronckhorst op de
begroting 2007
De VVD heeft de begroting voor het
jaar 2007 in goede orde ontvangen
en dankt daarvoor de samenstel-
lers. De gepresenteerde beschou-
wingen staan in het teken van een
grote financiële misser. Door een
vergissing van circa ¤ 600.000,- is
voorgenomen nieuw beleid welhaast
uitgesloten. De VVD gaat uit van een
verwijtbare situatie en zal naar be-
vinden handelen. De door de wet-
houder van financiën opgestelde
begroting maakt melding van een
menselijke fout. Dit betekent, dat er
behoefte is aan planning- en contro-
lemiddelen.
Vast staat dat de nu gemaakte finan-
ciële blunder dan eerder aan het
licht was gekomen.

Evenals bij de perspectiefnota wil de
VVD benadrukken, dat onze voor-
keur uitgaat naar stabiliteit. Dat be-
tekent een sluitende begroting, vol-
doende reserves en voorzieningen,
dat planning en controle op orde is,
er een goede afweging op oud en
nieuw beleid gemaakt wordt en dat
wordt voorkomen dat de burgers
onnodig worden belast.

Het college stelt dat de begroting
sluitend is, de VVD deelt deze me-
ning niet! Het college put namelijk

uit de algemene reserve om de be-
groting sluitend te maken en dit is
niet de juiste weg. Bovendien heeft
de wethouder van financiën de raad
verzekerd, dat voldoende voorzie-
ningen getroffen zijn om dit te voor-
komen. De VVD stelt dan ook de
vraag of de reserves op termijn nog
wel toereikend zijn. De VVD ziet met
SMART (specifiek, meetbaar, accep-
tabel, realistisch en tijdgebonden)
de nota reserves en voorzieningen
tegemoet. Zonder deze informatie
weet de VVD niet of ze haar goed-
keuring kan geven aan de meerja-
renbegroting. Onze mening zou im-
mers op niets zijn gebaseerd.

Het college stelt dat een OZB-verho-
ging voor 2007 niet nodig is, echter
voor 2008 gaat zij hier wel van uit.
Dit betekent, dat wanneer de raad
instemt met de voorliggende meer-
jarenbegroting er een fiat voor een
OZB-verhoging in 2008 wordt gege-
ven, dit lijkt ons een ongewenste
gang van zaken. Kortom: Er zijn dus
nog veel onduidelijkheden ten aan-
zien van het toekomstperspectief.
Reden temeer om nu geen voor-
schot te nemen door de OZB voor
2008 alvast te gaan verhogen. Niet
onbelangrijk is te weten, dat de
huiseigenaren verleden jaar al met
een forse eenzijdige OZB-verhoging
van 45% werden geconfronteerd!

Plattelandsvernieuwing
Plattelandsvernieuwing is voor de
VVD een speerpunt van beleid. De
VVD acht het echter onverantwoord
om, mede gelet op de financiële si-
tuatie, nu nog meer beleid te gaan
ontwikkelen. De afgelopen periode
zijn naar de mening van de VVD vol-
doende instrumenten en kaders
vastgesteld om tot uitvoering over te
gaan, dit vooral op het gebied van
leefbaarheid, nieuwe economische
functies, recreatie en toerisme, na-
tuurontwikkeling etc. Wij zijn er om
de burgers te dienen en laten we
dan ook nu bezien of de organisatie
in staat is de uitvoering ter hand te
nemen daar waar de burger binnen
reeds nu bestaande kaders die uit-
voering wenst.

Huisvuil
Het ophalen van huisvuil volgens het
voorgenomen volume/frequentie-
systeem is geen goede zaak. De VVD
blijft van mening, dat de huidige in-
zamelstructuur het meest effectief
is, milieuvriendelijk is en bovendien
prijstechnisch het voordeligst voor
de inwoners zal uitpakken. Ook
voorspellen wij, dat bij invoering van
het nieuwe volume/frequentiesys-
teem de overlast voor de burgers
beduidend toeneemt en dat de ge-
meente te maken krijgt met een
grotere administratieve rompslomp.
Over de toename van zwerfafval
maar niet te spreken!

Openbaar groen
Een slecht(er) onderhoud van plant-
soenen, rotondes en bermen staat
haaks op het streven om van de ge-
meente Bronckhorst een toeristisch
en attractief middelpunt te maken.
De veiligheid van alle verkeersdeel-
nemers en de voortgang van het
Toeristisch Recreatief Overleg
Bronckhorst (Parels Rijgen) blijven
de belangrijkste uitgangspunten
voor de VVD.

Openbaar vervoer
Het is voor de VVD-fractie onbe-
spreekbaar, dat busverbindingen de
grotere kernen in onze gemeente
links laten liggen en dat opstap-
plaatsen buiten de kernen worden
gesitueerd. De gemeente is hieraan
mede schuldig, doordat voor bussen
welhaast onneembare obstakels in
de kernen worden opgeworpen. De
VVD is van mening, dat deze obsta-
kels moeten verdwijnen om de bus
voorrang te geven. Medebepalend
voor behoud van de leefbaarheid van
de kernen is ook de mobiliteit.

Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (WMO)
Een soepele invoering van de WMO
op 1 januari 2007 is van groot belang
voor de burgers. Een actieve voor-
lichting door de gemeente is essen-
tieel. Dit bepaalt het al dan niet sla-
gen van deze ingrijpende operatie.
Voor meer informatie over de alge-
mene beschouwingen van de VVD
kunt u contact opnemen met:
sjroorda@xs4all.nl. Voor de volledi-
ge algemene beschouwingen van
deze fractie zie:
www.vvdbronckhorst.nl

Algemene beschouwingen van de
GroenLinks-fractie Bronckhorst
op de begroting 2007
'Niet Bij Brood Alleen...'
Geld en economische groei. Het lijkt
vaak alsof het in de politiek alleen
hierover gaat. 'Niet Bij Brood Alleen'
was de naam van een afsplitsing van
het CDA die is opgegaan in Groen-
Links. Het is goed om in deze tijd
aan dit feit te herinneren. Het 'Niet
Bij Brood Alleen', maar dan heel let-
terlijk, wil GroenLinks mogelijk ma-
ken voor de minima in Bronckhorst.
Het minimuminkomen wordt door
de rijksoverheid vastgesteld. Dit is
zo laag dat een normaal sociaal le-
ven niet mogelijk is. Een aantal in-
woners van Bronckhorst heeft zelfs
moeite om dagelijks het eten op ta-
fel te krijgen. We hebben in Bronck-
horst gelukkig nog geen voedsel-
banken. Het zou een schande zijn
voor de gemeentepolitiek wanneer
dit in de toekomst wel zou gebeuren.
Het is dan echter wel nodig om extra
maatregelen te nemen. Wij zullen
ons hiervoor, samen met de PvdA,
inzetten.

Geluk en tevredenheid zijn niet af-
hankelijk van meer of minder econo-
mische groei. Een eerlijker verde-
ling van de rijkdom die we hebben, is
hiervoor belangrijker. We moeten
niet meer op dezelfde bladzijde in de
krant kunnen lezen dat ziektekos-
tenverzekeringen worden opgezegd
of gas en licht wordt afgesneden en
dat de directeur van een bedrijf
waarin onze gemeente aandelen
heeft tonnen verdient. Juist: NUON.
Naast zorg voor de minima kunnen
we er als gemeente ook voor zorgen
dat grondspeculanten, projectont-

wikkelaars en andere snelgeldver-
dieners geen kans krijgen. Alleen
duurzame economische ontwikke-
lingen verdienen steun.

GroenLinks is geen traditionele ge-
zinspartij. We vinden dat het ieders
eigen keuze moet zijn met wie en
hoe men samenleeft en of men wel
of geen kinderen wil. Die keuze moet
wel mogelijk zijn. Betaalbare huizen
voor startende jongeren, kinderop-
vang dicht in de buurt en een Brede
School met voor- en naschoolse op-
vang zijn hiervoor noodzakelijk, ook
in Bronckhorst.

De inwoners van Bronckhorst zijn
trots op hun fraaie gemeente. Dit
moet vooral zo blijven. GroenLinks
wordt ongerust wanneer we, zoals
kortgeleden, binnen de gemeente
horen spreken over 'het vermarkten
van de gemeente'. Dit wil zeggen dat
ondernemers de kans krijgen geld
te verdienen met ons mooie land-
schap. Landgoedeigenaren en boe-
ren hebben het landschap gevormd:
laat dit zo blijven. Dit moet dan wel
financieel mogelijk zijn. Er is hier-
voor al veel geld beschikbaar.
GroenLinks heeft in haar landelijke
verkiezingsprogramma voor de fi-
nanciering van het landschapsbe-
heer nog meer aandacht gevraagd.
Agrarisch natuurbeheer moet een
vaste inkomensbron voor de agra-
riër worden. Ook in onze gemeente
moeten we alle mogelijkheden hier-
voor benutten.

GroenLinks streeft ernaar dat de af-
valverwerking in Bronckhorst mi-
lieuvriendelijker wordt via een sys-
teem van volume/frequentie. Het
vraagt van iedereen wat inspanning,
maar deze inspanning loont dubbel.
Immers: minder in de bak, meer in
de knip!
'Niet Bij Brood Alleen...'. Natuurlijk,
betaald werk is belangrijk. Maar
moet dit echt altijd voor iedereen
koste wat kost worden bereikt? Tel
je alleen maar mee wanneer je een
baantje hebt? Voor de 'economische
groei' zal het wel goed zijn, maar is
het ook goed voor het geluk en de
tevredenheid van de individuele bur-
ger? Bij de uitvoering van de Wet
werk en bijstand en de Wet maat-
schappelijke ondersteuning moet
het (weer) kunnen deelnemen aan
het maatschappelijk verkeer de be-
langrijkste doelstelling zijn. Werk is
hiervoor een belangrijk middel,
maar niet het enige.

Tenslotte: zorg voor
de minima, duurza-
me economische
ontwikkeling, keuze-
vrijheid voor jonge-
ren, milieu, boer en
landschap, iedereen
doet mee: Groen, So-
ciaal en Tolerant!

BRONCKHORST

Als u bij het bestuur van een vereni-
ging betrokken bent, komen de vol-
gende onderwerpen u vast bekend
voor: het kader vergrijst vaak en
nieuwe bestuursleden zijn moeilijk
te vinden, de verenigingsdemocra-
tie functioneert soms stroef, de
komst van steeds weer nieuwe
regels/wetgeving waar u rekening
mee moet houden en veranderende
behoeften van leden. De wereld van
de sportvereniging is in beweging
en niet alle verenigingen kunnen
daar even makkelijk mee omgaan.

Misschien is hier door samenwer-
king wat aan te doen! In 2004 is met
de herindeling in het vooruitzicht in
Bronckhorst een initiatiefgroep
ontstaan die zich sterk maakt voor
de oprichting van een sportraad.
Met het oog op het grote aantal
sportverenigingen, verspreid over
een fors aantal accommodaties
over een groot oppervlak, ziet een
aantal mensen het nut van een zo-
genaamde sportraad Bronckhorst
in. Het begrip sportraad is breed en
kan veel inhouden. De initiatief-

groep heeft na overleg de gemeente
gevraagd haar te ondersteunen bij
de uitwerking van de ideeën die er
lagen.
Voor we nu verdergaan is het be-
langrijk om te weten wat de sport-
verenigingen in de gemeente vinden
van een sportraad Bronckhorst.
Welke voor- en nadelen zien zij,
welke meerwaarde kan een sport-
raad hebben en hoe kan een sport-
raad in de praktijk werken? Duide-
lijk is in ieder geval dat een sport-
raad gedragen moet worden door

de sport zelf. Zonder dit draagvlak
heeft een sportraad geen toekomst
en bestaansrecht. Om op deze vra-
gen een antwoord te krijgen, orga-
niseert de gemeente op 31 oktober
a.s. van 19.30 tot 21.30 uur samen
met de initiatiefgroep sportraad en
de Gelderse Sport Federatie een
discussiebijeenkomst met als the-
ma 'Sportraad, schakel tussen
sport en gemeente'. De avond vindt
plaats in het Dorpscentrum in Vor-
den (Raadhuisstraat 6) en is speci-
aal bedoeld voor bestuursleden van

alle sportverenigingen die actief
zijn binnen de gemeente Bronck-
horst. Iedere aanwezige kan zijn of
haar mening geven over de meer-
waarde van een sportraad. Ger
Melissen van de Gelderse Sport
Federatie leidt de avond en er is een
aantal gastsprekers. Namens de
gemeente is sportwethouder Glas-
bergen aanwezig. Bent u bij het be-
stuur van een vereniging betrokken
en wilt u meepraten over een sport-
raad, dan zien wij u graag op de 
31e oktober in Vorden!

Discussieavond over oprichting sportraad Bronckhorst op 31 oktober a.s. in Dorpscentrum Vorden



Algemene beschouwingen van de
D66-fractie Bronckhorst op de be-
groting 2007
Bronckhorst heeft inmiddels orde
op zaken gesteld op het gebied van
regels en beleid. Dat komt terug in
de begroting voor 2007.

Interactie tussen inwoners en
gemeente
D66 pleit er voor om in 2007 de sa-
menspraak met burgers en organi-
saties voort te zetten. Communicatie
tussen gemeente en inwoners gaat
ook over informatievoorziening,
afhandeling van vragen, verwerken
van aanvragen, beantwoorden van
brieven. Daarvoor zijn nodig: een
goede website, loketten en briefwis-
seling op papier. Dorpsraden zijn
belangrijk in de communicatie tus-
sen inwoners en gemeente. D66
steunt een actief kernenbeleid waar
dorpsraden nauw bij zijn betrokken.

Ruimte om te leven
Recreatie en toerisme zijn belang-
rijk voor Bronckhorst, mits passend
bij een plattelandsgemeente. Vanuit
dat oogpunt bekijkt D66 het plan van
b en w voor het recreatiebeleid. Een
structuurvisie, landschapsontwikke-
lingsplan en bestemmingsplannen
zijn hoekstenen voor de ruimtelijke
indeling van de gemeente. D66
hoopt dat de opeenstapeling van de-
ze plannen niet tot onduidelijkheid
voor inwoners leidt. Een punt van
aandacht blijft het verantwoord in-
vullen van niet-agrarische activitei-
ten in het agrarisch gebied. Voor
D66 heeft het renoveren van be-
staande bedrijventerreinen prioriteit
boven het ontwikkelen van nieuwe.
D66 wacht met belangstelling de
uitkomsten van onderzoek naar de
behoefte aan bedrijventerreinen af.

Wegen en verkeer
Na een inhaalslag gaat het onder-
houd van wegen regelmatig plaats-
vinden op basis van een plan. D66

vraagt aandacht voor de nadelige
gevolgen van bepaalde snelheids-
remmende maatregelen. Hoge
drempels zijn een gevaar voor
scootmobielen, rolstoelers en fiet-
sers.
Ook vragen wij aandacht voor het
controleren van het weggedrag van
groepen fietsers die een te groot
deel van de weg in beslag nemen en
daardoor hun eigen veiligheid in ge-
vaar brengen. Met het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoer Plan in het voor-
uitzicht is er aandacht voor het ver-
beteren van verkeerssituaties op de
langere termijn.

Milieu
Vooruitlopend op plannen voor het
groenbeheer vraagt D66 aandacht
voor regelmatig onderhoud op pun-
ten waar te hoog opgeschoten groen
onveilige situaties oplevert. Efficien-
cy van groenbeheer mag niet leiden
tot wezenlijke aantasting van het
aanzien van karakteristieke locaties.
Voor het ophalen van afval heeft D66
een voorkeur voor een systeem met
vaste bedragen per jaar, afhankelijk
van aantal en omvang van de contai-
ners.

Welzijn, werk en zorg
In 2007 blijkt of het budget dat be-
schikbaar is voor het uitvoeren van
de Wet maatschappelijke onder-
steuning toereikend is om de
noodzakelijke zorg van voldoende
kwaliteit te leveren. D66 steunt het
ouderenbeleid en het jongeren-
beleid van b en w maar betreurt dat
de aanbeveling over het aantal aan
te stellen jongerenwerkers niet
gerealiseerd is. D66 hoopt dat
nieuwbouw en onderhoud van
schoolgebouwen verloopt zoals
aangegeven in het Huisvestingsplan
voor de scholen.

Bestuur
D66 hecht aan samenwerking tus-
sen gemeenten maar wil de Regio
Achterhoek afbouwen. Een flexibele
projectorganisatie heeft onze voor-
keur, de tijd van een dure en starre
gemeenschappelijke regeling is wat
ons betreft voorbij. Bronckhorst is
een onderdeel van de provincie Gel-
derland en van Nederland, maar ook
van Europa. D66 vindt dat Bronck-
horst beleid moet ontwikkelen om in
te kunnen spelen op mogelijkheden
die Europa biedt zoals subsidies, uit-
wisselen van studenten en culturele
uitwisselingen.

Soberheid bij de overheid
De begroting voor 2007 laat een
klein positief saldo zien en een voor-
stel om de OZB niet te verhogen. Ge-
let op ideeën en wensen die er leven,
blijft het nodig om keuzes te maken
en prioriteiten te stellen. Een be-
langrijk richtsnoer voor D66 is so-
berheid bij de overheid. Het spreekt
vanzelf dat D66 de OZB voor 2007
niet wil verhogen, na ons protest
tegen de verhoging in 2006.

Algemene beschouwingen van de
PvdA-fractie Bronckhorst op de
begroting 2007
Algemeen bestuur
De dienstverlening aan de burgers
ziet er op het oog goed uit, een de-
finitieve beoordeling kunnen we nog
niet maken. De daarvoor benodigde
gegevens en een klanttevreden-
heidsonderzoek ontbreken nog. Om
de dienstverlening te verbeteren en
aan te passen aan de wensen van de
burgers is het essentieel om hier
snel werk van te maken. Bij de start
van een nieuwe organisatie is inhuur
van externe adviseurs soms onont-
koombaar. De komende jaren moet
dit sterk teruggebracht worden. Het
is goed dat met de definitieve huis-
vesting een start is gemaakt. Im-
mers met de omwonenden van het
huidige kantoor is de afspraak ge-
maakt dat het verblijf voor 5 jaar zou
zijn. Criteria bij eventuele nieuw-
bouw zijn voor ons naast de betaal-
baarheid, passend bij het karakter
van onze gemeente en goede be-
reikbaarheid.

Openbare orde en veiligheid
We zijn blij met de vermindering van
de regels ten aanzien van kleinere
activiteiten. Goed voor het sociale
leven in buurten en kernen. De bur-
gers zijn best in staat om de eigen
verantwoordelijkheid goed op te
pakken.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Een bijzonder punt van aandacht
blijft voor ons de verkeersveiligheid
binnen de bestaande kernen. Voor-
komen moet worden dat wij aan-
trekkelijke doorgaande routes of

sluiproutes creëren. Daarnaast
moeten we ervoor zorgen dat ver-
keersgevaarlijke situaties, zoals in
Halle en Hummelo, worden opge-
lost.

Cultuur en recreatie
Aan het eind van dit jaar zal het
nieuwe subsidiebeleid door de raad
vastgesteld moeten worden. Het ac-
commodatiebeleid, met ook veel ge-
volgen voor verenigingen en instel-
lingen, komt in 2007. Wij stellen voor
een bedrag te reserveren om knel-
punten als gevolg van het nieuwe
subsidiebeleid op te kunnen lossen.

Recreatie en toerisme
Dit speerpunt van beleid krijgt
steeds meer gestalte, het is echter
niet de booming business die alles
oplost. Ook de kleinschalige bedrij-

vigheid en de dienstverlening zijn
nog steeds een belangrijke bron van
werkgelegenheid. We moeten blij-
ven werken aan goede randvoor-
waarden voor de vestiging van be-
drijven. Ook moeten we de toeristen
wat te bieden hebben naast groen,

rust en ruimte. De Achterhoek
Spektakeltoer was daar een prima
voorbeeld van.

Sociale voorzieningen en maat-
schappelijk werk
Ten aanzien van de sociale werk-
voorziening komt nieuwe wetgeving.
Het college schakelt Delta en Wedeo
al in bij relntegratieactiviteiten,
maar ook bij het uitbesteden van
werk moet er nadrukkelijk naar de-
ze bedrijven worden gekeken. Soms
moet ook het sociale aspect zwaar-
der wegen dan het geld bij een aan-
besteding.

Ook in Bronckhorst is er sprake van
armoede. Wij willen dit niet oplossen
door het opzetten van voedselban-
ken of een supermarkt voor minima.
We geven het college een opdracht
mee om uit te werken op basis van
de notitie Het sociale gezicht van
Bronckhorst. Deze notitie is opge-
steld door de fracties van Groen-
Links en de Partij van de Arbeid.

Er is een ambitieus plan vastgesteld
op het gebied van jeugdbeleid. Wij
hebben alleen het idee dat 1 jeugd-
opbouwwerker absoluut niet in staat
zal zijn om contacten te leggen op de
diverse ontmoetingsplaatsen van
jongeren in onze gemeente. Veelal
zullen de contacten in de avonduren
moeten plaats vinden.

Het ouderenbeleid wordt ook in de
komende maanden vastgesteld. Wij
vinden dat er in de vijf oude kernen
minimaal twee keer per week een
ouderenadviseur beschikbaar moet
zijn om mensen advies te geven. In
de conceptnota staat dat ook zo ver-
woord.

Ruimtelijke ordening en platte-
landsontwikkeling
Wij blijven aandacht vragen voor de
bouw van voldoende woningen voor
starters en ouderen. Alternatieve
woonvormen en verschillende
bouwstijlen moeten nadrukkelijk in
de planvorming betrokken worden.

Financiering en algemene dek-
kingsmiddelen
Bij de begrotingsbehandeling van
2006 zijn we, na een moeilijke afwe-
ging, akkoord gegaan met een pro-
centueel forse verhoging van de OZB
voor eigenaren van woningen. Uiter-
aard hebben we goed geluisterd
naar onze inwoners en het college
de opdracht gegeven de verhoging
van 5% voor 2007 achterwege te la-
ten. De voorgestelde lastenverho-
ging voor de burgers is nu zeer be-
perkt.

Bronckhorst

Op 31 oktober a.s. organiseert de
gemeente de miniconferentie jeugd-
onderwijs voor vertegenwoordigers
van professionele organisaties op
het gebied van jeugd-onderwijs in
Bronckhorst zoals peuterspeelza-
len, scholen, jeugd- en gezond-
heidszorg en maatschappelijk werk.
De bijeenkomst vindt plaats in hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden,
om 19.00 uur. Het doel van de inter-
actieve conferentie is inzicht te krij-
gen in de ontwikkelingen in het

jeugd- en onderwijsbeleid en de
consequenties daarvan voor de
voorzieningen op het terrein van
jeugd, onderwijs en jeugd(gezond-
heids)zorg. Daarnaast wil de ge-
meente samen met de aanwezigen
in beeld brengen hoe in Bronckhorst
een goede, sluitende zorgstructuur
voor 0-23-jarigen eruit moet zien en
welke rol de betrokken instanties
daarin zien voor hun eigen organisa-
tie, voor andere (partner)organisa-
ties en voor de gemeente.

Programma
Sprekers zijn Annelies Schutte (Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten) en
Bart van Kessel (Samen Weer Naar
School). Daarnaast zijn adviseurs
van het Nederlands Instituut Zorg en
Welzijn aanwezig. Tijdens het twee-
de deel van het programma wordt in
werkgroepen verder ingegaan op de
zorgstructuur voor 0-23 jarigen.

Daarbij wordt een indeling gemaakt
naar de leeftijdscategorieen 
(0-4 jaar, 0-12 jaar, 12 jaar en
ouder). Betrokken instanties hebben
een uitnodiging gehad. Hierin kon-
den zij ook aangeven naar welke
leeftijdscategorie hun voorkeur uit-
ging. Mocht u werkzaam zijn voor
een organisatie op het gebied van
jeugd-onderwijs en u bent onver-
hoopt niet uitgenodigd, maar u wilt
toch graag aanwezig zijn? Dat kan.
Laat u dit dan voor 27 oktober weten
aan mevrouw Jacqueline Arends van
de afdeling Maatschappelijke ont-
wikkeling van de gemeente, via tel.
(0575) 75 04 86.

Bent u betrokken bij professionele
instanties op het gebied van jeugd en
onderwijs in Bronckhorst, laat ons
weten wat u bezighoudt op 31 okto-
ber! Wij zien u graag in hotel Bakker
in Vorden.

Gemeente organiseert miniconferentie jeugd-onderwijs 
op 31 oktober in Vorden
Bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van organisaties op jeugd-onderwijs gebied



Raadsvergadering 19 oktober
De raadsvergadering startte om
20.00 uur. Ook nu waren er weer
VIP-gasten voor de vergadering uit-
genodigd. Zij werden een uur voor
aanvang van de vergadering door
twee raadsleden ontvangen. Na een
korte uitleg over het werk van de
gemeenteraad en informatie over
de onderwerpen die de raad in de
vergadering behandelt, werden zij
voorgesteld aan de burgemeester,
de raadsleden en de wethouders.

Vanaf speciale plaatsen maakten zij
de vergadering mee.

Over onder andere de volgende
onderwerpen is een besluit
genomen:
• Bestemmingsplan Zelhem,
Bultenseweg ongenummerd en
Heidehoekweg 3
Het bestemmingsplan is ongewij-
zigd vastgesteld. Met deze bestem-
mingsplanherziening wordt een
woonzorgaccommodatie met
maximaal 18 wooneenheden voor
verstandelijke gehandicapten en
senioren in de nabijheid van
Doetinchem mogelijk gemaakt
• Beleidsnota handhaving perma-
nente bewoning recreatiewonin-
gen
Het voorgenomen beleid is bespro-
ken. Besloten is dat het omzetten
van de bestemming 'recreatie' naar
'wonen' niet aan de orde is. Perma-
nente bewoning van recreatiewoon-

verblijven is niet toegestaan. Be-
staande, vóór de peildatum ontsta-
ne (31 oktober 2003), situaties
waartegen niet is opgetreden kun-
nen onder voorwaarden in aanmer-
king komen voor een 'persoonsge-
bonden gedoogbeschikking'. In an-
dere situaties wordt handhavend
opgetreden. De notitie 'Ontwerp-
beleidsnota permanente bewoning
recreatieverblijven' is te raadplegen
via onze website (gemeente/raad en
commissies)
• Uitwerking Afvalbeleidsplan
2006 – 2011

Zie hiervoor het artikel elders op
deze pagina
• Inzamelstructuur grof afval
Besloten is om per 1 juli 2007 aan te
sluiten bij de afvalbrengpunten in
Doetinchem en Zutphen. De regels
voor het brengen van grof afval
moeten eenduidig en servicegericht
worden. De lokale afvalbrengpun-
ten worden gewijzigd in brengde-
pots voor grof groen
• nieuw uitgiftebeleid woning-
bouwkavels Bronckhorst
Besloten wordt om de wachtlijsten
van de voormalige gemeenten nog
te hanteren tot 1 januari 2007. Voor
de lopende projecten De Kwekerij
(Hengelo), Soerlant III, Soerlant IV
(Zelhem), Abbinkskamp (Halle) en
Tuinderij (Baak) blijven deze ook ná
de genoemde datum gelden. Per 
1 januari 2007 is het de bedoeling
om met een lotingsysteem te wer-
ken, waarbij bij de kaveluitgifte
voorrang wordt verleend aan maat-

schappelijke en/of economisch ge-
bondenen aan Bronckhorst. Van
economische binding is sprake als
één van de gegadigden minimaal
50% van de gebruikelijke wekelijkse
werktijd vervult bij een bedrijf
binnen de gemeente
• Stemmen in een willekeurig
stemlokaal binnen de eigen ge-
meente
Om beter in te spelen op de wensen
van kiezers gaat Bronckhorst deel-
nemen aan het landelijke experi-
ment 'Stemmen in een willekeurig
stemlokaal in de gemeente' bij de
Tweede Kamerverkiezingen op 22
november 2006 en bij de Provinciale
Statenverkiezingen op 7 maart 2007

Wat verder besproken is tijdens de
vergadering kunt u nalezen op de
website van de gemeente (gemeen-
te/raad en commissies). De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 14 november 2006.

Uit de raad

Infoavond over landschap op 24 oktober
in Vorden

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

www.bronckhorst.nl/infobalie/for-
mulieren.

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

Een kleinschalige activiteit heeft:

• een beperkte omvang, met nau-
welijks/geringe impact op de
omgeving

• een besloten karakter (persoonlij-
ke uitnodiging)

• maximaal 100 deelnemers/bezoe-
kers

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

agressie
- gezondheidsrisico's

• geen tijdelijke verkeersmaatrege-

len nodig (afsluiten weg, omleiden
verkeer etc.)

• geen bedrijfsmatige verstrekking
van alcoholhoudende dranken

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

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

• de vereniging of stichting met hun
statuten en activiteiten een doel
nastreeft dat van algemeen (ge-
meenschappelijk) belang is

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

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

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

Eind deze week worden de stem-
passen bezorgd (i.p.v. de gebrui-
kelijke oproepingskaarten)
Op 22 november a.s. kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer. Hierbij
verlopen een aantal zaken anders
dan u gewend bent. Zoals wij u al
eerdere berichtten, is de gemeente
Bronckhorst namelijk één van de
gemeenten die meedoet aan het ex-
periment 'Stemmen in een willekeu-
rig stemlokaal in uw gemeente'. Het
doel van dit experiment, een initia-
tief van het ministerie van Binnen-
landse Zaken, is om het stemmen
minder plaatsafhankelijk te maken.
U bent op 22 november 2006 niet
meer gebonden aan uw vaste stem-
lokaal maar kunt binnen uw ge-
meente, in elk willekeurig stemlo-
kaal uw stem kunt uitbrengen. Meer
informatie krijgt u via deze gemeen-
tepagina's in Contact en de kandida-
tenlijsten die huis-aan-huis ver-
spreid worden in de week van 6 no-
vember 2006

Stempas
Voor het experiment is de gebruike-
lijke oproepingskaart vervangen
door de zogenaamde stempas. An-
ders dan bij de oproepingskaart kunt
u zonder stempas uw stem niet uit-
brengen. Het is daarom van groot
belang dat u deze stempas goed be-
waart en meeneemt naar het stem-
lokaal. Uw stempas krijgt u eind de-
ze week in de bus. Een kiesgerech-
tigde krijgt alleen een stempas van
de gemeente Bronckhorst als hij/zij
hier op 10 oktober 2006 (dag van de
kandidaatstelling) ingeschreven
stond in de Gemeentelijke Basisad-
ministratie Persoonsgegevens. Is dit
niet het geval dan krijgt u de oproep
voor de verkiezingen van uw voor-
malige woongemeente.

Mocht u op 7 november uw stempas
nog niet hebben ontvangen of bent u
uw stempas kwijtgeraakt, dan kunt u
uiterlijk tot 20 november 2006 15.00
uur bij de afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis in Hengelo Gld.

een vervangende stempas aanvra-
gen door het invullen van een daar-
voor bestemd formulier. Houdt er
wel rekening mee dat uw oude
stempas dan vervallen wordt ver-
klaard. Mocht u deze terugvinden,
dan kunt u hier niet alsnog mee
stemmen. U kunt het formulier voor
het aanvragen van een vervangende
stempas ook downloaden via de ge-
meentelijke website www.bronck-
horst.nl. 

U kunt deze dan thuis alvast invullen
en meenemen/-geven naar het
gemeentehuis. Wanneer u niet per-
soonlijk komt, zorgt u er dan wel
voor dat u een kopie van uw legiti-
matiebewijs meegeeft. Stuurt u het
formulier per post dan moet dit, met
een kopie van uw legitimatiebewijs,
uiterlijk 20 november ontvangen zijn
door de gemeente Bronckhorst.
Wordt het verzoek op een later tijd-
stip ontvangen dan betekent dit dat u
niet aan de verkiezingen kunt deel-
nemen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het
tijdig aanvragen van een vervangen-
de stempas. Wij adviseren u de laat-
ste dagen voor de verkiezingen geen
risico te nemen en de vervangende
stempas bij voorkeur aan te vragen
bij de balie van Publiekszaken en
een schriftelijk verzoek uiterlijk 20

november 2006 15.00 uur te depone-
ren in de brievenbus van het
gemeentehuis. 

Heeft u nog vragen dan kunt u con-
tact opnemen met afdeling Pu-
bliekszaken (0575) 75 02 18/10

Belangrijk nieuws over de verkiezingen op 22 november 2006

De provincie Gelderland organiseert
op 24 oktober een informatieavond
over de plannen voor het Nationale
landschap De Graafschap, waar ook
delen van Bronckhorst (Vorden en
het gebied ten noorden van Hengelo)
onder vallen. De bijeenkomst vindt
plaats van 20.00 tot 22.00 uur in ho-
tel Bakker, Dorpsstraat in Vorden. 
U bent van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.

Meedenken en -praten over de
plannen
Wat betekent het om te wonen in
een Nationaal Landschap? Wat be-
tekent het voor boeren en andere

ondernemers in het gebied? Wat
gaat er gebeuren met het gebied?
Waar liggen de grenzen? Deze vra-
gen komen in ieder geval aan bod tij-
dens de avond. Na onder andere een
korte presentatie van het concept-
plan door gedeputeerde Theo Pe-
ters, is de avond ook bedoeld om te
discussiëren met de aanwezigen
over de plannen van de provincie
met dit Nationaal Landschap. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met P. Thissen van de pro-
vincie, tel. (026) 359 97 75 of kijk op
de website: www.gelderland.nl/na-
tionalelandschappen.

In de raadsvergadering van 19 okto-
ber jl. is ook het plan voor de invoe-
ring van een nieuw afvalinzameling-
systeem besproken. B en w stelden
de raad voor in te stemmen met de
invoering van een volume/frequen-
tiesysteem, waarbij de grootte van
de containers en het aantal keren
dat deze aan de weg worden gezet,
bepaalt wat u aan afvalstoffen-
heffing betaalt. De raad stemde hier
niet mee in en sprak zich uit voor de
invoering van een volumesysteem.
Dit betekent dat vanaf 1 januari

2008 de hoogte van uw afvalstoffen-
heffing afhankelijk is van de grootte
van uw containers (het aantal keer
aanbieden van de container aan de
straat speelt geen rol bij dit
systeem). 
De kosten van dit afvalsysteem
moeten nu inzichtelijk gemaakt
worden en bespreekt de
gemeenteraad op korte termijn.
Over de invoering van het nieuwe
afvalsysteem en wat hier allemaal
bij komt kijken, informeren wij u in
2007 uitvoerig.

Raad stemt vóór volumesysteem,
frequentie telt niet mee!



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, intocht Sinterklaas en afsluiten Dorpsstraat i.v.m. intocht, 18 november 2006 van 

14.00 tot 15.00 uur, Halle's Belang
• Vorden en Hengelo Gld., plaatsen tijdelijke reclame-aanduidingen voor campagne buurtauto-

project van Stichting Call a Car, 13 t/m 26 november 2006, Bizon Buitenreclame
• Vorden, Schimmeldijk, open dag dierenartsenpraktijk, 13 januari 2007, De Graafschap Dieren-

artsen

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 5, bouwen rijwielstalling
• Hummelo, Broekstraat 17, bouwen kantoorpand
• Steenderen, L. Dolfingweg 1, vernieuwen verdiepingsvloer
• Vorden, Ambachtsweg 9a, tijdelijk plaatsen kantoorunit voor een periode van vijf jaar
• Vorden, Industrieweg 1, gedeeltelijk veranderen voorgevel bedrijfspand
• Vorden, Ruurloseweg 108, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning
• Vorden, Wiersserallee 11, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen voormalige boerderij
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, plaatsen zwembad
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, vergroten van een stal voor melkgeiten
• Zelhem, Hummeloseweg 46, vergroten woning en carport
• Zelhem, Korenbloemstraat 36, bouwen dakkapel en carport
• Zelhem, Korenbloemstraat 47, plaatsen erfafscheiding

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Pipeluurseweg 3, voor de bouw van een ligboxenstal, vrijstelling wegens overschrij-

ding nokhoogte. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoor-
schriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

Het bouwplan ligt vanaf 26 oktober t/m 8 november 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de ge-
noemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met één van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Winkelskamp 1, de aanleg van extra parkeergelegenheden, hoek Zelhemse-

weg/Winkelskamp, geldend bestemmingsplan 'Winkelskamp 1988'
• Hummelo, Rouwenoordseweg 12, verhoging van de aanwezige straalverbindingstoren met een

topbuis tot 106 meter in verband met uitzending van digitale televisiesignalen

De plannen liggen van 25 oktober t/m 6 december 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
één van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de
vrijstellingen indienen bij b en w.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 13 oktober 2006:
• Hummelo, handelsreclame op gevel aan de voorzijde van het pand Dorpsstraat 39, Veldheer

kachels

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2006:
• Vorden, Venhorstinkweg 2, veranderen kozijn van de woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2006:
• Baak, Pastoriestraat 1, veranderen oranjerie tot woning. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, H. Remmelinkweg 1, veranderen dakbedekking van de woning
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, veranderen schuur
Verzonden op 18 oktober 2006:
• Baak, Dambroek 2, vergroten kantoorpand
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80, vergroten bedrijfshal
• Hengelo Gld., Tentendijk 5, verbouwen schuur
• Vorden, het Schapenmeer 5, vernieuwen en vergroten recreatiewoning. Verleend met vrijstel-

ling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van
artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers

• Zelhem, Hobelmansdijk 3, bouwen mestopslag silo

Sloopvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2006:
• Drempt, Braambergseweg 20, geheel slopen dak- en wandplaten schuur. Hierbij komt asbest-

houdend afval vrij
• Halle, Spiekermanweg 1, gedeeltelijk slopen woning en schuur. Hierbij komt asbesthoudend

afval vrij

• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, gedeeltelijk slopen schuur
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 23, geheel slopen schuur
• Toldijk, Hoogstraat 35, gedeeltelijk slopen schuur, deelvloer incl. drinkbakken
• Vorden, Zelledijk 5, geheel slopen mestkuiken- en kalverschuur. Hierbij komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Kruisbergseweg 52, geheel slopen werktuigenberging. Hierbij komt asbesthoudend

afval vrij
Verzonden op 18 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 38, geheel slopen van een schuur
• Hummelo, Broekstraat 17, gedeeltelijk slopen van een opslagschuur
• Steenderen, Covikseweg 3a, slopen dakplaten van een machineberging. Hierbij komt asbest-

houdend afval vrij
• Vorden, Reeoordweg 2, geheel slopen van een woning. Hierbij komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Warkenseweg 4, geheel slopen van een melkveestal/ligboxenstal, een machine-

loods/werkplaats incl. mestkelder, 2 opfokzeugenstallen, een sleufsilo, een kuilvoerplaat en
een folie-mestbassin. Hierbij komt asbesthoudend afval vrij

• Zelhem, Meeneweg 10, geheel slopen dak van een varkensschuur. Hierbij komt asbesthoudend
afval vrij

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 23 oktober 2006:
• Baak, Pastoriestraat 1, voor de verbouw en restauratie van de 'oranjerie' tot woning

Aanlegvergunningen
Verzonden op 12 oktber 2006:
• Drempt, nabij Rijksweg 4, ten behoeve van het egaliseren en vergraven van gronden, het aan-

leggen van waterlopen en het (ver)graven van waterlopen, het aanbrengen van een extra laag
grond en het oprichten van (tijdelijke) kades, dit alles ten behoeve van de aanwezige bagger-
specieberging op de gronden, kadstraal bekend, gemeente Keppel, sectie G, nr. 1089 (ged.)

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 17 oktober 2006:
• Kranenburg, Bergkappeweg 2, voor verbranding nabij de Bergkappeweg 2

Kapvergunningen
Verzonden op 19 oktober 2006:
• Halle, Bielemansdijk 44, vellen van circa 150 m2 bosplantsoen, herplantplicht
• Hengelo Gld., Vordenseweg 43, vellen van een populier, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 19, vellen van twee eiken en twee acacia's, geen herplant-

plicht
• Vorden, Zutphenseweg 64, vellen van een kastanjeboom en een zuilbeuk, herplantplicht
Verzonden op 18 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Tolweg 1a, vellen van een eik, herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens een off-road rit voor motoren is de Veldermansweg op 26 november 2006

van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloopvergunnin-
gen, ontheffing verbranden afvalstoffen, tijdelijke verkeersmaatregelen), Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling (rijksmonumentenvergunningen, aanlegvergunningen) 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 gemotiveer-
de 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 kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Verleende vergunningen

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 26 okto-
ber t/m 6 december 2006 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:

• Hengelo Gld., Varsselseweg 40, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer van toepassing is. De verandering betreft de (ver)bouw
en uitbreiding van rundveehuisvesting

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bo-
vengenoemd besluit 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 26 ok-
tober t/m 6 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Deldenseweg 6, voor een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij

De strekking van het ontwerpbesluit luidt:
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.

Wet Milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 7 december 2006. Indien u dat wenst worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afde-
ling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelij-
kerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschik-
king.

Ontwerpbesluit inzake intrekking vergunning (art. 8.26, lid 1 Wm/afd.
3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt met ingang
van 26 oktober t/m 6 december 2006 tijdens de openingstijden het ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Groeneweg 11, voor het intrekken van de op 15 januari 1980, onder nummer 2/5

voor een veehouderij verleende milieuvergunning en de daarbij behorende melding verande-
ring inrichting van 9 februari 1994

De strekking van het besluit luidt:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 8.26, eerste lid
van de Wet milieubeheer ingetrokken in verband met het beëindigen van bedrijfsmatige activi-
teiten.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moet u bij ons
indienen vóór 7 december 2006. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke zienswijzen niet bekend. U moet dat gelijk met de zienswijzen, schrif-
telijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als
u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden, die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelij-
kerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschik-
king.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 26
oktober t/m 6 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Olburgen, Pipeluurseweg 3, voor een uitbreidingsvergunning voor een melkrundveehouderij

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. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eer-

dere ontwerpbesluit
d.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-Graven-
hage en wel vóór 7 december 2006.
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 bin-
nen 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.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Rouwenoordseweg
12 Hummelo'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Rouwenoordseweg 12 Hummelo' ligt
van 26 oktober t/m 6 december 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u hiervoor een afspraak maken, 
tel. (0575) 75 03 70.

Dit plan heeft betrekking op de verhoging van de aanwezige straalverbindingstoren met een
topbuis tot 106 meter in verband met uitzending van digitale televisiesignalen.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Everhardinkweg 3a, Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 28 september 2006 het wijzigingsplan
'Everhardinkweg 3a, Zelhem' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de vergroting van het
agrarisch bouwperceel aan de Everhardinkweg 3a in Zelhem.

Het goedkeuringsbesluit en het desbetreffende wijzigingsplan liggen van 26 oktober t/m 6
december 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewer-
kers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 19 oktober 2006 de
'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de
gemeente Bronckhorst' vastgesteld. De Verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage
in het gemeentekantoor, afdeling Openbare werken, en is tegen betaling van de kosten ver-
krijgbaar. 
De Verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen

Hardlopers en liefhebbers van Nordic Walking krijgen op
zondag 5 november een bijzondere uitdaging voorgescho-
teld: de Grote Veldloop. In het prachtige natuurgebied het
Grote Veld bij Vorden kunnen de hardlopers kiezen uit drie
afstanden: 2,5 km, 7,5 km en 15 km. Voor de wandelaars met
de befaamde stokken is er een schitterend parcours van 7,5
km of 12,5 km uitgezet.

De Grote Veldloop is de opvolger van de Wilde Zandcross, zoals de
loop tot vorig jaar heette. Met de nieuwe naam wordt meer eer ge-
daan aan het prachtige gebied waar de loop nu doorheenvoert. Het
Grote Veld is een van de fraaiste natuurgebieden van de Achter-
hoek, met een grote variatie in het terrein waar bos, hei en cultuur-
land elkaar afwisselen. Daarmee is het Grote Veld ook een ideale
omgeving voor de beoefenaars van Nordic Walking. Dit nieuwe on-
derdeel is door de organiserende atletiekvereniging Hanzesport
aan het programma toegevoegd, omdat de belangstelling voor Nor-
dic Walking nog altijd groeit. AV Hanzesport richt zich in clubver-
band met cursussen ook nadrukkelijk op Nordic Walking. 
De start van de veldloop en de Nordic Walkingtocht vindt plaats bij
Free-Wheel Sport en Recreatie aan de Netwerkweg 7 in Vorden.
Hier kunnen de deelnemers zich vanaf 9.00 uur ook inschrijven.
Het startsein voor beide afstanden van de Nordic Walkingtocht
wordt om 10.00 uur gegeven. De start van de 2,5 km veldloop vindt
plaats om 10.30 uur. En de hardlopers op de 7,5 km en 15 km ver-
trekken om 11.00 uur. De run-bike-run die vorig jaar nog op het
programma stond, komt dit jaar te vervallen. Iedere deelnemer
ontvangt een leuke herinnering.

De Grote Veldloop wordt georganiseerd door Atletiek Vereniging
Hanzesport. Kijk voor meer informatie op www.hanzesport.nl.

5 november Grote
Veldloop Vorden
Uitdagende veldloopwedstrijd en Nordic
Walkingtocht

Slaapspecialist Drempt is officieel dealer van de topmerken: Akva, Svedex, Avek, Pullman, Kinna, Auping, Eastborn, Kiruna, 
Lattoflex, Jensen, Tempur. Door het hele land levert de Slaapspecialist bedden en biedt in haar showroom in Drempt ruim 
3000m2 keuze uit het midden tot hogere segment slaapkamerinterieurs. Uitgebreide uitleg en deskundig advies staan hoog 
in het vaandel. 

Ter uitbreiding van ons verkoopteam is Slaapspecialist Drempt op korte termijn op zoek naar een:

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , A u p i n g , E a s t b o r n , K i n n a , L a t t o f l e x , J e n s e n , T e m p u r

SLAAPSPECIALIST DREMPT

Schriftelijke reacties graag binnen 14 dagen naar:

Slaapspecialist Drempt, t.a.v. dhr. Dennis Sessink, 

Eekstraat 2a, 6984 AE DOESBURG.

www.slaapspecialistdrempt.nl

Voor deze functie wordt gezocht naar een kandidaat;

� Die goed in teamverband kan werken

� Met een flexibele instelling

� Ervaring is een pré

M/V parttime/fulltime
23 tot 38 uur bespreekbaarVERKOPER



www.tthnotarissen.nl

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

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

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

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Ook voor al uw haarden-, kachels en toebehoren.
Al meer dan 85 jaar een begrip in Hengelo Gld. en omgeving.
Het hele jaar door tal van verschillende

aanbiedingen, dus zeer veel voordeel voor u!
Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Perfecte organisatie 'In Stap en Draf'

Succesvol mennen in het Gelderse Hengelo

Na maanden van voorbereiding werden de Samengestelde Menwedstrijden op 14 en 15 oktober 2006 verre-

den. De weergoden waren de organisatie en de deelnemers gunstig gezind. Het was wel een beetje koud

maar toch droog en zo nu en dan het zonnetje. Al met al uitstekende temperaturen voor de aanspannin-

gen.

Trade Way- korenbree 12 - 7271LH Borculo - 0545-271942 - www.tradewayonline.nl
Alles zolang de voorraad strekt

COMPAQ AMD 3400 
15,4" WXGA CrystalBrite TFT
MS Windows XP Media center

1024MB DDR 2 geh./ Dvd Rw DL+/-
80GB S/ata harddisk - Wireless Lan

Met heel veel software. 
Nog slechts 10 stuks leverbaar

Waarom naar de superm arkt of drogist terwijl 
het bij de vakman net zo goedkoop kan !

V7 17” TFT  8Ms 
DVI & VGA 
Incl. speakers 
res. 1280*1024
3 jr garantie USB Stick

512Mb 13.95
1Gb 23.95
2Gb 39.95

1Gb U3 32.95
2Gb U3 48.50

INTEL P4 3.0Ghz.
512Mb DDR geh.
160Gb S/ata HD
DVD-Rw +/- DL
MS. Windows XP
Keyboard & Muis

Usb 160Gb 109,-
Usb 250Gb 129,-
Usb 320Gb 150,-
Usb 500Gb 237,-
Usb & ethernet

250Gb  199,-
2 jaar garantie

LaCie externe harddisk
INTEL CD2 6300 
1024Mb DDR2 geh.
300Gb S/ata HD
DVD-Rw +/- DL
MS. Windows XP
Keyboard & Muis

DE UITSLAGEN WAREN: 

rubriek aanspanning klasse winnaar lid van: uit andere eigen leden:

1 enkelspan pony 1+2+3 Patrick Wormgoor In Stap en draf Zelhem Shelly Gribanau, 8e

2 tweespan pony 1+2 Arjan Wesselink In Stap en Draf Zelhem Henry Ijzereef, 4e,

Gert Elferink 5e.

Dick Bolt 6e,

Tamara Gribnau 8e;

Johann Haasnoot 12e

3 tweespan pony 3 Matti Heideman Aalten Hans Boerboom 2e

4 vierspan pony 1+2+3 Sjekkie Lensen Castenray Victor van Hoof 3e

5 tandem pony 1+2+3 Marscha de Jong Badhoevedorp Connie Bulsink 3e

6 enkelspan paard 1+2 Piet Meulendijks Asten Frank Hollander 9e;

André Schieven 10e

7 enkelspan paard 3 Berry van den Bosch Beerse (belgie)

8 tweespan paard 1+2 Wim Steenblik In Stap en Draf Vorden Gerrit van Zeeburg 5e; 

Jaap Compas 9e

9 tweespan paard 3 Theo Höfkes Winterswijk

10 vierspan paard 1+2+3 Ad Heeren Eersel Gerwin Knippenborg 4e

11 Horce concours 1 / 4 Fransisca Lanke In Stap en Draf Zelhem 2e Theo Hamer / 

André Ebbers 1e

Voor de eigen leden was een beker voor: 

- de beste in de Dressuur : Patrick Wormgoor, Zelhem

- de beste in de Vaardigheid: Arjan Wesselink, Zelhem

- de Sessink-wisselbeker beste over 3 onderdelen: Patrick Wormgoor.

Ruim negentig aanspan-

ningen verschenen aan de

start. Daaruit blijkt dat de

wedstrijden in Hengelo ge-

liefd zijn in Nederland.

Achttien leden van de or-

ganiserende vereniging de-

den ook aan dit landelijk

evenement mee. Na de eer-

ste dag, de dag van dres-

suur en vaardigheid, was

er maar één aanspanning

van de eigen leden welke

op de eerste plaats stond

na twee onderdelen. Dat

was Victor van Hoof met

zijn supersnelle vierspan

pony’s. De overige leden

van ‘In Stap en Draf’ zou-

den op de tweede dag met

het derde onderdeel, de

marathon, hard moeten

vechten om van de tweede

of derde plaats omhoog te

klimmen naar de hoogste

eer.

Na een, tot op het laatst,

spannende strijd konden

toch enkele eerste plaatsen

worden bereikt.

Patrick Wormgoor won

overtuigend in zijn klasse.

Hij was tevens de beste van

de vereniging ‘In Stap en

Draf’ in de dressuur, vaar-

digheid en op de drie on-

derdelen totaal. Hij won de

Sessink wisselbeker.

Arjan Wesselink wist zich

op te werken naar een eer-

ste plaats in zijn rubriek.

Het Team Steenblik ging er

helemaal voor in de ru-

briek tweespan paard klas-

se 1 en 2. Na de eerste dag

drie punten achterstand te

hebben op de eerste plaats,

ging het in de marathon

geweldig. Het Team werd

ruimschoots eerste met

een voorsprong op de

nummer twee met 4.46

punten.

De vereniging ‘In Stap en

Draf’ kan terugkijken op

een geweldige wedstrijd.

Bij de prijsuitreiking werd

door de jury veel lof toege-

zwaaid aan de vereniging

‘In Stap en Draf’ voor de

voortreffelijke organisatie. 

Het vaardigheidsparcour

(kegeltjesrijden) is jaren-

lang gebouwd door Han

Dudok van Heel. Als lid van

de organiserende vereni-

ging werd hem het zilveren

speldje opgespeld door een

afgevaardigde van de KNHS

voor zijn bewezen diensten

aan de mensport in de afge-

lopen 33 jaar.
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KOOPZONDAG 29 OKT.
11.00 - 17.00 uur

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

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

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

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

doen: Sanitiem biedt u de keus.

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

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

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

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
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www.wittesmid.nl
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur

of op afspraak: 06-17 236 100

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

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

BINNENKORT ZIJN WE
WEER WINTERSCHILDER!

Kom kijken naar onze 
GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS 
EN KETTINGZAGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

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

Ook wij geven 

20% korting
op de Histor-aanbieding bij

overhandiging van de knip-

bon die in de ‘Margriet’ staat

Er gaan geruchten dat wij ons bedrijf per 1 januari 2007 stoppen.
Hoe komen mensen erbij om dit te verzinnen?

Wij weten zelf nergens van!!

Voor al uw feesten en partijen

Café Zaal Winkelman
St. Janstraat 3 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 12 67

Ria en Herman

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

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

DRUKWERK

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

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij



Het concert vindt plaats in de aula van
de Internationale Agrarische Hoge-
school Larenstein te Velp. Deze school
is gelegen aan de Larensteinselaan
26a. Een perfecte en mooie locatie, ge-
zien de parkeermogelijkheden en de

grote aula. De aanvang is 19.30 uur.
Het feestprogramma bestaat uit een
spectaculair optreden van het Groot-
ste Egerländerorkest ter wereld, de
Jupp’s Klamotte Kapelle en natuurlijk
de Isseltaler Musikanten zelf. Het

grootste Egerländerorkest ter wereld
bestaat uit meer dan 100 deelnemers
aan de Egerländer Workshop, die de
Isseltaler Musikanten overdag hebben
georganiseerd. De deelnemers zijn af-
komstig uit het gehele land en hebben
de gehele dag les gehad van de profes-
sionele docenten Geert Sprick, Jos Jan-
sen, Robin Loff, Herman Waanders en
Heike Rowold, Cyrille van Poucke en
Hans Schippers.

Uiteraard zal een groot gedeelte van
het programma worden ingevuld
door de Isseltaler Musikanten zelf. On-
der de vaardige leiding van orkestlei-
der Hugo Masselink uit Haaksbergen
is een bijzonder programma in Eger-
länderstijl samengesteld. Diverse nieu-
we werken van Ernst Hutter und sein
Egerländer Musikanten (dé opvolger
van het orkest van Ernst Mosch) en
Jörg Bollin zullen de revue passeren.
Uiteraard zullen enkele titels van de
meeste recente CD van het orkest 'Wir
Isseltaler spielen auf!' ten gehore wor-
den gebracht.
Als solist op trombone zal Hugo van
der Wedden optreden; hij zal een
werk van Ernst Hutter ten gehore
brengen. Van der Wedden is vanaf het

eerste uur lid van het Nederlands
Trombone Kwartet. Hij studeerde bij
Gerard Velthuijsen en George Wiegel
aan het Rotterdams Conservatorium
en behaalde in 1993 zijn U.M. diplo-
ma. Hij speelt als freelancer in diverse
Nederlandse orkesten en ensembles.
In juli 2006 speelde hij op North Sea

Jazz met het Rotterdam Philharmo-
nisch Orkest
De avond wordt gepresenteerd door
RTV-Oost presentator Geert Sprick. Hij
staat borg voor professionele aankon-
digingen, waarbij hij zijn kennis van
de Böhmische en Egerländermuziek
niet onderstoelen of banken steekt.

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

Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld)
Tel.: (0575) 46 32 79Aktie geldig t/m 4 november

Op veler verzoek weer terug in onze collectie 

Het feest kan beginnen,

want onze Joke is al 121 /2 jaar binnen!

Daarom 121 /2% korting op de gehele collectie.

Op zaterdagavond 28 oktober aanstaande zijn de Isseltaler Musikanten
met hun waarnemend orkestleider Hugo Masselink in Velp (Gld.) te be-
luisteren tijdens het groots opgezette Isseltaler Egerländerfeest. De Issel-
taler Musikanten presenteren zowel zichzelf als het grootste Egerländer-
orkest ter wereld.

Isseltaler Egerländerfeest

Een familieopstelling is een metho-
de van Bert Hellinger waarbij je in-
zicht krijgt in het eigene van jouw
stamboom. Vanuit die bewustwor-
ding kan je stappen zetten om je doe-
len te bereiken; de kwaliteit van je le-
ven te verhogen.
Bij een familieopstelling stel je ande-
re mensen op die jou en je naasten
representeren. Zij zullen je helpen,
d.m.v. 'gevoels'informatie over de

persoon wiens plaats zij innemen
jouw vraag te beantwoorden c.q op
te lossen. Het geeft je inzicht in dat
wat je belemmert en het helpt je je
balans te vinden. Je hoeft niet zelf
een vraag te hebben om deel te ne-
men aan een familieopstelling. Ook
als waarnemer of als representant
verkrijg je inzicht in eigen vraagstuk-
ken.
Bureau Caleidoscoop, Schoolstraat
10 te Warnsveld organiseert op zon-
dag 12 november van 10:00 - 17:00
uur een familieopstelling. Paula van
der Werff, gediplomeerd therapeut
begeleidt deze familieopstelling.
Meer informatie over Paula en fami-
lieopstellingen zie: www.paulavan-
derwerff.nl en/of u aanmelden;
www.gewoonjezelfzijn.nl of tel.
0575-570759.

Familieopstellingen
Ieder mens is een tak van haar
stamboom. De takken, stam en
wortels waaruit je gegroeid bent
zijn van grote invloed op je leven
en de dingen waar je in het leven
tegenaan loopt. Thema's zoals
faalangst, onzekerheid, blokka-
des, machteloosheid e.d., vinden
vaak hun oorsprong in vorige ge-
neraties.

 Twenteroute 8 E-mail:
 7055 BE Heelweg info@radstake.nl
Tel. 0315 241258 Website:
Fax. 0315 244364 www.radstake.nl

Deelnemers:

• Beijer Besselink 

Bruidsmode

• Heezen Mannenmode

• Jurgen Pillen Fotografie

• Albert Bakker Video

• Edelsmederij van Eerden

• New Entertainment

• Bloemen en cadeaus

‘t Keyzertje

• Grafisch Bedrijf 

Weevers Elna

Voor informatie, reserveringen of

een afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22

0315 - 24 13 07

LO C AT I E

Entree € 7,50 p.p.
inclusief 1 consumptie



Een overwinning met een zwart rand-
je, zo kan de overwinning die Erwin
Plekkenpol zaterdag in Geesteren be-
haalde, het beste getypeerd worden.
Een zege die overschaduwd werd door
een zware valpartij van Holtenaar Erik
Davids, die man die al het gehele jaar
in een fel gevecht is gewikkeld met Er-

win, wanneer het gaat om het Neder-
lands kampioenschap enduro in de C
klasse (M 3).

Voor de aanvang van de wedstrijd in Gees-
teren bedroeg de voorsprong van de Vorde-
naar 9 punten. Vorige week zaterdag na af-
loop van de Oost Gelderland Rit in Vorden
(die Erwin Plekkenpol eveneens won, red. )

vertelde Erik Davids dat hij zich nog niet
bij een eindzege van Erwin Plekkenpol
wenste neer te leggen. Zaterdagmiddag
kwam helaas een eind aan deze illusie.
Erik Davids kwam zo ernstig ten val dat hij
naar het ziekenhuis in Hengelo moest wor-
den vervoerd waar hij direct op de intensi-
ve care werd opgenomen.

Erwin Plekkenpol was zondagmor-
gen nog behoorlijk onder de indruk
van het ongeval. Terugkijkend zegt
hij: ‘Het gebeurde al tijdens de twee-
de crossproef in de eerste ronde. De
organisatie had op een maisveld
met een grote shovel een paar lagen
grond bij elkaar geschoven en er een
flinke springbult van gemaakt. Zelf
ging ik op deze bult bijna van de mo-
tor af. Erik Davids die in het begin
van een enduro op de eerste proeven
altijd zeer snel is, had mij in het vi-
zier. Toen kwam de springbult, daar
werd Erik ook als het ware ‘gelan-
ceerd’, hij viel voorover van de mo-
tor af en kwam met zijn gezicht en
borst hard op de grond terecht.
Vanmorgen heb ik nog even met de
vrouw van Erik gebeld. Hij heeft een
hele zware hersenschudding opge-
lopen, maar wat de doktoren toch
wel zorgen baart, is zijn (nog steeds)
te lage bloeddruk. Ik hoop maar dat
alles weer goed komt. Ik heb de wed-
strijd in Geesteren zoveel mogelijk
geconcentreerd uitgereden. Tijdens
de rit was ook niet duidelijk hoe de
toestand van Davids was. De eerste
geluiden die wij hoorden waren ‘het
valt allemaal nog wel mee’. Zater-
dagavond na de prijsuitreiking hoor-
den we pas hoe ernstig het was. De
afgelopen weken hebben Erik en ik
veel met elkaar gesproken over de
internationale zesdaagse die volgen-
de maand in Nieuw Zeeland wordt
gehouden. Erik en ik zitten samen
in het Nederlands team.

Individueel zijn we in de nationale
competitie rivalen van elkaar, maar
altijd wel op een sportieve manier.
Heel erg jammer dat Erik de komen-
de tijd is uitgeschakeld. We zullen
hem in Nieuw Zeeland ook terdege
missen. Wat de huidige competitie
betreft is de spanning er nu helaas
vanaf. Echt niet leuk,’ zo zegt Erwin
Plekkenpol. Met nog wedstrijden te
gaan in Zelhem (4 november), Harf-
sen (25 november) en Hellendoorn 1
en 2 december heeft de Vordenaar,
door het uitvallen van Davids een
straatlengte voorsprong. ‘Op dit mo-
ment zeer onbelangrijk, dat Erik Da-
vids snel weer gezond mag worden,
dat is veel belangrijker’, aldus Er-
win.

Vreugde wordt overschaduwd door zware valpartij van Erik Davids

Overwinning van Erwin Plekkenpol in Geesteren

Inmiddels heeft ze in Zwolle de studie
tot zelfstandig kunstenaar, met als
specialisatie beelden, met succes afge-
rond. Lobke Meekes: ‘De volgende stap
is natuurlijk om hetgeen waarvoor je
gestudeerd hebt, ook in de praktijk te
brengen. Ik heb onlangs de beschik-
king gekregen over een ruimte in een
deel van het voormalige pand van
Strada Sports aan de Burgemeester
Galleestraat. Daar begin ik woensdag
8 november met het geven van work-
shops die uit tien lessen bestaan. Het
liefst in groepen van maximaal 15 per-
sonen c.q. minimaal vijf personen. De-
ze workshops kun je het best om-
schrijven als: (her)ontdek je creativi-
teit. Workshops voor kinderen van 7
tot en met 12 jaar (op woensdagmid-
dag van 14.00 tot 16.30 uur) en voor
volwassenen op de woensdagavond
van 19.30 tot 22.30 uur.

De eerste les begint met het onder-
werp schilderen. Dan laat ik enkele
schilderijen zien (kastelen, landschap-
pen e.d.) Iedereen krijgt dan een ‘dum-
my’ mee naar huis om schetsen te ma-

ken en een wegwerp camera om zelf
foto’s te maken. De cursisten kunnen
zelf bepalen wat ze schetsen, waarvan
ze een foto willen maken, gewoon al-
les naar eigen idee. In de tweede les
wordt hierop voortgeborduurd. Ook
dan laat ik een kunstwerk zien met,
naar aanleiding daarvan, een op-
dracht voor de volgende week.Tijdens

de daaropvolgende lessen komen di-
verse andere dingen aan de orde: colla-
ge techniek, boetseren, linosnede etc.
Tijdens de laatste les brengen we een
bezoek aan een museum of tentoon-
stelling’, zo zegt Lobke Meekes en-
thousiast. Voor nadere informatie kan
men bellen 550955 of 06-15528633.

Lobke Meekes start workshops
Toen Lobke Meekes naar de mid-
delbare school ging, wist ze al één
ding zeker, ik ga later verder stude-
ren aan de kunstacademie.

In totaal exposeren er 10 designers,
waaronder gerenommeerde namen,
jonge talenten en designstudenten,
een sieradengalerie, een designers-
groep en een atelier/ winkel met el-
kaar. Er worden recente ontwerpen
van sieraden, accessoires, gebruiks-
voorwerpen en objecten door de ont-
werpers op persoonlijke en eigen wij-
ze gepresenteerd op- of in combinatie
met kleding.

Expositie 'Ensemble' in Galerie Agnes Raben

Kunsthistorica dr. Marian Conrads,
gespecialiseerd in kleedgedrag en
accessoires zal zaterdagmiddag 28
oktober de expositie ‘Ensemble’
openen die vanaf 29 oktober tot 5
december in Galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20 in Vorden te
bezichtigen is. Het is een omvang-
rijke expositie met Duits Design.

Eén van haar andere talenten is een
sterk gevoel voor dekoratie en inrich-
ting. Ze maakt in opdracht ook muur-
schilderingen, als ‘open deur naar on-

eindige horizon’s ‘ ook wel ‘Trompe-
l’oeil’ genoemd (kunstzinnig gezichts-
bedrog). Claudy Cellier noemt dit zelf
toveren met lucht en ruimte. Ze heeft
exclusief aan Galerie Smit aangebo-
den een paneel als ‘Trompe-l’oeil’ te
schilderen. 
Op 10, 11 en 12 november kan het pu-
bliek tussen 10.00 en 16.00 uur in deze
galerie tijdens haar werkzaamheden
een kijkje komen nemen.

Expositie Galerie Smit
Claudy Cellier, schilderes van
Frans-Italiaanse afkomst en al 25
jaar ervaring in de kunst heeft met
haar werk in Galerie Smit aan de
Molenweg, al veel bewondering ge-
oogst.

Sinds begin jaren '90 heeft Leonti-
ne van der Ven haar eigen potten-
bakkerij aan huis. In de werkruim-
te staat een oven, een draaischijf en
ze heeft grondstoffen waarmee ze
zelf glazuren samenstelt. Tot eind
oktober exposeert ze in de biblio-
theek.

Werken met klei is veelzijdig. 

Het vak heeft ze geleerd bij beroeps-
pottenbakkers:
- goed leren centreren van de natte

klei op de draaischijf
- het trekken van oren
- het vormen van tuiten
- het kritisch leren kijken naar vor-

men
- zelf glazuren maken en kennis op-

doen van grondstoffen

Pottenbakkerij

De dag begon om 10.30 uur met, als
ontvangst, warme chocolademelk en
een warme appelflap. Ongeveer 15
jongeren speelden onder leiding van
Pieter Senden. Pieter Senden leidt een
groot aantal jeugdensembles en orkes-
ten. Er werd een gevarieerd program-
ma gespeeld dat uit een 4-tal werken
bestond: Circus Delight, For Easy
Dances, Coconut Song en  Rocky Top.
Allemaal vrolijke stukken die aanste-
kelijk werkten op de jong muzikan-
ten.

De heer en mevrouw Bos van het "Het
Dorpscentrum"in Vorden zorgden tus-
sen de middag voor een heerlijke war-
me maaltijd. Na de middag werd er ge-
repeteerd tot ongeveer 15.15 uur. Om
15.30 uur kwamen de ouders hun kin-
deren weer ophalen maar konden
eerst nog genieten van een klein con-
certje dat door de leerlingen ter afslui-
ting van deze dag gegeven werd. Hier-
mee kwam een einde aan deze fantas-
tische samenspeldag waar iedereen
met tevredenheid op terug kan kijken.

Samenspeldag Vorden

Zaterdag 14 oktober organiseerde de Muzehof in "het Dorpscentrum" in
Vorden een samenspeldag voor heel jongen muzikanten. Leerlingen die
lid zijn van een harmonie of fanfareorkest en die nog niet in een jeugdor-
kest spelen, maar ook jonge muzikanten die nog maar een jaar les heb-
ben gehad, konden hier aan deelnemen. Door het lage instapniveau van
de muziek was het geen enkel probleem voor deze jonge leerlingen om
mee te spelen.

De B-ploeg (junioren en nieuwelingen)
bestond uit Roy Hartman, Rens te
Stroet, Jeroen Bourgonjen en Niels
Flierman. Zij reden een tijd van 56 mi-
nuten en 39 seconden. Dit was goed
voor een 36e plaats.
De A-ploeg (elite en amateurs) bestond
uit Thijs van Amerongen, Raymond
van Hal, Olaf van de Berg, Peter Mak-
kink, Richard Sleumer en Martin Wei-
jers. Zij reden naar een tijd van 1 uur
6 minuten en 9 seconden. Dit was
goed voor een 50e plek. 

Het wegseizoen is nu ten einde. De
renners zijn nu weer actief in het veld
in de verschillende veldtoertochten en
crosswedstrijden.
Jan Weevers heeft de laatste weken in
twee internationale MTB-wedstrijden
net niet het podium gehaald. In Gie-
ten op 8 oktober werd hij in de Hol-
land Casino Hondsrug Classic 4e. Deze
wedstrijd ging over 54 kilometer en
werd gewonnen door Bart Brentjens.
Op zondag 15 oktober reed Jan Wee-
vers in Limburg de Bart Brentjens
Classic. Dit is een MTB-marthon over
104 kilometer, georganiseerd door
Bart Brentjens. Hij ging in zijn eigen
wedstrijd wederom met de overwin-
ning aan de haal. Jan Weevers eindige
hier ook weer net naast het podium
en werd 4e.

Ploegen RTV Vierakker-
Wichmond in middenmoot NCK
In het Groningse Hoogezand wer-
den de Nederlandse clubkampi-
oenschappen verreden. Dit is een
ploegentijdrit voor clubploegen.
De RTV stond met twee ploegen
aan het vertrek.

CHRISTOFFEL

VLAAI
KLEIN 

€ 6.
35

GROOT 

€ 9.
60

NIEUW • NIEUW • NIEUW

GILDE
MAÏS

Met extra pompoenpitten,

vit. E, B, A en IJzer

ca. 800 gram € 2.15

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 oktober.

LEKKER-

NIJTJES

4 voor

€ 3.50

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

De Heesterhof  Tuinplanten 
Varsselseweg 20 Hengelo (GLD) 
TEL: 06-53362300 of 0575-462892  

zaterdag de gehele dag of op afspraak.

E-mail : heesterhof@planet.nl

Website: www.deheesterhof.nl

Ook voor aanleg en onderhoud 

wij bezorgen gratis in de regio

En kunnen u helpen bij het planten  

Kom gerust eens kijken Gerrit en Ada Lubbers

AUTOWASCENTRUM 'DAVID'

  VEEL SUCCES IN VORDEN

open wo t/m vr van 13.00 tot 17.00 uur  
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Afgezien van een handvol eigen num-
mers, steekt hij veel energie in het op-
sporen en bewerken van andermans
composities. Juweeltjes van Willie Nel-
son, Tim O'Brien en andere cross-over
songwriters krijgen een dusdanige
folk-sound behandeling mee dat van
covers nauwelijks sprake is. Dit alles
maakt dat het een breed publiek aan
zich bindt - ver over geografische en
muziekstilistische grenzen van coun-
try-, folk- en rockmuziek heen. 

Er zijn maar weinig artiesten die het
verhaal in hun muziek zo overtuigend
kunnen uitdragen als hij. Op zijn trek-

tocht langs de Europese theaters laat
John Wright zich vergezellen door
twee excellente musici - Pete Abbott,
gitaar, begeleidende zang en Joe
Wright, viool. Wie een concert van dit
drietal bezoekt, valt van ademloos toe-
horen in onweerstaanbaar meezin-
gen. Nagenieten met een cd is bepaald
geen straf, maar een optreden van
John Wright is toch eerst en vooral een
betoverende live-aangelegenheid. Met
een natuurlijke souplesse weten zan-
ger en begeleiders elke muziekstijl
naar zich toe te trekken en elk publiek
naar hun hand te zetten. Voor info/re-
servering zie……

Schots/Ierse ballades en meer bij Erve Kots

John Wright in concert
Op zaterdag 4 november presenteert de stichting Stone Valley Concerts een
optreden van de Britse zanger John Wright. Deze charismatische artiest
werd geboren in Engeland maar verbleef lange tijd in Schotland. In die
periode deed hij inspiratie op om zijn ervaringen en de sfeer van "zijn"
Schotland te bezingen in gloedvolle ballades. Maar 'John Wright' is veel meer.

SOCII
Den Dam 3 -Socii 3: 0-7
Programma 29 oktober
Doesburg - Socii; De Hoven 2 - Socii 2;
Doetinchem 5 - Socii 3; Socii 4 - Brum-
men 4; Oeken 4 - Socii 5

Vo e t b a l

In vergelijking met vorig jaar zal er
echter een ijsbaan komen die eens zo
groot is als afgelopen jaar nl. 200m2!
Tevens zal er gedurende deze periode
een sfeervol ingerichte tent naast de
ijsbaan staan waar het ook voor niet
schaatsers goed toeven is. Bovendien
zullen er in deze tent een aantal acti-
viteiten voor jong en oud plaatsvinden
w.o. een preuvenement, fruhshoppen,
kinderdisco enz. Op de ijsbaan zullen
o.a. demonstraties te zien zijn van ijs-
hockey, schoonschaatsen. Tevens zal
er voor de jeugd ook weer een ijshoc-
key competitie worden opgezet Het
definitieve programma zal te zien zijn
een een speciale Kolde Karmis krant
die begin december verschijnt. Daags
na de opening zal er weer de traditio-
nele Vordense Kerstmarkt zijn, deze
inmiddels welbekende kerstmarkt
trekt jaarlijks veel publiek uit de wijde
regio en zal worden opgeluisterd door
diverse muziekgezelschappen met on-
der meer dit jaar een aantal optredens
van de sgt. Wilson Army Show Band. 

Het gezelschap tourt op dit moment
door Canada en zal in Vorden weer de
eerste show op nedrlandse bodem ge-
ven. Het is een show uitgevoerd door
drie Army Ladies die onder comman-
do van sgt. Wilson, met muziek van
Glenn Miller, the Andrew Sisters, Fran-
kie Lane, Doris Day, Cole Peter en Vera
Lynn. Speciaal voor de Vordense kolde
Karmis zullen zij ook een aantal kerst-
songs uit die tijd ten gehore brengen.

In het weekeinde van 22 en 23 decem-
ber zal er in een extra grote feesttent
een muziekfestival plaatsvinden met
onder het motto ́ Vorden geet plat` op
vrijdagavond optredens van bekende
en minder bekende regionale bands.

Op zaterdag zullen
de optredens een
karakter hebben
van het Nederland-
se lied. 

Dit weekend belooft wederom een
grandioos spektakel te worden. Het
eerste muziekfestival in 2005 was im-
mers in no-time uitverkocht!

De organisatie is nog wel op zoek naar
vrijwilligers (en sponsoren) die het ge-
heel tot een succes moeten gaan ma-
ken en een basis moeten gaan vormen
voor de komende jaren. Zij hebben er
grootse plannen mee! Belangstelling?
Neem dan contact op met Angelique
Sueters via 0575 553566.

Vanzelfsprekend zal het dorp gedu-
rende de periode weer worden opge-
sierd met honderden verlichte kerst-
bomen en een door de Vordense Rota-
ry aangeboden reuzenkerstboom. Te-
vens zullen de middenstand en horeca
diverse leuke acties en aanbiedingen
presenteren die uw bezoek aan Vor-
den tot een gezellige en leuke herinne-
ring zullen maken. Noteer de data al-
vast in uw agenda's en loop vast warm
voor de Kolde Karmis Vorden 2006!

Ook dit jaar weer een Kolde
Karmis in Vorden
Na het succes van de eerste Kolde
Karmis in 2005 organiseert de Vor-
dense Ondernemersvereniging en
het Vordense bedrijf Riho on Ice dit
jaar opnieuw een Kolde Karmis in
de periode van 16 t/m 29 december
2006 in het centrum van Vorden.

Op zondag leek het aanvankelijk ook
niet te lukken om in de buurt van het
podium te komen.De start van Smees
was ronduit slecht te noemen.Als tien-
de kwam Hans na de eerste ronde
door. Gaande de wedstrijd kon hij
steeds meer naar voren komen. Ook
de rondetijden die Smees reed waren
uitstekend. Met het inhalen van een
groot gedeelte van het deelnemers-
veld werd echter ook kostbare tijd ver-
speeld waardoor de eerste twee posi-
ties niet meer haalbaar waren. De race
werd uiteindelijk gewonnen door de
nieuwe Europees kampioen Alvaro
Molina uit Spanje. Tweede werd Lin-

foot die Smees ruim achter zich wist
te houden. De derde plaats is een su-
perprestatie voor het Achterhoekse
Performance Racing team met hun
coureur Hans Smees die zich in 2007
volledig zal richten op het Europese
kampioenschap en enkele ONK wed-
strijden zoals Hengelo en Assen.

Iris ten Katen wist in Cartagena de eer-
ste plaats te pakken in het European
Women's cup. Deze dame werd in
Hengelo nog gediskwalificeerd en re-
vanceerde zich hiermee uitstekend en
bewees hiermee uit het goede hout te
zijn gesneden.

Hans Smees derde tijdens EK race in Spanje

Afgelopen weekend werd op het circuit van Cartagena in Spanje de laatste
wedstijd voor het Europese kampioenschap 250-cc gereden.In de vrije trai-
ningen reed Smees (zie foto) 1,5 seconde sneller dan in het voorjaar toen
hij op het zelfde circuit aan het trainen was voor het Jaap Kingma Racing
team.Ondanks dit feit kwam Hans op vrijdag 2,5 seconde tekort op de snel-
ste tijd van de Spanjaard Alvaro Molina. Tijdens de trainingen op zater-
dagmorgen reed Smees met een achterschokbreker van zijn grootste con-
current Molina die er een aan hem had uitgeleend. Het ging meteen een
stuk beter en hij reed zich in deze vrije training naar een mooie zesde
plaats.Later die dag tijdens de tijdtrainingen ging het niet helemaal naar
zijn zin en viel hij terug naar een achtste plek. Zijn grootste tegenstanders
Molina,Polzer en Linfoot stonden op de eerste rij en Smees op de tweede.

BLADVERLIEZEND OF GROEN-
BLIJVEND
Kiest u voor uw haag voor loofgewas-
sen, dan kunt u ten eerste kiezen uit
bladverliezend ('s winters kaal) of blad-
houdend ('s winters groen blijvend).
De beuk zit daar zo'n beetje tussenin,
want die houdt 's winters fraai goud-
bruin, dor blad vast tot het nieuwe
blad in het voorjaar verschijnt. 
Verder kunt u kiezen uit groen of an-
ders gekleurd blad en kan een haag
ook nog ondoordringbaar zijn, al dan
niet bloeien enz.. Een paar voorbeel-
den:

BLADVERLIEZEND, 
GROEI/SNOEIHOOGTE 1 À 2 M
Veldesdoorn, Spaanse aak (Acer cam-
pestre) kan tegen schaduw, uit de
Zeeuwse hagen. 
Haagbeuk (Carpinus betulus) lijkt
sterk op beuk, maar houdt zijn blad
korter vast. Gele kornoelje (Cornus
mas) heeft kleine gele bloempjes in
maart. 

Beuk (Fagus sylvatica) is er ook met
donkerrood blad (F.s. 'Purpurea Latifo-
lia'). Struikganzerik (Potentilla frutico-
sa) bloeit van mei tot augustus.

GROENBLIJVEND, 
SNOEIHOOGTE 50 CM À 2 M
Olijfwilg (Elaeagnus ebbingei), sterk,
ongevoelig voor wind, uitstekend aan
de kust. Liguster (Ligustrum vulgare)
'Atrovirens' is heel mooi, 'Lodense'
groeit heel dicht (100 cm), L. japoni-
cum 'Green Century' is heel frisgroen.
Photinia fraseri 'Red Robin' heeft don-
kerrood blad en witte bloeipluimen.
Portugese laurierkers (Prunus lusitani-
ca) is fijner van blad en blijft lager dan
de gewone laurierkers (P. laurocera-
sus). Vuurdoorn (Pyracantha-soorten
en cultivars) zijn stekelig en hebben
lang blijvende bessen). Gewone of
scherpe hulst (Ilex aquifolium) ver-
toont langzame groei, scherpe stekels
en kent manlijke en vrouwelijke plan-
ten. Palmboompje (Buxus) groeit lang-
zaam (B. sempervirens is vooral ge-
schikt voor lage haagjes). Ook mooi:
schijnhulst (Osmanthus burkwoodii),
struikkamperfoelie (Lonicera nitida
'Maigrün', 100 cm) en Japanse hulst
(Ilex crenata) (iedere snoeihoogte).

ONDOORDRINGBAAR
Hanedoorn (Berberis julianae) (120
cm), de al genoemde vuurdoorn, Ja-
panse bottelroos (Rosa rugosa) en
hulst (Ilex) zij uitstekend als ondoor-
dringbare haag.

VERZORGING
Hoe vaak een haag per jaar geknipt
moet worden, hangt voornamelijk af
van de groeisnelheid en eventuele
bloei en besdracht. Snoei na het inplan-
ten op tweederde terug voor een goede
vertakking. Daarna is knippen ieder
jaar mogelijk vanaf mei, bij voorkeur
rond de langste dag (21 juni) en niet la-
ter dan eind augustus. Geef in het voor-
jaar een goede basisbemesting.

DE TUIN IN NOVEMBER
Een prima tijd om hagen, besheesters
en rozen te planten. Plant kleurrijke
winterbloeiers in de plantenbakken.
Zet een ijsvrijhouder in de vijver om
dichtvriezen te voorkomen. Mulch op-
brengen (afgevallen blad kan ook, tus-
sen struiken) en zware grond eventu-
eel nu spitten.

Behaaglijke hagen

Hagen zijn er in soorten en maten, van de Zeeuwse hagen met meidoorn,
veldesdoorn en rozen tot gevlochten hagen, boerenhagen uit het Maas-
heggenlandschap en zelfs hoge beuken sneeuwhagen in hoger gelegen ge-
bieden. Een tussenvorm zijn de vriendelijke halfhoge hagen waarover je
vanuit boerderij of huis op de weg en de omgeving kunt kijken. Dieren en
mensen lopen niet zomaar uw terrein op en toch zit u niet afgesloten.
Heel sociaal en praktisch dus.

WAT BETEKEND DAT VOOR U ?
U kunt ons direkt inschakelen voor on-
derhoud aan Uw bedrijf of woonhuis.
Al het binnenschilderwerk nemen we
voor onze rekening, met als resultaat
mooi opgefriste kantoor/ werkruimtes
voor een beter werkklimaat en een
mooi opgeknapt woonhuis voor be-
haaglijke woongenot. Ook de komple-
te stoffering kunnen we voor U verzor-
gen met advies ter plaatse Uitgevoerd
door onze eigen vakkundige vakmen-
sen. Nieuw is dat de winterschilder
ook naar buiten gaat, Harmsen Vak-
schilders is uitgerust om Uw kozijnen,
gevel en het hele exterieur in de win-
termaanden onder handen te nemen
Hoe? Met speciale voorzieningen, zo-
als steigers en afscherming wanneer
dit nodig is. Ook werken wij met speci-
ale winterverven die bij lage tempera-
turen een schitterend en duurzaam re-
sultaat geven. Dit alles onder deskun-
dige begeleiding en voorzien van kwa-
liteitsgaranties. Daar staat de Winter-
schilder garant voor! En de prijs? Deze
is nu extra aantrekkelijk de komende
maanden. Meer weten? Neem dan
even kontakt met ons op voor het ma-
ken van een afspraak, want Het is weer
tijd voor de Winterschilder Harmsen
vakschilders Zelhemseweg 21, Hengelo
Gld, tel.  (0575) 46 40 000, 
info@harmsenvakschilders.nl of
www.harmsenvakschilders.nl

Binnenkort zijn we
weer Winterschilder....
Schildersbedrijf Harmsen Vakschilders is de
komende periode weer aktief als Winterschilder
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info@travels-tours.nl

Met ons naar:
NIGHT OF THE PROMS

22 november 2006
52,50 per persoon

Met UB40, Ruth Jacott en meer..
Sta- of zitplaatsen beschikbaar.

Telefoon: 0544 - 370407

KreaDoe
 Jaarbeurs Utrecht

2 november 2006
22,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie 
en thee met koek in de bus.

• 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

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 
bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

demolenkolk@planet.nl

 Ruime collectie relaxfauteuils om te proberen 
Verstelbare rug/zitting, zit- of fauteuillift of

     hoog/laag instelling of lendensteun
 In zowel in klassieke als moderne stijl
 Keuze uit diverse kleuren stof of leer 
 Diverse massageprogramma’s mogelijk
 Naar keuze elektrische of handbediening

www.helminkmeubelen.nl

ZEROSTRESS FAUTEUILS

Nu 799.-
v.a.989.-

Kom eens proefzitten in onze toonzalen of bel 
ons voor informatie of demonstratie aan huis.

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

OOK 
PROEFZITTEN 

AAN HUIS!

Dé speDé speccialist in ialist in 
relaxfauteuils relaxfauteuils 
voor jong & voor jong & 
oud.oud.

FAUTEUIL ELBA
MET DRUKVEER

STA-OP FAUTEUIL
MET MOTOREN

v.a.945.-

Aardappel

Weekmenu:
M A A N D A G  2 3  O K T O B E R T O T  E N  M E T  V R I J D A G  2 7  O K T O B E R

Huisgemaakte
Aardappel

MAANDAG 
23 OKTOBER

DINSDAG 
24 OKTOBER

met stokbrood 
en salade

WOENSDAG 
25 OKTOBER

z8.50Cordon
Gehakt

Schotel
DONDERDAG
26 OKTOBER

met gebakken 
aardappelen en warme

groenten

met frites 
en salade

Barbeque

Saté
VRIJDAG 

27 OKTOBER

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

z8.50

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Italiaanse avond
DONDERDAG 26 NOVEMBER:

Vis Kip 
Pasta

GEZOCHT!
Spontane

oproepkrachten

die ons team

willen versterken

BEL VOOR INFO!

met een stokje saté,
spare ribs, braadworst 

en frites

Deze gezellige avond zal geheel op Italiaanse wijze verlopen. 
Met bijpassend Italiaans 4 gangen menu. Reserveren is gewenst.

Bleu Schotel

Haagconiferen
� Thuya Brabant

van 12 tot 20 cm

BOOMKWEKERIJ  TUINAANLEG  HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2A 
Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 14 24
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Kampioenschap van 
Bronckhorst

Vogelvereniging ‘Vogelvreugd’ Zelhem organi-
seert voor de tweede keer het kampioenschap
van Bronckhorst voor de vogelhouders in de
gemeente Bronckhorst. Leden van de verschil-
lende vogelverenigingen uit de gemeente
Bronckhorst, maar ook inwoners die geen lid
zijn van een vereniging kunnen hun vogels,
kleur- en postuurkanaries, vele soorten tropi-
sche vogels en kleine en grote parkieten, ter
keuring voorleggen aan de deskundige jury. De
vogels zullen aansluitend tentoongesteld wor-
den in de grote vogelshow in Cultureel cen-
trum De Brink, Stationsplein 12 te Zelhem. De
show is geopend op zaterdag 11 november van
10.30 uur tot 20.00 uur en op zondag 12 novem-
ber van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Naast show is er ook een verkoopklasse aanwe-
zig waar u vogels van de deelnemers kunt
kopen. Ook is er alle gelegenheid om vragen te
stellen over het verzorgen en kweken van alle
soorten vogels.

Hebt u andere vragen, dan kunt u contact
opnemen met dhr. Han Peppelman, tel. 0314-
625577  of via e-mail naar 
j.peppelman4@chello.nl 

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

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

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

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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

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

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

Airco service

2255%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
AALLLLEE  BBAANNDDEENN

EENN  AACCCCUU’’SS
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem
Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 
De Hoge Voort)

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

NAJAARSACTIE
op alle Panaria wand- en vloertegels

20% KORTING

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

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

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

WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

Najaarsconcert
Chr. Mannenkoor Zelhem

m.m.v. het Klein Koor,
Dirigent: Henk Peppelman. 

Piano: Ivonne Beeftink
Zaterdag 4 november 2006

Aanvang 20.00 uur            Toegang € 7,50
R.K. kerk Keyenborg  (incl. een kop koffie)

Voor info www.mannenkoorzelhem.nl



Zelhem.org on line

Freddie Wolsink, die als ambtenaar
van de gemeente Zelhem met de ver-
schillende facetten van het Zelhem-
gevoel bezig was, kreeg na zijn ver-
vroegde uittreden als ambtenaar van
de gemeente Bronckhorst meer vrije
tijd en zocht naar een mogelijkheid
om dat Zelhem-gevoel een plek te
geven. Wellicht speelde daarbij het
oprichten van een groep ‘Dorps-
belang’ nog wel door zijn hoofd
maar zijn zoon Freek, werkzaam als

webdesigner, kon met zijn techni-
sche kennis van het bouwen van een
website het idee van z’n vader digi-
taal vorm geven in een eigen website
met de naam Zelhem.org.
Freek maakte een opzet voor de site
en leerde zijn vader hoe hij er zaken
aan toe kon voegen. Vader Fred ging
contacten leggen bij Radio Ideaal,
zocht Henk Ooyman op voor de ver-
halen over Smoks Hanne en Plaggen
Hendrik, vroeg Contact Bronckhorst

Zuid om medewerking en langza-
merhand kreeg de site z’n uiterlijk
en dus werd het tijd voor een offici-
ële start van Zelhem.org. Henk uut
Darp werd uitgenodigd om samen
met Erik , die voor Radio Ideaal ja-
renlang het Zelhem-gevoel vertolkte
met zijn programma’s over Smoks
Hanne, Plaggen Hendrik, dialect en
ander Zelhems cultuurgoed, de web-
site officieel van start te laten gaan.
Het geheel werd beklonken met een
glaasje ‘Smoks Hanne’ likeur en
vanaf nu kan iedereen inloggen op
Zelhem.org en z’n Zelhem-gevoel
neerleggen in bijvoorbeeld ‘de
Dorpspomp’, waar gediscussieerd
kan worden over Zelhemse zaken.
Freddy Wolsink over de site: “Het is
niet de bedoeling dat we alles
opnieuw doen, want er is al heel veel
over Zelhem te vinden in de diverse
websites. We willen een soort door-
geefluik zijn, een verzamelpunt, van
waaruit je wordt doorge’linkt’ naar
de diverse al bekende sites. Iedereen
die een site heeft met ‘Zelhemse’
informatie en dat kan een bedrijf
zijn, maar ook verenigingen en par-
ticulieren, kan z’n ‘url’ aan ons
doorgeven en we plaatsen een ‘link’
op de site Zelhem.org. Naast het
doorgeven willen we proberen een
samenbindend onderdeel te zijn,
waardoor Zelhem als Zelhem blijft
bestaan. Daaronder vallen de cul-
tuur en de geschiedenis van Zelhem,
oude gebruiken, etc. Daarbij willen
we ons absoluut niet afzetten tegen
de gemeente Bronckhorst, want ook
naar hen wordt je bij ons doorge-
linkt. We zijn een onderdeel van die
ge-meente, maar willen een stukje
eigen identiteit overeind houden”.
De website is nu officieel on line,
maar zal geen statisch geheel zijn,
want de site zal blijven groeien. Het
is dus handig om de site bij ‘je fa-
vorieten’ te zetten en er af en toe een
bezoekje te brengen. Via deze site
kom je alles te weten over Zelhem.

Om de kampen goed te kunnen
laten verlopen heeft de stichting CJV
zelf een groot aantal tenten en
ander materiaal tot haar beschik-
king. Na afloop van de kampen wor-
den deze tenten en het materiaal
opgeslagen. Door ruimtegebrek bij
de vaste opslagplek is het bestuur
van de stichting opzoek gegaan naar
een aanhangwagen. In deze wagen
kan al het materiaal opgeslagen wor-
den. Ook het vervoer naar het kamp-
terrein gebeurt met deze aanhang-
wagen. 
De wagen kon worden aangeschaft
dankzij het coöperatiefonds van de
Rabobank. Voor het survivalkamp
konden nieuwe tenten worden aan-
geschaft dankzij subsidie van het
fonds. De tenten en de aanhangwa-
gen zijn deze zomer in gebruik geno-
men en erg goed bevallen. Het
bestuur van de stichting CJV zomer-
kampen Bronckhorst wil de
Rabobank en het coöperatiefonds
bedanken voor deze sponsoring.

Oprichting Dorpsraad 
Drempt, Hummelo

en Keppel

Op 31 oktober vindt in de sporthal te
Hoog-Keppel de oprichtingsvergade-
ring plaats van de Dorpsraad
Drempt, Hummelo en Keppel (DHK).
Tijdens deze vergadering zal de offi-
ciële oprichting plaatsvinden van de
Dorpsraad DHK en wordt door de
aanwezige supporters van de dorps-
raad een voorlopig bestuur gekozen.
De samenstelling van het bestuur zal
dusdanig moeten zijn dat er sprake
is van een rechtstreekse vertegen-
woordiging van alle dorpen. Zowel
Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Kep-
pel, Voor-Drempt, Achter-Drempt en
Eldrik moeten dan ook een vertegen-
woordiger in het bestuur krijgen

met daaraan toegevoegd een voorzit-
ter.
Een ieder die mee wil denken en pra-
ten over de optimale kwaliteit van
leefbaarheid in Drempt, Hummelo
en Keppel wordt verwacht op 31
oktober om 20.00 uur in de sporthal.

Gemeenteavond over de 
toekomst van de Halse

kerk

De Protestantse Gemeente Halle
nodigt al haar leden uit voor de
gemeenteavond op 2 november. Op
deze gemeenteavond staan twee
belangrijke onderwerpen op de
agenda, die beide te maken hebben
met de toekomst van de Protestantse
Gemeente Halle. 

In de eerste plaats moet er een beslis-
sing worden genomen over de
manier waarop de Protestantse
Gemeente deelneemt in het
Kulturhus Halle. Voor dit Kulturhus
wordt gekeken naar de locatie Kleine
Kerk/Korenaar. Het tweede agenda-
punt betreft de financiële situatie
van de kerk. In de afgelopen jaren
zijn de tekorten steeds groter gewor-
den. 
Er moeten een aantal ingrijpende
bezuinigingsmaatregelen worden
genomen om de kerk financieel
weer gezond te krijgen, zodat er een
goede basis ligt om met het grote
aanwezige enthousiasme de toe-
komst in te gaan. 
In een gesprek met de leden hoopt
de kerkenraad duidelijkheid te krij-
gen over de te volgen koers. Vanaf
19.45 uur staat de koffie klaar in de
Grote kerk.

Bij het samengaan van de vijf gemeenten in de nieuwe gemeente
Bronckhorst viel er hier en daar, ondanks alle bemoeienissen van de
nieuwe gemeente, een leegte in het gevoel. Waar moest je naar toe met
je ‘Zelhem’gevoel, waar blijft dat wat je jarenlang samen gehad hebt.
Zelfs Journaal Zelhem verdween en werd Contact Bronckhorst Zuid en
Radio Ideaal werd de locale omroep voor de gemeente Bronckhorst. In
dat Zelhem-gevoel hoort ook Smoks Hanne thuis met Plaggen Hendrik,
maar ook de oudheidkundige vereniging Salehem, het ‘Groene hart van
de Achterhoek’ en wellicht hebt u nog wel een eigen Zelhem-gevoel om
er aan toe te voegen.

Op woensdag 18 oktober vond in de Velpse boekhandel Jansen & De
Feijter de feestelijke presentatie plaats van het tweede boek van Loes
Hazelaar uit Laag-Keppel, ‘Yasmin’s wilde weekje’. Het eerste exemplaar
van het nieuwe boek werd overhandigd aan de Marokkaanse acteur en
cabaretier Najib Amhali.

Stichting CJV zomerkampen Bronckhorst heeft deze zomer weer diverse
kampen georganiseerd. Alle kampen, die worden gerund door vrijwilli-
gers, zijn goed verlopen. Het was heerlijk weer en de kinderen hebben
talloze activiteiten ondernomen. 

Tweede boek Loes Hazelaar

‘Yasmin’s wilde weekje’

‘Ondernemen is Topsport’

Bedrijvendag 
ondernemers 
Bronckhorst

‘Ondernemen is Topsport’ is het
motto voor de bedrijvendag op 3
november voor ondernemers uit de
gemeente Bronckhorst. Als locatie is
gekozen voor Sportcentrum Aero-
fitt, Winkelskamp 5, Hengelo (G) en
duurt van 15.00 tot 21.30 uur.
Ambitie, goede motivatie, discipli-
ne, uithoudingsvermogen en tac-
tiek, het zijn stuk voor stuk facto-
ren, waarmee men zowel in de sport
als in het bedrijfsleven te maken
heeft. Het leek het bestuur van de
VVD-afdeling Bronckhorst dan ook
een goed idee om met dit gegeven
een Bedrijvendag te organiseren. 
Op een bedrijvendag komt men
direct in contact met mensen uit de
professionele sportpraktijk en leert
men hoe de aanpak en de methoden
uit de sportwereld uitstekend toege-
past kunnen worden in het bedrijfs-
leven.
Niemand minder dan Hans van
Breukelen, de charismatische doel-
verdediger die triomfen vierde met
PSV, verzorgt een inleiding op het
thema van de dag.
Van 16.30 tot 18.30 uur staan vier
workshops op het programma. De
aanwezigen kunnen kiezen uit Ta-
lentscouting & Talentbuilding, Be-
ter presteren, Teambuilding en Fit
om te presteren, Sport in bedrijf en
elke workshop staat onder leiding
van deskundigen op deze gebieden.
Daarna volgt een stamppotbuffet.
Aansluitend vindt de Forumdiscus-

sie plaats, onder leiding van Hans
van Breukelen, waarin het thema
'Regels, Spelregels en Voorschriften
voor Ondernemers' centraal staat.
Charlie Aptroot (lid Tweede Kamer
voor de VVD), Henk Aalderink (bur-
gemeester Bronckhorst), Foppe
Adema (directeur GOMA, Hengelo),
Jan Markink (fractieleider VVD frac-
tie PV Gelderland) en Paul Stortelder
(directeur Wopereis Staalbouw)
nemen zitting in het forum.
Het belooft een onderhoudende,
leerzame dag te worden, waarop
ondernemers niet alleen veel kun-
nen opsteken, maar bovendien uit-
stekend contacten kunnen leggen
met collega's en vertegenwoordigers
van de gemeentelijke en landelijke
politiek. 
Inschrijven kan tot 27 oktober op
bedrijvendag.bronckhorst@hot-
mail.com. De deelnamekosten be-
dragen € 50,--. Nadere informatie
kunt u krijgen via tel. 0575-463338
of 06-12375209.

De monnik in jezelf

De commissie Vorming en Toerus-
ting verzorgt een bijeenkomst onder
de intrigerende titel ‘De monnik in
jezelf’. Pastor Ed Wassink uit
Zutphen zal in gesprek gaan met de
aanwezigen. Over alleen zijn, de ont-
moeting met jezelf en hoe daarmee
om te gaan. De bijeenkomst wordt
op donderdag 9 november vanaf
20.00 uur in het parochiecentrum te
Keijenborg gehouden. Wie belang-
stelling heeft is welkom.
Voor opgave en inlichtingen kunt u

bellen met de organisatie, tel. 0314-
621722.

Het boek is geschreven voor kinde-
ren vanaf een jaar of acht en gaat
over een Marokkaans-Nederlands
gezin. De Nederlandse moeder en
Marokkaanse vader van de tweeling
Yasmin en Yous gaan een weekje op
familiebezoek in Marokko. Een
lieve, maar ouderwetse oom en
tante uit Utrecht komen oppassen,
samen met hun zoon Salim. Salim is
niet bepaald een lieverdje. Hierdoor
wordt het weekje veel spannender,
maar ook vooral veel vervelender.
Terwijl Yamin en haar beste vrien-
din Lotta allerlei diervriendelijke
acties op touw zetten, proberen Sa-
lim en Yous, die flink wordt opge-
stookt door Salim, de boel te sabote-
ren.
Loes wil met dit boek, het eerste
deel uit een serie van vijf, ook al-
lochtone kinderen bereiken. Ze
hoopt  op subtiele en humoristische
wijze interculturele verbroedering
te stimuleren. Op speelse wijze zijn
er specifieke kenmerken van de
Marokkaanse en Nederlandse sa-

menleving in verwerkt. Een leuk
voorbeeld hiervan is dat de kinde-
ren sparen voor een schaap voor het
offerfeest, maar dat ze het geld in
een spaarvarken bewaren. Loes was
erg blij dat ze het eerste exemplaar
van haar boek kon aanbieden aan
Najib Amhali. Najib is namelijk
iemand die op een open en positieve
manier omgaat met mensen uit ver-
schillende culturen. De illustraties
in het boek zijn gemaakt door
Jacqueline van Leeuwenstein.
Speciaal voor ‘Yasmin’s wilde week-
je’ heeft Loes zich flink ingeleefd in
de Marokkaanse cultuur, onder
andere door veel te lezen en
gesprekken te hebben met geïnte-
greerde Marokkanen en een groep
schoolkinderen uit Groenlo.
Het eerste boek van Loes, ‘Een over-
dosis liefs’ voor kinderen van twaalf
jaar en ouder, is een succes en
beleeft inmiddels de vierde druk.
Van dit boek komt binnenkort een
tweede deel uit.

Nieuwe CJV-aanhangwagen dankzij Rabobank
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Onthulling informatiebord wandelroutes 

Voorafgaand aan de onthulling van
het informatiebord gaf de voorzitter
en medeoprichter van de stichting,
de heer Van Heusden, een toelich-
ting op het plaatsen van de borden.

De stichting bestaat ruim anderhalf
jaar en de achttien vrijwilligers heb-
ben in deze periode de wandelpaden
in Hummelo, Keppel en Drempt
flink opgeknapt. Zo zijn er nieuwe

routemarkeringen aangebracht, rou-
tes aangepast waar nodig (bijvoor-
beeld in verband met de verkeersvei-
ligheid), wordt er regelmatig ge-
snoeid en opgeruimd en kunnen de
aparte wandelroutes gekoppeld wor-
den tot een wandelroute van 22 kilo-
meter. Eind november zijn er 5000
wandelroutefolders gedrukt, waar-
van er inmiddels al 3000 zijn ver-
kocht. Om de wandelroutes com-
pleet te maken worden er informa-
tieborden geplaatst bij alle startpun-
ten van de zeven wandelroutes. De
informatieborden konden gemaakt
worden dankzij financiële steun van
de gemeente, acht bedrijven uit de
gemeente en subsidies.
Naast het informatiebord bij Het
Wapen van Heeckeren komen er bor-
den bij De Gouden Leeuw in Laag-
Keppel, De Gouden Karper in
Hummelo, het voormalige gemeen-
tehuis in Hoog-Keppel, het dorps-
huis in Voor-Drempt en de Boerderie
in Achter-Drempt. Mogelijk komt er
ook nog een bord bij de nieuwe TOP
locatie in Laag-Keppel, maar hiero-
ver worden nog gediscussieerd met
de gemeente omdat het TOP-infor-
matiebord ook al een aantal van de
wandelpaden beschrijft.
De onthulling werd verricht door
Jany Nas-Mudde, die een belangrijke
rol heeft gespeeld bij de oprichting
van de stichting, waarvan zij gedu-
rende het eerste jaar secretaris was.

Er werd met de oude tractoren
gestreden in twee hoofdcategorieën.
In de categorie ‘Heen- en Weer-
gaand’ waren er 13 deelnemers. In
de categorie ‘Rondgaand’ waren er
14 deelnemers, onderverdeeld in de
subcategorieën ‘aanbouw’ en ‘ge-
trokken’. Naast ploegers uit
Gelderland waren er twee gastploe-
gers uit Groningen en Dronten. 
In de categorie Rondgaand getrok-
ken ging de eerste plaats naar H.
Schut uit Varsselder, 2. G. Maas uit
Lochem, 3. H. Gussinklo uit Varsse-
veld. 
In de categorie Rondgaand aanbouw
ging de eerste plaats naar J. Timmer
uit Putten, 2. D v/d Burk uit Enspijk,
3. R. Schut uit Varsselder.
In de categorie Heen- en Weergaand
won A. Bijsterbosch uit Heerde, 2.
J.H. Klein Velderman uit Laren (G),
3.J. Pijkeren uit Emst. 
Alle drie de winnaars van de eerste
prijs hebben hiermee voor de tweede
maal de wisselbeker op hun naam
weten te zetten. Degenen die op de
eerste en tweede plaats zijn geëin-
digd, worden uitgenodigd voor deel-
name aan het Nederlands kampi-
oenschap van de OTMV.

Op zaterdag 21 oktober werd het eerste informatiebord van de Stichting
Wandelpaden Hummelo, Keppel en Drempt en Bronckhorst bij café Het
Wapen van Heeckeren in Hummelo officieel onthuld. Op dit informa-
tiebord staan alle wandelroutes van de stichting in Hummelo, Keppel en
Drempt aangegeven.

Veel inwoners van Hummelo ergeren zich dagelijks aan de duizenden auto’s die dwars door het dorp rijden,
met alle overlast en de soms levensgevaarlijke situaties die daarbij horen. Er wordt al sinds 1970 gediscussi-
eerd over een rondweg om het dorp. Volgens de provincie zou een rondweg ten westen van Hummelo de beste
mogelijkheid zijn. 

Zaterdag 21 oktober streden 27 Ploegers met antiek materiaal om het
Gelders Kampioenschap van de OTMV (Oude Trekker en Motoren
Vereniging) afdeling Gelderland aan de Tolstraat in Hummelo. Op het
perceel, dat gepacht wordt door de fam. G.J. Beek en gebruikt wordt door
Gerrit Garritsen uit Toldijk, werd op zowel graan- als maïsstoppel ge-
ploegd.

In een kennismakingsfilm over wonen, werken en recreëren in de
gemeente Bronckhorst mag het spiksplinternieuwe Cruyff Court ‘Klaas
Jan Huntelaar Veld’ in Hummelo natuurlijk niet ontbreken. Daarom
werd er op donderdag 19 oktober gefilmd bij het Cruyff Court waarbij
ook voetbalheld Klaas-Jan Huntelaar aanwezig was.

In Halle wordt er op dit moment hard gewerkt aan de oprichting van
een Kulturhus. Het idee hiervoor is geboren tijdens de ontwikkeling
van het Dorpsplan Halle, waar een groot deel van de Halse gemeen-
schap bij betrokken is geweest. In het afgelopen jaar is er vanuit Halle’s
Belang een werkgroep in het leven geroepen die de oprichting van het
Kulturhus mogelijk moet maken. 

Kulturhus  in Halle

Op de foto met Klaas-Jan
Spandoeken in Hummelo

Wat is een Kulturhus ?
Het idee van een Kulturhus komt
van het Zweedse platteland, waarin
verschillende organisaties samen-
werken om de kleine dorpen leef-
baar te houden. Want veel voorzie-
ningen dreigen te sluiten en te ver-
huizen naar de grotere plaatsen.
Hierdoor wordt het voor mensen
onaantrekkelijk om op het platte-
land te blijven wonen en zo ontstaat
er een vicieuze cirkel, want hoe
minder mensen op een dorp hoe
minder voorzieningen.
In de laatste jaren is het Kulturhus
ook naar Nederland overgewaaid en
vooral in Overijssel en Gelderland
worden er Kulturhusen opgericht.
In een Kulturhus vinden een aantal
verenigingen en organisaties geza-
menlijk onderdak, maar ook kun je
denken aan bijvoorbeeld een dok-
terspraktijk. Maar het Kulturhus is
meer dan een gemeenschappelijk
gebouw. In het Kulturhus worden
ook programma’s aangeboden die
de leefbaarheid van een dorp kun-
nen verhogen, bijv. cursussen, infor-
matieavonden, thema-avonden, con-

certen, lezingen, etc.
In Halle wordt de werkgroep ge-
vormd door Halle’s Belang, de huis-
arts, Stichting Markenheem (die ver-
antwoordelijk is voor de Dagopvang
ou-deren Westerhof), de Stichting
IJsselkring, de Dorpsschool Halle, de
Christelijke Muziekvereniging Eu-
terpe, het koor Inspiration en de
Protestantse Gemeente Halle.
De werkgroep heeft ook al een loca-
tie op het oog, namelijk de Kleine
Kerk en Korenaar. Wel moeten er
een aantal aanpassingen worden
aangebracht. De werkgroep heeft
hiervoor samenwerking met de
gemeente Bronckhorst gezocht om
gezamenlijk subsidie aan te vragen
bij de Provincie, die speciaal voor
Kulturhusen een fonds heeft inge-
steld.
Hoe meer mensen en organisaties
bij het Kulturhus betrokken zijn des
te beter. Belangstellenden zijn van
harte welkom op de bijeenkomsten
van de werkgroep. Voor de data kunt
u contact opnemen met de voorzit-
ter, dhr. Han Legters, tel. 0314-
631036.

Het was de bedoeling dat het een
rustige opnameset zou worden,
waarbij Klaas-Jan een korte promo-
tietekst over Bronckhorst zou uit-
spreken voor de camera, terwijl
enkele leerlingen van basisschool
De Woordhof op de achtergrond een
partijtje voetbalden. De betreffende
leerlingen waren de dag ervoor op
school hiervoor ingeloot. 
Er was echter zo veel belangstelling
voor Klaas-Jan van leerlingen,
ouders en grootouders dat het wel
de officiële opening van het Cruyff
Court leek. Klaas-Jan was dan ook
druk met het uitdelen van handte-

keningen en poseren met kinderen.
Natuurlijk grepen alle aanwezige
kinderen de gelegenheid aan om
ook een partijtje met zijn of haar
grote held te voetballen.
Hoewel de officiële opening van het
Cruyff Court uitgesteld is tot het
voorjaar van 2007, wordt het veld al
volop gebruikt door de kinderen uit
de buurt. 
Aan het eind van het jaar is de film
klaar en zal hij tijdens de nieuw-
jaarsreceptie aan de inwoners van
Bronckhorst getoond worden. De
film is dan ook op DVD te koop.

De VVD wil echter dat er niet
alleen gekeken wordt naar het
oplossen van lokale verkeers-
knelpunten, maar stellen een
integrale mobiliteitsvisie voor
de gehele regio voor. Hierbij
zou een rondweg ten oosten
van het dorp beter passen. 
Voor de meeste Dorpsstraat-
bewoners is de maat echter vol
en wil men dat er nu eindelijk
eens concreet begonnen wordt
met de aanleg van de nieuwe
weg rond het dorp. 
In de Dorpsstraat in Hummelo
zijn protestborden geplaatst
tegen de ideeën van de VVD en
spandoeken opgehangen die
verwijzen naar de site
www.rondweg.nu

Gelders kampioenschap ploegen OTMV
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Werkzaamheden Dr. Grashuisstraat
in volle gang

Plan Brinkhof krijgt een fraaie uit-
straling door kleurgebruik en archi-
tectuur van de woningen en de aan-
leg van groen en bomen. Er wordt
een hofje aangelegd met hierin
opgenomen ruimte om te parkeren.
Ook de gunstige ligging van plan
Brinkhof ten opzichte van het cen-
trum zorgt voor veel woonplezier. De
verwachting is dat plan Brinkhof
medio 2007 is gerealiseerd. 
De 7 hofwoningen hebben een eigen-
tijdse uitstraling en worden in een L-
vorm gebouwd om het groene hofje.
Bij deze woningen zijn alle voorzie-

ningen op de begane grond gesitu-
eerd dus ook de slaapkamer en de
badkamer. Er zijn echter andere
indelingen mogelijk want op de 1e
verdieping is ruimte aanwezig om
een badkamer en 3 slaapkamers te
realiseren. Deze keuzevrijheid in
indelingsmogelijkheden maakt deze
wo-ningen geschikt voor zowel seni-
oren als gezinnen. De verkoopprijs is
vanaf € 220.000,-- v.o.n. 
De 2 vrijstaande woningen met
geschakelde garage/berging hebben
een statige architectuur en hebben
drie woonlagen. Op de begane grond

is een ruime keuken en een royale
woonkamer. De keuken is tuinge-
richt met een deur naar het terras
en de woonkamer is gelegen aan de
straatzijde en heerlijk licht door de
vele raampartijen. De eerste verdie-
ping telt twee of drie slaapkamers.
Hier bevindt zich tevens de badka-
mer en een tweede toilet. Op de
tweede verdieping is voldoende
bergruimte aanwezig of bestaat de
mogelijkheid om een extra slaapka-
mer of hobbyruimte te realiseren. 
De verkoop van de woningen is in
handen van RaboMakelaars in
Doetinchem, tel. 0314-335677 en
Klein Hesselink Makelaars in
Zelhem, tel. 0314-625113. 
Ook nieuwbouw aan de
Orchideestraat/Hummeloseweg in
Zelhem
Ook aan Orchideestraat en Humme-
loseweg in Zelhem heeft MVO
Projecten plannen voor nieuwbouw.
De ontwikkeling van plan Orchidee-
tuin is nog in een pril stadium maar
naar verwachting komen er patio-
woningen en grondgebonden wo-

In de sfeervolle aangeklede tunnel-
kas kunnen pompoenen uitgesne-
den worden en sfeerpotjes, spoken,
vogelverschrikkers, heksen, heksen-
bezems of een Halloweenvriendje
gemaakt worden. Deze workshops
zijn ook leuk voor een kinderpartij-
tje. 
Verder is er pompoenensoep, koffie,
thee en limonade verkrijgbaar. En
kun je bij ons zelfs een griezelige
en/of spookachtige wafel eten.
Tevens is er door de tuin en biologi-
sche pompoenen kwekerij een spo-
kentocht uitgezet. Deze spoken-
tocht wordt ook tijdens de ‘lichtrou-
te’ op vrijdagavond 3 en zaterdag-
avond 4 november van 18.00 tot
21.00 uur gehouden. 
U vindt ´de Stek´ aan de
Wittebrinkweg (zijweg van de N316-
verbindingsweg Velswijk Doetin-
chem).

Hoofdcollecte van
Nederland

De inmiddels 10 jaar oude
‘Nationale Collecte Hersenziekten
en Psychische Ziekten’ heeft een
metamorfose ondergaan en heet
vanaf nu de ‘Hoofdcollecte Van
Nederland’. Deze collecte, een geza-
menlijk initiatief van de
Hersenstichting Nederland en het
Fonds Psychische Gezondheid, is een
collecte voor mensen met een aan-
doening in het hoofd. Dat kan zowel
een hersenletsel zijn, als een psychi-
sche ziekte. Meer dan 3 miljoen

mensen in Nederland lijden aan een
hersenaandoening of psychisch pro-
bleem.
Na 10 jaar was het tijd voor een ver-
frissing. De lange naam gaf de col-
lectant nogal wat tongbreuken aan
de deur. De naam ‘Hoofdcollecte’
dekt de lading. Het is namelijk de
collecte voor alles wat mis kan gaan
in het hoofd. Kort en krachtig, een
prachtig nieuw jasje!
U kunt zich opgeven als collectant
voor de ‘Hoofdcollecte van Neder-
land’ en mag zichzelf dan ‘hoofdcol-
lectant’, of misschien wel ‘hoofdco-
ördinator’ noemen. Belt u met het
coördinatiepunt in Utrecht, tel. 030-

2971197. De 1e Hoofdcollecte wordt
gehouden van 4-11 februari 2007.

De ‘R’ is in de maandag

Iedere laatste vrijdag van de maand ,
zolang de ‘R’ in de maand is (dus ook
vrijdag 27 oktobeR), wordt de basis-
schooljeugd in het bezit van een
zwemdiploma uitgenodigd voor een
spetterende zwemdisco in zwembad
‘de Brink’. 
Van 19.30 tot 21.30 uur zal een drive-
in show de muziek verzorgen en er
een gigantisch spektakel van maken
voor de jeugd. 

Slopers hebben inmiddels het voormalige houtvezelbedrijf van Beumer
in Zelhem met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor nieuw-
bouw van 7 hofwoningen, 2 vrijstaande woningen en 18 zorgapparte-
menten in het nieuwbouwplan Brinkhof van ontwikkelaar MVO
Projecten uit Doetinchem. Aansluitend aan de sloopwerkzaamheden
start Ten Brinke Bouw op deze inbreidingslocatie met de bouw. De zor-
gappartementen zijn aangekocht door Stichting Philadelphia Zorg uit
Nunspeet. Van de 7 hofwoningen zijn er nog 3 tussenwoningen te koop
en de vrijstaande woningen zijn onder voorbehoud verkocht. 

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november kunt u een lichtroute rijden door
het buitengebied van Zelhem. De Buurtschappen Oosterwijk, Velswijk,
Wittebrink, Winkelshoek en Wassinkbrink zullen in het licht gezet
worden. Alle soorten van licht, waarvan de aanwonenden  denken dat
ze een mooi effect hebben op het aanzicht van hun huis, tuin of ander
object, mogen worden gebruikt. Ook zullen er in de route nog enkele
verrassingselementen plaatsvinden. Zo is er een verlichte Halloween
tuin en ook de ‘Bullebak’ in de  Velswijk zal actief zijn. 

Na een leuk en gezellig en vooral ook smaakvol pompoenenweekeinde worden een aantal onderdelen ervan in
het weekeinde 28 oktober en 29 oktober gebruikt voor een ‘Happy Halloween’. Op de zaterdag bent u welkom
tussen 15.00 en 21.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Spetterend Sinterklaas Discofeest bij intocht Zelhem

Pepernoten Party in Theater De Brink

Lichtroute door het 
buitengebied Zelhem

Dialectdienst in Halle

Op zondag 29 oktober verzorgt de
Missionaire werkgroep Halle een
dialectdienst in de grote kerk van
Halle. De dienst begint om 10.00 uur
en het thema is ‘ziende blind’.
Voorganger is Pastor mevr. J.
Ruiterkamp uit Bathmen. Zij is één

van de  predikanten die vaker dit
soort diensten in deze regio ver-
zorgt. Het orgel wordt bespeeld door
Eggo Boer. Voor veel mensen die
spreken en denken in het dialect is
het fijn om te ervaren dat kerk en
dialect goed samen kunnen gaan.
Na afloop is er gelegenheid om
samen koffie te drinken.

De goedheiligman komt binnen-
kort weer in het land. Nog even en
dan kunnen de cadeautjes uitge-
pakt worden. De intocht in Zelhem
is dit jaar op zaterdag 18 november.
Na de intocht worden de kinderen
uitgenodigd in Theater De Brink
voor een spetterend Sinterklaas
Discofeest.

Hoofdpersoon
Jarno presen-
teert samen
met twee super
hippe hulp
zwarte pieten
het gave disco-
feest. Tijdens
dit feest zullen
alle bekende
Sinterklaashits
voorbij komen,
maar ook vette,
coole nummers
zoals K3,
Kabouter Plop
etc. Naast mee-
dansen en mee-
zingen wordt er
ook een span-
nende muziek-
quiz gehouden
waarbij je een
echte prijs kunt
winnen. De
P e p e r n o t e n
Party is voor
kinderen van 4
tot 12 jaar,
maar ook leuk
voor vaders,
moeders, opa's

en oma's. 
De Pepernoten Party begint om
16.15 uur (zaal open vanaf 15.45
uur). Kaarten kosten € 5,-- voor kin-
deren tot en met 18 jaar, volwasse-
nen betalen € 6,--. Nadere inlichtin-
gen en reserveringen lopen via ‘de
Brink’, tel. 0314-622140, of op inter-
net via www.centrumdebrink.nl

De route is ongeveer 25 km lang en
kan per auto maar ook op de fiets
bekeken worden. Deelnemers kun-
nen punten geven voor de objecten,
die zij het mooist vinden. Die objec-
ten kunnen dan in aanmerking
komen voor een prijs. U kunt beide
avonden tussen 20.00 en 21.00 uur
starten aan de Hogeveldweg 2. De
weg daar naar toe  zal worden aan-
gegeven met pijlen vanaf de weg

Zelhem-Hengelo en de weg Zelhem-
Ruurlo.  De finish is ook aan de
Hogeveldweg 2, waar u uw punten
kunt inleveren en onder het genot
van een hapje en een drankje nog
even kunt napraten over de route.
Voor verdere informatie kunt u
terecht bij Henk Boenink tel. 0314-
641758 (boenink100@hetnet.nl) of
Bertus Menkveld tel. 0314-621694
(a.menkveld@hetnet.nl)

Happy Halloween bij ‘de Stek’
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Het late seizoen heeft me-
de tot gevolg dat minder
vaak sprake is van tweede
of derde legsels. Al met al
hebben we ook minder
nesten gevonden dan in
2005: 668 in 2006 tegen-
over 825 in 2005. Oorzaak:
het koude voorjaar, maar
ook: minder vrijwilligers
die de landerijen in trek-
ken. Helaas zijn een vier-
tal mensen gestopt met
dit mooie werk. Om uit-
eenlopende redenen,
maar niet omdat ze er ge-
noeg van hadden. 

We hebben gepoogd nieu-
we mensen aan te trekken
door een informatieoch-
tend te organiseren. Op
zichzelf een heel geslaag-
de ochtend, maar de enke-
len die bereid waren een
keer mee te gaan gaven
aan: mooi werk, maar
voor mij nu te tijdrovend!
Ja, het kost tijd: ernaar toe
rijden, kijken vanuit de
auto met de verrekijker,
het land in lopen als je er-
gens een vogel denkt te
zien broeden, administra-
tie bijhouden, checken of
de eieren uitkomen en zo
niet waardoor niet. Maar…
mooi en spannend werk.
Vooral bij grutto’s en wul-
pen, moeilijk te vinden in
vaak hoog gras. Maar wat
een kick als je zo’n nest
vindt! En dan overleggen
met de boer hoe we dat
nest kunnen ontzien tij-
dens maaien.

We vonden dit jaar 26
gruttonesten, één meer
dan vorig jaar. Het aantal
wulpennesten bedroeg 17
nesten tegenover vorig
jaar 9. Dat lijkt gunstig
maar daar staat tegenover
dat de predatie dit jaar
een stuk hoger uitkwam:
38% dit jaar en ‘slechts’
23,5 % bedroeg in 2005 .
Dit percentage van 2005
wijkt weinig af van het
landelijk gemiddelde. Dat
betekent dat het dit jaar
dus heel hoog is uitgeval-
len.

Predatie, hoor ik u den-
ken, wat is dat ?…Predatie
is nestberoving. Allerlei
dieren zijn verzot op een
eitje. Niet alleen u en ik.
Vossen kunnen er wat
van, maar ook hermelij-
nen, egels en kraaien.
Zwervende katten en hon-
den kunnen ook vernielin-
gen aanrichten. Soms
wordt de broedende vogel
doodgebeten. Dat nadeel
heeft als voordeel dat er
nu een opgezette grutto
bij mij thuis staat met een
doorgebeten nek. Waar-
schijnlijk gepakt door een
vos, die hem doodbijt, weg
werpt en zich daarna te
goed doet aan de eieren. 

Eén van onze activiteiten
is voorlichting geven. Dat
doen we door versprei-
ding van een fraai uitge-
voerd Jaarverslag, door in-
fo-avonden en -ochtenden,
door belangstellenden
een keer mee te nemen en
door soms avonden op te
luisteren met een mooie
diaserie en een begelei-
dend verhaal.Mocht u dit

op een idee brengen,
neem contact op met ons
op.

Wilt u ons financieel steu-
nen en waarom ook niet,

maak een gift over naar
rekening 1048.86.579 t.n.v.
penningmeester OWBO.
OWBO? Ja, zo heten we:
Organisatie voor Vrijwilli-
ge Weidevogelbescher-
ming Bronckhorst.

Drie werkgroepen zijn in
Bronckhorst actief: één in
Steenderen e.o, één Hum-
melo e.o. en één Henge-
lo/Zelhem e.o.

Belangstelling? 
Neem contact op met
Henk Langenhof te Steen-
deren, telefoon: 452023 of
Dick Bosman te Hoog Kep-
pel, telefoon: 0314-381869
of Pieter Vegter, contact-
persoon voor de OVWB,
Kuilenburgerstraat 8a,
7221 NG Steenderen. 

Telefoon: 451799 of 
06-48393239.
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Als aanvoerpremie kregen de eigenaars
van een paard acht marktloten en voor
een pony vijf loten. Naast de markt waren
er kramen met biologische streekproduc-
ten zoals van Vleesboerderij Garritsen, de
plaatselijke bijenvereniging De Vooruit-
gang maar ook een bierbrouwer uit Rha
en Wijnboerderij ’t Bruil uit Hengelo.

Het ‘handje klap’ blijft een mooi schouw-
spel. Ook dit tafereeltje was te zien. Een
paardenliefhebber ui Zelhem deed een
bod op een tweeëneenhalf jarige Haflin-
ger van Gert Harmsen uit Vorden. De Zel-
hemmer heeft zelf drie trekpaarden.
“Van die Belgische knollen”. Vroeger
kwam hij veel met paarden op de markt
in Hengelo. Hij vindt het jammer dat de
markt achteruit gaat. “Je moet het wel
blijven promoten, anders is het zo ge-
beurd”, vindt hij. Om acht uur was hij al
aanwezig. “Maar tegenwoordig kost het
de handelaren ook veel transportkosten.

De handelaren moeten een keus maken.
De markt in Zuid-Laren is natuurlijk voor
de handelaren veel aantrekkelijker. En
dan laten ze deze markt in Hengelo voor-
bij gaan”. 

Voor de Haflinger van Gert Harmsen uit
Vorden is veel belangstelling. Verschillen-
de handelaren bekijken het paard. “Laot
‘m maor ‘ns draven”, zegt een belangstel-
lende. Harmsen kwam vroeger regelma-
tig naar de Hengelose markt. “Maar niet
met een paard. Of ik hem kwijt raak? Ik
denk wel dat hij verkocht wordt”, zegt de
Vordenaar. Even later is er alweer een an-
dere handelaar en het ‘handje klap’
wordt gevolgd door diverse omstanders. 
Zowel voor de bezoekers als handelaren
blijft de markt een ontmoetingsplaats
om herinneringen op te halen en elkaar
weer te treffen. “Daarom moet deze
markt ook blijven”, is de algemene op-
merking.

"Paardenmarkt is een ontmoetingsplaats"
Al vroeg in de morgen stonden de paarden en pony’s aan het touw in Hengelo.
De Spalstraat was zaterdag 14 oktober, net als vroeger, het decor van de paar-
den– en ponymarkt. De aanvoer was zo’n vijftig viervoeters.

Het 'handje klap' was weer voor even terug op de Hengelose markt.

Verslag van bevindingen en vondsten in 2006

Weidevogels in Bronckhorst
Het voorjaar kwam laat op gang. Daardoor was het
pas eind maart voordat het eerste kievitsei werd ge-
vonden. Daarna, als het warmer wordt, volgen de
vondsten elkaar snel op. Het seizoen is nu al lang
voorbij en de zoektochten in weilanden en op bouw-
landen behoren voor dit jaar tot het verleden. Er worden voorstellingen gegeven en ook

sterrenwacht Phoenix te Lochem aan de
Vordenseweg 6 opent zijn deuren, vanaf
19 uur om over lichtvervuiling te vertel-
len. Mens en natuur ondervinden veel
hinder door een overmaat aan verlich-
ting, nachten zijn nog maar zelden echt
donker en sterrenhemels zijn nauwelijks

meer zichtbaar. Op de sterrenwacht te Lo-
chem horen we vaak van mensen, dat ze
" alleen maar de zon en de maan kunnen
zien aan de sterrenhemel". 
Alle Nederlandse gemeenten hebben van
Stichting Natuur en Milieu de oproep ge-
kregen het voorbeeld van Groningen te
volgen en de komende 5 jaar 1 miljoen
lantaarnpalen te verwijderen of te dim-
men.Sterrenwacht Phoenix is elke zater-
dag voor belangstellenden geopend . aan-
vang programma 20 uur. Inlichtingen:
tel. 0573 254940.

Nacht van de nacht, 
laat het donker worden
Op 28 oktober zullen tussen 19 en 24
uur in heel het land meer dan 100 ac-
tiviteiten en evenementen worden ge-
organiseerd.

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

w w w. h e r w e r s . n l

Alfa 156 Sportwagon 1.6 Progression
5drs, ACC, grijs m., jan-03,
56370 km € 15.950,00 
BMW 320i Dynamic Executive Automaat
4drs, ACC, zwart, mei-05,
27000 km € 39.850,00 
BMW Z 3 Roadster 1.8
2drs, Groen, apr-97,
111000 km  € 11.995,00 
Daihatsu YRV 1.3 16v S
5drs, grijs, mei-01, 66488 km € 8.500,00 
Fiat Punto 1.2 ELX
3drs, ACC, antraciet, jan-02,
34470 km  € 7.995,00 
Fiat Doblo 1.6 ELX
5drs, AC, Blauw, dec-02,
69247 km  € 9.500,00 
Ford Ka 1.3 Corneille
3drs, AC, blauw, jun-02,
52569 km  € 7.950,00 
Ford Escort 1.8 Business Edition
3drs, Zwart, jan-98,
107500 km € 4.995,00 
Ford Focus 1.6 74 KW Wagon
5drs, d.blauw, jun-02,
91946 km € 12.950,00 
Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, Groen, dec-02,
39288 km € 8.950,00 
Mazda 2  1.4 aut.
5drs, groen, jun-04, 6800  km€ 12.750,00 
Mercedes C220 Cdi Avantgarde Autom.
SW, ACC, grijs, jul-03,
68000 km € 34.950,00 

MitsubishiSpace star Comfort line 1.8 Gdi
Mpv, AC, Zwart, mei-02,
53500 km € 13.250,00 
Opel Tigra 1.4i-16V
3drs,Brons, okt-96,
47415 km € 5.950,00 
Opel Astra 1.6 8V Pearl
5drs, AC, grijs, jun-01,
70000 km € 9.250,00 
Opel Vectra 1.6 16V Business E.d
SW, ACC, zwart, mrt-01,
71000 km € 10.950,00 
Peugeot 206 1.4 Challenge
5drs, grijs m., jul-03,
30318 km € 10.950,00 
Peugeot 306 1.6 SR Belfort
4drs, blauw, aug-96,
92000 km  € 3.750,00 
Peugeot 307 1.6 16v XS
3drs, AC, grijs, nov-02,
40000 km € 12.950,00 
Peugeot 307 1.6 16v XS
SW, ACC, zwart, mei-02,
59390 km € 13.500,00 
Peugeot  Partner 1.6 16V
5drs, AC, grijs m., apr-03,
26000 km  € 14.950,00 

Renault  Megane 1.6e RN Classic
4drs, blauw, mrt-98,
115032 km  € 3.995,00 
Renault  Scenic1.6 Kaleido
Mpv, AC, m.grijs, jun-99,
123109 km  € 7.995,00 
Renault  Scenic1.4 16V RXE
Mpv, AC, blauw, nov-99,
77000 km  € 9.800,00 
Saab 9-3  2.0T Business
5drs, ACC, Grijs, aug-02,
100623 km  € 13.500,00 
Seat 1.6 Cordoba Stella Plus
SW, Brons, dec-99,
121500 km  € 5.995,00
Suzuki  Ignis 1.3 16V S-Limited
5drs, AC, zilver m., aug-03,
15049 km  € 10.950,00 
Volvo  480 GT 2.0
3drs, D. Grijs, jan-94,
165768 km  € 3.750,00 
Volvo V40 1.8
SW, AC, D. groen m., okt-97,
108000 km  € 6.950,00
V.W. Golf 1.4 55 KW Comfortline
3drs, AC, groen, jan-02
87480 km  € 10.950,00 

“Een veilig gevoel zo’n
Herwers Occasion”
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Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

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

  www.coditboomverzorging.nl

Smidsstraat 7/9 - 7021 AB Zelhem - Tel. (0314) 62 37 62

Salon Handsome

Soldatenhuis 48
7261 VJ Ruurlo

Tel.: 06-24 405 107

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

www.salon-handsome.nl

 OPEN HUIS!
27, 28 en 29 oktober a.s.

In uw woning wilt u een sfeer waarin u zich thuis voelt. Een smaakvolle

keuken en badkamer kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. 

Daarom laten we u tijdens ons Open Huis graag sfeer proeven. Om u te 

informeren over NIEUWE ONTWIKKELINGEN en te horen of u nog steeds 

tevreden bent met uw woning, keuken of badkamer. Bovendien doen wij

u een EXTRA AANTREKKELIJK VOORSTEL* als u aan verandering toe bent.

Onze vaste medewerkers en koks staan klaar om uw vragen en wensen met u te 

bespreken. Kijk voor meer informatie op www.bruggink-bv.nl

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Openingstijden: vrijdag 27 oktober 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 28 oktober 09.00 - 16.00 uur, 
zondag 29 oktober 11.00 - 16.00 uur. *voorstel geldig t/m 25 november 2006

Strodijk 8, Vorden

Vraagprijs € 748.000,- k.k.

Nabij dorpskern, in het buiten-
gebied gelegen WOONBOERDERIJ
“DE KOPPEL” met veldschuur,
kleinveestalling en weilanden.
Boerderij met fraaie uitzichten
rondom.
• inhoud woning ca. 750 m3

• perceel 11.150 m2

Brinkerhof 73, Vorden

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

In kindvriendelijke buurt, aan de
rand van bebouwde kom gelegen
ROYAAL HELFT VAN DUBBEL WOON-
HUIS met aangebouwde garage 
en besloten tuin op het westen.

• inhoud woning ca. 450 m3

• perceel 297 m2

Aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties

Hypotheken
Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden

Postbus 46, 7250 AA Vorden, telefoon 0575 - 55 57 33

Uw makelaars: 

Gerrit van Zeeburg en Marco Wiggers

Christinalaan 2, Vorden

Vraagprijs € 468.000,- k.k.

Op fraaie plek met uitzicht over
pleintje gelegen royale, goed on-
derhouden vrijstaande SEMI-BUN-
GALOW met carport, berging
en besloten tuin op het zuidoosten.

• inhoud woning ca. 500 m3

• perceel 638 m2

Okhorstweg 4, Wichmond

Vraagprijs € 748.000,- k.k.

Aan de rand van landgoed "Hackfort"
met prachtig uitzicht over de landerijen,
goed onderhouden, grotendeels 
rietgedekt en in stijl gerenoveerde
WOONBOERDERIJ "Groot Okhorst",
met o.a. een perceel weiland, vijver,
loods, garage en carport.  
• inhoud ca. 900 m3

• perceel 8.918 m2

Burgemeester Galleestr. 55, Vorden

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Aan de rand van het dorp gelegen,
in nabijheid van trein- en busstation
en winkels, perfect onderhouden
APPARTEMENT op de begane grond
met eigen terras en berging/garage
in de onderbouw.
• woonoppervlakte ca. 90 m2

• beschutte tuin aan rustige zijde 
• van het complex

De Doeschot 14, Vorden

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

In rustige, kindvriendelijke 
woonwijk aan een plantsoentje ge-
legen VRIJSTAAND HERENHUIS
met uitgebouwde garage en tuin
op het westen met vrij uitzicht.

• inhoud woning ca. 550 m3

• perceel 525 m2

Dorpsstraat 24a, Hummelo

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

In het centrum aan doorgaande
weg gelegen HELFT VAN DUBBELE
SEMI-BUNGALOW met carport en
achterterras op zuid-westen. 

• inhoud woning ca. 375 m3

• perceel 160 m2

Zutphenseweg 0, Vorden

Vraagprijs € 520.000,- k.k.

Bouwkavel ter grootte van ca. 1.500 m2.
Op unieke plek aan de rand van
bebouwde kom gelegen nabij alle
voorzieningen, waarop -in principe-
een grote vrijstaande woning mag
worden gebouwd met bijgebouw. 

Burgemeester Galleestr. 57, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Beschut in het groen gelegen, 
in nabijheid openbaar vervoer,
goed onderhouden APPARTEMENT
op de eerste verdieping met 
balkon en garage.

• woonoppervlakte ca. 90 m2

OPEN HUIZEN
DAG 

Zaterdag 4 november 

tussen 10.00 en 14.00 uur

zijn deze woningen zonder

afspraak te bezichtigen.

Ons kantoor is deze dag te-

vens geopend tot 14.30 uur.

Voor uitgebreide informatie en ons overige aanbod zie www.vanzeeburgvisser.nl
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• Volautomatische climate control
• Gekoeld handschoenenvak
• Boardcomputer
• 6 CD-wisselaar
• 6 Audiospeakers
• Stuurwielbediening audio
• Mistlampen voor
• Regensensor
• Automatisch in/uitschakelende

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

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

flexibele opbergoplossingen
• Buitenspiegels en portiergrepen in 

carrosseriekleur
• Electrische bedienbare en verwarmde

buitenspiegels
• Stootstrips aan de zijkant in de

carrosseriekleur
• Family pack met o.a.: armsteunen

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

Herwers Nissan blijft verbazen: de supercomplete First Note

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

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

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

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

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

beperkt. Deze exclusieve aanbieding is alléén verkrijgbaar bij

Herwers Nissan in Hengelo Gld, Doetinchem en Zevenaar!

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

www.herwers.nl

ALLEEN BIJ HERWERS NISSAN:

DE NISSAN FIRST NOTE
MET € 2.200,- VOORDEEL!

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

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

Nissan
First Note

tijdelijk slechts
€ 17.845,-*

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

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

� DAMES-, HEREN- EN KINDER
ONDERMODE 

� LINGERIE / FOUNDATION
� NACHTMODE

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

Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD
(0575) 46 21 33

Comfortabel, exclusief en uitdagend

VELOURS en BADSTOF KINDERPYJAMA’S    vanaf € 13,95

Bij Capuchon in Hengelo Gld. kan het feest beginnen,
want Joke is al 12 1/2 jaar het vaste gezicht bij Capuchon.
Ze geeft altijd een eerlijk en betrouwbaar advies en zoals
we hebben vernomen hoopt ze dat nog jaren te doen.

Joke 12 1/2 jaar bij Capuchon

Afgelopen maand hebben ongeveer 300 schutters hun
best gedaan om in de finale te mogen uitkomen. Tijdens
de finale is er plaats voor maximaal 20 schutters. Deze 20
schutters strijden voor een eindfinale plaats. Hiervoor
dienen ze allemaal zestig schoten te lossen in een tijd
van 1 uur en 45 minuten.
De beste acht strijden tijdens de eindfinale om de titel
Nederlands kampioen.Deze acht schieten nogmaals tien
schoten waarvan de score bij de vorige score opgeteld
wordt. Het verschil is dat tijdens deze tien schoten het re-
sultaat in tienden wordt gewaardeerd.

Na afloop van deze finale zal burgemeester Aalderink
van de gemeente Bronckhorst om 16.30 uur de prijzen
uitreiken. En zal dan ook de Nederlands kampioenen he-
ren en dames feliciteren en huldigen voor het behalen
van de titel.

Zaterdag 28 oktober

NK kleinkaliber 50 meter
liggend bij Willem Tell
Zaterdag 28 oktober vindt bij schietvereniging Wil-
lem Tell in Hengelo de finale kleinkaliber 50 meter
liggend plaats.

Het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo Gld.
Heeft één van de drukst bezochte dagen uit haar 5 jarige
bestaan gehad. Het thema van de museumdag "onver-
wacht" was ook de reactie van de meeste bezoekers na
het zien van de collectie in het museum. De reacties wa-
ren unaniem zeer positief en vele kinderen keken door
de periscoop en belden met de veldtelefoon. Velen maak-
ten een foto in de origineel nagebouwde loopgraaf com-
pleet in Canadezen uniform en het Toeren met Tommie
in de Jeep of op de motor viel bij veel kinderen en ook ou-
ders goed in de smaak. Een uitstekend evenement dat ze-
ker voor herhaling vatbaar is.

Gratis Museumdag groot succes
De eerste gratis museumdag in Gelderland is een
groot succes gebleken.

Tijdens de komende openbare
avond op maandag 6 november a.s.
kunt u de VVD-fractie alles over de

begroting 2007 van de gemeente
Bronckhorst vragen! Eerst is er nog
een openbare vergadering met de
gehele raad, op donderdag 2 novem-
ber a.s. In die vergadering kunt u als
burger ook uw mening laten horen,
maar helaas kunnen wij dan niet
met u in discussie gaan. Dat kan wel
op maandagavond 6 november!
Daarom nodigt de VVD alle inwo-
ners van Bronckhorst uit voor het
komende openbare beraad met de
fractie op maandagavond 6 novem-
ber a.s. in café Langeler. Voor ieder-
een (en dus niet alleen leden) toe-

gankelijk. U kunt gewoon binnen
komen lopen. Natuurlijk kan op de-
ze avond ook gepraat worden over
de andere onderwerpen die op de
komende commissie- en raadsagen-
da staan. Hoe denkt u erover? Of
bent u gewoon benieuwd naar het
hoe en waarom? Kom maandag 6
november a.s. binnenlopen en praat
mee!  
U bent vanaf 20.00 uur van harte
welkom bij Café Langeler. Voor infor-
matie kunt u terecht bij de fractie-
voorzitter: D. Mulderije, d.mulde-
rije@planet.nl , tel. 06-51063740.

Hoe denkt u over de begroting 2007 van
Bronckhorst?
Of heeft u altijd al eens meer willen weten?

Misschien heeft u net als de VVD
fractie een paar ideeën over hoe
het anders zou kunnen met de
begroting? Of bent u het niet
eens met de beleidskeuzes die de
gemeente maakt voor de komen-
de jaren? En zou u liever het geld
ergens anders voor benut zien?
Of misschien wilt u gewoon een
keer iets direct uitgelegd krij-
gen?





Niet alle aanbiedingen zijn met elkaar te combineren. De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en de BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, kentekenleges en
verwijderingsbijdrage. Getoonde modellen kunnen afwijken van de standaarduitrustingen. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.2l/100 km
tot 9.3l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 127 gr/km tot 234 gr/km. Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Wijzigingen in prijs en
model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. KvK Amsterdam nr. 340 888 67. *3 jaar gratis plus de daaropvolgende jaren gratis bij iedere offi ciële
onderhoudsbeurt uitgevoerd bij de Erkend Chevrolet-reparateur.

Chevrolet. It's a big plus

www.chevrolet.nl/superdeals

Autobedrijf Groot Jebbink B.V. 
Rondweg 2, Vorden, 0575-552222 
www.groot-jebbink.nl

Op elke Chevrolet gratis levenslange 
pech-onderweg hulp*

8.495 euro

Matiz Breeze v.a.

Wendbaar stadstype met 
veel extra’s

11.995 euro

Kalos 3d 1.2 Breeze v.a.

Ruim van binnen 
en ruim 
voorzien 
van luxe

Kalos 5d 1.2 Breeze: 
12.495 euro

16.995 euro

Tacuma 1.6 Breeze v.a.

De ideale auto voor privé 
en zakelijk

17.295 euro

Nubira SW Breeze v.a.

De meeste ruimte in 
zijn klasse

Breeze-modellen zijn zeer rijk uitgerust met: • airconditioning met pollenfi lter
• ABS met elektronische remkrachtverdeler • centrale deurvergrendeling
• airbags vóór • stuurbekrachtiging 

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

43/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 oktober 2006

PLUS
Korenlanders luxe stokbrood
Wit, donker of zonne
Vers uit eigen oven
Per stuk ca. 400 gram
NORMAAL 1.39

0.89

Broccoli
500 gram

0.59

Mona
Boordevol fruityoghurt of Hangop
Diverse smaken
Beker 700-750 gram
ELDERS 1.89-1.99

1.39

Sucadelappen
Kilo
ELDERS 12.98

5.98
kilo

Maridel
Mosselen
Excellent
Bak 2 kilo
ELDERS 8.98

6.98
2 kilo

Dommelsch
Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 9.79 Nu 6.99 *Alcohol verkopen wij alleen aan 

personen van 16 jaar en ouder.

18.39
3 kratten

Goede wijn behoeft geen krans, 
maar bij 6 flessen wel ‘n canvas draagtas.

Cercle de la Grappe
Alle smaken 
6 flessen à 75 cl. naar keuze
6 halen 4 betalen

ELDERS 20.88  Nu 13.92
Bij aankoop van 6 flessen een 

gratis canvas draagtas t.w.v. 2.99

6halen
4betalen

+ gratis
canvas draagtas

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl


