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Jarenlang konden de kinderen tijdens
de kerkdienst naar de dorpsschool om
daar de verhalen in hun eigen woor-
den te horen. De ouders konden ze
dan na afloop van de kerkdienst weer
ophalen. In de nieuwe opzet spreken
we niet meer van Zondagschool maar
van Kindernevendienst. Afgelopen
zondag konden de kinderen met hun
leiding naar een feestelijk versierde
Voorde (gebouw achter de kerk). Daar

werden ze getrakteerd op chips en li-
monade. Ze konden luisteren naar het
verhaal over Jakob die onder valse
voorwendselen de vaderlijke zegen
ontvangt van zijn blinde vader Isaak.
Omdat zegen ook het toewensen van
goede woorden kan betekenen wer-
den "goede woorden" van de kinderen
op een spandoek geschreven. De kin-
deren konden ervaren wat het is om
blind te zijn door geblinddoekt voel-

en tast spelletjes te doen zoals: wat
proef ik en wie ben ik?
Ondertussen ging de kerkdienst in de
kerk gewoon door, deze keer was het
wel fijn dat het een lange dienst was.
Tijdens de collecte gingen de kinderen
weer terug naar de kerk. De spandoe-
ken met de goede woorden werden
aan de kerkgangers onder wie de ou-
ders getoond.

Bovendien werden de aanwezigen
door de kinderen getrakteerd op wens-
hartjes. Al met al een zeer geslaagde
Kindernevendienst.

Eerste Kindernevendienst zeer geslaagd

Zondag 5 november is in de Hervormde Kerk in Vorden voor het eerst een
Kindernevendienst gehouden. Voor de kinderen van Hervormde Kerk is
dit deels een vertrouwd gebeuren maar ook weer niet helemaal.

Dit alles omdat de school ook dit jaar
weer deelnam aan het nationaal ont-
bijt. Hiermee wordt op een wel heel
leuke manier aandacht gegeven aan
het belang van een goede, gezonde
voeding juist bij het begin van de dag.
Om het helemaal goed te doen werd

de ochtend geopend met ochtendgym-
nastiek op lekkere vlotte muziek op
het schoolplein. Eenmaal terug in de
lokalen konden de kinderen genieten
van verschillende soorten brood en be-
leg. Samen ontbijten, niet alleen ge-
zond, maar ook heel gezellig!

Gezond en gezellig ontbijt
op school Het Hoge

Dinsdag 31 oktober kwamen de kinderen en  leerkrachten van basis-
school Het Hoge, voor de verandering in pyjama op school. De haren nog
wild, de pantoffels nog aan en een knuffeltje mee…

Humor en Ernst in de Trouwzaal.
Woensdagavond 15 november komt
Mevr. Diny Zimmer met een program-
ma vol anekdotes en liedjes wat er zo-
al gebeurt tijdens een huwelijksvol-
trekking.

De dag ervoor, dinsdag 14 november,
gaan we 's middags met een bus naar
's-Heerenberg om een rondleiding te
krijgen door een gids in Huis ten
Bergh.

Dus ook deze maand brengt de N.B.v.P.
vrouwen van nu weer een gevarieerd
progamma, heeft u interesse kom dan
rustig eens een keer kennis maken
met de vereniging.

N.B.v.P. vrouwen
Een gevarieerd programma voor
de maand november.

Deze bijeenkomst, onder het genot
van een hapje en een drankje was al
een feest op zich. De deelnemers in
leeftijd van 7 tot 77 jaar vermaakten
zich opperbest. Voor de kleintjes was
een goochelaar ingehuurd. Tevens
werd de dvd bekeken die van de revue
is gemaakt. 
Men kan deze dvd en/of ook de video-
film bestellen bij de familie Sleuner
556619. 

De bijeenkomst werd afgesloten door
de ‘Kniene Köttels band’ met gastop-
tredens van Wim Lenselink als ‘Wim-
ke van Diene’ en de ‘Lindezangers’ die
nogmaals en dit keer met ‘heimwee’
zongen over dat ‘Kleine café aan de ha-
ven’. Zie ook het contactje.

Feestelijke
afsluiting
revue
Dezer dagen zijn alle medewerkers
van de revue ‘Kniens, Köttels en Ko-
gels’ nog een keer bij elkaar ge-
weest voor een gezellige afsluiting
van de revue en 140 jaar Lindes
Volksfeest.

Tijdens deze bijeenkomst zal het Ves-
perkoor onder leiding van Kees van
Dusseldorp een aantal liederen zin-
gen waaronder ‘O Lord, mij God to
Thee’ van Jacques Arcadelt en ‘O taste
and see’ van Vaughan Williams. De le-

zingen hebben betrekking op ‘Storm
op het meer’, psalm 34 en Lucas 8: 22-
15. Aan deze koorvesper wordt ook
medewerking verleend door Mirjam
Berendsen de vaste cantrix/organiste
van de dorpskerk. Aanvang 17.00 uur.

Koorvesper in dorpskerk
Zondagmiddag 12 november vindt
er in de Hervormde kerk een korte
vesper plaats met als thema ‘Schui-
len in Uw hoede’.

LO C AT I E
 Twenteroute 8 
 7055 BE Heelweg

Voor informatie, reseveringen of een 
afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22
0315 - 24 13 07

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

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl



� Ervaren docente geeft

huiswerkbegeleiding. Elk

niveau van Basisschool tot

en met Voortgezet Onder-

wijs. Tevens ervaring met

leer- en/of gedragsproble-

men. Voor vrijblijvende infor-

matie bel: 06-23642220.

� Te huur: helft van een

woonboerderij in het buiten-

gebied-Slangenburg. Nadere

info tel. 0315 - 29 66 58.

� Een registratie van de

volledige revue 'Kniens-

Kottels- Kogels' kan wor-

den nabesteld bij familie

Sleumer 0575- 556619.

Kosten voor de video Euro

10,00 per stuk en de dubbel

DVD euro 15,00.

� Bazar Welfare Rode

Kruis: woensdag 15 novem-

ber van 13.30 - 16.30 uur in

De Wehme te Vorden.

� Aankomen, afslanken

(vet verbranden), meer

energie? Via voedingskun-

dig programma. Geweldige

eindejaarsaktie voor alle

(oud-)klanten. Bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Bridgeles voor begin-

ners door gediplomeerd do-

cent. Er zijn nog enkele

plaatsen vrij. Inlichtingen: J.

Post, tel. (0575) 55 58 84.

� Te huur in centrum van

Ruurlo kantoor-/praktijk-

ruimte (ca 60 m2) eventueel

in combinatie met bovenwo-

ning, garage en tuin. Inlichtin-

gen (0573) 45 40 27.

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alfa 247 bewe-

gingsconcept. De nieuwste

instructiemethodieken. Bel

(0575) 46 36 03 of (06) 52 08

62 24 of kijk op www.vitalno-

wa.nl

� Gestopt met roken? Let op

de weegschaal! Lukt het

niet u gewicht op peil te

houden bel dan snel. Nieske

Pohlmann (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Ruurlo compleet verzorgd

en veilig wonen. Particulier

biedt u verschillende moge-

lijkheden. Bel dan (0573) 45

37 60.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Messiah het beroemde

meesterwerk van G.F. Händel

wordt uitgevoerd door Achter-

hoeks Bachkoor & Orkest

26 nov. om 14.30 uur in de

RK Calixtuskerk te Groenlo.

29 nov. om 20.00 uur in de

Catharinakerk te Doetinchem.

Prijs € 18,-- aan de kerk; 

€ 16,-- in de voorverkoop. 

www.achterhoeksbachkoor.nl

� Te koop van eerste eige-

naar: Hyundai Excel 1.3 SL
donkerrood, dec. ’97, slechts

28.500 km, regelm. dealeron-

derh. Zeer goede staat; tegen

elk a. bod. Tel. (0573) 45 21

29 of (06) 51 496 769.

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)

51 98 46.

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Heerlijke oliebollen uit

Wichmond; ze zijn er weer za-

terdag 11 november. Verkoop

ten bate van het onderhouds-

fonds van de Ned.Herv. Kerk.

� Wie heeft mijn bril ge-

vonden? Het heeft een rood

montuur. Verloren in Vorden.

€ 25,- v.d. vinder. Tel. (06)

232 20 100.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Gezocht: woonruimte in

of nabij Vorden voor 3 perso-

nen vanaf eind november.

Tel.: 06 - 18 48 28 94.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen € 2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht. 

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

Uw oude trouwring veranderen

in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galléestraat 8

Vorden • tel. (0575) 55 07 25

wo t/m za 10.00–17.00 uur

reparaties • occasion sieraden

ontwerpen • beelden in brons

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar 
verzorgingsproducten

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

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

www.bakema-ruurlo.nl

Dagmenu’s
8 t/m 14 november 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 8 november
Champignonsoep/gebakken 

1
/

2
haantje met rijst, rauwkost-

salade en appelmoes.

Donderdag 9 november
Zuurkoolovenschotel met gehakt, braadworst en jus/Witte
chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 10 november
goulashsoep/Weense vis met aardappelsalade en groente.

Zaterdag 11 november (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente IJs met
slagroom. (alleen afhalen)

Maandag 13 november
Gesloten.

Dinsdag 14 november
Wiener schnitzel met frieten, mayonaise en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Het is Herfst!

Vlaai v/d week

Stoofperenvlaai

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00

Weekend-aanbiedingen

Tompoucen € 1,00
div. smaken p/st

Chocoladecake € 2,75

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 november 10.00 uur ds. J.Kool, 17.00 uur Vesper.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 november 10.00 uur ds Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, viering
H.A., 19.00 uur ds Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 november 10 november 10.00 uur dhr. R. Baauw

R.K. Kerk Vorden
Zondag 12 november 10.00uur pastor Hogenelst Eucharis-
tieviering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 11 november 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor
Zondag 12 november 10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
11/12 november W.A. Houtman, Vorden tel 0575 55 22 53.
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, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het 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 storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied 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
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30
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



Gemeente Bronckhorst,

de toekomstige Parel

van de Achterhoek.

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

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

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.

Gelukkig en blij zijn we met de geboorte van

Bowen Henk
Geboren op 24 oktober 2006

3670 gram en 54 cm lang

Gerard en Martine Boesveld

Rick, Thomas en Indy

Willemien

Strodijk 15, 7251 RS Vorden

Tel: 0575-552698

Op zaterdag 11 november zijn wij,

Toon en Hermien
Smallegoor-Sloëtjes

40 jaar getrouwd.

Dit willen wij graag vieren met onze kinderen en

kleinkinderen.

Wij houden receptie van 15.00 tot 16.30 uur in

zaal “de Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Schuttestraat 6

7251 MX Vorden

Nieuw op de 
Kranenburg!!!

2 uur onbeperkt Eten en Drinken
voor slechts € 19,95 p.p.
(excl.buitenlands gedistilleerd)

Open Vrijdag, Zaterdag en Zondag
Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur

Laatste binnenkomst 20.00 uur
(Reserveren gewenst)

Ruurloseweg 64 Vorden tel (0575) 55 65 65

Op zaterdag 18 november 2006 zijn wij

Henk Peters &
Diny Peters-Köpp

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen, klein-

kinderen en u te vieren.

We nodigen u hierbij uit voor de receptie op zater-

dag 18 november a.s. van 16.00 tot 17.30 uur in Café-

Restaurant “Den Bremer”, Z-E weg 37 te Toldijk.

Dr. W.C.H. Staringstraat 16, 7251 AL Vorden

Tel: 0575-55 44 43

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo

Postbus 32

7260 AA  Ruurlo

Tel: (0573) 45 41 09

E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

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.

Grossier in wilskracht,

integer, dicht bij zijn lach

rust nu in de tijd

Na een moedig gedragen ziekte is rustig ingeslapen

Nicolaas Johannes Maria 
van Snellenberg

Niek

7 mei 1938 31 oktober 2006

M. van Snellenberg - Boderi

Hans en Judith

Susan, Marleen en Anniek

Ton

Correspondentieadres

Christinalaan 1

7251 AX Vorden

De crematieplechtigheid heeft maandag 6 novem-

ber plaatsgevonden te Doetinchem.

Dolgelukkig laten we weten dat onze dochter

Liz 
zal heten

Liz is geboren op 05-11-2006 om 15.38 uur.

Ze weegt 3555 gram en is 51 cm lang.

Remon en Mandy Wentink

Het Kerspel 18

7251 CV  Vorden

tel: 0647084814  / 0619162139

Mandy en Liz rusten van 13.00 tot 15.00 uur 

En allemaal na 21.00 uur.

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham +
Zeeuws spek 2 x 100 gram € 3.49

Keurslagerkoopje

Shoarmapakket +
5 broodjes + saus 100 gram € 5.50

Special

Carpaccio misto 100 gram € 1.90

Verwen - tip

Lasagne 300 gram € 2.39

Kookidee

Kipfilet 4 enkele € 3.98

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

Bijzonder blij en trots zijn wij dat we mogen zeg-

gen dat onze zoon geboren is. 

Hij is geboren op 1 november 2006 om 11.25 uur

en we noemen hem

Bryan
Hij weegt 3500 gram en de lengte is 49 cm

de papa en mama zijn 

Jasper en Linda Koerselman-Mooij 

Burg. Galleestraat 48 

7251 EC Vorden

0575 - 55 06 22

Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn

lieve man, onze lieve vader en opa

Bernard Steenbreker

hebben wij van u veel warme en meelevende

reacties ontvangen.

Wij zijn u erg dankbaar voor de steun en de troost

die dit ons heeft gegeven.

M. Steenbreker - Giesen

Kinderen en kleinkinderen

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Maandag 13 november zijn wij 25 jaar getrouwd.

Gerrit en Gerdy Lenselink
Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte

welkom op de receptie van zaterdag 18 november

bij zaal ‘De Herberg’, Dorpsstraat 10 te Vorden

van 15.30 tot 17.30 uur.

‘Kroepin’

Scharfdijk 5a

7255 MP  Hengelo (Gld.)

Vacumove therapie

FITTER EN SLANKER

Remove – Vorden

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



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 6 t/m zaterdag 11 november 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

GROLSCH

BOKBIER

6-pack  nu van 4.19 

voor 3.
99

+ 1 gratis circuszegel

VERSE

BRIE v/d mat

Stukje 250 gram van 2,23 

voor 1.
99

+ 1 gratis circuszegel

RIVELLA

OF SOURCY

SPRANKELSAP
Fles à 1 liter.

NU 2 flessen van 1.98

voor 1.
58

+ 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)



PLAZA VORDEN
opnieuw bij de beste 100 cafetaria’s van Nederland

( Of f i c iee l  erkend door  Koninkl i jk  Horec a  Neder land (2004-2005 en 2006-2007))

Samen met ons team hebben we dit gepresteerd en daar zijn we bijzonder
trots op in een land met meer dan 5.200 cafetaria’s.
De onafhankelijke vakjury was vooral bijzonder lovend over de sterke
combinatie cafetaria en restaurant, de zeer goede prijs/kwaliteit verhouding,
hygiëne en klantvriendelijkheid.

Knip uit en profiteer! Knip uit en profiteer!
Top 100 cafetaria aanbieding Top 100 Restaurant aanbieding
(Geldig van maandag t/m zaterdag, geldig tot 1-1-2007 (Geldig tot 1-1-2007 en alleen geldig bij Plaza Vorden)
Alleen geldig bij Plaza Vorden en alléén om mee te nemen)

2 Persoonsgezinzak patat
2 Snacks naar keuze
1 Kleine beker saus naar keuze

3 Persoonsgezinzak patat
3 Snacks naar keuze
1 Middel beker saus naar keuze

4 Persoonsgezinzak patat
4 Snacks naar keuze
1 Middel beker saus naar keuze

5 Persoonsgezinzak patat
5 Snacks naar keuze
1 grote beker saus naar keuze

6 Persoonsgezinzak patat
6 Snacks naar keuze
1 Middel beker saus naar keuze

Keuze snacks zijn: frikandel - kroket - nasischijf - bamischijf - kaassoufle -
kipcorn - knakworst - rundvleeskroket

• Bij besteding van minimaal 
2 menu’s, krijgt u 

1 kindermenu gratis

of

• 1 flesje wijn
voor 2 personen gratis

of

• Bij elk menu vooraf 1 
frisdrank gratis en een kopje

koffie of thee na gratis

€ 3,00

€ 4,50

€ 6,00

€ 7,50

€ 9,00

€ 5,50

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,75

€ 15,50

Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

PLAZA VORDEN 
7 dagen in de week geopend tot 21:00 uur. 

(maandag en dinsdag tot 20:30 uur.)



Henk Aalderink: ‘Ik ben vandaag de
meest trotse burgemeester van Neder-
land. Op één en dezelfde dag twee lo-
caties voor de politie te mogen ope-
nen, waar komt dat in ons land nog

voor? (Behalve in Vorden opende de
burgervader later op de ochtend ook
een nieuwe locatie in Steenderen,
red.). Wij zijn als gemeentebestuur
van Bronckhorst erg gelukkig, dat de

politie nu ook hier een eigen locatie
heeft. Goed voor de burgers van Vor-
den dat er weer een plekje is om de po-
litie te spreken. Ik ben trots op ons po-
litieteam in Bronckhorst. Een hecht
en goed team dat haar taken uitste-
kend uitvoert. Dat hebben wij nog
kunnen constateren bij die droevige
gebeurtenis die onlangs in Vorden
heeft plaats gevonden’, aldus burge-
meester Henk Aalderink.

Carel Coenen, teamchef van de politie
Bronckhorst bracht eveneens de felici-
taties aan Jacques Tabor over, de wijk-
agent voor Vorden, (waaronder ook
Wichmond, Vierakker, Wildenborch,
Medler, Kranenburg en Linde). 
Hij wees verder op het credo voor de
politie voor de komende jaren ‘Waak-
zaam en dienstbaar’. Een credo, ‘heet
van de pers’, dat wij zojuist van boven-
af hebben doorgekregen’, aldus Coe-
nen. Ook de teamchef toonde zich
zeer tevreden over zijn politiekorps in
Bronckhorst, in totaal 30 personen,
waarvan ruim 25 procent vrouwelijk
personeel.

‘We werken met drie diensten, een
team van 7.00 tot 15.00 uur; van 15.00
tot 23.00 uur en vanaf 23.00 uur tot
s’morgens 7.00 uur. S’avonds en
s’nachts zijn er altijd 2 dienstauto’s,
met twee agenten bemand ‘onder-
weg’. Het gehele jaar door lopen er
bovendien bij ons acht jongelui stage,
studenten aan de politieschool. 

Voor ons korps prettig om met deze
jonge vrouwen en mannen te werken.
Het geeft een bepaalde sfeer en ze
houden ons allemaal scherp’, aldus
Carel Coenen die wijkagent Jacques
Tabor namens het gehele team een
prachtige plant voor zijn nieuwe
spreekuur locatie aanbood.

Burgemeester Henk Aalderink 
opende nieuwe spreekuurlocatie voor politie

Verbaasde gezichten van voorbijgangers, donderdagmorgen aan de Zut-
phenseweg. Wat zou er in vredesnaam aan de hand zijn, s’morgens vroeg
( 9.00 uur) zoveel blauw op straat, toch geen criminele activiteiten in Vor-
den? Het is dan ook geen alledaags verschijnsel, pakweg 20 agenten die
zich bij de plaatselijke Rabobank hadden verzameld! Het bleken allemaal
collega’ s van wijkagent Jacques Tabor te zijn. Zij kwamen hem feliciteren
met de opening van de nieuwe spreekuur locatie, die in een aparte ruim-
te van de Rabobank is ondergebracht. Ook burgemeester Henk Aalderink
was voor deze gelegenheid vroeg uit de veren om samen met Jacques Ta-
bor de officiële openingshandeling te verrichten; het doorknippen van
het lint dat toegang gaf tot de locatie.

Burgemeester Aalderink samen met wijkagent Tabor voor de ingang van de nieuwe spreek-
uur locatie

Erica van Olden heeft als leerkracht 20
jaar in het Speciaal Onderwijs met
kinderen gewerkt. Sinds 1998 heeft ze
zich toegelegd op het schilderen. De
natuur is vooral haar inspiratiebron.
Zij ervaart het schilderen als een span-
nende ontdekkingsreis tussen kleur,
vorm en beweging. 

Naast haar werk als kunstenaar heeft
Erica van Olden een tekenpraktijk
voor kinderen en volwassenen, waar-
bij zij hun creatieve en intultieve kant
kunnen ontdekken en ontplooien. In
verband daarmee volgt zij in Zutphen

een opleiding ‘genezend tekenen’.
Barry Ten- Thy ontving zijn eerste
kunstzinnige vorming aan de acade-
mie van Antwerpen. Zijn kijk op de
wereld is voor een belangrijk deel in
Japan gevormd waar hij enige jaren in
Zen kloosters heeft gewoond. De Zen-
meditatie bracht bij hem een geestelij-
ke bewustwording op gang die hem
tot haptomie leidde. 

Als hobby bewerkt hij boomstammen.
Hij vindt ze in de bossen zoals ze ge-
vormd zijn door de natuur: wind, wa-
ter en organismen. De op het oog vor-
meloze wortelresten zijn voor Barry
Ten- Thy een bron van inspiratie. Hij
ziet in de afgestorven resten een kip,
varkenskop, vogel e.d. Dan volgt een
langdurig proces van drogen, branden
en conserveren. De expositie van beide
kunstenaars is te bezichtigen op zater-
dag, zondag en maandag van 14.00-
18.00 uur en op afspraak 0575- 555783.

Expositie Galerij Amare
In de galerij Amare aan de Kom-
vonderlaan 6 in Vorden, wordt van-
af zondag 12 november tot en met
1 januari 2007 een expositie gehou-
den van Erica van Olden uit Amers-
foort ( aquarellen en sluiertechnie-
ken) en Barry Ten- Thy uit Vorden (
bewerkte boomstobben).

Dit jaar werden bijna 110 dozen met
voedingsmiddelen ingezameld, dit lag
iets onder het record van het jaar
2005. Bovendien werd ruim ¤ 200,- in
de collectebus aangetroffen ten behoe-
ve van de transportkosten van de voe-

dingsmiddelen naar de Oost-Europese
landen. 

Dit jaar werden voor het eerst oude
mobiele telefoons ingezameld, die ook
weer in klinkende munt kunnen wor-

den omgezet ten bate van het goede
doel. De coördinatoren, Jan Strijd en
Jan Olthaar, zijn de medewerkers die
hebben geholpen aan het welslagen
van deze actie, hartelijk dank voor de
medewerking!, evenals het personeel
van Super de Boer, die steeds weer
klaar staan om de actie tot een succes
te maken.

Vorden geeft met gulle hand
aan Voedselactie Dorcas

De jaarlijkse Voedselactie in Vorden op vrijdag 3 november jl. in de winkel
van Super de Boer kan weer als geslaagd worden beschouwd.

Bedrijfsleider Fred Weijers van Super de Boer overhandigt aan de organisatoren een door deze weinkel beschikbaar gestelde doos met voe-
dingsmiddelen.

MOEILIJKE WEEK VOOR FLASH
Afgelopen week zijn er twee teams
van Flash in actie gekomen. Beiden
kregen een behoorlijke nederlaag
aan hun broek. Het mixed competi-
tieteam ging met 6-2 onderuit bij
Rianto in Zutphen. Het herenteam
kreeg eeuwige concurrent Thuve
uit Duiven op bezoek. 

De heren van Thuve waren met 7-1 te
sterk voor Flash. 

Beide teams hoeven nu twee weken
niet te spelen. 

Een mooie gelegenheid om met de
training met name de dubbelspelen
nog eens te oefenen.

B a d m i n t o n

Ratti en haar huidige trainer Rein Kat-
tenbelt hebben onlangs in goed over-
leg besloten in augustus 2007 afscheid
van elkaar te nemen. 

"Wij zijn Rein erkentelijk voor wat hij
bij ons heeft neergezet. Hij ligt goed
bij de spelers en het is zijn verdienste
dat hij van deze groep een echt en
hecht  team heeft gemaakt. Nu is het
tijd om ook op het sportieve vlak onze
bakens te gaan verzetten. 

De spelers willen meer en de tijd is rijp
om nu verder te kijken", aldus aan-
voerder Mario Roelvink.

In de persoon van Eric Gijsberts, mo-
menteel trainer van de A-junioren van
FC Twello, denkt het bestuur van Rat-
ti er in geslaagd te zijn om een jonge
en ambitieuze trainer-coach aan te
trekken.

Voorzitter Freerk Boekelo van s.v. Rat-
ti: "Gijsberts weet wat hij wil en onder-
kent ook het belang van de sfeer van
een zesde klasser als Ratti. Hij ziet vol-
doende mogelijkheden om ons eerste
elftal ook op het sportieve vlak verder
te laten ontwikkelen. 

Bovendien heeft hij veel ervaring op-
gedaan met het trainen en coachen
van A-junioren. Naar zo iemand zijn
wij op zoek, want Ratti hoopt volgend
jaar weer met een A-elftal uit te ko-
men. Ook het jeugdbestuur kan zich
goed vinden in de inzichten van Gijs-
berts met betrekking tot de doorstro-
ming van jeugdspelers. 

Kortom, we gaan er van uit met Eric
Gijsberts voor volgend seizoen de juis-
te man op de juiste plaats te hebben
gevonden."

Eric Gijsberts is zijn loopbaan als trai-
ner begonnen bij H&K, als trainer van
verschillende jeugdelftallen en het
tweede seniorenelftal. Daarna volgde
HC03, waar Gijsberts ook trainer was
van het tweede elftal. De afgelopen
twee seizoenen was hij als trainer van
de A-junioren en het tweede elftal ver-
bonden aan v.v. Vorden. Aan het einde
van het vorige seizoen maakte hij de
overstap naar de A-jeugd van de fusie-
club FC Twello.

Nieuwe hoofdtrainer voor s.v. Ratti
Sportvereniging Ratti is er in ge-
slaagd een nieuwe trainer aan te
trekken. De opvolger van de huidi-
ge trainer Rein Kattenbelt is Eric
Gijsberts (32) uit Hummelo. Hij zal
met ingang van het seizoen 2007-
2008 in dienst treden bij de Kra-
nenburgse vereniging. Het bestuur
van s.v. Ratti is bijzonder ingeno-
men met de snelle vervulling van
de vacature.

Een route door weilanden, bossen en
landerijen, waardoor het jachtgezel-
schap kan genieten van de fraaie na-
tuur in deze omgeving. Het jachtcomi-
té is zeer content met de loyaliteit van
de landeigenaren, zonder wiens me-
dewerking een dergelijk evenement
niet is te organiseren. 

Wethouder André Baars zal de jach-
truiters zaterdagmiddag om 13.00 uur
op de weide voor kasteel Vorden ver-
welkomen. Een kwartier later (13.15
uur) zal de jacht worden aangeblazen.
De heer J.E. Lichtenvoort Cats is tij-

dens deze slipjacht de Master. Field-
masters zijn: Boudewijn van Heuveln
en Henk Rottinghuis. Gert Lourens is
de Huntmaster.

De eerste run wordt ingezet op de
Zichtlaan van kasteel Vorden. De run
loopt vervolgens nadat de Hengelose-
weg is overgestoken, via de Hammink-
weg, Deldenseweg, Hengeloseweg
naar huize Kieftskamp, waar in het
weiland achter het huis de eerste kill
is. De tweede run wordt rond 14.00
uur nabij huize Kieftskamp ingezet.
Die loopt via de Lieferinkweg, Zomer-
vreugdweg, Schuttestraat, Lindeseweg
naar ’t Zelle, waar de volgende kill
wordt gehouden. Rond 14.45 uur be-
gint van daaruit de derde run. 

Deze run loopt via de Wassinkweg,
Beunkstege, Zelledijk, Schuttestraat,
Bekmansdijk richting kasteel Vorden
waar de jacht zal worden afgeblazen.

Zaterdag slipjacht
Het jachtcomité Vorden, bestaande
uit Tiny Koning, Albert Mulderije
en Appie Noordkamp heeft er de
afgelopen weken alles aan gedaan
om voor de deelnemers aan de slip-
jacht die zaterdag 11 november
wordt gehouden, een aantrekkelij-
ke route uit te stippelen.



Mijn vrouw heeft de ziekte van Parkin-
son en verblijft in de Beekdelle. Ik
zoek haar iedere middag op en als het
kan maak ik met haar in de rolstoel
een wandeling. Ik zou niet zomaar
kunnen zeggen, ik kom niet. Ik voel
mij gewoon verplicht om naar haar
toe te gaan’, zo zegt de 72 jarige Johan
Bobbink. De dag dat hij 72 werd, nu
bijna een jaar geleden, kwam zijn
vrouw thuis ernstig ten val, waardoor
zij een heupfractuur opliep. Zij be-
landde in het ziekenhuis, vandaar uit
naar het Slingerbos afdeling ‘kort du-
rende zorg, dat uiteindelijk negen
maanden bleek te duren. Sinds een
paar maanden verblijft zij in de Beek-
delle, waar zij liefdevol wordt ver-
zorgd.

Johan Bobbink: ‘Op zaterdagmorgen
haal ik haar op en dan blijft zij tot zon-
dagavond bij me. Dan verzorg ik haar
en probeer ik het thuis zo gezellig mo-
gelijk te maken. Op hetzelfde moment
wel weer voortdurend leven met de
klok, want mijn vrouw moet om de zo-
veel tijd haar medicijnen innemen. Ik
zeg u eerlijk wanneer ik haar zondag
aan het eind van de middag weer naar
de Beekdelle heb terug gebracht, ben
ik echt kapot. Maar dat geeft niet, ik
klaag absoluut niet, want ik heb het er
graag voor over’, zo zegt hij. Bobbink is
afkomstig uit Steenderen, echtgenote
Hermien is in Vorden geboren.

Zegt hij: ‘Ik heb altijd in het onderwijs
gewerkt, eerst als leraar in het lager
onderwijs. Daarna aan de MTS leraar
AVO, vervolgens heb ik in Utrecht pe-
dagogiek gestudeerd. Na deze studie
werd ik als leraar Pedagogiek be-
noemd aan de Groen van Prinsterer
PABO in Doetinchem. De laatste elf ja-
ren, tot aan mijn pensioen ben ik
werkzaam geweest bij de Rijksinspec-
tie. Begin negentiger jaren kreeg mijn
vrouw de eerste verschijnselen van de
ziekte van Parkinson. Eerst een lang-
zaam proces, echter zes jaar geleden
ging het niet meer. Wij woonden toen
nog in Arnhem, trap op trap af en bo-
vendien woonden wij in een heuvel-
achtige omgeving. 

Ruim zes jaar geleden hebben wij hier
in Vorden dit appartement in het ap-
partementencomplex aan de Burge-
meester Galleestraat gekocht, op de
bovenste verdieping met een mooi uit-
zicht. Helaas werd de gezondheid van
mijn vrouw geleidelijk aan steeds min-
der. Ze kon niets meer, problemen

met naar het toilet gaan. Ze kon zich
s’nachts in bed niet meer omdraaien.
Dat betekende drie tot vier keer
s’nachts eruit om haar te helpen, dus
slecht slapen. Intussen had de huis-
arts en een verpleegkundige al eens te-
gen mij gezegd, dat kan zo niet langer
dat hou je niet vol. Ik moet ook eerlijk
bekennen, best wel zwaar allemaal. En
dan ben je eigenlijk zomaar wat men
noemt ‘ mantelzorger ’.

Het is ook niet de zorg ‘voor’, maar
meer de zorg ‘om’, in mijn situatie de
zorg om mijn vrouw. Gelukkig heb ik
mij zelf altijd goed kunnen redden,
wassen, strijken en ander huishoude-
lijk werk doen. De laatste twee jaar dat
mijn vrouw thuis was, werd zij steeds
afhankelijker. Ik kon haar eigenlijk
geen moment meer alleen laten. Het
geeft een enorme omslag in je eigen
gevoelsleven. Gelukkig kon ik mijn
emoties in bedwang houden. Mijn
vrouw is altijd heel positief, altijd goed
gehumeurd. Op de maandagavond
ging ik zingen bij het Vordens Man-
nenkoor. Voor mij echt ontspanning.
Op die avond kreeg mijn vrouw altijd
bezoek van haar zus, dan gingen ze
scrabbelen. Op het laatst kon ook dat
niet meer en bovendien kreeg mijn
schoonzuster een hersenbloeding. 

Dus schoot het zingen er bij in. Maar
nogmaals ik klaag niet hoor, ik heb
mijn vrouw altijd graag geholpen. Wij
hebben weliswaar drie dochters, maar
die wonen niet in de buurt, eentje zelfs
in Zwitserland. Die kunnen dus ook
niet ‘even’ naar Vorden komen. En dan
komt het moment dat je van elkaar ge-
scheiden wordt, je partner wordt opge-
nomen en zelf blijf je alleen thuis. Dat
is in het begin best wel heftig en emo-
tioneel. Het klinkt misschien heel raar,
maar nu mijn vrouw heel goed in de
Beekdelle wordt verzorgd, geweldig
personeel daar, is het voor mij ook een
stuk ‘ rustiger’ geworden.

S’ morgens de huishouding, bood-
schappen doen en de administratie
van de vereniging van eigenaars in dit
gebouw bijhouden en s’ middags al-
tijd op bezoek bij mijn vrouw. Het zin-
gen op de maandagavond bij het Vor-
dens Mannenkoor heb ik eveneens
weer opgepakt (‘vond je het geen
prachtig jubileumconcert het afgelo-
pen weekend’?) Op dinsdagavond zing
ik bij een gemengd koor in mijn ge-
boorteplaats Steenderen. En wat ik
lange tijd niet heb kunnen doen, ik

lees weer een boek’. Hij kijkt op de
klok, tijd om een boterhammetje te
eten, want over een uurtje gaat hij
weer naar de Beekdelle op bezoek bij
zijn Hermien en als het weer meezit,
even met haar in de rolstoel een ‘ om-
metje’ maken. En zo zijn er in Neder-
land heel wat mantelzorgers. Zij doen
hun werk met liefde. Mensen die hulp
nodig hebben moeten de zorg voelen,
als een warme mantel om hen heen!

Johan Bobbink: 
'Mantelzorg, het overkomt je gewoon'!

Vordenaar Johan Bobbink moet een beetje lachen over een artikel dat on-
langs in de krant verscheen over een gemeente in Nederland die ‘mantel-
zorgers’ gaat opleiden. ‘ Waar halen ze het vandaan? Voor mantelzorg is
geen opleiding, het overkomt je gewoon, sommigen zelfs van de één op de
andere dag’, zo zegt hij. Vrijdag 10 november is uitgeroepen tot ‘Dag van de
Mantelzorg’. Die dag worden mantelzorgers middels een High Tea in het
zonnetje gezet. Johan Bobbink: ‘ Best wel een goed initiatief, maar zo werkt
het natuurlijk niet in de praktijk. Niet iedere mantelzorger kan zomaar op
een dag geen zorg verlenen. Voor mij zelf bijvoorbeeld niet mogelijk.

' Johan Bobbink'

Dit, samen met de kans om dit pand
te huren, heeft haar doen besluiten
om de stap te wagen. Met de produc-
ten is ze heel goed bekend, ze is de af-
gelopen 9 jaar werkzaam geweest in
een soortgelijke winkel. "Wat bij de
edelstenen erg belangrijk is, is dat

men goed luistert naar het verhaal
van de klant om daarna de juiste steen
aan te bevelen. Zoals velen wel weten
gaat er van een heel aantal stenen een
geneeskrachtige werking uit en dan is
het belangrijk dat de goede steen
wordt geadviseerd."aldus Annelies

Seegers. Het assortiment wordt geheel
door haar zelf ingekocht, tot diep in
Duitsland ( bijvoorbeeld bij de slijperij-
en ) aan toe gaat ze zelf op inkoop. Ook
brengt ze op bestelling en geheel vrij-
blijvend artikelen mee voor haar klan-
ten. 

Kortom een winkel waar voor iedere
beurs een geschikt artikel te vinden is.
La Vie Byoux en Edelstenen is geves-
tigd aan de Burgemeester Galleestraat
6a in Vorden.

La Vie Byoux en Edelstenen

Annelies Seegers, afkomstig uit Drempt, is aan de Burgemeester Gallee-
straat gestart met haar winkel in (half)edelstenen, sieraden en modesiera-
den. In het pand van Broekman is ze, zoals ze zelf zegt, klein begonnen
met haar eigen winkel. De keus voor Vorden is niet meer dan logisch, het
dorp leeft en zeker in de vakantieperiodes zijn er veel toeristen.

Grote dansfeesten als b.v. ‘Sensation’
in de Amsterdam Arena waar circa
35.000 mensen op afkwamen. Voor
ons allemaal spannende werkzaamhe-
den met voor mij één nadeel, dit soort
evenementen vinden vrijwel altijd ‘ver
van huis’ plaats. Dat was ook de reden
dat ik er mee gestopt ben en ik geko-
zen heb voor een baan dichter bij huis.
Momenteel ben ik als groepsleider
werkzaam bij de justitiële jeugdin-
richting in Zutphen. 

Een baan die mij prima bevalt. Toch
begon op gegeven moment het ‘bevei-
ligen’ weer te kriebelen en heb ik be-
sloten om naast mijn werk bij de
jeugdgevangenis, een beveiliging- be-
middelingsbureau te beginnen. Men
kan mij voor alle mogelijke beveiligin-
gen inhuren (06- 30593096). 

Al naar gelang de grootte van het eve-
nement zorg ik er voor dat er voldoen-
de beveiligingsmensen aanwezig zijn.

Ook beveiliging met honden kan door
mij worden ingehuurd. Afgelopen zo-
mer heb ik in Vorden voor de beveili-
ging rondom het ‘Baby- Biggemeal’
festijn in de Kranenburg gezorgd. 

Door de wettelijke verplichtingen die
de overheid momenteel hanteert zijn
voor tal van evenementen gediplo-
meerde beveiligingsmensen noodza-
kelijk. 

Sportevenementen en niet te vergeten
de feesten die in tenten plaatsvinden.
Organisaties, particulieren e.d. kun-
nen dan bij mij terecht. 

Ik stel een beveiligingsplan op en be-
spreek vervolgens met de organisatie
hoe we te werk gaan en hoeveel be-
veiliging er nodig is’, zo zegt Marcel
Jansen.

Dutch Protection & Security
De 34 jarige Vordenaar Marcel Jan-
sen, wonend aan de Ruurloseweg
11, is een beveiliging-/bemidde-
lingsbureau gestart. Op zijn visite-
kaartje aangeduid als ‘ Dutch Pro-
tection & Security’(DP&S). Hij heeft
de afgelopen jaren op het gebied
van beveiliging als projectleider bij
een evenementen beveiligingsbe-
drijf heel wat ervaring opgedaan.
Zelf zegt hij daarover: ‘ Een prachti-
ge baan. Wij hielden ons bezig met
de beveiliging van tal van evene-
menten. Denk daarbij aan diverse
studio opnames van TV evenemen-
ten zoals bijvoorbeeld het pro-
gramma ‘Eén tegen 100’. Verder op
sportgebied de beveiliging tijdens
het Europees kampioenschap judo
in Ahoy in Rotterdam, wedstrijden
in het PSV stadion e.d.



Rob Enzerink was de gelegenheidspits
en zijn plaats in het centrum van de
verdediging werd overgenomen door
Dennis Wentink. Spits Maarten Vos is
vanwege een blessure zeker tot aan de
winterstop uitgeschakeld. Door deze
overwinning heeft Vorden de kopposi-
tie in de 4e klasse C  overgenomen van
Terborg. Vanaf het eerste fluitsignaal
nam Vorden het heft in handen. Het
creëerde zich diverse fraaie kansen,
maar doelman Vergeer stak in goede
vorm. Hij hield het eerste halfuur
Winterswijk op de been door uitste-
kend keeperswerk, doch leidde zelf
ook de openingstreffer in.
Een terugspeelbal werd door hem
maar half geraakt en Hugo van Dits-
huizen profiteerde van deze fout. 1-0
Hugo van Ditshuizen had in dezelfde
minuut de 2-0 op zijn schoen, maar hij
lepelde de bal over het doel. 
Winterswijk had over geluk niet te kla-
gen, want een kopbal van Dennis
Wentink en Rob Enzerink werden van
de lijn gehaald.
Vleugelverdediger Erik Rakitov kon
naar hartelust opkomen en hij bracht
in de 50e minuut met een steekpass
Rob Enzerink in vrije positie. De doel-
man kreeg zijn inzet niet onder con-
trole en de bal werd door een Winters-
wijk verdediger, overigens zwaar ge-
hinderd door Renz Cornegoor, in ei-
gen doel getrapt. 2-0. Bij vlagen tikte
Vorden de Winterswijkers volledig van
de mat. Verviel Vorden in de eerste
helft nog wel eens in het te veel hante-
ren van de lange bal met te veel balver-
lies als resultaat, in de tweede helft
legde het verzorgt combinatievoetbal
op de mat.
Na een combinatie tussen Hugo van
Ditshuizen Rob Enzerink werd door
laatstgenoemde de bal buiten bereik

van doelman onberispelijk in verste
hoek geschoten 3-0. Vorden creëerde
zich diverse kansen, maar het had wei-
nig geluk in de afwerking.
Vijf minuten voor het eindsignaal joeg
Rob Enzerink uit een cornerbal van
Niels Siemerink de 4-0 in de touwen.
Een flinke opsteker voor de geelzwar-
ten, die komende zondag een zware
taak wacht in Terborg.

UITSLAGEN: 
Zaterdag 4 november: 
Vorden A1 - Keijenburgse Boys A1D 1-5.
Vorden B1 - Zelos B1 4-3. Colmschate
B3 - Vorden B2D 1-3. Vorden C1 -
Schalkhaar C2 4-0. Vorden C2 - FC Zut-
phen C4 3-1. Vorden C3 - Pax C4 2-2.
Vorden D1 - Concordia-W D1 3-4. An-
gerlo Vooruit D4D - Vorden D3 1-1. Pax
E1 - Vorden E1 0-4. OBW E2 - Vorden E2
7-3. Vorden E4 - Warnsveldse Boys E6 4-
0. Steenderen E3 - Vorden E5 2-1.
Sprinkhanen F1 - Vorden F1 3-2. Vor-
den F2 - Concordia-W F4 4-2. Vorden F3
- HC '03 F4 0-4. HC'03 F5 - Vorden F4 10-
0. AZC F6 - Vorden F5 9-3.
Zondag 5 november: Vorden 1 - Win-
terswijk 1 4-0. Vorden 2  - Grol 4  1-4.
Vorden 3 - Hoven De 2 5-1. Loenermark
5 - Vorden 4 1-1.

Zaterdag 11 november:
FC Zutphen A2 - Vorden A1 10.15. DZC
'68 B2 - Vorden B1 12.45. Vorden B2D -
ABS B2 13.00. ABS C1 - Vorden C1
13.00. Gorssel C1 - Vorden C2 13.00.
HC'03 C3 - Vorden C3 12.30. DZC '68 D2
- Vorden D1 10.45. Vorden D2 - SCS D1
9.00. Vorden D3 - DZC '68 D8 11.00. Vor-
den E1 - Groessen E1 11.00. Vorden E2 -
Rheden E2 11.00. Groessen E3 - Vorden
E3 9.00. SBC '05 E3 - Vorden E4 11.15.
Vorden E5 - Rijnland E4 10.00. Vorden
F1 - Rijnland F1 9.00. Rijnland F3 - Vor-
den F2 11.30. Erica '76 F3 - Vorden F3
10.00. Vorden F4 - VVL F2 9.00. Keijen-
burgse Boys F2 - Vorden F5 11.00.
Zondag 12 november:
Terborg 1 - Vorden 1 14.30. FC Eibergen
2 - Vorden 2 10.30. Klarenbeek SC 3 -
Vorden 3 10.00. Vorden 4  - Rheden 3
9.30. Vorden 5  - Socii 5 9.30.

Vorden - Winterswijk  4-0
Vorden behaalde zondag een klin-
kende overwinning op Winters-
wijk. Winterswijk kwam niet aan
voetballen toe en werd op alle fron-
ten afgetroefd door de geelzwar-
ten. Vooral in de tweede helft was
het positiespel goed verzorgd.

Afgelopen zaterdag moest Dash da-
mes 1 het opnemen tegen Victoria
dames 1 uit Didam. Zij stonden op
dat moment drie plaatsen onder
Dash namelijk zevende.

Dash begon de wedstrijd zeer enthou-
siast met een hoge servicedruk. Hier-
door kwam Victoria niet in haar spel
doordat de pass niet aankwam, en dus
won Dash deze set overtuigend met
25-15.

In de tweede set wist Dash dit goede
spel voort te zetten met vele mooie
aanvallen. Deze set eindigde dan ook
in nog duidelijker cijfers: 25-10. 

In de derde set hadden de dames uit
Vorden moeite om het goede spel uit
de eerste en tweede set vast te houden. 

Victoria maakte hier goed gebruik van
door Dash onder druk te zetten met
hun service en aanval. Het werd dan
ook een spannende en lange set maar
toch trok Dash aan het langste eind,
28-26. In de laatste set pakte Dash de
draad weer goed op waardoor de laat-
ste setoverwinning niet in gevaar
kwam, 25-21. 

Een ruime overwinning dus voor Dash
die de volle 5 punten behaalde. Zater-
dag 11 november nemen de dames het
op tegen Orion dames 2 in Doetin-
chem om 13.00 uur. 

Uitslagen zaterdag 4 november:
GUV Greven MB1 - Dash MB2: 0-4
Grol MC2 - Dash MC2: 3-1
Bas/Wivoc MA2 - Dash MA1: 0-4
Vios Eefde H3 - Dash H2: 3-1
Sparta D6 - Dash D5: 1-3
Bas/Wivoc H1 - Dash H1: 2-3
Dash circ. 1 - Gorssel 2: 1-3
Dash circ. 2 - Revoc 1: 0-4
Dash MB1 - Longa'59 MB1: 3-1
Dash D4 - Brevolk D1: 3-2
Dash D2 - DOC Stap Orion D2: 0-4
Dash D3 - DOC Stap Orion D7: 1-3
Dash D1 - Victoria D1: 4-0

Zaterdag 11 november
V.C.V. MC1 -  Dash MC1
DOC Stap Orion D2 - Dash D1
Havoc D2 - Dash D2
KSH MB1 -  Dash MB1
Dijkman/WSV D4 - Dash D4
Dash circ. 3 - DVO 2
Dash MA1 - Marvo MA1
Dash JC1 - DVO JC1
Dash MB2 - Longa'59 MB2
Dash D5 - Volga D4
Dash H2 - Victoria H4
Dash D6 - Sparta D5
Dash H1 - DOC Stap Orion H5

Vo l l e y b a l

Het zwembadbestuur heeft moeten
constateren dat de Algemene Leden-
vergaderingen slechts door enkele
zeer trouwe zwemliefhebbers werden
bezocht. 

De a.l.v. moest wel besluiten tot vast-
stelling van de jaarrekening, de begro-
ting, de tarieven en andere belangrij-
ke beleidszaken. De zeven van de 72
aanwezige leden besloten daarom de
vereniging om te zetten in een stich-
ting.

De leden vonden het wel jammer dat
de band met het zwembad was losser
zou worden. 

Direct na het besluit van de a.l.v. is er
een nieuw bestuur geformeerd. Alle
bestuursleden hebben zich herkies-
baar gesteld.

DE BELANGRIJKSTE VERANDE-
RINGEN ZIJN:
* zwem- en badinrichting is gewor-

den: Zwem- en recreatiebad “In de
Dennen”.

* bestuur beslist in alle beleidszaken.
* op termijn maximaal vijf bestuurs-

leden (nu nog zeven).
* dagelijkse leiding en het beheer is in

handen van de leiding, de heren
Timme Koster en Ernst Jan Somsen. 

Verder verandert er weinig. Wel kan
het bestuur slagvaardiger opereren.

Wij hopen wel dat de leden donateur
willen worden van de Stichting en
hun donatie willen blijven voldoen bij
de inschrijving voor het nieuwe
zwemseizoen. Het zou helemaal mooi
zijn, als de donateurs zouden kunnen
komen tot een vereniging of stichting
Vrienden van het zwembad!

Vereniging 'In de Dennen' nu Stichting!
Op dinsdag 31 oktober vond er
voor en in het Zwembad “In de
Dennen” een belangrijke gebeurte-
nis plaats. Tijdens de Algemene Le-
denvergadering (a.l.v.) is er beslo-
ten tot omzetting van de rechts-
vorm van de eigenaar, de Vereni-
ging Zwem- en Badinrichting ‘In de
dennen’, in de Stichting Zwem- en
Recreatiebad “In de Dennen”.

Leden van de fietsersbond zullen een
verlichtingscheck uitvoeren. Voor re-
paratie kunnen materialen worden
aangeschaft bij Profile Bleumink. Ook
houdt Profile Bleumink mensen be-
schikbaar voor reparatie ter plaatse.

De Fietsersbond weet als geen ander
dat er veel slechte verlichting op de
markt is en dat verlichting snel stuk
gaat. De bond deed vorig jaar een uit-
gebreide test van alle soorten koplam-
pen, achterlichten en dynamo's. De
koplampen en achterlichten die als be-
ste uit de test kwamen zijn te vinden
op de website van de Fietsersbond
(www.fietsersbond.nl/verlichting). Tij-
dens de fietsverlichtingsactie krijgen
fietsers een folder van de Fietsersbond
met handige reparatietips. Tip num-
mer één is: monteer batterijverlich-
ting als achterlicht. Het grote voordeel
daarvan is dat er dan geen draadjes lo-
pen van het achterlicht naar de dyna-
mo. Want iedere fietser weet dat juist
die draadjes altijd kapot gaan. Ledver-
lichting (die op batterijen werkt)
wordt daarom steeds populairder.

Bovendien krijgen bezoekers van de
verlichtingsactie antwoord op al hun
vragen en praktische hulp bij het repa-
reren van eventuele defecten. De Fiet-
sersbond loopt hiermee vooruit op de
aangekondigde handhavingsacties
van de politie. "Wij weten dat fietsver-
lichting belangrijk is, maar weten uit
ervaring ook dat het vaak knap lastig
is om je licht brandend te houden. 

Met deze actie willen we fietsers daar-
bij helpen. Met reparatie en reparatie-
tips, maar ook met voorlichting over
bijvoorbeeld batterijverlichting, die
veel minder snel kapot gaat", aldus Els
Nijhoff van de Fietsersbond in Vorden,
gemeente Bronckhorst. 

De Fietsersbond is de grootste belan-
genvereniging van fietsers in Neder-
land met 32.000 leden. De afdeling in
Bronckhorst overlegt regelmatig met
de gemeente over het verbeteren van
fietsroutes en fietsvoorzieningen in
Vorden en Bronckhorst.

Mensen die bij de verlichtingsactie lid
worden van de Fietsersbond, krijgen
een gratis achterlicht of koplamp ca-
deau. Bovendien kunnen fietsers met
goede verlichting (eventueel na repa-
ratie) meedingen naar een gratis fiets
(voor meer info
www.fietslichtaan.nl/fiets_voor_niets)

Val op. Daar kun je mee thuiskomen
Fietsersbond houdt fietsverlichtingsactie
De Fietsersbond houdt op zaterdag
11 november een fietsverlichtings-
actie op het terrein voor Profile
Bleumink aan de Dorpsstraat in
Vorden!! Dit vind paats van 10.30
tot en met 14.30 uur.

PC DE GRAAFSCHAP
Afgelopen weekend stond de dressuur-
indoorwedstrijd in Empe op het pro-
gramma voor de de ponyruiters van
PC De Graafschap. Anke Woerts met
haar pony Tamara kwam hier uit in de
klasse M-2. Haar beide proeven leverde
haar een eerste plaats op met resp. 186
en 185 punten. Ook Hester Slegt deed
goede zaken met haar pony Shardon.
Zij reed in de klasse M1 en behaalde
hier een eerste en er tweede plaats. Im-
ke Woerts deed in Wenum-Wiesel mee
met haar pony Lady in de klasse B-AB.
Zij kreeg 176 punten voor haar proef
wat haar een tweede plaats opleverde.

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

Ruim 70 Nordic Walkers verzamelden
zich om ruim voor 10.00 uur bij het
pand van Free-wheel. Zij zetten de
toon voor het evenement, waaraan
vervolgens nog bijna 190 lopers deel-
namen.

De parcoursbouwers van Hanzesport
hadden er alles aan gedaan om door
het natuurgebied fraaie routes uit te-
zetten. Zowel de wedstrijdlopers als de
Nordic Walkers hebben met volle teu-
gen kunnen genieten van het natuur-
gebied het Grote Veld, maar bij de Nor-
dic Walkers zal dit wel meer het geval
zijn geweest.  Bij de 7,5 km stonden er

2 lopers op de hoogste trede van het
podium. Hassan Mao en Erik Klein Bal-
tink, beiden uit Zutphen legden de af-
stand af in precies dezelfde tijd van 25
miniten en 46 seconden. Vrijwel direct
na hen finishde Mark Groeneweg uit
Wierden. Wilma Bos was de snelste bij
de vrouwen.
De winst op de 15 km ging naar Wil-
lem Romeijn uit Voorst met een tijd
van 57.44. De plaatsen 2 en 3 waren
hier voor Jos Haagen uit Wehl en John
Blankhorst uit Raalte. Esmee Morike
uit Laren was de snelste bij de dames
met 1.09.21.

De athletiekvereniging Hanzesport
uit Zutphen kan terugkijken op een
zeer geslaagd evenement, dat de po-
tentie heeft om uit te groeien tot een
van belangrijkste evenementen in de
regio waarbij hardlopen en Nordic
Walking hand in hand gaan.

Nordic Walkers zetten trend
bij Grote Veldloop
Mede door het grote aantal Nordic
Walkers dat zich had aangemeld
voor de prestatieloop was er sprake
van een record aantal deelnemers
van 259 bij de Grote Veldloop in
Vorden.

De Nederlandse equipe wordt daarbij
door een aantal ‘helpers’ onder-
steund. Johannes van Kempen en Mar-
cel Bulten zullen er daar in het verre
‘down- under’ alles aan doen om Er-
win Plekkenpol met ‘raad en daad’ bij
te staan. Zaterdag werd Erwin in Zel-
hem door het ontbreken van Erik Da-
vids in feite gemakkelijk winnaar.

Erwin Plekkenpol: ‘Het ontbreken van
Erik Davids vind ik absoluut niet leuk.
Het motiveert in ieder geval niet. Toch
heb ik uiteraard zeer geconcentreerd
gereden en had ik aan de finish ruim
drie minuten voorsprong op de num-
mer twee Michel v.d. Brand opge-
bouwd. 

Met nog een wedstrijd in Harfsen (25
november) en de tweedaagse kampi-
oensrit op 1 en 2 december in Hellen-
doorn te gaan, heeft Erwin Plekkenpol
thans 47 punten voorsprong op die-
zelfde v.d. Brand en Allan Davids, de
broer van Erik. Overigens gaat Erik Da-
vids maandagmorgen 6 november wel
met het Nederlands team mee naar
Nieuw Zeeland.

Erwin Plekkenpol wint enduro
De endurorit in Zelhem die Erwin
Plekkenpol afgelopen zaterdag op
zijn naam schreef, kan het beste
omschreven worden als een ‘op-
warmertje’ voor de internationale
motorzesdaagse (WK) die vanaf
dinsdag 14 november tot en met
zondag 19 november in Nieuw Zee-
land zal worden gehouden.

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB:

MAANDAG 23 OKTOBER:
Groep A: 
1) Mw. Walter Kilian / Mw. van Gastel
61,46%. 2) Mw. Koekkoek/Dhr. Koek-
koek 60,94%. 3) Mw. Warringa/Mw.
Rossel 59,90%.

Groep B: 
1) Mw. van de Ven/Dhr. Feij 59,38%. 2)
Mw. van Druten/Mw. Hulleman
58,85%. 3) Mw. Meijers/Dhr. Meijers
57,81%.

Groep C: 
1) Dhr. Veenhuis/Dhr. Schipper
58,85%. 2) Mw. de Vries/Mw. Lamers
58,33%. 2) Mw. Groot Bramel/Dhr.
Groot Bramel 58,33%.

WOENSDAG 1 NOVEMBER:
Groep A: 
1) Mw. Thalen/Dhr. Thalen 60,42%. 2)
Dhr. Holtslag/Dhr. Wagenvoorde
54,58%. 3) Mw. Stertefeld/Dhr. Sterte-
feld 52,08%.

Groep B: 
1) Dhr. den Elzen/Dhr. Hissink 59,24%.
2) Mw. de Bruin/mw. ter Schegget
56,64%. 3) Mw. Nulden/mw. v.d. Vlugt
54,82%.

B r i d g e n

De handwerken die in de verkoop wor-
den aangeboden zijn gemaakt door de
bewoners van de Wehme en door hen
die nog zelfstandig in Vorden wonen. 
Er is tijdens deze bazar overigens van
alles te koop: geborduurde- en gehaak-

te kleden, schortjes, gebreide sokken,
beestjes, poppenkleertjes e.d. Ook zijn
er handwerken voor ‘half geld’ te
koop. 

Tijdens de bazar is er een verloting
met ‘altijd prijs’ en is er ook koffie en
thee verkrijgbaar. De opbrengst wordt
aangewend voor de aanschaf van
nieuw handwerkmateriaal en worden
de deelneemsters enkele gezellige
middagen aangeboden.

Bazar Welfare Rode Kruis
De Welfare Rode Kruis Vorden
houdt woensdag 15 november in
het verzorgingstehuis ‘De Wehme’
van 13.30 – 16.30 uur de jaarlijkse
bazar.

VAN PALLANDTSHOW VARSSEVELD

HOENDERS:
Lakenvelder: 
E.H. Ruesink 1xZG

Vorwerk: 
E.H. Ruesink 1xZG, 1xG

DWERGHOENDERS: 
Appenzeller spitskuif: 
H. van Olst 1xF, 2xZG,

KONIJNEN: 
Rode Nieuw Zeelander: 
G. Lenselink 3xZG

Angora: 
Comb. 't Wolletje 2xZG
Diepenheim

P. K . V.  N i e u w s
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Zo’n tachtig ondernemers waren aan-
wezig in Sportcentrum AeroFitt in
Hengelo, waar de bijeenkomst werd
gehouden. ‘Ondernemen is Topsport’,
was het thema.

Volgens de initiatiefnemers zijn er
veel aspecten van topsport die over-
eenkomen met het bedrijfsleven. Om
die reden kan de ondernemer mis-
schien veel leren van de aanpak en
methodes van ‘professionals’ uit de
sportwereld. 

Eén van die ‘professionals’ was oud-
keeper Hans van Breukelen, die een in-
leiding hield over het thema ‘Onder-
nemen is topsport’. Door zijn lange er-
varing als topsporter kon Van Breuke-
len gemakkelijk de link leggen naar
het ondernemerschap. Dat deed hij op
een boeiende wijze en met veel visie.
Om de top te bereiken in de sport,
maar ook als ondernemer, daar moet
je wel wat voor doen. 

“Er voor gaan, presteren, motiveren
een goede coaching en kansen creëren
zijn elementen die je ook in het be-
drijfsleven tegenkomt als je de top
wilt halen”, hield hij de ondernemers
voor. De vele voorbeelden waren her-
kenbaar bij de aanwezigen. Hij bracht

zijn verhaal met veel enthousiasme en
humor waardoor er een goede interac-
tie ontstond met de zaal.

Er waren vier workshops met onder-
werpen als ‘Talentscouting en Talent-
building’, ‘Beter Presteren’, ‘Teambuil-
ding’ en ‘Fit om te presteren, sport in
bedrijf’.

Bij de workshop ‘Talentscouting en Ta-
lentbuilding’, onder leiding van judo-
leraar Leo Buitink, werd met name het
accent gelegd, hoe u de beste mensen
herkent in uw team en hoe haalt u het
beste uit ze. Leo Buitink begon op 17-
jarige leeftijd met judo en geeft nu les
in twaalf plaatsen in de Achterhoek.
Hoe wordt en blijft u de beste in uw
tak van sport? Daar ging het om bij de
workshop ‘Beter Presteren’, onder lei-
ding van Laurens Wisselink. Wisselink
is sinds 1997 werkzaam als verander-
manager. Dit houdt in dat hij presta-
ties van organisaties verbetert door
het ontwikkelen van inzichten en vi-
sies. 

Ton van Linder had de leiding bij de
workshop ‘Teambuilding’. Van Linder,
voorzitter van het bestuur van de VVD
afdeling Bronckhorst en sportman,
ging in hoe je een team scherp houdt

en hoe je de men-
sen laat samen-
werken. Ton van
Linder is trainer
geweest van het
nationaal hand-
balteam. Ook be-
stuurlijk was hij
actief. In 1990
richtte hij zijn ei-
gen onderne-
ming op waar-
mee hij zich ging
bezighouden
met opleidingen
en trainingen
voor het bedrijfs-
leven en de sport-
wereld. Als freel-
ancer doet Van
Linder dit werk
nog steeds. Daar-
naast beheert hij
de portefeuille
‘tophandbal
coaching’ binnen
de Europese
Handbal Federa-
tie.
Hoe houdt u uw
mensen fysiek in

conditie? Wat kan sportbeoefening
voor uw bedrijf betekenen? Dit stond
centraal bij de workshop ‘Fit om te
presteren, sport in bedrijf’, onder lei-
ding van Liselotte Schell en Ton van

Walstein. Het duo zijn specialisten in
fysiotherapie en manuele therapie
voor de topsport. Zij hebben een eigen
praktijk in het Gelderse Hengelo. 

In samenwerking met Sportcentrum
AeroFitt richtten zij de nieuwe onder-
neming Medicare op. Het accent in
hun huidige werkzaamheden ligt op
herstel, revalidatie en relntegratie.

De Forumdiscussie/Politiek Café, on-
der leiding van Hans van Breukelen,
gaf de mogelijkheid voor de bezoekers
om in debat te gaan met landelijke,
provinciale en gemeentelijke VVD-po-
litici en bestuurders. 

Het thema ‘Regels, Spelregels en Voor-
schriften voor Ondernemers’ leverde
voldoende stof op om over te discussië-
ren. Vooral de vraag of regels en voor-
schriften ervoor bedoeld zijn om
ruimte te scheppen of om deze juist te
beperken, stond centraal. 

De algemene klacht van ondernemers
is, de in hun ogen vele regelgeving. Dit
belemmerd de plannen van de onder-
nemers. Ze vinden dat de lokale en
provinciale overheden te veel naar

Den Haag ‘luisteren’. Ook in de Twee-
de Kamer is er volgens de onderne-
mers te weinig aandacht voor de regel-
geving waar de ondernemer tegenaan
loopt. 

“De aanvraag moet door een gemeen-
te veel sneller afgehandeld worden.
Nu duurt het door die vele regels ‘veel
te lang’, was de algemene indruk. Bur-
gemeester Henk Aalderink van de ge-
meente Bronckhorst en forumlid op-
perde om de plannen die onderne-
mers hebben, in een vroeg stadium,
voor te leggen aan de gemeente. Dan
kan er gezamenlijk naar gekeken wor-
den. Daarmee kunnen veel valkuilen
en problemen voorkomen worden en
het verkort de procedures. 

Verder zaten in het forum: Foppe Ate-
ma, directeur/eigenaar GOMA Henge-
lo Gld., Bert de Regt, directeur/ven-
noot De Regt Adviseurs uit Lochem en
presentator Radio Ideaal, Paul Stortel-
der, directeur/eigenaar Wopereis
Staalbouw Doetinchem en voorzitter
Bedrijvenkring Bronckhorst, Jan Mar-
kink, fractieleider VVD-fractie Provin-
ciale Staten van Gelderland en agra-
risch ondernemer en Charlie Aptroot,
lid Tweede Kamer voor de VVD. De Be-
drijvendag was een geslaagde dag voor
de ondernemers uit de gemeente
Bronckhorst. De aanwezigen kregen
een schouderklopje van Hans van
Breukelen. “U was aanwezig. De sleu-

tel van het succes heeft iedere topspor-
ter en ondernemer in eigen hand”,
was de boodschap die de oud-keeper
als laatste meegaf. “Want, Onderne-
men is Topsport!”

'Ondernemen is Topsport'

Bedrijvendag voor ondernemers uit Bronckhorst is top!

“De sleutel van het succes heeft iedere topsporter of ondernemer in zijn
eigen hand. Maar je moet er wel wat voor doen”, zei oud-doelverdediger
Hans van Breukelen. De bekende oud-doelman van ondermeer PSV, hield
een inleiding en was discussieleider op de Bedrijvendag die werd georga-
niseerd door de VVD afdeling Bronckhorst.

De Bedrijvendag werd georganiseerd door de VVD afdeling Bronckhorst. Rechts bestuurs-
voorzitter Ton van Linder

Oud-keeper Hans van Breukelen (rechts): "Ondernemen is Topsport".

LAAGSTE PREMIE IN DE MARKT 
Met de scherpe premie zit de verzeke-
raar ruim onder het bedrag wat de
overheid voorspelde, en de premies
van andere verzekeraars. Daarmee zet
zij haar beleid van de afgelopen jaren
voort. In 2006 behoorde Univé al tot de
voordeligste aanbieders van zorgverze-
keringen in Nederland. Lidy Harte-
mink, directeur Univé Zorgverzekerin-

gen: 'In een tijd waarin de zorgkosten
toenemen, achten we ons verantwoor-
delijk voor het beheersbaar houden
van de zorgpremie. Dat lukt ons ieder
jaar omdat Univé als coöperatieve ver-
zekeraar zonder winstoogmerk werkt.'

HOGE KORTING OP DE ZORG-
VERZEKERING 
Met ingang van 1 januari 2007 geeft

Univé als totaalverzekeraar een  speci-
ale premiekorting aan haar leden.
Klanten die één of meer Univé-schade-
verzekeringen hebben afgesloten, pro-
fiteren dan van een korting op de ba-
sisverzekering. Deze korting kan oplo-
pen tot 10%. De verzekeraar biedt het
komend jaar een uitgebreid pakket
aan met vijf laag geprijsde aanvullen-
de verzekeringen, drie aparte tan-
dartsverzekeringen, en twee basisver-
zekeringen. Lidy Hartemink: 'Verschil-
lende mensen betekent uiteenlopen-
de wensen. 

Uit ons klanttevredenheidsonderzoek
bleek dat onze leden meer keuzevrij-
heid willen. Conform hun wensen
hebben wij daarom voor 2007 zeer ge-
varieerde pakketten samengesteld die
nog beter aansluiten bij de verschillen-
de levensfasen.'

HUISARTS EN MEDICIJNEN: NIET
TEN LASTE VAN EIGEN RISICO 
Naast de hoge korting op de zorgverze-
kering onderscheidt Univé zich in
haar aanbod. Als enige zorgverzeke-
raar wordt het vrijwillig te kiezen ei-
gen risico niet aangesproken voor
huisarts en medicijnen.

Leden hebben bovendien toegang tot
een speciale apotheek op het internet
waar korting wordt gegeven op zelf-
zorgartikelen: www.unive-apotheek.nl

Medicijnen worden tevens gratis
thuisbezorgd. Lidy Hartemink: 'Bij ons
staat het belang van de leden-verzeker-
den centraal. Daar maken we ons hard
voor. Gezondheid is onbetaalbaar.
Maar wij vinden dat goede zorg ge-
woon betaalbaar én toegankelijk moet
zijn.'

MET GEMAK KIEZEN IN 
BEGRIJPELIJKE TAAL 
Het kiezen van een zorgverzekering is
niet eenvoudig. Daarom heeft Univé
een kiessysteem ontwikkeld. Op de si-
te www.kiezenklikkenklaar.nl van
Univé wordt de zorg duidelijk met ver-
schillende iconen afgebeeld. 
Via een eenvoudig winkel-concept
kiest de klant de zorg die hij het be-
langrijkste vindt. Vervolgens biedt
Univé het pakket aan dat maximaal
aansluit bij de persoonlijke wensen.
Het winkel-concept is ook vertaald
naar de brochures van de verzekeraar.
De Stichting Lezen en Schrijven heeft
erop toegezien dat alle informatie in
de brochures in heldere taal is uitge-
drukt. Hiervoor is door de Stichting Le-
zen en Schrijven het keurmerk voor
toegankelijke informatie aan Univé
uitgereikt.

Univé biedt zorgverzekering voor 1134 euro
Nederlanders kunnen zich in 2007 bij Univé voor 1134 euro per jaar  ver-
zekeren voor hun ziektekosten. Hiermee blijft Univé ruim onder het ta-
rief dat de overheid voor 2007 heeft voorspeld en biedt de zorgverzekeraar
tot op heden de laagste premie in de markt. Bovendien geeft Univé daar-
bovenop een speciale premiekorting aan leden met één of meerdere scha-
deverzekeringen, waardoor de zorgpremie nog lager uitvalt. Univé biedt
het komend jaar een vernieuwd uitgebreid pakket aan. Via een eenvoudig
kiessysteem geeft Univé op internet advies over het verzekeringspakket
dat aansluit bij de persoonlijke wensen van de klant. Voor een persoonlijk
advies kunnen verzekerden terecht bij één van de 150 servicekantoren ver-
spreid in heel Nederland.
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Met het eerste Forum Innovatie Plat-
form wil Businessclub Forum op 21
november a.s. antwoord geven op deze
vragen. En daarmee het onderwerp in-
novatie hoog op de agenda zetten van
ondernemers en bestuursleden in de
regio. 

"Innovatie is een thema dat elke on-
derneming aangaat. Zonder innovatie
geen toekomst. Aan de vooravond van
de verkiezingen, op dinsdag 21 no-
vember a.s. organiseren wij als busi-
nessclub Forum een bijeenkomst voor
ondernemers en ondernemende be-
stuursleden uit de hele regio om over

dit onderwerp met elkaar van gedach-
ten te wisselen. Wij hebben prof. ir.
Roel Pieper gevraagd om zijn visie te
geven op innovatie en om de discussie
te leiden die daarop volgt. 

Naar verwachting zullen circa 100 on-
dernemers het Forum Innovatie Plat-
form bijwonen", aldus voorzitter Roe-
lof Vos van Businessclub Forum. 

Het Forum Innovatie Platform wordt
dinsdag 21 november a.s. gehouden in
Zaal Restaurant De Luifel in Ruurlo;
aanvang 19.00 uur. Ondernemers, be-
stuurders of andere belangstellenden
die het Forum Innovatie Platform wil-
len bijwonen kunnen zich per e-mail
aanmelden via info@digitaalforum.nl  
Voor meer informatie over het Forum
Innovatie Platform kunt u zich wen-
den tot het bestuur van Forum, Arjan
Mackaay, tel. (06) 11 34 08 04. 

Het Forum Innovatie Platform wordt
gesponsord door:
Baks Groep Borculo, Berkelstede Nota-
rissen Borculo, CIG Warnsveld, Clean-
team Borculo, Mackaay Communica-
tie Groep Lochem, Performens Bar-
chem, Paper Management Services; 's
Heerenberg, Rabobank Achterhoek-
Noord, Ten Kate & Huizinga Doetin-
chem en Thoma Makelaars Lochem.

Businessclub Forum zet 21 november a.s. 
innovatie op de ondernemersagenda 

Roel Pieper gastspreker op 
forum innovatie platform Ruurlo
'Innovatie zou een veel grotere rol
moeten spelen in de verkiezings-
campagne'. 'Het ontbreekt Neder-
land aan lef en kapitaal'. 'De schei-
ding tussen bedrijfsleven en onder-
wijs is debet aan de afglijdende po-
sitie van ons land op de innovatie-
ranglijsten'. Sla een willekeurige
krant open en de kolommen staan
bol van dergelijke uitspraken.
Maar hoe staat Nederland er nu
werkelijk voor op het gebied van
innovatie? Hoe innovatief zijn we
in de Achterhoek? En hoe schep-
pen we in dit mooie deel van Neder-
land een klimaat waarin innovatie
goed kan gedijen?

Meer dan veertig boerderijwinkels ver-
spreid over heel Nederland doen mee
aan de Aardappelweek 2006. Van 11 tot
en met 18 november kan iedereen een
kijkje nemen op de boerderij, kennis-
maken met de boerderijwinkel en van
alles te weten komen over aardappels.
De boerderijwinkels van De Vijfsprong
in Vorden en 't Gientjesbos in Drempt
doen ook mee aan de actie.
PIEPERPRACTICUM
Het initiatief voor de aardappelactie
komt van stichting Vrienden van het
Platteland, die in het kader van de
campagne 'De Boerderijwinkel, Proef 't
verschil' de verkoop bij de boer wil sti-
muleren. De campagne heeft de steun
van de Europese Unie, het Ministerie
van LNV en LTO Nederland. Speciaal
voor de Aardappelweek heeft de stich-

ting ook een leuk en leerzaam aardap-
pelboekje ontwikkeld, waarin de
dochter van een aardappelteler de
hoofdrol speelt. Het boekje is ver-
stuurd aan scholen in de buurt van de
deelnemende boerderijwinkels en is
tijdens de week ook in de boerderij-
winkels verkrijgbaar. Kinderen die
met hun ouders naar de boerderijwin-
kel komen, krijgen een gratis 'Boerde-
rijwinkel-aardappelkit' mee met leuke
spelletjes en knutselopdrachten (zo-
lang de voorraad strekt). Met één op-
dracht kunnen ze een passende prijs
winnen: een pieperpracticum voor de
hele klas. Het adres van Boerderijwin-
kel 't Gientjesbos is Gientjesweg 2 in
Drempt. De Vijfsprong Natuurvoeding
ligt aan de Reeoordweg 2a in Vorden.
Kijk voor openingstijden en meer info
op www.vriendenvanhetplatteland.nl

Landelijke Aardappelweek

Het stond al weken aangekondigd, dat
op 4 november 2006 het Humsteefeest
gevierd zou worden, niet in Hummelo,
maar in Toldijk. Het was alweer de vijf-
de editie, een lustrum en daarvoor
hadden ze twee topbands uitgenodigd.
In het voorprogramma stond de band
Mash, uit Olburgen. Zij speelden rock-
covers maar ook steeds meer zelfge-
schreven repertoire. De nog jonge
band groeit met ieder optreden en
worden steeds beter. De reacties uit
het publiek waren ook zeer positief.
Sacha Reulink, Jeroen Baars, Jos Teunis
en Erik Witteveen brachten prachtige

nummers ten gehore. De top 40
pop/rock coverband band B-Dazzled
verzorgde de rest van de avond een
spetterende liveshow, met onder ande-
re nummers van Evanescence en
Anouk. Zangeres Sandra Peeters kon
naast de stevige rock ook mooie bal-
lads zingen en ook André Braun zong
enkele prachtige nummers. Ze werden
begeleid door de andere bandleden,
Dennis Geraads, Gerard Gubbels en
Wouter Bloemen. De muziek was be-
trekkelijk hard en vooraan bij het podi-
um viel het niet mee om een gesprek
aan te knopen met iemand. Verderop

en achterin de zaal was dit anders.
“Dat hoort er gewoon bij,” legde een
van de bezoekers luid sprekend uit. De
organisatie van dit Humsteefeest kan
terugkijken op een succesvolle avond.

Gezellig muziek luisteren en dansen bij Mash en B-Dazzled

Eerste Humsteefeest 
in Toldiek groot succes!

550 jongeren vanuit de wijde omgeving waren naar Toldijk gekomen om
het Humsteefeest te vieren. De bands Mash en B-Dazzeld stonden garant
voor een stevig stukje muziek. Het feest was dit jaar voor de eerste keer in
de grote tent op het terrein van Vleesboerderij Garritsen in Toldijk.

In de enorme tent op het terrein van Vleesboerderij Garritsen in Toldijk werd de vijfde editite van het Humsteefeest georganiseerd

Eerder schreef hij het boek ‘Puur Na-
tuur’ dat in 2004 uitkwam. Wagen-
voort is onder meer bekend van Radio
Gelderland. Zes jaar was hij zaterdags
te horen in het programma ‘Achter-
hoeks Accent’ waar de Hengeloër aan
meewerkte.
Ook het tweede boek is in het Achter-

hoeks dialect geschreven en staat weer
vol met mooie stropersverhalen, na-
tuurbeleving en cultuurhistorie met
een knipoog. Ook is er een rubriek
‘jongensstreken’ aan toegevoegd en de
gedichten ontbreken ook deze keer
niet. Het geheel is omlijst met foto’s
en pentekeningen van de schrijver.

Het boek is vanaf 20 november te koop
bij de boekhandels: Bonvrie in Henge-
lo, Bonvrie in Zelhem, Bruna in Vor-
den, Bruna in Ruurlo en Messing en
Prinsen in Aalten. Verder is het boek te
koop bij de Welkoopwinkels in: Henge-
lo, Vorden, Ruurlo, Zelhem en Toldijk.

Gesigneerde exemplaren zijn bij Jan
en Dinie Wagenvoort na 20 november,
elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00
uur aan de Kremersdijk 5 in Hengelo
Gld., te koop.

'Butenthuus' tweede boek van 
Jan Wagenvoort

Natuurverteller Jan Wagenvoort uit Hengelo Gld. heeft zijn tweede boek
geschreven. ‘Butenthuus’ is de titel van het boek dat in samenwerking
met Drukkerij Weevers uit Vorden is gemaakt. De ontwerpers van Meer
Communicatie uit Zutphen tekenden voor de vormgeving.

Waarom een kenteken: grotere
pakkans - minder ongevallen
Bromfietsen zorgen slechts voor een
half procent van de kilometers in Ne-
derland maar 'leveren' maar liefst 16%
van de ernstig gewonden en 9% van de
doden in het verkeer. 

Dat bromfietsen zo extreem gevaarlijk
is, komt voor het grootste deel door
het gedrag van veel bromfietsers, zo-
als veel te hard rijden en door rood rij-
den. Dat de politie daar tot nu toe niet
meer aan deed, komt vooral doordat
bromfietsers in het verkeer zo moei-
lijk bij de kladden zijn te grijpen. 

Maar nu een bromfiets een nummer-
bord heeft, kan de politie op kenteken
bekeuren, net als bij te hard rijdende
auto's gebeurt. De kans dat je als
bromfietser wordt gepakt voor een ge-
vaarlijke overtreding wordt daarmee
veel groter. 

Vanaf 1 januari alle bromfietsen kentekenbewijs
Kenteken voor bromfietsen: na 1 no-
vember technische keuring. 1 novem-
ber: geen 'schouwing' maar 'keuring'.
Vanaf 1 september vorig jaar worden
nieuwe brom- en snorfietsen geleverd
met een kentekenbewijs en een num-
merbord. Vanaf 1 januari 2007 moe-
ten alle bromfietsen een kentekenbe-
wijs en een nummerbord hebben. Tot
en met 31 oktober was het eenvoudig
om voor een reeds bestaande brom-
fiets een kenteken te krijgen. Na
schouwing van de bromfiets kon de ei-
genaar een kenteken aanvragen en
een nummerbord laten maken. Vanaf
1 november kan dat echter alleen na
keuring door een van de slechts 16
keuringsstations van de Rijksdienst
Wegverkeer (RDW). Dat is niet alleen
lastiger - de bromfiets wordt dan ook
technisch gekeurd en dat kost meer
dan 100 euro. Ten slotte moet worden
gerekend op lange wachttijden - tot
meerdere maanden.
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Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen

• De aanleg en het onderhoud

• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Bladblazers & zuighakselaars van STIHL

Krachtige ombouwopties, slim van STIHL! 

Een STIHL zuighakselaar is standaard uitgerust met een robuust hakselmes om het volume 

van het opgezogen materiaal te verminderen. Met de optionele blaaspijp kunt u 

de krachtige zuighakselaar ombouwen tot een bladblazer. En dan beschikt u over 

de meest efficiënte methode om bladeren en gras te verwijderen.  

*Meer informatie bij uw erkende dealer:

Bladeren en gras onder controle voor € 317,-*

STIHL SH 55 zuighakselaar
�Vermogen: 0,7 kW
�Cilinderinh.: 27,2 cm3

�Gewicht: 5,1 kg

Bladeren en gras onder controle voor € 320,-

 Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur

of op afspraak: 06-17 236 100

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

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.

• 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

Startklaar voor een veilige winter?

Kom 11 november naar de 
GRATIS Peugeot WinterStartdag 

voor de WinterCheck-up en 
ontvang een aardige attentie*.

* Zolang de voorraad strekt.

Zeker met het gure winterweer wilt u blind kunnen vertrouwen op uw 
auto. Kom daarom 11 november langs voor de gratis WinterCheck-up. Wij 
controleren uw Peugeot dan op 28 punten. Zo kunnen u en uw passagiers 
veilig de winter door. U kunt deze controle ook na 11 november laten
uitvoeren, dan kost hij u €17,-. Een Peugeot breng je naar Peugeot.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.  Hengelo (Gld.)  
Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hèt kadoboek
Bonvrie – Hengelo Gld en Zelhem

Bruna – Ruurlo en Vorden

Lovink – Lochem

Van Someren & ten Bosch - Zutphen

www.konijnenbult.nl

Najaarsmarkt
Zaterdag 11 november a.s. is het weer tijd voor de
jaarlijkse Najaarsmarkt van deWheme.

• Hier vindt u KRAAMPJES met o.a.
zelfgemaakte artikelen en etenswaren. 

• Tevens wordt er dit jaar voor het eerst een
DEMONSTRATIE gegeven over het
maken van oude ambachtelijke werken.

• Het geheel wordt van 11.00 tot 12.00 uur
opgevrolijkt met een ACT van een
dansgroep en van 13.00 tot 15.00 uur met
MUZIEK van een accordeonspeler. 

• Ter afsluiting van de markt vindt er een
VEILING plaats van een ouderwetse
poppenwagen inclusief porseleinen pop. 
Hier kunt u tijdens de markt uw bod op
uitbrengen. 

Dus komt allen naar de gezellige najaarsmarkt op
de Wheme!

Nieuwstad 32 in Vorden

HOBBYBEURS VORDEN
zondag 12 november a.s. van 10.30 tot 17.00 uur 

in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 

info 0573-491261

www.hobbybeurs.organiseert.nl
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Tien jaar geleden begon Martine Da-
men-Hendriksen voor zichzelf aan de
Dreef in Hengelo onder de naam Mar-
tine Hair & Beauty. Aan huis begon ze
met een schoonheidssalon en een klei-
ne kapsalon. In 2001 werd er naast de
woning een nieuwe kapsalon ge-
bouwd en werd het kappersteam uit-
gebreid. 

Nu vijf jaar later en in het tienjarig be-
staan is er opnieuw gebouwd. “Door
de toenemende drukte zijn we uit ons
jasje gegroeid”, geeft eigenaresse Mar-
tine aan. “Daarnaast zijn de laatste ja-
ren de mogelijkheden op het gebied
van uiterlijke verzorging van haar en
huid enorm uitgebreid. Steeds meer
mensen beseffen dat het verzorgen
van haar en huid belangrijk is en dat
er met de keuze van de juiste kapper
en schoonheidssalon fantastische re-
sultaten behaald kunnen worden. Op
onze nieuwe locatie kunnen we aan al
deze wensen voldoen”, zegt Martine
enthousiast. 

De zoektocht naar een nieuwe locatie
was snel gevonden. De schoonouders
van Martine, Henk en Marijke Damen,
zijn vorig jaar gestopt met hun patat -
en viswagens. Daarmee kwam hun
schuur leeg te staan. Het is een perfec-
te locatie midden in het dorp naast
Dick Helmink. De schuur is verbouwd
en er is een prachtige pand met een
mooie uitstraling voor in de plaats ge-
komen. Er is voldoende parkeergele-
genheid voor de deur. Achter de zaak
zijn extra parkeervakken voor het per-
soneel. 

Wanneer je de deur opent, is het alsof
je op een lange loper de kapsalon bin-
nenkomt. Mensen wanen zich op een
donkere marmeren vloerstrook die
aandoet als een catwalk. Aan het eind
van de loper, komen mensen oog in
oog te staan met een meters hoge ver-
lichte foto van een dame aan de wand.
De kapsalon oogt ruimtelijk en heeft
een heel bijzondere sfeer. Het is ont-
worpen door Giovanni Casander, een

specialist op het gebied van kapsalon-
inrichting. Bij binnenkomst is rechts
een wachtruimte met comfortabele
loungestoelen in designstijl. Een gezel-
lige openhaard met daarboven de al-
lernieuwste LCD televisie, waarop de
laatste modetrends zijn te zien, maakt
het geheel compleet. 

Een mooie blikvanger is de exclusieve
kristallenlamp. Het bijzonder aan de
lamp is de lichtinval en het kleuren-
pallet die erin te zien is. Elke keer,
wanneer je een andere positie in-
neemt, zie je ook andere licht -en
kleureffecten. Uniek is verder dat elke
knipplek zijn eigen luchtverversing en
ventilatie heeft. Daarnaast is de hele
zaak zomers koel door een nieuwe
koeltechniek vanuit de vloer. 

In het nieuwe pand zijn toiletgroepen
voor personeel en klanten. Het is uit-
gevoerd in designstijl. Een speciale
ruimte is er voor de medewerksters. 

In deze ruimte is een keukenblok,
koelkast en het is verder van alle ande-
re gemakken voorzien. Verder is er een
gemeenschappelijke ruimte aanwezig
waar onder meer workshops en the-
magerichte kinderpartijtjes gegeven

kunnen worden. Ook is het geschikt
als wachtkamer voor kinderen. Er is
voldoende speelgoed aanwezig. Verder
is er in het pand een kantoorruimte
en een opslagruimte. De hele zaak vol-
doet aan de laatste Arbo-eisen met een
aparte chemieruimte. 

Door het hele pand zijn de basiskleu-
ren wit, zwart en antraciet. De wan-
den en plafonds zijn in alle ruimtes af-
gewerkt met glasvezelbehang in hoog-
glans. Het hele pand is strak en mo-
dern ingericht en het straalt een war-
me en gezellige sfeer uit waar de klant
zich aangenaam bij voelt. Martine
Hair + Beautysalon is lid van de Anbos
en kan de klant een uitgebreid scala
handelingen aanbieden. 

Kapsalon
In de kapsalon kan de klant terecht
voor de laatste mode en trends. De top-
stylistes staan daar garant voor. De
kapsters volgen diverse trainingen en
cursussen op het gebied van de laatste
mode en kniptechnieken. Martine
maakt sinds kort deel uit van het Da-
vinci Art team. Dit is een selectie van
vier Nederlandse topkappers die zowel
nationaal als internationaal op de
hoogte zijn op gebied van de laatste
modetrends, kappershows en verzor-
gen demonstraties. Voor Martine en
haar team is deze uitverkiezing een
grote eer. 

Heel bijzonder in de kapsalon is de
(hoofdhuid) massage. Niet alleen het
haar en hoofd krijgt een massage
maar ook het hele lichaam krijgt een
heerlijke massage door de exclusieve
massagestoel. Dit is ontspanning ten
top! Er wordt gewerkt met het top-
merk L’anza.

Op de nieuwe locatie is ook nieuw de
knipavond voor heren op donderdag-
avond. Vanaf 18.00 tot 22.00 uur kun-
nen heren zonder afspraak terecht. 
Binnenkort wordt ook begonnen met
een mannenclub. Voor een vast be-
drag per jaar kunnen mannen onbe-
perkt hun haren laten knippen. Dit
kan zowel mét als zonder afspraak.
Zonder afspraak is alleen mogelijk op
de donderdagavond. Het is een soort
lidmaatschap van Martine Hair + Be-
autysalon. Onbeperkt betekend niet
alleen knippen, maar ook bijknippen.
Bijvoorbeeld wanneer je twee weken
geleden je haar hebt laten knippen en
je hebt een bruiloft of iets anders, kun
je het haar laten bijwerken. Verder
hoort bij het ‘lidmaatschap’ een [com-
fort zone] manspace reinigingsbehan-
deling. Ook krijgt de mannenclub het
hele jaar 10% korting op gel en man-
nencosmeticaproducten. 

SCHOONHEIDSSALON
In de schoonheidssalon, die Anbos er-
kend is, zijn twee behandelkamers en
een omkleedgelegenheid. De [comfort

zone] salons worden gescheiden door
een ronde luxe ontspanningsdouche.
Naast de standaard gezichtsbehande-
ling die een schoonheidssalon altijd
biedt, kan men bij Martine ook te-
recht voor veel andere behandelingen.
Acne behandelingen worden gedaan
door een erkende acne specialiste.
Mannen kunnen er terecht voor speci-
ale gezichtsreiniging. 

De schoonheidsspecialistes zijn gespe-
cialiseerd in [comfort zone] behande-
lingen. Het merk [comfort zone] is in
2006 uitgeroepen tot beste cosmetica-
product van Europa. Het biedt vele be-
handelingen en rituals, zoals hot sto-
ne massages of Aromasoul. Dit zijn be-
handelingen uit de vier verschillende
werelddelen. 

Vanuit de beide schoonheidssalons
heeft de klant een prachtig uitzicht op
de tuin, inclusief het waterpartij met
een bronzenbeeld. 

ZONNESTUDIO
In de zonnestudio staat de nieuwste
type zonnebank. Uiteraard ontbreken
de gezichtsbruiners niet . 

BIJOUTERIE
In de kapsalon is er een mode accessoi-
rehoek met onder meer sieraden, rie-
men, tassen, modeaccessoires en siera-
den voor mannen.

VISAGIE
De schoonheidsspecialistes worden op
visagie gebied getraind door Niels Jan-
sen. (Nederlands kampioen Visagie in
2005). Daarnaast is één van de schoon-
heidsspecialistes gespecialiseerd in ac-
ne behandelingen. 

Verder kan de klant er terecht voor
make-up-touch na knippen en kleu-
ren, bruidsmake-up en partymake-up.
Er wordt gewerkt met het Italiaanse
topmerk Move.

Met ingang van 3 november is de
Beauty Card gelntroduceerd. Hiermee
kunnen klanten sparen voor grote kor-
ting en mooie cadeaus.

Bij Martine Hair + Beautysalon werken
hoogwaardig opgeleide kapsters en
schoonheidsspecialistes. Niet alleen
de haarmode en make-up trends wor-
den nauwkeurig gevolgd, maar ook de
laatste bijhorende trainingen en oplei-
dingen worden door alle medewerk-
sters gevolgd. Zowel de kapsalon als de
schoonheidssalon van Martine is een
erkend leerbedrijf. 

Martine Hair + Beautysalon is geves-
tigd aan de Sint Michielsstraat 2B in
Hengelo Gld. Telefoon: 0575-465715. 
E-mail: info@martinehairenbeauty.nl 
Website: www.martinehairenbeauty.nl 
(met ingang van 10 november is er een
nieuwe website).

"Op nieuwe locatie kunnen we aan alle wensen voldoen"

Nieuwe zaak Martine Hair + Beautysalon is top!

Onder grote belangstelling is afgelopen vrijdag het nieuwe onderkomen
van Martine Hair + Beautysalon aan de Sint Michielsstraat in Hengelo of-
ficieel geopend. Een dag later was er open huis waarbij iedereen kon zien
hoe prachtig de nieuwe zaak is geworden. De reacties van de vele bezoe-
kers waren overweldigend.

Martine: "We kunnen nu aan alle wensen voldoen"

Deze Rode Karavaan wil alle kiezers
oproepen te gaan stemmen op 22 no-
vember; en wel het liefst op de PvdA,
want het kan anders in Nederland. Tij-
dens de route door de gemeente wor-
den op een vijftal plaatsen ludieke ac-
ties gehouden. De PvdA afdeling
Bronckhorst wil het verkiezingspro-
gramma op een aparte manier onder
de aandacht brengen. Dit betekent dat
het publiek kan kennismaken met een
voedselbank ( nu dan eindelijk ook in
Bronckhorst); dat Kopspijkeren moge-
lijk is om de kennis van de actualiteit
te tonen, en dat tot slot het publiek op
de foto kan ‘met’ Nebahat Albayrak,
Wouter Bos of de Achterhoekse kandi-
daat Alain van de Haar. De PvdA wil
bijvoorbeeld goede zorg, gelijke kan-

sen voor iedereen en investeren in
schone energie. Het publiek kan hier-
over ook in debat met PvdA leden.
Maar ook voor de kinderen is er wat te
beleven! De karavaan komt langs in:
Vorden om 10.30 uur kruispunt Dorps-
straat/Burg. Galleestraat/Raadhuis-
straat. Steenderen om 11.45 uur Burg.
Smitstraat, (Rabobank, tegenover de
Bongerd). Hummelo om 13.15 uur
kruispunt Keppelseweg/Dorpsstraat.
Zelhem om 14.45 uur kruispunt Burg.
Rijpstrastraat/Markt. Hengelo om
16.00 uur hoek Raadhuisstraat/School-
straat. De optocht zal goed zichtbaar
en hoorbaar zijn zodat het een duide-
lijke oproep is om te gaan stemmen.
Het kandidaat kamerlid Alain van de
Haar, zal mogelijk in Zelhem en Hen-
gelo van de partij zijn. Iedereen is van
harte welkom om zich aan te sluiten
en/of deel te nemen aan de activitei-
ten. Voor informatie kan men zich
wenden tot PvdA Bestuur (Marijke Mel-
sert, tel. 0575-451999).

De Rode Karavaan komt eraan!
Op zaterdag 11 november rijdt van
10.00 tot 17.00 uur een vrolijke stoet
met auto’s, motoren en ander rol-
lend materieel door de gemeente
Bronckhorst.

De oorsprong van de Messiah ligt in
een libretto van Charles Jennens en is
een aaneenschakeling van Bijbeltek-
sten. Händel kreeg het verzoek dit om
te zetten in een oratorium: de Messiah
- de boodschap van de Bijbel, van be-
gin tot eind, van de Profeten tot en
met Openbaring. De première vond
plaats in Dublin op 13 april 1742.
Sinds die dag kent de Messiah een on-
onderbroken uitvoeringstraditie -
vroeger tijdens de paasdagen, nu vaak
tijdens de advent. Een barok meesters-
tuk als de Messiah vraagt om een mu-
zikaal grootse bezetting. Het Acher-
hoeks Bachkoor & -Orkest heeft het or-

kest dan ook flink uitgebreid en een
groot aantal gedreven solisten gecon-
tracteerd. Sopraan Esther Ebbinge
trad buiten Nederland al op in Noor-
wegen, Frankrijk en Duitsland. Dorien
Lievers is als alt bekend van het Neder-
lands Kamerkoor en The Amsterdam
Baroque Choir. Tenor Henk Gunne-
man volgde een professionele oplei-
ding aan de Britten-Pears School in Al-
deburgh (Engeland) en bariton Hans
Scholing is bekend van CD, radio en te-
levisie met het gerenommeerde man-
nenkwartet Mezzo Macho. Allen heb-
ben samengewerkt met barok be-
roemdheden als Jos van Veldhoven,

Ton Koopman en Jaap van Zweden,
om er een paar te noemen.
De algehele leiding van de uitvoering
is in handen van dirigent Hans de Wil-
de, sinds 2000 verbonden aan het Ach-
terhoeks Bachkoor & -orkest en heeft
inmiddels een groot aantal lovende re-
censies op zijn naam staan. Deze sa-
menstelling van orkest en solisten
staat garant voor een unieke muzikale
ervaring voor de liefhebber van barok.
Händels meesterstuk Messiah door
het Achterhoeks Barchkoor & -Orkest,
gecombineerd met de uitstekende
akoestiek van de kerken, zal nog lang
naklinken! Vanwege een aantal spon-
soren is de toegangsprijs voor deze in-
spirerende barok-klassieker zeer aan-
trekkelijk.De uitvoeringen zijn op 26
november om 14:30 uur in de Calixtus-
kerk te Groenlo en op 29 november
om 20:00 uur in de Catharinakerk te
Doetinchem. Voor meer informatie en
de voorverkoopadressen kijkt u op
www.achterhoeksbachkoor.nl

Meesterwerk Messiah door Achterhoeks Bachkoor & -Orkest
Händel componeerde zijn muzikale meesterwerk Messiah in slechts 24
dagen tijdens een dieptepunt van zijn leven. Zijn dieptepunt bleek achter-
af een muzikaal hoogtepunt van de barokmuziek en is al enkele jaren
niet meer in deze contreien te horen geweest. Het Achterhoeks Bachkoor
& -Orkest brengt daar nu verandering in. Voor dit unieke stuk is het or-
kest uitgebreid en is een keur aan bekende solisten gecontracteerd. Op 26
november (Groenlo) en 29 november (Doetinchem) zijn de uitvoeringen
die u niet mag missen.
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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 ...

Dat wat we zeggen, maken we waar. Dat wat we doen, doen we goed.

Die eenvoud, die nuchterheid, dat maakt ons tot wat we zijn:

een sterke, betrouwbare partner voor het beveiligingswerk.

   Altijd al in de evenementenbeveiliging willen werken??? PAK DAN NU JE KANS:

   Ben je geïnteresseerd in een parttime functie in de beveiliging maar beschik je niet
   over de juiste diploma's?? Neem dan contact op met Globe Security want zij gaan

   medio februari 2007 van start met een spoed opleiding ESO beveiliger.

   Interesse of meer informatie?? Bel 0315 29 83 45 (tijdens kantooruren)

   Gezien de enorme groei van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar:

   Functieomschrijving:
   Als beveiliger ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de handhaving van
   de sfeer in een horecagelegenheid of tijdens een evenement/kermis. Het betreft een 
   parttime functie, waarbij vooral in de weekenden en feestdagen gewerkt wordt.
   Functie eisen
   *   In bezit van diploma ABM of beveiliger 2 of ESO beveiliger
   *   Beschikken over goede communicatieve en contactuele vaardigheden
   *   Representatief (voor de juiste uitstraling van ons bedrijf)
   *   Rijbewijs B en eigen vervoer

   Wegens uitbreiding van de kantoorwerkzaamheden zijn wij op zoek naar:   

   Functieomschrijving;
Zelfstandig ondersteunende taken uitvoeren; telefoon beantwoorden, brieven

   verzenden, bedrijven benaderen, cv's matchen, bezoekers ontvangen en te 
   woord staan, verschillende onderzoeken uitvoeren enz..
   Het betreft een parttime functie van 20 uur in de week. (deze functie kan ook  
   worden ingevuld door een stageplaats van een HBO opleiding)
   Functie eisen
   *  Commerciële/secretariële instelling hebben
   *  Initiatief tonen
   *  Leergierig en flexibel
   *  HBO Niveau

   Geïnteresseerd?
   Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar:
   Globe Security 
   T.a.v. Mevr. I. Roozegaarde
   Slangenburgweg 2

7021 JK Zelhem

Opleiding Evenementenbeveiliger

Beveiligers  /  Hondengeleiders   m/v

Commercieel / secretarieel TALENT

www.globegroup.nl 

Zoek je een uitdagende baan in een plezierige werksfeer? Grote

kans dat je die baan vindt tijdens onze Open Banendag. Voor ons

bedrijfsbureau en de productieafdeling zoeken we namelijk

nieuwe medewerkers voor verschillende functies.

Tijdens de Open Banendag zijn er diverse demonstraties, waaronder een

demo ‘zelfverdichtende beton storten’, en is er een rondleiding door de

fabriek. Je proeft meteen de sfeer en je kunt zelfs direct solliciteren aan

de sollicitatiebalie! 

Benieuwd? Dan ben je van harte welkom op 11 november tussen 10.00 en
16.00 uur. Uiteraard kun je ook direct schriftelijk solliciteren of vrijblijvend

een afspraak maken. Jouw brief met bijbehorend CV kun je sturen naar:

Betonindustrie HCI, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 98, 7255 ZH

Hengelo (Gld). E-mail: p.vanmourik@hcibeton.nl

Kijk voor meer informatie en een routebeschrijving op 

www.openbanendag.nl

Productie
Bedrijfsleider
Reparateur
Productiemedewerkers
Mallenmakers
Wapeningsvlechters
Heftruckchauffeurs 
Kraanmachinisten

Bedrijfsbureau
Technisch tekenaars 
Werkvoorbereiders 
Kostendeskundigen

voor- en nacalculatie

Commerciële medewerkers
in- en verkoop

Zaterdag 11 november in Hengelo (Gld) 
van 10.00 tot 16.00 uur

63
63

4

HCI Betonindustrie B.V.
Kruisbergseweg 13
Hengelo (Gld)
Tel. 0575 – 46 81 81

Opheffingsuitverkoop

Korting tot 75%
Spalstraat 23

7255 AA Hengelo [gld]
Tel. 0575 - 463756

Elsinghorst, alles onder één dak...
De sfeer van een badkamer wordt voor een groot deel bepaald door de vloer- en wandtegel.

Daarom hebben wij naast ons assortiment badkamers en sanitair ook een veelzijdig aanbod

in tegels. Van modern tot klassiek, zowel keramisch als natuursteen. Omdat we alle verwerkings-

mogelijkheden kennen, kunnen we u een gedegen advies geven. Indien gewenst wordt alles 

keurig geplaatst.

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

            "In één middag
  hadden we alles uitgezocht, 
        zelfs bijpass  ende tegels"
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De organisatie had het goed geregeld.
Enorm veel vrijwilligers zorgden dat
het feest in goede banen werd geleid.
Vele verkeersregelaars zorgden voor de
veiligheid op straat en de EHBO was
binnen aanwezig. De beveiligingsmen-
sen zorgden voor de artiesten en de
fans. In de speciale unit achter de tent
werden de artiesten ontvangen. Voor
de kinderen stonden buiten maar
liefst twee springkussens om op te spe-
len. In de tent naast de feesttent was
een eetgelegenheid ingericht. Mede-
werkers van Vleesboerderij Garritsen
zorgden ervoor dat ook de inwendige
mens kon worden voorzien. Vooraan
bij het podium waren biertafels neer-
gezet waar groepjes mensen gezellig
bij elkaar konden zitten. Later werden
de bankjes iets naar achteren gescho-
ven, om meer ruimte te maken voor
fans bij het podium. Later zou blijken
dat dat niet overbodig luxe was! Het
spektakel was toch niet uitverkocht,
maar in de grote zaal waren uiteinde-
lijk meer dan 700 mensen aanwezig.
Het was heel gezellig en er werd ge-
danst. Een aantal piratenliefhebbers
vond het wel jammer dat de rockcover-
band Kabaal speelde, het brak de pira-
tensfeer. Maar de rest van het publiek
danste en zong mee met het zeer geva-
rieerde repertoire dat deze band liet
horen. De zaal ging plat! Thomas Ber-
ge stond backstage te kijken naar de
rockcoverband Kabaal, zich voorberei-
dend op het optreden. Op de vraag of
hij zin heeft in het optreden, zei hij:
“Altijd!” Achter het hek bij het podium
was het dringen geblazen, de fans
stonden al klaar. “Er zijn er steeds een
paar dezelfde,” vertelde Thomas Berge.
Toen de zanger van de band Kabaal
vroeg “Zullen we er nog eentje doen?”
antwoordde een deel van het publiek
volmondig “Nee!” Die fans kwamen
duidelijk voor Thomas Berge en ze
hadden hem backstage al zien staan.
Eindelijk was het zover, Thomas Berge
kwam op onder enorm gejuich. Hij

zong, samen met luid meezingend pu-
bliek een vol half uur hits, zoals ‘Voor
één dag’, ‘Jij bent mijn leven’ en de
‘Hitmix’. Bijzonder mooi gezongen
was het nummer ‘Angels’ van Robbie
Williams. Thomas Berge riep de orga-
nisatie op het podium en bedankte de-
ze voor de perfecte organisatie. “Wil-
len we volgend jaar ook een Piraten-
feest?” schreeuwde hij naar het pu-
bliek. Deze zei “Ja.” en Thomas beloof-
de dan dat hij er weer bij zou zijn… Na
het optreden nam Thomas Berge ruim
de tijd om handtekeningen uit te de-
len en pas daarna ging hij terug naar
de kleedkamer. Daarbuiten stonden
fans uit Den Bosch op hem te wachten,
om met hem op de foto te gaan. Een
grote groep fans die iets verderop
stond moest toch weer buiten de hek-
ken. Hysterische taferelen gaf het voor-
bijrijden van de auto met Thomas erin.
Het was echt weer voorbij. Andere op-
tredens tijdens dit Toldieks Piratenfes-
tival waren van Jeroen Hazes, Lucas en
Gea, Willem Barth en Arne Jansen. Je-
roen trad als eerste op en de tent was
nog niet helemaal opgewarmd, maar
dit werd tijdens het optreden al snel
beter. Het stemgeluid en uiterlijk lig-
gen dichtbij zijn idool André Hazes en
hierdoor werd hij een graag gezien ar-
tiest op festivals en natuurlijk ook in
Toldijk. Lucas en Gea zongen vele be-
kende hits op het podium van het Tol-
dieks Piratenfeest. Met veel genoegen
traden zij op voor een enthousiast pu-
bliek. Willem Barth is een zanger met
sfeer, een echte Hollandse volkszanger.
Maar hij heeft ook een uitgebreid En-
gels repertoire, zodat een afwisselend
programma werd geboden. Laatste ar-
tiest van dit Toldieks Piratenfeest was
de Gelderse Arne Jansen. Een rasar-
tiest, die al meer dan twintig jaar aan
de top staat. Hij werd bekend met
‘Meisjes met rode haren’, maar ook
daarna werden vele hits gemaakt. “De
beste hebben ze voor het laatst be-
waard,” vertelde een aanwezige fan.

Sympathieke Thomas Berge ster van de dag

Toldieks Piratenfeest enorm succes!

Het eerste Toldieks Piratenfeest was een weergaloos familiefeest! Er was
belangstelling uit Toldijk, Baak, Steenderen, Olburgen en Rha maar ook
vér daarbuiten. De vele fans van de optredende artiesten waren uiteraard
ook naar Toldijk gekomen. Het optreden van de sympathieke Thomas
Berge was een groot succes.

Het zilver was voor R. van de Velde met
694.8 punten. Het brons was voor B.
Kooiman, die een score had van 691.6
punten. Beiden zijn lid van SV Drieber-
gen. Nederlands kampioen bij de da-
mes werd E. Jacobs met 589 punten.
Het zilver ging naar P. Satter met 583
punten. M. Laviere van Lankhaar (577
punten) ging met de bronzen plak naar
huis. J. van Keulen pakte met 591 pun-
ten de titel bij de veteranen. Tweede
werd F. Stocksen met 579 punten en N.
Storm schoot 578 punten bij elkaar en
werd derde. Nederlands kampioen drie
houdingen 3 x 20 schoten is geworden
P. Hellenbrand met 575 punten. S. Alfe-
rink van SV Willem Tell werd met 570
punten tweede en B. Kooiman werd

met 555 punten derde. In de discipline
drie houdingen 3 x 40 meter, ging de ti-
tel Nederlands kampioen naar S. Alfe-
rink, lid van SV Willem Tell met 1149
punten. Tweede werd met 1077 punten
P. Hellenbrand en de derde plaats was
voor C. Hol met 1062 punten. De titel
voor teams liggend ging naar schietver-
eniging Driebergen met totaal 1781
punten. Het aantal punten werd bij el-
kaar geschoten door Hol (598), Kooi-
man (593) en Van de Horst (590). Neder-
lands kampioen Teams drie houdingen
3 x 20 is geworden het team van SV Wil-
lem Tell uit Hengelo Gld. met 1630
punten. Het succesvolle team bestaat
uit: S. Alferink (570), H. Memelink (530)
en J. Middendorp (530). Met een totaal

van 3303 punten, pakte het team van
SV Willem Tell ook de titel in de disci-
pline driehoudingen 3 x 40. Ook nu
schoten S. Alferink (1149), H. Memelink
(1077) en J. Middendorp (1077) met
scherp en werden Nederlands kampi-
oen. Voor het Nederlands kampioen-
schap was veel belangstelling. De orga-
niserende vereniging SV Willem Tell,
kreeg veel complimenten voor de per-
fecte organisatie. Onder de vele toe-
schouwers bevonden zich onder meer
trainer Gerard Kooistra van het natio-
nale team geweerschieten, burgemees-
ter Henk Aalderink van de gemeente
Bronckhorst en de voorzitter van de Ko-
ninklijke Nederlandse Schutters Asso-
ciatie (KNSA), de heer Greven. In een
sfeervol clubgebouw van Willem Tell
werden na afloop de prijzen uitgereikt.
Dit werd gedaan door burgemeester
Aalderink en de heer Greven, voorzit-
ter van de KNSA.

Leden van SV Willem Tell in de prijzen

Titel NK Kleinkalibergeweer 
liggend 50 meter naar Mol

Bij het Nederlands kampioenschap Kleinkalibergeweer liggend 50 meter,
is C. Mol Nederlands kampioen geworden bij de heren. Mol, lid van schiet-
vereniging Driebergen, had een score van 702.2 punten. Het NK werd ge-
houden in het Gelderse Hengelo waar Willem Tell de organisatie had.

Liggen is liggen, bij het Nederlands kampioenschap Kleinkalibergeweer liggend 50 meter

Er is een programma samengesteld
met om 13.30 uur ontvangst. Om
13.45 uur is er een openingswoord
door Anja Enserink, directeur VIT
Oost-Gelderland. Na de officiële ope-
ning (13.55 uur) is het de beurt aan
muzikant en troubadour Gery Groot
Zwaaftink over mantelzorg; in een in-
terview met een mantelzorger en de
consulenten mantelzorg. Aansluitend
is er de presentatie van de nieuwe fol-

der van de bezoek en oppasorganisa-
ties in de gemeente Bronckhorst. De
pauze is om 14.40 uur en om 15.00 uur
is er een optreden van Gery Groot
Zwaaftink. Om 15.15 uur is de afslui-
ting en na afloop staat er een hapje en
een drankje klaar. VIT Oost-Gelderland
brengt door het organiseren van bij-
eenkomsten in de mantelzorgsalon,
het contact tussen mantelzorgers tot
stand. Het praten met lotgenoten kan
een mantelzorger tot steun zijn. In
een informele sfeer staan ontmoeting,
ontspanning en ondersteuning cen-
traal. Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
en Mantelzorg Oost-Gelderland, is ge-
vestigd aan de Borculoseweg 4 in
Ruurlo, tel. 0573-438400.

Opening Mantelzorgsalon
Dinsdag 14 nov. is de opening van
het Mantelzorgsalon Bronckhorst
in Partycentrum Langeler in Hen-
gelo. De officiële opening is om
13.55 uur door wethouder Ab Boers
van de gemeente Bronckhorst.

Om meerdere redenen is het van be-
lang, om enkele maanden vóór het
verstrijken van de vervaldatum van
het (oude) rijbewijs, actie te onderne-

men voor het verwerven van een
nieuw exemplaar. Voor het tijdig vast-
leggen van een keuringsdatum en het
inwinnen van nadere informatie, kun-
nen leden van de seniorenorganisaties
ANBO, Unie KBO, PCOB en andere
geïnteresseerden in de regio Lochem,
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zutphen
en wijde omgeving, dagelijks tussen
10.00 en 17.00 uur terecht bij het secre-
tariaat van de ANBO-afdeling Vor-den.
Het medisch onderzoek vindt plaats
in het Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden.

Rijbewijskeuring voor 70-plussers
De eerstvolgende en laatste keu-
ringsmogelijkheid in 2006 zal
plaatsvinden op zaterdag 25 no-
vember. In het nieuwe jaar worden
de keuringen, ten behoeve van de
vernieuwing van het rijbewijs,  met
vernieuwd elan voortgezet. De eer-
ste in 2007 vindt plaats op zaterdag
27 januari.

Dit jaar vindt het derde "coniferencon-
cert"  plaats en  musiceert het JUNIPE-
RUS ENSEMBLE in de sfeervolle kerk te
Vorden met medewerking van Hen-
riette Feith sopraan en Hans Pieter
Herman bariton, op zondag 19 novem-
ber aanvang 15.00 uur.  

Er zullen werken van Vivaldi, J.S. Bach,
De Fesch en Händel worden uitge-
voerd. Een vrijwillige bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld. Programmaboek-
jes zijn in de kerk verkrijgbaar.

3e Coniferenconcert
Eens in de drie jaar wordt door een en-
semble bestaande uit beroepsmusici
een concert gegeven in de Dorpskerk
te Vorden met als doel de geldelijke
opbrengst te bestemmen voor de in-
standhouding van het Pinetum De
Belten in Vorden. Dit is een unieke ver-
zameling naaldbomen aangeplant
sinds 1963 op een glooiend terrein van
een kleine twee hectare , ingebed in
het landgoed De Belten. Vele bijzonde-
re soorten en cultivars zijn hier te be-
wonderen en de toegang is geheel vrij.
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Zaterdag 21 oktober was er bij HARM-
SEN VAKSCHILDERS DECO HOME Een
hele drukke en gezellige behangdag
met heel veel leuke akties Waarmee
leuke Prijzen te winnen waren Me-
vrouw Vriezekolk won een prachtige
fotowand ter waarde van € 279, En

voor de kinderen was er een kleurwed-
strijd JOEY ,CHARIS, LISELOTTE EN SE-
BASTIAN Wonnen hiermee een grote
wandsticker ter waarde van € 29,75. 

Iedereen was erg blij met De gewon-
nen prijs.

Oktober woonmaand

Het blad aan de bomen laat een mooi
kleurenpalet zien. De laatste week is
het weer wisselend geweest, met dro-
ge en natte dagen. 

Dat de herfst in aantocht is, blijkt ook
uit de mooie rode paddenstoel met
witte stippen die gesignaleerd is in
een tuin in Hengelo.

'Rood met witte stippen ...'

Na de warme zomer en een mooi zacht najaar, is het nu toch écht de herfst
aangebroken.

Het 'kabouterhuisje' in de tuin

Het nieuwe gebouw, waarvoor de eer-
ste spade in december 2005 de grond
in ging, kwam tot stand in nauwe sa-
menwerking met de bouwheer, direc-
teur slibverwerking Arend van de Pol.
Bouwheer en bouwer dachten na over
de diverse functies en de plaats die de-
ze in het gebouw moesten krijgen. Het
resultaat was een grove schets die ver-
volgens door Architectenbureau Tem-
mink uit Lichtenvoorde tot een defini-
tieve ontwerp werd uitgewerkt. Con-
structiebureau Bresser uit Zutphen

was verantwoordelijk voor de techni-
sche uitwerking van het bouwplan.
Een bijzonder aandachtspunt bij de
berekeningen was de fundering. Om-
dat de bouwlocatie op een voormalige
stortplaats ligt diende er geheid te
worden. Het uiteindelijke gebouw
heeft niet alleen een high-tech uitstra-
ling, ook in het interieur zijn tal van
technische hoogstandjes toegepast op
het gebied van verlichting, verwar-
ming en communicatie. Styling en ad-
vies voor de binnenafwerking is ver-

zorgd door Binnenstebuiten uit Ter-
wolde  

GMB Slibverwerking Zutphen BV
De opdrachtgever is onderdeel van
een familiebedrijf, in 2000 is de derde
generatie van de familie Van de Pol
aan het werk gegaan binnen de orga-
nisatie. Het bedrijf GMB, met haar oor-
sprong in de Betuwe (Opheusden) be-
staat door diverse overnames inmid-
dels uit twaalf locaties. De diverse be-
drijven houden zich bezig met de ver-
werking van reststoffen en de aanleg
en het onderhoud van riolering, Infra
werken, Bruggen en viaducten bouw.
Door de uitbreidingen is niet alleen de
capaciteit toegenomen maar heeft de
organisatie ook een completer dien-
stenpakket aan te bieden. De vestiging
in Zutphen verwerkt jaarlijks ruim
130.000 ton slib uit waterzuiveringsin-
stallaties in de regio tot biomassa. Het
composteringsproces duurt enkele we-
ken en wordt versneld door eigen op-
gewerkte warmte door het materiaal
te blazen. Het droge materiaal, granu-
laat genoemd, wordt als secundaire
brandstof toegevoegd aan de kolen en
verbrand in energiecentrales. GMB zet
zich blijvend in om de geuroverlast
voor omwonenden van de bedrijfslo-
catie tot een minimum te beperken.
Een duidelijke daling in het aantal
klachten geeft aan dat in dit streven
succesvol is. Er zijn inmiddels langdu-
rige contracten afgesloten met leve-
ranciers van het slib en met de ener-
giecentrales. Dit gunstige bedrijfsper-
spectief bracht de directie er toe om
de keet die jaren als kantoor in ge-
bruik te vervangen door dit nieuwe
kantoorgebouw. 

Bouwmaatschappij Weustenenk
Evenals de opdrachtgever heeft ook
Bouwmaatschappij Weustenenk een
lange traditie en heeft het bedrijf in
ruim 100 jaar een uitstekende reputa-
tie opgebouwd. Het bedrijf van Bennie
Weustenenk in Hengelo Gld. koppelt
ambachtelijk vakmanschap aan effi-
ciency en staat te boek als zeer flexi-
bel. Met een mix van enthousiaste jon-
ge medewerkers en ervaren krachten
levert Bouwmaatschappij Weuste-
nenk maatwerk. De gedegen onderne-
ming bouwt woningen, kantoren,
scholen en is sterk in verbouw en re-
novatie, zij beschikt over een eigen
timmerwerkplaats. Het bedrijf houdt
de faalkosten minimaal door een zeer
gestructureerde aanpak. Tijdens het
gehele traject heeft u te maken met
één contactpersoon, zodat de coördi-
natie optimaal verloopt. Opdrachtge-
vers zijn positief over de betrokken
werkwijze en de prima prijs/kwaliteit
verhouding van Bouwmaatschappij
Weustenenk.

Nieuw kantoor van GMB Slibverwerking

Het is geen verrassing dat het onlangs opgeleverde nieuwe kantoor van
GMB Slibverwerking BV in Zutphen is gebouwd door Bouwmaatschappij
Weustenenk uit Hengelo (Gld). Tussen beide bedrijven is namelijk sprake
van een lange en hechte samenwerking. De basis hiervoor werd gelegd
toen Bennie Weustenenk, als 17-jarige (30 jr. geleden) tijdens zijn studie
stage liep bij GMB. In de periode die volgde voerde Bouwmaatschappij
Weustenenk diverse projecten uit voor GMB. Voor GMB Slibverwerking
Zutphen en het zusterbedrijf in Tiel werden diverse bedrijfshallen en an-
dere utiliteitsprojecten uitgevoerd. Voor GMB Infra  voert Bouwmaat-
schappij Weustenenk als onderaannemer diverse bouwkundige werken
uit zoals sluizen en bezinkbassins. Daarnaast hebben de  bedrijven ook
samen gewerkt aan projecten, zoals bij de bouw van een onderhoudspunt
voor de Provincie Gelderland in Terborg. Ook de bouw van het hoofdkan-
toor van GMB met  werkplaatsen en diverse opslaghallen is door deze
bouwmaatschappij uitgevoerd.

Op oudejaarsdag, zondag 31 de-
cember, organiseert RTV Vierakker
Wichmond voor de vierde maal
een cyclocrosswedstrijd rond het
kasteel in Vorden. Na afwezigheid
van een jaar kon de organisatie
met de wielerbond een goede da-
tum vinden voor dit spektakel. 

De organisatie, een stel fanatieke
cross-liefhebbers, is zeer blij met de
medewerking die de familie Roordink,
eigenaar van kasteel Vorden, en stich-
ting Het Geldersch Landschap verle-
nen om wederom een cross te mogen
organiseren op deze unieke locatie. 

Alle categorieën zullen bij deze wed-
strijd aan het vertrek komen. Van
nieuwelingen tot dames en van mas-
ters tot de top van de beloften en eli-
te(o.a. de plaatselijke favorieten Thijs
van Amerongen en Richard Sleumer). 

Ook de jeugd van Vorden en omgeving
zal aan hun trekken komen. Voor hen
zal een dikke banden race georgani-
seerd worden op het parcours. Het zal
een mooie afsluiting van het jaar wor-
den, en hopelijk blijft deze datum
voor de toekomst gereserveerd voor
dit cross-spektakel rond het kasteel.

Cyclocross-spektakel
in Vorden

DUZZ (De Uitgesproken Zangers Zut-
phen) is een nieuw, jong, muzikaal
Zutphens vocaal octet. Het octet komt
voort uit het ‘Collegium Vocale’. Het
koor richt zich op een breed repertoire
van oude madrigalen tot barbershop
en close harmonie. Het concert in het
kerkgebouw aan de Banninkstraat 9

in Hengelo, begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 21.30 uur. De en-
tree is inclusief een kop thee of koffie.
Belangstellenden doen er verstandig
aan op tijd in de kerk aanwezig te zijn;
de kerk biedt plaats aan maximaal
tachtig personen.

In de week na het concert zal het oude
pijporgel worden gerestaureerd, zodat
er bij de kerstviering alleen zuivere to-
nen de diensten zullen begeleiden. 
De laatste activiteit van de jubilerende
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hen-
gelo, is een lezing van Ds. Ivo de Jong
op 11 december. Het thema is ‘Het ge-
loof de wereld rond’. De Jong heeft
een wereldreis gemaakt en kan daar
zeer boeiend over vertellen.

Zangkoor DUZZ geeft concert in 'kleine kerk'
In het kader van de viering van het
75-jarig bestaan van de kerk aan de
Banninkstraat in Hengelo Gld. en
het 90-jarig bestaan van de Vereni-
ging Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap, vindt er weer een ‘Klein Con-
cert’ plaats. Maandag 20 november
is er in de kleine kerk een concert
van het Zutphense vocaal octet
DUZZ. De aanvang is om 20.00 uur.
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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

www.schefferkeukens.nl

hou van lekker...
EN VAN SCHEFFER

OPENINGSTIJDEN
Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur 

IK
DIVERSE 

SHOWROOM-
MODELLEN 

STERK 
AFGEPRIJSD!

Ik hou van lekker eten. Ik hou 

van verse gerechten en zelf koken. 

Ik hou van een keuken waar ik 

meer mee kan. ik hou van mooi. 

Ik hou van makkelijk. Ik hou van 

goede adviezen en vriendelijke 

service. Ik hou van afspraak is 

afspraak. Daarom voel ik me 

lekker bij Scheffer Keukens. 

Uw keuken kan alleen maar ideaal

zijn als hij speciaal voor u is ontwor-

pen. Dat is het unieke van Individu-

eel Design van SieMatic: wij houden 

rekening met alle wensen en om-

standigheden die van invloed zijn op 

de vormgeving, uitvoering en inde-

ling in uw ideale keuken. Daarom

durven we te garanderen dat uw

SieMatic de meest doordachte, prak-

tische en beste keuken is die bij u

past. Ook qua prijs. Bovendien is het 

een echte SieMatic, dus sterk, duur-

zaam en onderhoudsvriendelijk. Over 

een SieMatic blijft u langer tevreden. 

Hij is 100% voor u gemaakt.

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 623658

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,

banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.

• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties 

en onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88

Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl

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!

in concert

”info ofzo”
0575 441315 
(na 19.00 uur)

E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

Seizoenn 20066 – 2007
18 november 06

BLUESS NIGHT
HAMM && EGGSS ENN THEE BLEACHINGG BONES

26 december 06
Aanvang 16.00 uur KERSTROCKK (&& ROLL)

1 januari 2007

AANDEELHOUDERS-BORREL

27 januari 07

FUELL
AANSTEKELIJKK GOEDEE KOFFER-BAND

24 februari 07

HEISSEE SCHLAGER-ABEND
METT DIEE REEPERBAHNERR STIMMUNGSMACHERS

17 maart 07

SAINTT PATRICKSS DAYY (IERSEE NACHT)

7 april 07

PAASHAZENBAL
METT KASS BENDJEN

30 april (ma) Koninginnedag

METT FIRSTT AVENUE
ENN SPECIALL GUEST-STAR

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KKROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

N I E U W
in Vorden

opslag-
ruimtes

TE HUUR
per 1 december 2006
van 6 m2 t/m 20 m2

in geisoleerde bedrijfshal
met toezicht.

J.C. Teeuwen
Ambachtsweg 1

Tel. (0575) 55 37 75
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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

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op 4 januari
2007, worden de kampioenen van 2006 gehuldigd. Als u een persoon of
een club kent die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief of
cultureel gebied, dan kunt u dit tot 1 december a.s. aan de gemeente
doorgeven. De huldiging van de kampioenen is een blijk van waardering
van de gemeente en haar inwoners voor de bijzondere prestatie van deze
mensen. 

Aanmelden van Bronckhorster kampioenen 

Huldiging van enkele kampioenen tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2006 

Opgaveformulier kampioenen op het gebied van sport en cultuur

Ik wil de volgende kampioen (persoon of groep) in 2006 aanmelden:

Naam (persoon of groep/club*): .................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Postcode en Plaats: .....................................................................................................................................................

Tel: ...............................................................................................................................................................................

* Bij een groep/club: alle personen met adressen vermelden die deel uitmaken van de groep/club die kampioen
geworden is:

Naam: ............................................................................ Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................ Adres: ............................................................................
Postcode en plaats: ....................................................... Postcode en plaats: .......................................................

Naam: ............................................................................ Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................ Adres: ............................................................................
Postcode en plaats: ....................................................... Postcode en plaats: .......................................................

Naam: ............................................................................ Naam: ............................................................................
Adres: ............................................................................ Adres: ............................................................................
Postcode en plaats: ....................................................... Postcode en plaats: .......................................................

Tak van sport waarin kampioenstitel behaald is: …………………………..

Kampioenstitel (zie criteria): ………………………………………………….

Gegevens van de afzender:
(er kan contact met u worden opgenomen door de gemeente voor meer informatie)

Naam: ..........................................................................................................................................................................

Evt. naam organisatie: ................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: .....................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .......................................................................................................................................................

Let op! Graag één of meer (digitale) foto's en/of film van de persoon of groep/club bijvoegen tijdens beoefening
van de sport. De foto's worden gebruikt bij de huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie.

De monumentencommissie ver-
gadert op 15 november 2006 om
09.00 uur in het gemeentekan-
toor. De vergadering is openbaar.
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumenten-
commissie

Op 16 november a.s. wordt binnen
alle bebouwde kommen grof
snoeiafval huis-aan-huis ingeza-
meld. In het buitengebied wordt op
17 november het grof snoeiafval op
afroep opgehaald. Woont u in het
buitengebied van de gemeente
Bronckhorst en er moet grof
snoeiafval bij u aan huis worden

opgehaald, dan kunt u zich hiervoor
tot 14 november a.s. aanmelden via
www.bronckhorst.nl of de Afval-In-
formatie-Lijn (0575) 75 03 10. 

Aanbiedregels:
• biedt het afval handzaam

gebundeld aan (geldt ook voor
coniferentakken)

• de bundels mogen niet zwaarder
zijn dan 15 kg

• de bundels mogen niet langer zijn
dan 1,5 m

• per huishouden mag maximaal 
2 m2 snoeihout worden aange-
boden

• er worden geen dozen of zakken
met klein groen afval (zoals blad

en gras) meegenomen
• geen afvalhout of zware

stronken/boomstammen of
bielzen

• het afval dient op de inzameldag
voor 07.00 uur aan de weg te
worden gezet

• klachten tot 1 werkdag na de
inzameldag

Inzameling grof snoeiafval

Om geen kampioenen over te slaan,
vraagt de gemeente uw
medewerking. U kunt personen of
clubs uit de gemeente Bronckhorst
aanmelden die voldoen aan de
volgende criteria:
• de persoon of club heeft een

eerste prijs behaald tijdens een
nationaal kampioenschap

• de persoon of club heeft een
eerste, tweede of derde prijs
behaald tijdens een Europees of
wereldkampioenschap of tijdens
de Olympische Spelen

• het kampioenschap dient erkend
te zijn door een (landelijke) bond

• de prestatie moet door de persoon
of club zelf verricht zijn; de
eigenaar van bijvoorbeeld een
rashond of bijzondere vogel komt
niet in aanmerking

Graag enkele (digitale) foto's of een
filmpje van de persoon of groep/club
tijdens beoefening van de sport bij
de aanmelding voegen. 

De foto's/film worden gebruikt tij-
dens de nieuwjaarsreceptie. Heeft u
hier vragen over, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling communi-
catie, Marja Nengerman, tel. (0575)
75 04 68. Een aanmeldingsformulier
vindt u hieronder, is verkrijgbaar bij
de balie van het gemeentekantoor
en van het gemeentehuis, of kunt u
via de gemeentelijke website uit-
printen. U kunt het formulier met
bijlagen tot 1 december a.s. naar de
gemeente sturen (geen postzegel
nodig), afgeven, of de gegevens
mailen naar m.verhaaf@bronck-
horst.nl.



Op 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 Raad-
huisstraat. U bent van harte wel-
kom om hierbij aanwezig te zijn. In
de afgelopen drie weken heeft u
achtereenvolgens kunnen lezen
over de voorstellen van b en w voor
de begroting, de algemene be-
schouwingen van de raadsfracties
en de reactie van b en w hierop. De
begroting is in te zien bij de recep-
ties van het gemeentehuis en -kan-
toor tijdens de openingstijden van
de gemeente en ligt ook ter inzage
bij de bibliotheken in Vorden, Hen-

gelo en Zelhem. Afgelopen donder-
dag vond een speciale commissie-
vergadering plaats waarin inwo-
ners aan de aanwezige raadsleden
hun mening konden geven over de
begrotingsplannen van b en w. He-
laas maakten slechts twee inwo-
ners hiervan gebruik. De mening
van deze inwoners nemen de
raadsleden mee tijdens de begro-
tingsbehandeling in de raadsverga-
dering van 14 november.

Spreekrecht raadsvergadering 
Als burger kunt u na de opening van
een raadsvergadering de gemeen-
teraad toespreken over een onder-
werp dat niet op de agenda staat

(max. 5 minuten). Het spreekrecht
is niet bedoeld voor vragen, klach-
ten en bezwaren. Ook onderwerpen
met een privébelang en onderwer-
pen waarover tijdens de huidige
raadsperiode een besluit is geno-
men, zijn uitgesloten van dit
spreekrecht. Het gaat dus met na-
me om het naar voren brengen van
nieuwe onderwerpen, die tot de be-
voegdheid van het gemeentebe-
stuur horen. U kunt zich hiervoor
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering aanmelden bij de Grif-
fie onder opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken, tel. (0575)
75 05 43 of e-mail: griffie@bronck-
horst.nl. 

Gemeenteraad vergadert op 14 november over begroting 2007 en plannen

Ook Halle-Heide mag zijn bijdrage
leveren aan de TRAP-route. Door
een opmerking vanuit de Boele-
keerls-hoek in september 2003
konden deze initiatiefnemers nog
net op tijd meeliften bij de inventari-
satie voor het project. Eén van de
doelstellingen bij deelname is het
bevorderen van de binding en sa-
menwerking in de leefgemeen-
schappen. 

Wat is er sindsdien gebeurd in
Halle-Heide?
• er is een rondje Halle-Heide uit-

gestippeld, per fiets of te voet af 
te leggen

• er is een belangenvereniging op-
gericht

• die heeft op haar beurt een werk-
groep aangesteld om het plan te
realiseren.

Inmiddels heeft de werkgroep vele
uren in het project gestoken met als
resultaat de aanleg van een nieuw
fietspad (1/2 km) als schoolpad. Dit
volgt grotendeels de route die de
schoolkinderen vroeger aanhielden
en is ook nu voor de kinderen een
veilige manier om bij school te
komen. Het was noodzaak om bij de
school flink huis te houden onder
coniferen en oud muurwerk. Er is
diep in de historie gegraven om
tekst en foto's voor de vier info-
borden aan te kunnen leveren.
Misschien dat de Heide, op zich, in
het officiële routeboek van 'de
TRAP' wat minder aan bod komt.
Daar staat tegenover dat Halle-
Heide in de gelegenheid wordt
gesteld om zelf een aanvullend
boekje 'Oaver Halse Heide' uit te
geven. Verkrijgbaar vanaf 1 januari

2007. Jammer genoeg niet meer op
tijd voor de opening van de TRAP-
route, maar wel klaar zijn dan: Het
schoolpad, De Lemereis brugge,
infoborden bij zowel de Weeninks-
brug, den Dingsdag, de School en de
Tolhut, inclusief een picknickbankje
bij de kikkerpoel van de Heidesmid
bij het Heideveld. Wat één opmer-
king al niet te weeg kan brengen.

Rondje Halle-Heide als onderdeel van de TRAP-route

Zoals aan de temperaturen te
merken is, komt de winter er aan.
In veel huishoudens wordt de open
haard dan weer aangestoken.
Immers wat is er gezelliger dan 's
avonds bij een knapperend haard-
vuur te zitten als het buiten koud
is? Denk er alleen wel aan de
schoorsteen te (laten) vegen,
zodat een gezellig avondje niet
ruw wordt verstoord door een
schoorsteenbrand! En mocht er
onverhoopt een schoorsteenbrand
uitbreken, dan is het handig om te
weten wat u moet doen. Lees
onderstaande tips.

Wat te doen bij schoorsteenbrand?
Vanaf de straat is een schoorsteen-
brand meestal duidelijk te zien, maar
u merkt het ook in huis door een loei-
end lawaai in het rookkanaal. Doof
snel het vuur met zand of soda, zodra
u dit hoort. Niet blussen met water of
een (poeder)blusapparaat. Sluit
daarna direct de schoorsteenklep en
de luchttoevoer naar de haard. Sluit
bij een open haard ook de deurtjes en
waarschuw de brandweer (112).
Denk nooit: 'Ik regel het zelf wel
even!' Ventileer de ruimte, zodra het
vuur is gedoofd, in verband met kool-
monoxidevorming. Blus het vuur
nooit met een blusapparaat of water!
Water zet namelijk uit in de vorm van
stoom en levert druk op, waardoor
het rookkanaal kan scheuren en zelfs
een kleine explosie kan ontstaan.

Verklein het risico op schoor-
steenbrand
U kunt het risico op een schoorsteen-
brand verkleinen door de schoor-
steen regelmatig te laten vegen door
een erkend bedrijf. Hoe vaak u dat
moet doen, is afhankelijk van hoe
vaak u de haard gebruikt. Een goede
vuistregel is om in elk geval jaarlijks

de schoorsteen te (laten) vegen. 
Deze kan dan meteen worden gecon-
troleerd op scheuren en lekkage. 

Zelf uw schoorsteen vegen
Als u de schoorsteen zelf veegt, kunt
u niet zien wat u doet. Het is dan be-
langrijk dat u op goede apparatuur
kunt vertrouwen. Dat is in de eerste
plaats een stalen borstel, waarmee u
de schoorsteenwand kunt afschra-
pen. Een spiegel aan een (uitschuif-
bare) stok en een zaklamp zijn ook
onmisbaar. Als de aangekoekte, on-
verbrande deeltjes erg vast zitten,
heeft u een zogenaamde ramoneur
nodig. Ga hier wel voorzichtig mee
om, anders beschadigt u de schoor-
steenwand! Vergeet ook niet een
doek aan de onderkant voor de open
haard te spannen. Dat bespaart u een
hoop rommel in de woonkamer. Veeg
altijd van bovenaf. Alleen als de bo-
venkant niet of moeilijk bereikbaar is,
kunt u met speciale apparatuur van
onderaf vegen.

Hoe vaak moet u de schoorsteen
vegen?
Het onderhoud van uw schoorsteen is
bepaald in de bijlage van de bouwver-
ordening. Bij gebruik van hout, kolen
of olie, wanneer u de kachel of open
haard als sfeerverwarming gebruikt,
is één keer per jaar vegen voldoende.
Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als
hoofd- of bijverwarming, is het ver-
standig om het kanaal twee keer per
jaar te laten vegen.

Gaskachels of gasgestookte c.v.-
ketels ook vegen?
Bij apparaten die op gas gestookt
worden, zoals gaskachels, gasge-
stookte c.v.-ketels en (bad)geisers in
moderne woningen, is er normaal
gesproken geen vervuiling van het
rookkanaal. Het is wel van belang dat

de gasgestookte apparaten regelma-
tig onderhouden en afgesteld wor-
den. Het is verstandig om jaarlijks,
bijvoorbeeld tijdens het onderhoud,
ook even naar het rookkanaal te laten
kijken. Het is immers niet ondenk-
baar dat er in het kanaal een verstop-
ping ontstaat, bijvoorbeeld door een
vogelnestje. Bij oudere types rook-
kanalen of schoorstenen is het
verstandig om één keer per jaar te
(laten) vegen.

Verzekerd tegen schoorsteen-
brand?
U bent verzekerd wanneer er geen
sprake is van achterstallig onder-
houd. Bij de meeste verzekeraars
moet u na een schoorsteenbrand via
een rekening aan kunnen tonen dat
de schoorsteen geveegd was.
Sommige verzekeraars eisen dat 
het schoorsteenveegbedrijf is
aangesloten bij de Kamer van
Koophandel. Vraag eventueel
informatie over de polisvoorwaarden
bij uw tussenpersoon of verzekeraar.

Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen
voor kolen, olie, gas of houtgestookte
kachels. Coltkap of trekkap: bevor-
dert de trek in uw schoorsteen, is te-
vens kraaienkap. Boldraadrooster: is
geen kap, houdt alleen vogels uit de
schoorsteen. Regenkapjes zijn ver-
boden op afvoeren waarop een gas-
apparaat staat aangesloten. Alleen
kappen van Giveg- of CE-keurmerk
zijn toegestaan. Een kap tegen het in-
regenen of om de vogels uit de
schoorsteen te houden kan nooit
kwaad. Wanneer een schoorsteen
slecht 'trekt' vormt een trekkap niet
altijd de oplossing. Laat de schoor-
steen liever grondig nakijken op
scheuren en lekkages.

Erkende schoorsteenvegers
De 'erkende' schoorsteenveger be-
staat niet. Schoorsteenveger is een
vrij beroep. Iedereen, vakbekwaam of
niet, kan dit beroep uitoefenen. Er
zijn bedrijven die hun diensten aan de
deur aanbieden. Vaak gebruiken zij
slecht gereedschap en verrichten ex-
tra werkzaamheden waar u niet om
gevraagd heeft, maar wel veel voor
moet betalen. Ga niet met deze be-
drijven in zee. Schakel een bedrijf in
dat is aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroon Bond
(ASPB) in Amsterdam. De leden van
de bond hebben een toelatingsexa-
men afgelegd en zijn verplicht een
aansprakelijkheidverzekering af te
sluiten. Belangrijk: spreek vooraf een
prijs af voor het vegen, eventueel het
plaatsen van een kap, inclusief BTW
en voorrijkosten. Leg deze afspraak
schriftelijk vast. Spreek met de veger
af dat hij alléén moet doen wat u met
hem afgesproken hebt. Eventuele
grotere reparaties dient hij eerst met
u te overleggen. Vraag om een kwi-
tantie met daarop de werkzaamhe-
den die verricht zijn. 

Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is dodelijk gas 
dat u niet kunt ruiken of proeven.
Toch is er een aantal zaken die
mogelijk op de aanwezigheid van CO
kunnen duiden: het beslaan van
ramen in de kamer waar wordt
gestookt of het vettig worden van
dubbel glas. Ook wanneer u last
krijgt van branderige ogen, hoofd-
pijn of flauw dreigt te vallen, kan er
sprake zijn van koolmonoxide. 
Buiten het feit dat centrale verwar-
mingsinstallaties, gaskachels,
(bad)geisers en schoorstenen in
goede staat moeten zijn, dient u 
altijd voor voldoende ventilatie in 
de woning te zorgen. Bij slecht
onderhouden schoorsteenkanalen
kan de brandweer, indien er kool-
monoxide wordt gemeten, een
stookverbod opleggen.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer in-
formatie? Neem dan contact op met
de afdeling preventie van de brand-
weer Bronckhorst op het gemeente-
huis, tel. (0575) 75 02 28.

Brandweer Bronckhorst adviseert: schoorsteenbrand, beter
voorkomen dan genezen!

Glas en kleding moeten
apart worden ingeza-
meld en mogen niet in
de grijze container.
Op diverse locaties in de
gemeente zijn inzamel-
voorzieningen voor glas
en kleding geplaatst. De
laatste tijd komen er re-
gelmatig klachten over
de vervuiling rond deze
inzamelvoorzieningen.
Te vaak worden dozen,
zakken met kleding,
glasscherven of glazen
voorwerpen bij de
brengvoorziening ach-
tergelaten. Met name omwonenden
ondervinden hiervan veel hinder.
Om de overlast voor omwonenden
zo veel mogelijk te beperken, zijn
gebruiks- en aanbiedregels opge-
steld, die bij het wegbrengen van
glas of kleding in acht moeten
worden genomen. 

Het gaat om de volgende regels:
• Glas/kleding mag niet in de bak-

ken worden gedeponeerd tussen
22.00 uur en 08.00 uur. Als de
glasbak cq. kledingcontainer vol
is, geef dit dan door via de Afval-
Informatie-Lijn (0575) 75 03 10 en
neem het glas of de kleding weer
mee. Nooit glas of kleding naast
de afvalvoorziening plaatsen!

• Indien glas/kleding gebracht
wordt met een gemotoriseerd
voertuig, dient de motor van het
voertuig tijdens het uitladen uit-
gezet te worden.

Voor de glasbakken gelden nog de
volgende regels:
• Alleen flessen en glazen potten

mogen in de glasbak. 
• Indien mogelijk het glas op kleur

scheiden, zonder kurk, dop,
deksel of loodomhulsel.

• Als het glas een andere kleur
heeft dan wit, groen of bruin,
deponeer het glas dan bij het
bruine glas.

Wat te doen met voorwerpen die
niet in de glasbak mogen:
• In de grijze container: voorwer-

pen van aardewerk, deksels kur-
ken, doppen, lampen en spiegels

• In de chemobox: TL- of spaar-
lampen

• Naar een afvalbrengpunt: 
vlakglas, raamglas, thermopane,
draadglas, grote glasvoorwerpen,
zoals kapotte schalen en bloem-
vazen.

Het gebruik van glasbak en kleding-
container

Bij deze milieustraat in Vorden kunt u zowel glas als kle-
ding deponeren



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. 

Vergadering commissie
Evaluatie en controle 
8 november 2006
Op 8 november a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle
om 20.00 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis. U bent van har-
te welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Controleprotocol accountants-

controle
De raad wordt gevraagd het
controleprotocol voor de
accountantsverklaring op de
gemeentelijke jaarstukken 2006
vast te stellen. Controle vindt
plaats op rechtmatigheid. 

• Bezwaarschrift planschade-
vergoeding Vordenseweg 37,
Hengelo Gld.

• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Recreatieschap
Achterhoek en Liemers

Vergadering commissie Beleids-
ontwikkeling 9 november 2006
Op 9 november a.s. om 20.00 uur
vergadert de commissie Beleids-
ontwikkeling in de raadszaal van
het gemeentehuis. U bent van har-
te welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Zelhem,

Velswijkweg 1 en 3
Dit plan gaat over de omzetting
van de bestemming van het per-
ceel van bedrijfsbestemming
naar woonbestemming, zodat 
2 vrijstaande woningen gebouwd
kunnen worden.

• Exploitatieverordening
Bronckhorst 2006 
In de Exploitatieverordening
staan de voorwaarden waaron-
der de gemeente medewerking

verleent aan het in exploitatie
brengen van gronden.

• Harmonisatie Subsidiebeleid
In overleg met verenigingen en
organisaties heeft de gemeente
een nieuw Subsidiebeleid
Bronckhorst opgesteld waarin is
opgenomen welke organisaties
en verenigingen recht hebben op

subsidie en welke systematiek
hiervoor wordt gehanteerd.  

• Brandbeveiligingsverordening
gemeente Bronckhorst 2006
Deze verordening regelt het
brandveilig gebruik van inrich-
tingen niet zijnde bouwwerken
(maar bijv. tenten) en is van toe-
passing waar de Woningwet of
andere wetten niet van toepas-
sing zijn. 

Spreekrecht
Wie gebruik wil maken van het
spreekrecht (max. 5 minuten)
tijdens één van de commissie-
vergaderingen (bijv. over een
onderwerp dat op de agenda staat)
verzoeken wij dit uiterlijk 8 novem-
ber a.s. voor 12.00 uur telefonisch
(0575) 75 05 43 of per e-mail:
griffie@bronckhorst.nl te melden
bij de Griffie onder vermelding van
uw naam en het onderwerp waar-
over u de raad toe wilt spreken.

Uit de raad

U heeft ze vast al zien staan: de
speciale, tijdelijke bladkorven die de
gemeente heeft geplaatst op 200
plaatsen in Bronckhorst (nagenoeg
alle kernen en buurtschappen zijn
voorzien). In de korven die de
gemeente iedere herfst gaat instal-
leren kunt u het bladafval uit uw 
tuin gratis deponeren. De gemeente
vindt het belangrijk voldoende mo-
gelijkheden te bieden om uw afval
gescheiden in te leveren, de korven
voor het bladafval zijn hiervan een
voorbeeld. Een overzicht van de
plaatsen waar alle bladkorven in
Bronckhorst staan, vindt u op
www.bronckhorst.nl onder de afval-
site. Voor de bladkorven gelden de
volgende voorwaarden:           
• alleen te gebruiken tussen 08.00

en 22.00 uur                                                 
• alleen bladeren, dus geen plastic

of papieren zakken                                   
• geen tuinafval zoals onkruid,

grasmaaisel of afstervend loof; dit
hoort in de groene container

• als de container vol is, bladafval
s.v.p. weer meenemen. Achterla-
ten buiten de korven is niet toege-
staan! Gebeurt dit te vaak dan is
de gemeente genoodzaakt de korf
te verwijderen!                                            

Na de bladperiode worden de korven

weer weggehaald tot volgend jaar
herfst.

Tip: composteren kan natuurlijk
ook!
U kunt uw bladafval natuurlijk ook
composteren. Wie de bladeren com-
posteert op een composthoop in de
tuin kan ze later weer gebruiken als
voedingstof voor gras, planten en
struiken. Of beter nog, laat bladeren
in uw borders en tussen heesters

gewoon liggen: afgevallen bladeren
in de tuin vormen in de winter een
bodembedekking die planten,
kleinere dieren en micro-
organismen beschermt. In het
voorjaar en de zomer ontstaat
hierdoor een 'mulchlaag' die 
water langer vasthoudt en
onkruidgroei tegengaat. Micro-
organismen verbeteren de
bodemstructuur, waardoor 
planten beter groeien.

Deponeert u uw bladafval al in één van de
bladkorven?

Heeft u er wel eens aan gedacht
om met anderen mee te rijden naar
het werk of bijvoorbeeld naar het
theater? Dan is de website
www.meerijden.nu misschien iets
voor u. De website is gemaakt voor

en door meerijders. Meerijden
bespaart parkeerplaatsen, ontlast
het verkeer en het milieu.
Bovendien bevordert meerijden
contacten tussen de deelnemers. 
Tenslotte is meerijden voor de

deelnemers, zeker gezien de
huidige brandstofprijzen, kosten-
besparend. Kortom het dient vele
doelen. Klik op de website
www.meerijden.nu.

Meerijden?

Wethouder Baars nam onlangs de eerste bladkorf in gebruik

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Gemeente Bronckhorst, rijden met een geluidswagen, 11 november 2006 van 09.00 tot 

17.00 uur, PvdA
• Hummelo en omgeving, slipjacht, 6 januari 2007, Soestdijkse jachtvereniging
• Keijenborg, Sinterklaasoptocht vanaf het Booltinkplein, 18 november 2006 van 15.00 tot 

17.00 uur, KIK ondernemers Keijenborg
• Vorden, winterfair met live muziek en markt/braderie op 9 december 2006 van 11.00 tot 

19.00 uur, afsluiten van het pad tussen het Biesterveld en het restaurant ter hoogte van de
Almenseweg 35a op 8 en 9 december 2006, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 
9 december 2006 van 10.00 tot 22.00 uur, H.L. Klaassen

• Vorden, dorpscentrum, tentoonstelling/wedstrijd vogels, 24 t/m 26 november 2006,
vogelvereniging De Vogelvreugd

• Vorden, Kapelweg, midwinterhoornblazers en wandeling door de omgeving, 10 december 2006
van 10.00 tot 16.00 uur, Kapelcommissie

• Vorden, rondom kasteel Vorden, afsluiten van Schuttestraat van Ruurloseweg tot voorbij de
Vordense Bosweg en de Vordense Bosweg tot de Horsterkamp, 31 december 2006 van 08.00 tot
17.00 uur in verband met cyclocross, R.T.V. Vierakker-Wichmond

• Vorden, terrein S.V. Ratti, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 16 t/m 18 februari
2007 in verband met Kranenburgs carnaval, J. Kieskamp

• Vorden, terrein S.V. Ratti, plaatsen tent van 16 t/m 18 februari 2007 en tijdelijke reclame-
aanduidingen van 8 januari t/m 19 februari 2007 in verband met Kranenburgs caranaval, 
St. Kranenburgs Carnaval

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83a, oprichten bedrijfswoning/vervangen bestaande

ligboxenstal
• Halle, Halseweg 48a, tijdelijk plaatsen kantoorunit tot januari 2008
• Halle, Roggestraat 38, vernieuwen garage 
• Hummelo, Keppelseweg 25, plaatsen tuinhuis 
• Vorden, Stationsweg 25, veranderen voorgevel woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, de Breide 13, voor het plaatsen van een kap op de garage. Het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan 'Zelhem Dorp 2002'

Het bouwplan ligt vanaf 9 t/m 22 november 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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. 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
• Drempt, Rijksweg 37, vrijstelling voor het gebruik van een gedeelte van een agrarische schuur

ten behoeve van een groothandel in openhaardhout en/of de opslag van niet-agrarische
goederen in het algemeen, met uitzondering van opslag van gevaarlijke ontplofbare stoffen,
bestrijdingsmiddelen, afvalstoffen en stoffen die geurhinder kunnen veroorzaken, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 november t/m 
13 december 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. 

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 oktober 2006:
• Zelhem, Baaksekampweg 1, voor het bewonen van een schuur, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'
Verzonden op  23 oktober 2006:
• Vorden, Mosselseweg 1, voor het plaatsen van een woonunit, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Vorden 1982'

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op  31 oktober 2006:
• Hengelo Gld, de agrarisch gronden gelegen aan de oostzijde van de Berendschotstraat 

ter hoogte van Berendschotstraat 5 met de kadastrale perceelsaanduiding, gemeente 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
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Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 25 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Stellingweg, motor kennismakingsdag met live muziek, 11 november 2006 van

13.00 tot 01.30 uur, Side-car-party
• Hummelo, dorpskerk, benefietconcert, 14 en 15 november 2006 van 19.30 tot 22.00 uur, actie

Kerkrestauratie
• Hummelo, Van Heeckerenweg, plaatsen van permanente publicatiekast vanaf november 2006,

voetbalver. HC '03
• Zelhem, nabij rotonde Rondweg/Ruurloseweg, plaatsen van aankondigingsbord van oktober

2006 t/m september 2008, gemeente Bronckhorst
Verzonden 26 oktober 2006:
• Zelhem, Stationsplein, Sinterklaasintocht en het instellen van parkeerverbod i.v.m. Sinter-

klaasintocht, 18 november 2006 van 08.00 tot 16.00 uur, Ondernemersvereniging Zelhem.
Verzonden 30 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat, afsluiten gedeelte van de weg vanaf de Spalstraat tot de

kruising Rozenhoflaan en plaatsen van luchtkussens en een draaimolen, 4 november 2006 van
09.00 tot 18.00 uur, Martine Hair & Beauty

• Laag-Keppel, tijdelijke reclame-aanduiding kerstmarkt, 2 t/m 10 december 2006, mevrouw
M.A. Toepoel

• Vorden, kapel De Wildenborch, jaarlijkse clubshow, 3, 4 en 5 november 2006, Pluimvee/
Konijnenvereniging Vorden

Verzonden 2 november 2006:
• Hengelo Gld, Veemarktstraat, live muziek op 13 en 14 juli 2007 van 21.00 tot 01.00 uur, afsluiten

van de Veemarktstraat en verkoop van zwak-alcoholische dranken op die data, Partycentrum
Langeler

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 27 oktober 2006:
• Keijenborg, Remmelinkdijk 2a, veranderen schuur

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 oktober 2006:
• Hummelo, Rijksweg 24, vergroten paardenstallen bij manege, verleend met toepassing van ar-

tikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers

Verzonden op 1 november 2006: 
• Baak, Vordenseweg 4-6, vergroten ligboxenstal
• Hengelo Gld., Spalstraat 21, vergroten bakkerij
• Keijenborg, Poelsweg 1, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, plaatsen zwembad
Verzonden op 2 november 2006:
• Halle, Bielemansdijk 44, bouwen vleesvarkensstal, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, vernieuwen en veranderen sanitairgebouw, verleend met toe-

passing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructie-
plan Achterhoek en Liemers 

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 31 oktober 2006:
• Vorden, Wiersserallee 7, historische buitenplaats De Wiersse voor de verbouw van het

bouwhuis

Sloopvergunningen 
Verzonden op 27 oktober 2006:
• Bronkhorst, Kasteelweg 2, slopen twee voormalige kippenhokken, komt asbesthoudend afval

vrij
Verzonden op 1 november 2006: 
• Zelhem, Eckhorsterstraat 5a, geheel slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 1 november 2006:
• Baak, Past. Bouwhuisstraat 5, vellen van één valse Christusdoorn, geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, Valkenbos 6, vellen van twee eiken, geen herplantplicht
• Vorden, Hoetinkhof 179, vellen van één kronkelwilg, geen herplantplicht
• Vorden, Reeoordweg 2a, vellen van één kastanjeboom, herplantplicht
• Zelhem, Ruurloseweg 30a V-57, vellen van één eik, herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., Martine Hair & Beautysalon houdt op 4 november 2006 opening/open huis op

de Sint Michielsstraat. Hiervoor wordt de Sint Michielsstraat vanaf de Spalstraat tot de
Rozenhoflaan op die dag van 09.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloopver-
gunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (rijksmo-

numentenvergunning) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw onderteke-
ning. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Hengelo Gld., sectie Q, nr. 745, ten behoeve van natuur- en landschapsontwikkeling, geldend
bestemmingsplan 'Kruisbergseweg 1995'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen een van deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een be-
roepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen
Olburgen, in verband met bestratingswerkzaamheden is de Zandweide tot 9 december 2006 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer. De gemeente voert de
werkzaamheden in drie fases uit. Om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden, is 
met rijplaten een tijdelijke ontsluiting op de Pipeluurseweg aangebracht.

Wegwerkzaamheden

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Lamstraat (ongenummerd), Toldijk'
Het bestemmingsplan 'Lamstraat ongenummerd, Toldijk' is onherroepelijk geworden. Het plan
heeft betrekking op de vestiging van een nieuwe melkveehouderij met bedrijfswoning op een
nieuw te creëren agrarisch bouwperceel aan de Lamstraat ongenummerd in Toldijk (ten oosten
van de Lamstraat 14 en ten westen van de Meerbrinkweg).

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Boeninksteeg 4, Zelhem'
Het wijzigingsplan 'Boeninksteeg 4, Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel van het varkens- en melkveebedrijf
aan de Boeninksteeg 4 in Zelhem tot een oppervlak van 7.662 m2.

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
9 november t/m 19 december 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Baak, Dambroek 6 en 21, voor een veranderingsvergunning voor een metaalbedrijf
• Hengelo Gld., Molenenk 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een LPG-tankstation, shop en wasserette

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt met ingang
van 9 november t/m 19 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Keijenborg, Sint Janstraat 52,  voor intrekking van de aan vergunninghouder op 22 augustus

1983 en aangepast op 1 november 1994 verleende vergunning voor een veehouderij

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

Zienswijzen tegen één van de bovenstaande ontwerpbesluiten:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen één van deze ontwerpbesluiten inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 20 december 2006. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke
gegevens als indiener van schriftelijke zienswijzen niet bekend. U moet dat gelijk met de ziens-
wijzen, schriftelijk 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, vergunnin-
gen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 9 novem-
ber t/m 19 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, voor een tijdelijke vergunning voor één cq. twee jaar voor

het veranderen van de inrichting met het plaatsen van een opslag- cq. oefencontainer

Strekking van het besluit:
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

Wet milieubeheer
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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.

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30
Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 9 novem-
ber t/m 19 december 2006 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Kruisdijk 11, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de op 30 maart

2005 onder nr. V19-04 verleende vergunning

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschrif-
ten opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met
het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking is afwijkend van het ontwerp vast-
gesteld.

Beroep tegen de twee bovenstaande besluiten kan worden ingesteld door:
a.betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen evt. wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 20 december 2006.

Op één van de gemeentepagina's in het Contact van 23 oktober jl. is de Beheersverordening
begraafplaatsen bekendgemaakt. Deze publicatie is echter voortijdig en wordt hierbij ingetrok-
ken. Bekendmaking van de nieuwe Beheersverordening begraafplaatsen vindt eind december
2006 opnieuw plaats.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil een 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.

Rectificatie publicatie Beheersverordening 
begraafplaatsen

B en w maken bekend dat het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland heeft
vastgesteld dat de raden van tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten zich
vóór wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland hebben verklaard. 

De gewijzigde regeling ligt vanaf 8 november 2006, gedurende vier weken, voor een ieder ter
inzage op het gemeentehuis bij de balie van afdeling Werk, inkomen en zorg.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank
Oost Nederland

Agenda
Zaterdag 11 november

Point Blank (tribute to Herman Brood)
Support-act Black Out. Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 2 december
Party Rock Night

m.m.v. JPR Strinxband, Yeah Baby en Raymond
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 23 december Darttournooi (koppels)
Aanvang 13.00 uur. Opgave vanaf heden.

Zaterdag 31 december Potbiljarten
Aanvang 14.00 uur.

Nieuwjaarsnacht DJ Free Willy
Voorverkoop v.a. 1 december.

Voor info: www.hotelheezen.nl

Hotel - Pension - Café - Zaal

HEEZEN
Marktplein 5 - 7221 NA Steenderen
Tel. (0575) 45 12 04 Fax (0575) 45 05 78

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN 

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

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 , K i n n a , A u p i n g , E a s t b o r n , K i r u n a , L a t t o f l e x , J e n s e n , Te m p u r

Wegens verhuizing naar Rijksweg 20 te Drempt

LAATSTE WEEK
UITVERKOOP MET KORTING TOT 60%

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG

EXTRA FOLDERKORTING

Hollandse Bloemkool
Tegen inlevering van deze bon, van € 1,49 voor: € 0,79
Witte bollen 6 stuks
Tegen inlevering van deze bon, van € 0,69 voor: € 0,39
Kilo Verse Worst of Saucijzen
Tegen inlevering van deze bon, van € 4,49 voor: € 2,99
Dubbelvla
Tegen inlevering van deze bon, van € 1,30 voor: € 0,75
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
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Tevens diverse occasions extra voordelig geprijsd! K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Geopend: ma. - do. 08.00 - 18.00u. vrij. 08.00 - 20.00u. za. 09.00 - 16.00u.

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Uw Peugeot wordt op maar liefst 28 punten
gecontroleerd. Na 11 november kunt u nog tot 
1 maart 2007 voor € 17,- uw Peugeot laten controleren.
Dus een bezoekje aan Peugeot is zeker de moeite waard! 
Deze WinterCheck-up is niet alleen voor
Peugeot-rijders!!!!

10% korting

op reparaties 
(onderdelen en uurloon!) 

welke op de winterstartdag 
geconstateerd worden.

Gratis 
wasbeurt

bij Autowascentrum 
de Hoge Voort in Zelhem.

Tijdens deze dag ontvangt u GRATIS een ijsmatje in de vorm van de Peugeot leeuw.*

30% korting

op Michelin 
winterband/velg sets,
welke op deze dag 
besteld worden.

Voor iedereen die op
deze dag zijn auto
laat controleren
wordt er een geheel
verzorgde circuitdag
voor 2 personen verloot
als bijrijder in de snelle peugeot 206 RCC! De uitslag
hiervan staat vanaf 14 november op onze site.

met specifieke steun voor
betreffende Peugeot model 

van 525,- voor 399,-

10 tot 25% korting 

op specifieke 
winterbenodigdheden 

en onderhoudsartikelen.
(Accu’s, lampensets,
wisserbladen, etc.).

Startklaar voor een veilige winter?
Kom 11 november naar de GRATIS

Peugeot WinterStartdag voor de WinterCheck-up

Tijdens deze WinterStartdag 
zijn wij geopend

van 08.30 tot 17.00 uur.

* Zolang de voorraad strekt!

Een lekkere 
warme kop 
erwtensoep.

Circuitdag 206 RCC

Navigatiesysteem Navman N40i

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

GROLSCH BIER
PIJPJES of BEUGELS

Krat

van 9.45 voor 6.
99

BAKE OFF:
Rb. speculaas
picollentjes
6 stuks

van 2.40 voor 1.
89

LOTUS KEUKENPAPIER

pak 6 rol

van 4.55 voor 2.
99

ONTDEK hoe klein onze kleine prijsjes zijn!

HANDSINAAS-
APPELEN medium

Net 2KG

van 2.99 voor1.
99

HOOGHOUDT 

Dubbele Graanjenever 
1 Lt.  

nu: 2 flessen                    17.
99

RUNDERTARTAAR  
voor verp.

KG

van 7.49 voor 4.
99

DUBBELFRISSS
ALLE VARIANTEN
3 pakken à 
1.5 liter
van 2.94 voor 1.

99

STAMPPOT    van 5.78

ALLE VARIANTEN

2 bakken à 500gr 

voor3.
98



Zutphen-Emmerikseweg 9  7227 DE Toldijk  -  Tel.: 0575-45 20 41 - Fax: 0575-45 20 51

www.verheytoldijk.nl

Grote schoonmaak, 
een vrije vertaling van

het sprookje assepoester!

Wie kent het sprookje assepoester nou niet? 
Een verhaal gebaseerd op het karakter Assepoester 

die na het overlijden van haar moeder te maken krijgt 
met een stiefmoeder en haar twee stiefdochters. 

Het leven na de aankomst van de ‘familie’ 
verandert behoorlijk en niet op een positieve manier…

Assepoester is een geweldig sprookje maar niet echt van
deze tijd. Onze schrijvers hebben dus een flinke klus gehad
om dit sprookje om te toveren naar een eigentijdse revue.

Een revue bestaande uit dans, toneel en zang. 
Het eindresultaat is een spetterende revue geheel van

deze tijd. Dit betekent veel GTST en flitsende ‘bling bling’
kleding. Verder is er een bingoballenpaleis en krijgt men

te maken met bureaucratische ambtenaren. 
Kortom een hoop mooie en grappige sketches die ook deze

keer een revue vormen die zeker de moeite waard is!!

GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

Vestiging Vorden, Dienstenweg 3
tel. (0575) 55 14 55, www.gibogroep.nl

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT Vorden

TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren- 

landbouw/tuin- en parkmachines

Ook zaterdags geopend

jb

TIMMERFABRIEK

BESSELING BV

kozijnen ramen

deuren trappen

interieurbouw winkelbetimmeringen

draaivalramen schuifpuien

alle voorkomende 

timmerwerkzaamheden

Koekoekstraat 5

7233 PB Vierakker

Telefoon 0575-520881

Telefax 0575-526662

www.timmerfabriekbesseling.nl

Kerkstraat 3 
7251 BC Vorden

Tel. (0575) 55 15 19

di. 17.00 - 22.00 uur
wo. t/m za. 11.00 - 22.00 uur

zo. 11.30 - 22.00 uur

• Dagmenu € 7,75 afhalen € 6,50
• Sfeervolle bistro
• Zonnig terras, buiten eten mogelijk!
• Italiaanse IJssalon (18 smaken schepijs)

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37

Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Wij wensen u een 
plezierige avond uit

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13

7233 SG  Vierakker

Tel: (0575) - 54 41 05

Fax: (0575) - 44 27 22

vakkundig
veelzijdig
kleinschalig



Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden

Postbus 49, 7250 AA Vorden

T (0575) 55 55 55

F (0575) 55 36 97

M06 50 213 255

E hanpelgrum@pelgrum.nl

I www.pelgrum.nl

Toldijk
Z-Emmerikseweg 35

(0575) 45 14 41

Vorden
Stationsweg 16

(0575) 55 15 83

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

Beeklaan 22

7234 SL Wichmond

Tel. 06-18 63 78 43

of 0575 - 44 19 00

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

U kunt bij ons terecht voor:

- Aardappelen, groente en fruit

- Boerenzuivel

- Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund

- Vele soorten bakprodukten

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 13.00-19.00

Zaterdag van 10.00-17.00

Zondag gesloten

GEWO 
AMBACHTELIJK TIMMERBEDRIJF

Kozijnen, ramen en deuren en 

alle voorkomende timmerwerkzaamheden

Gerben Wolbrink
Broekweg 17234 SW Wichmond

Tel. (0575) 44 29 52 Fax (0575) 44 27 92

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden

Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - website www.boerstoel.nl

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 
7234 ST  Wichmond                  (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

vereniging 

van hoveniers en 

groenvoorzieners

Lankhorsterstraat 25, 72 34 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 55 860 430 / (0313) 63 16 18

Fax: (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl www.gebr-arends.nl

VEEHANDEL

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s 
onderhoud en 
reparatie van 
alle merken

André Hissink

Toverstraat 14

7223 LP Baak

T (0575) 44 13 05

F (0575) 44 10 59

M 06 22 26 39 44vhg

Wij adviseren/verzorgen:

• tuinarchitektuur

• aanleg en onderhoud

• groenvoorziening/renovatie

• sierbestrating binnen/buiten

• voor- en najaarsbeurt
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NIEUW GEVESTIGD IN DE REGIO:
Uw persoonlijke reisadviseurs:

TINY KONING
&

TAMARA BUUNK
- meer privacy
- meer persoonlijke aandacht

en service
- geen wachttijden
- 7 dagen per week,

ook ‘s avonds bereikbaar
- niet touroperator gebonden,

dus onafhankelijk advies
- altijd uw eigen reisadviseur
- én heel belangrijk, u betaalt 

voor dit alles niets meer dan
bij een regulier reisbureau.

KONING & BUUNK REIZEN

Telnr: 0575 559090
Faxnr: 0575 559080
E-mail: tiny@travelcounsellors.nl

tamara@travelcounsellors.nl

Wereldwijs

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

"Een
hypotheek
die bij ons

past"

“Waar vindt je álle hypotheek-aanbieders en

alle hypotheek-voorwaarden onder één dak?

Bij Memelink & Bergervoet hebben we vele

opties bekeken en de beste keus gemaakt!

Want als onafhankelijk adviseurs kunnen ze

bijna alle hypotheekverstrekkers adviseren!” LICENT

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

VANAF NU ZIJN WE WEER
WINTERSCHILDER

de 'Melkkoeien van Bronckhorst' 
loeien dankbaar - in elk geval dit jaar
De 'Melkkoeien van Bronckhorst' - dat zijn eigenaars van een woning
die dit jaar in onze gemeente met een OZB-verhoging van 48% worden 

uitgemolken. Die melkkoeien zijn blij dat het voornemen om de OZB 
in 2007 en 2008 nòg eens met 5% te verhogen, door de gemeente-

raad niet zal worden uitgevoerd. De verhoging wordt  0.9%. 
Dat danken we waarschijnlijk aan het groeiende besef bij de leden van 

de gemeenteraad dat je een deel van de inwoners van onze nieuwe 
gemeente niet nòg meer lasten mag opleggen omdat er in het verleden 

door de 'oude' gemeenten een onjuist financieel beleid is gevoerd. 
Maar pas op: er zijn geluiden dat dit dan weer niet zal gelden voor het 
jaar 2008. Laten we hopen dat de gemeenteraad tegen die tijd alweer 

gaat denken aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. 
Tenslotte is rond 40% van de kiezers in Bronckhorst eigenaar van een huis.
Dat de Melkkoeien van Bronckhorst in elk geval dit jaar dankbaar kunnen
loeien is ook te danken aan de mensen die onze werkgroep enthousiast 

hebben gesteund in onze actie van dit voorjaar. Een actie die zelfs 
landelijke bekendheid heeft gekregen. Ook dankzij hun financiële bijdragen 

konden we onze plannen uitvoeren. Waarvoor onze hartelijke dank!

Werkgroep 'de Melkkoeien van Bronckhorst'   

Aardappel

Weekmenu:
M A A N D A G  6  N O V E M B E R  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  1 0  N O V E M B E R

Boeren
MAANDAG 

6 NOVEMBER
DINSDAG 

7 NOVEMBER

met frites 
en salade

met jus 
en spare rib

WOENSDAG 
8 NOVEMBER

z8.50Kip
Gegratineerde

Kool
DONDERDAG
9 NOVEMBER

met roerbakgroenten 
en gebakken 

aardappel 

met witte rijst 
en warme groenten

Vis

Vis
VRIJDAG 

10 NOVEMBER

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 
DONDERDAG 16 NOVEMBER:

Lams Zonne 
Bout

met frites 
en salade

Deze gezellige avond zal geheel op Italiaanse wijze verlopen. 
Met bijpassend Italiaans 5 gangen menu. Reserveren is gewenst.

reepjes Spies

Mousse van kalkoen met balsamico-aspic

Geroosterde tomatensoep met verse basilicum

Scampi ‘piccanti’
(Scampi, op smaakt gebracht met verse knoflook, chili pepers en cognac. 

Geserveerd met een traditionele Italiaanse saus van pommedori)

Crème di nocciole contro pizza di cioccolata 
(Heerlijk zoete hazelnoten crème met chocolade pizza)

Koffie deluxe
Dit menu is inclusief 3 glazen wijn

z49.50avond

INTERESSE? 
NEEM CONTACT MET ONS OP!

SPONTANE 
OPROEPKRACHTEN

die ons team, voornamelijk in
de bediening willen versterken.

GEZOCHT!

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Vers uit eigen boomgaard o.a.

Elstar 3kg € 2,25

Ook Goudreinet, hand- en 
stoofperen, aardappelen, etc.

Maandag en woensdag gesloten.

BIJ AANKOOP VAN

10 LTR.
VEVEO AC

MUURVERF

EEN MUURVERFROLLER

GRATIS

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak
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Gelukkig ondervindt onze vereniging
veel steun vanuit het bedrijfsleven.
Daarnaast is er de opbrengst van de
verloting, waarvoor de prijzen voor
een groot deel ook worden gespon-
sord. Zonder deze medewerking is het
organiseren van een tentoonstelling
vrijwel geen haalbare kaart meer’, zo
zegt Gerrit Lenselink. Voor het eerst
dit jaar ook een ‘verkoopklasse’ van
kippen, konijnen en cavia’s. 

Lenselink: ‘De achterliggende gedach-
te daarbij is dat onze leden veel vragen
krijgen van mensen die graag een dier
willen kopen. Onze leden hebben die
dieren wel die voor pakweg tussen de
5 en 15 euro worden verkocht. Voor de
koper de garantie dat onze mensen
deskundigheid in huis hebben. Men
weet dan zeker dat men een gezond
dier heeft gekocht. Wellicht wel een
toekomstig ‘lievelingsdier’, aldus Len-
selink.

Vanaf 1995 organiseert PKV namelijk
ook de wedstrijd ‘Kind en Dier’. Het
doel daarvan is om het kind meer te
betrekken bij het houden van dieren.
Kinderen die met hun lievelingsdier
aan deze wedstrijd willen meedoen,
hebben enkele weken geleden bezoek
gehad van twee leden van PKV. Die
hebben dan met name gelet op de
huisvesting, omgang en verzorging
van de dieren.

Zaterdagmiddag vond de eindjurering
van de wedstrijd ‘Kind en Dier’ plaats
en reikte voorzitter Gerrit Lenselink
aan de volgende jongelui de prijzen

uit: Cavia’s: 1e prijs Carlijn Benjamins
uit Vorden; 2e prijs Jorick Benjamins
Vorden, Sven Janssen uit Baak, Nick

Stapelbroek uit Hengelo, Sander Schot
Vorden, Robin Reintjes Vorden en
Lindsey Pardijs uit Vorden. Hamsters:
1e prijs Lars Pardijs uit Vorden. Konij-
nen: 1e prijs Joyce Schot uit Vorden. 2e
prijs Nick Reitjes Vorden en Thijmen
Gosselink uit Hengelo.

Uitslagen (Hoofdereprijzen):
Mooiste grootste hoen, Hollands

Hoen: Bart Tiessink, Vorden. Mooiste
dwerghoen, Wyandotte: J. Rouwen-
horst, Laren. Mooiste watervogel, Man-
darijneend: H. Siemes, Vorden. Mooi-
ste sierduif, Pauwstaart: mevrouw
M.D. Zevenhoeken, Vorden. Mooiste
konijn, Rode Nieuw Zeelander: G. Len-
selink, Vorden. Mooiste cavia, Rex drie-
kleur: Jory Brummer, Baak.

Mooiste hoen jeugd, Hollands Hoen:
Bart Tiessink, Vorden. Mooiste dwerg-
hoen jeugd, Vorwerk Kriel: Sil Rue-
sink, Hengelo. Mooiste konijn jeugd,
Ned. Hangoor Dwerg: Devin Horst-
man, Vorden. Mooiste cavia jeugd, Rex
driekleur: Jory Brummer, Baak. Mooi-
ste konijn C-klasse, Hollander: W.
Sloëtjes, Vorden. Mooiste konijn C-
klasse jeugd, Kleurdwerg: Niynke
Woerts, Vorden.

Mooiste collectie 4 dieren:
Hoenders: Bart Tiessink, Vorden 13
punten. Dwerghoenders: J. Rouwen-
horst, Laren 13 punten. Konijnen: L.
Jansen, Lochem 16 punten. Cavia: Jory
Brummer, Baak 7 punten.
Tijdens deze tentoonstelling werden
35 van de 260 ingezonden Hoenders,
Konijnen, Sierduiven, Watervogels en
Cavia’s bekroond met het predikaat
FRAAI. 

De zeven keurmeesters waren vol lof
over de kwaliteit van de ingezonden
dieren.

Tijdens de opening van de show wer-
den drie leden van PKV in het zonnetje
gezet. J. Breukink uit Vorden 25 jaar
lid van PKV. H. Gosselink uit Vorden 25
jaar lid PKV en tevens 25 jaar lid van de
Nederlandse Konijnen- Cavia en Kna-
gerliefhebbers Bond (N.K.B). G. Siemes

uit Vorden 25 jaar lid PKV en 25 jaar
lid van de Nederlandse Bond van
Hoender- Dwerghoender- Sierduiven
en Watervogelhouders (N.H.D.B). Voor-
zitter G. Lenselink reikte de zilveren
bondsspeld van de N.K.B. en van de
N.H.D.B. uit aan de heren Gosselink en
Siemes. De jubilarissen kregen tevens
een plaquette van PKV overhandigd en
voor de dames waren er bloemen.

Tentoonstelling Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden e.o. (PKV)

Het afgelopen weekend (vanaf vrijdag t/m zondag) vond er in de Kapel in
de Wildenborch de jaarlijkse tentoonstelling van de Pluimvee- en Konij-
nenvereniging Vorden e.o. (PKV) plaats. Binnen de gemeente Vorden de
enige vereniging op dit gebied. De circa 80 leden zijn behalve uit Vorden,
uit diverse omliggende plaatsen afkomstig. Voorzitter Gerrit Lenselink is
blij dat deze tentoonstelling nog steeds gehouden kan worden. Hij zegt
daarover: ‘Het is landelijk een bekend verschijnsel dat het aantal inzen-
dingen terug loopt. Heeft te maken met de kosten, alles wordt duurder,
reiskosten en vergoedingen van de keurmeesters, huur tentoonstellings-
gebouw, advertentiekosten noem maar op.

Deelnemers Kind en Dier met hun dier

Jubilarissen Henk Siemes (links) en Herman Gosselink

DE WINNAARS
ZIJN:
M. Slagt, Doetin-
chem; J. Willem-
sen, Drempt; M.
Kaak, 's Heeren-
berg; M. Rutgers,
Doetinchem; P.
van Beijnum,
Winssen; B. Huis
in 't Veld, Groen-
lo; W.G. Willem-
sen, Steenderen;
Fam. Schooltink,
Baak; R. Kelder-
man, Steende-
ren; A. Zeeval-
kink, Steende-
ren; Fam. Be-
rendsen, Toldijk;
G.H. van Mossel,
Vaassen; G.H.W.
Wiegman, Zut-
phen; R. Strie-
kwold, Dinxper-
lo; J. de Haas,
Doetinchem; K.
Petronia, Rijs-
wijk; R. Jansen,
Wadenoijen; W.
Hekkert, Terwol-
de; T. Lemm, Ze-
venaar; F. Erink-
veld, Ulft.

Zij hebben de rookmelders inmiddels
ontvangen zodat zij op 28 oktober a.s.
tevens mee konden dingen naar 250
staatsloten in het kader van de lan-
delijke actie van de Nationale Rook-
melderdag
(www.nationalerookmelderdag.nl

Verloting rookmelders

In het kader van het thema van de
Brandpreventieweek 2006 "Rook-
melders redden Levens" heeft Ach-
terkamp Bedrijfsopleidingen op 25
oktober jl. een twintigtal sets rook-
melders verloot. Ruim 150 inzen-
dingen kwamen binnen waaruit ir.
J.W. Scherjon van de Veiligheidsre-
gio Noord- en Oost-Gelderland 20
winnaars heeft getrokken.

TE HARD: LEVENSGEVAARLIJK
Snelheid is bij ongeveer 30% van alle
verkeersongevallen (mede) de oor-
zaak. Eén kilometer harder rijden be-
tekent al 3% meer kans op een onge-
val, en zelfs 5% meer op een dodelijk
ongeval. Bij 90km/u is de remweg van
een auto ruim 12 meter langer dan bij
80km/u; dat is zo'n twee-en-een-halve
auto lang. Te hard rijden is veel gevaar-
lijker dan de meeste mensen denken.

80 KM-WEGEN: 
SNELHEIDSVERSCHILLEN

Ondanks het gevaar van snelheid zijn
niet autosnelwegen maar 80km-we-
gen verreweg de gevaarlijkste wegen
die er zijn. Dat komt door de grote
snelheidsverschillen tussen de voer-
tuigen op 80km-wegen. Niet alleen
tussen kalme rijders en gehaaste verte-
genwoordigers, maar ook tussen per-
sonenwagens en trekkers, en soms
ook fietsers.

INHALEN
Het gaat op 80km-wegen bovendien
niet alleen om snelheidsverschillen

tussen verkeer dat dezelfde kant op
rijdt - het gaat ook om tegenliggers.
Als twee tegenliggers elk 80km rijden
en ze botsen frontaal op elkaar, bete-
kent dat een botsing met 160km/u! 

Dit soort botsingen komt vaak voor op
80km-wegen, namelijk bij foute in-
haalmanoeuvres. Oorzaken: haast,
niet goed uitgekeken, ingehaald vlak
voor een bocht... en daar is die fronta-
le botsing met minstens 160km/u.

CONTROLES
Niet voor niets controleert de politie
dus op 80km-wegen op snelheid en ge-
vaarlijk inhalen. Dat heeft al vele men-
senlevens gespaard.

Jaarlijks 500 verkeersslachtoffers op Gelderse 80km-wegen
Ruim een derde van de Gelderse verkeersslachtoffers valt op 80km-wegen.
Het gaat daarbij om ongeveer 500 doden en zwaargewonden. Snelheid en
gevaarlijk inhalen zijn de voornaamste oorzaak.

Stichting Kika staat voor Kinderen
Kankervrij en streeft ernaar kinderen
met kanker een beter leven te geven,
door onderzoek te financieren en het
verminderen van vervelende bijwer-
kingen zoveel mogelijk te ondersteu-
nen. Oost-Gelderland Business en
Business Club de Graafschap dragen
graag een steentje bij aan dit goede
doel en organiseren daarom op 9 no-
vember een Dinnershow bij De Graaf-
schap. Tijdens deze show (vanaf 18.00
uur) genieten de gasten niet alleen
van een heerlijke maaltijd, maar ook
van diverse optredens van artiesten. Er
zijn onder meer optredens van de be-
kende Achterhoekse artiest Sandra
Vanreys, Jacky van de Acker die vooral
naam heeft gemaakt in de omgeving
van Nijmegen en Brabant, De Knalpot-
ten en Klompen Vincent. Op dezelfde
avond zal er bovendien een veiling
plaatsvinden van onder andere de ge-
signeerde shirts van De Graafschapse-
lectie. Bovendien zal Inge de Bruijn,
ambassadrice van Kika, de cheque in
ontvangst komen nemen. 

UW BIJDRAGE
Tijdens de Dinnershow op 9 november
2006 zetten wij graag de Achterhoekse
ondernemers bij elkaar aan tafel. Ie-
dereen kan zelf een bijdrage leveren
aan deze bijzondere actie en de zieke
kinderen helpen door een tafel te re-
serveren tijdens deze benefiet avond.
De kosten daarvoor zijn €200,- per cou-
vert en €1400,- voor een hele tafel met
acht personen. De eerste tafels zijn
reeds vergeven! Elke Achterhoekse on-
dernemer kan zich aanmelden. Je
hoeft geen lid te zijn van de Busines-
sclub van De Graafschap. Daarnaast
roepen wij ondernemers op interes-
sante objecten of diensten ter beschik-
king te stellen van de veiling. Uiter-
aard zal Oost-Gelderland Business ver-
slag doen van de activiteiten in de aan-

loop na 9 november en van de avond
zelf. Sponsoren worden in het tijd-
schrift vermeld. 
De financiële waarborg ligt in handen
van notariskantoor Hobbelink & Bui-
tink, die wij bereid hebben gevonden
om alle gelden te verwerken.

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

Ambassadrice Inge de Bruijn neemt cheque in ontvangst

Stichting Kika hoopt op 40.000
euro benefiet Dinnershow
Oost-Gelderland Business organiseert samen met Businessclub de Graaf-
schap op 9 november 2006 een benefiet avond ten behoeve van kinderen
met kanker. Met de organisatie van een Dinnershow zamelen we geld in
voor stichting Kika, die fondsen werft voor zeven kindercentra in Neder-
land. Samen met de Achterhoekse ondernemers streven wij ernaar een re-
cordbedrag voor deze zieke kinderen bijeen te brengen.
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In de toelichting richting de clubs
werd aangegeven dat de initiatief-
groep eerst dan verder wilde gaan
wanneer de clubs inderdaad voorstan-
der van een sportraad zouden zijn.
Groot was dan ook de verbazing toen
Harry Franck (woordvoerder) bekend
maakte dat de initiatiefgroep deze
avond ophoudt te bestaan. ‘We zijn nu
twee jaar bezig geweest, wij zijn blij
dat de gemeente onze ideeën over een
op te richten sportraad onderschrijft.
Nu is het de taak van de verenigingen
om er verder gestalte aan te geven’, al-
dus Harry Franck. Om aan de sport-
clubs de voor- en nadelen nog eens op
een rijtje te zetten, was er deze avond
een forum gevormd met personen die
vertelden hoe een sportraad in de
praktijk functioneert.

Achter de tafel wethouder Peter Glas-
bergen die duidelijk stelde: indien
geen draagvlak onder de clubs dan
ook geen sportraad. ‘Het verenigings-
leven in Bronckhorst teelt wierig. Voor
mij als wethouder toch wel zorgelijk
om met al die clubs persoonlijk con-
tact te onderhouden. Vandaar mijn
ondersteuning om tot een sportraad
te komen’, zo zei hij. Verder bestond
het forum uit Ada Hink (voorzitter
sportraad in Wageningen), Clemence
Volleberghe, die vertelde waarom een
sportraad in Nijmegen ter ziele is ge-
gaan; Frank v.d. Weerd, bestuurslid
sportraad Wageningen en Harry
Franck namens de initiatiefgroep. Ger
Melissen van de Gelderse Sportfedera-
tie was de gespreksleider over het the-
ma ‘Sportraad, schakel tussen sport
en gemeente’. 

Naarmate de avond vorderde en diver-
se opmerkingen, suggesties en uitleg
de ronde deden, bleek dat de clubs
zich eigenlijk het beste konden vinden

in, noem het maar ‘het model Wage-
ningen’, zoals Ada Hink dat toelichtte.
‘De zeven leden van de sportraad zijn
voorgedragen door de sportclubs in
Wageningen. Dat gebeurde op demo-
cratische wijze, zelf ben ik voorgedra-
gen door de golfclub en ben ik voorzit-
ter van een voetbalclub. En laat ik er
gelijk bij vertellen dat ik noch voetbal
noch golf! De sportraad is vervolgens
door het college aangesteld. 

Als sportraad vergaderen we zes keer
per jaar, waarbij alle sportverenigin-
gen die Wageningen kent, mogen
meepraten. Bij deze vergaderingen is
de wethouder van sport ook aanwezig.
Louter en alleen als adviseur en om
eventuele vragen die met de gemeente
te maken hebben, te beantwoorden.
Daarnaast heeft de sportraad ook on-
geveer zes keer per jaar een gesprek
met de wethouder om over allerlei
(sport) zaken te praten. Als sportraad
toetsen we het collegebeleid. Wij advi-
seren ook aan het college, waarna het
college onze voorstellen volgt, of zij
legt ze gewoon naast zich neer, zo sim-
pel ligt dat! Ook zijn er sportraden die
rechtstreeks aan de raad adviseren.
Persoonlijk vind ik adviseren aan het
college correcter’, aldus Ada Hink.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er
binnen de gemeente Bronckhorst op
sportgebied diverse clustervormingen
bestaan. De voetbalclubs, de tennis-
clubs, de turnverenigingen blijken al
veel met elkaar te overleggen. Diverse
aanwezige afgevaardigden in de zaal
vonden het geen slecht idee om van
daaruit verder richting sportraad door
te borduren. Wethouder Glasbergen
drong aan op snelle besluitvorming,
aangezien de gemeente om tot een
sportraad te komen, daarvoor de ko-
mende twee jaar geld wil voteren. Het

voorstel van de gemeente is om een
verenigingsondersteuner t/m 2008 te
financieren vanuit de breedtesport.
Tevens een subsidie beschikbaar te
stellen vanuit de breedtesport voor de
algemene zaken van de sportraad. 

De aanwezige sportclubs kregen deze
avond ook een aantal stellingen voor-
geschoteld, waarbij ze konden aange-
ven of hun vereniging de oprichting
van een sportraad ondersteunt en
waarop zoals reeds hierboven geme-
moreerd, positief op werd gereageerd.
De stelling met de vraag of een lokale
sportraad kan zorgen voor onder meer
nieuwe vormen van sportbeheer,
schiep nogal wat verwarring in de
zaal, behalve bij wethouder Peter Glas-
bergen. Die stelde duidelijk dat het be-
heer van sport accommodaties een
taak is die NIET bij een sportraad
thuis hoort. Hij zei daarover: ‘De ge-
meente is momenteel druk bezig met
een afrondende inventarisatie van alle
gemeentelijke eigendommen op het
gebied van sport, buurtcentra, zwem-
baden en dergelijke. Wij hopen in de
loop van het volgend jaar te kunnen
aangeven welke beleidslijn we gaan
volgen en wat wij willen met al die
gemeentelijke eigendommen’, aldus
wethouder Peter Glasbergen.

Overigens heeft de gemeente Bronck-
horst een uitvoerige nota over de gehe-
le sportraad materie opgesteld. Een
nota die deze avond aan de clubs werd
overhandigd en die dus nog niet be-
studeerd kon worden. De afgevaardig-
den gaven aan dat zij deze nota eerst
met de achterban willen bespreken.
Uiteindelijk werd besloten dat alle
sportclubs (ook die deze avond niet
aanwezig waren) de notulen van deze
vergadering alsmede een formulier
krijgen toegestuurd, waarop zij kun-
nen reageren en kandidaten kunnen
aandragen voor een nieuw te vormen
werkgroep die samen met de gemeen-
te en met ondersteuning van de Gel-
derse Sportfederatie, de definitieve
aanzet zal geven tot de oprichting van
een sportraad c.q. sportadviesraad.
Wethouder Glasbergen: ‘Op basis van
de reacties die we vanuit jullie binnen
krijgen, rapporteren wij zo snel moge-
lijk terug’.

Wel nog eerst overleg met de achterban

Sportclubs in Bronckhorst in principe 
voorstander sportraad c.q. sportadviesraad

Wethouder Peter Glasbergen was dinsdagavond aangenaam verrast door
de grote opkomst van afgevaardigden van de sportverenigingen die de ge-
meente Bronckhorst rijk is. De insteek van deze bijeenkomst in het dorps-
centrum te Vorden, was om te onderzoeken of er binnen de clubs een
draagvlak is te vinden voor het oprichten van een sportraad. Nog voor de
gemeentelijke herindeling is er al in 2004 een initiatiefgroep in het leven
geroepen, die mede door het grote aantal sportclubs dat de huidige
gemeente Bronckhorst rijk is (circa 160) zich sterk heeft gemaakt voor de
oprichting van een sportraad. Een initiatief dat door het gemeente-
bestuur werd onderschreven.

Forum met Peter Glasbergen

In een periode van vier weken bezocht
de werkgroep het grootste gedeelte
van de inwoners van Steenderen. 

Huis-aan-huis werden in een persoon-
lijk gesprek de punten van de enquête
met de bewoners doorgenomen. Uit
deze gesprekken kwamen overduide-
lijk de volgende punten naar voren:

· Alle geënquêteerden vonden de be-
reikbaarheid van de gemeentelijke
diensten zeer   ontoereikend. Het
openbaar vervoer rijdt maar eens
per twee uur; een taxi is voor velen
te kostbaar en de hulp van derden
inroepen wordt als zeer belastend
ervaren.

· Alle ondervraagden waren van me-
ning dat er in Steenderen (en in de
andere kernen van onze gemeente)
een loket voor de gemeentelijke
diensten moet komen. 

· Veel - vooral oudere - inwoners uit-
ten hun ongenoegen m.b.t. de slech-
te toestand van de trottoirs. Een van
de ouderen nam ons mee naar de
stoep voor het blok seniorenwonin-
gen waar ze woont en maakte ons
attent op de schots-en-scheef liggen-
de tegels (zie foto). "Mijn dochter
maakt zich zorgen, omdat ze bang
is dat ik een keer zal vallen door
zo'n ongelijk liggende stoeptegel",

verzekerde deze vrouw ons. Ook de
slecht verzorgde groenvoorziening
is voor velen een doorn in het oog.

· Het openbaar vervoer wordt als on-
toereikend ervaren; de huidige
dienstregeling volstaat niet en men
maakt zich over het algemeen zor-
gen over een verdere afbraak van
het openbaar vervoer in deze regio.

· Velen waren van mening dat er een
grote behoefte is aan betaalbare
(starters)woningen wil Steenderen
niet verder vergrijzen. In de huidige
situatie zit er voor jongeren uit
Steenderen niets anders op dan ge-
dwongen elders naar een betaalbare
woning uit te zien. Gecombineerd
met de teruglopende middenstand
dreigt Steenderen een "slaapdorp" te
worden waar de inwoners de kans
lopen te vereenzamen door het ont-
breken van  z.g. "sociale contactgele-
genheden" (winkels, cafe's e.d.)

· Tot slot gaven vele inwoners aan
bang te zijn dat in de -nabije- toe-
komst voorzieningen als de biblio-
theek en het zwembad zouden kun-
nen verdwijnen uit hun dorp.

De SP- werkgroep Bronckhorst zal de
uitkomsten van deze enquête voorleg-
gen aan het gemeentebestuur in de
hoop dat de gemeente er serieus aan-
dacht aan zal besteden.

SP- Bronckhorst benadert gemeente
over uitslag enquête Steenderen
In de achter ons liggende zomermaanden heeft de SP- werkgroep Bronck-
horst de inwoners van Steenderen gevraagd hun mening te geven over het
functioneren van onze nieuwe grote gemeente. Om tot een goed beeld te
komen had de werkgroep een enquêteformulier opgesteld met een aantal
vaststaande items en daarnaast ruimte voor algemene opmerkingen.

FAMILIEBEDRIJF
In de fabriek van familiebedrijf HCI in
Hengelo worden prefab betonelemen-
ten gemaakt voor de woningbouw, uti-
liteitsbouw, de agrarische sector en de
weg- en waterbouw. Ook levert HCI
kant-en-klare betonnen transforma-
torhuisjes. Aannemers en bouwbedrij-
ven in heel Nederland weten HCI te
vinden voor hun  projectmatige pre-
fab betonproducten.

NIEUWE MEDEWERKERS
HCI bestaat uit Betonindustrie HCI en
BouwCenter HCI, met in totaal ruim
150 medewerkers. Door de uitbreiding
van de fabriek tot 6.600 m2 zoekt Be-
tonindustrie HCI nieuwe medewer-
kers voor vele verschillende functies.
Voor het bedrijfsbureau is HCI op zoek
naar technisch tekenaars, werkvoorbe-
reiders, kostendeskundigen en com-
merciële medewerkers voor in- en ver-
koop. De productieafdeling moet aan-
gevuld worden met een bedrijfsleider,
een reparateur, productiemedewer-

kers, mallenmakers, wapeningsvlech-
ters, heftruckchauffeurs en kraanma-
chinisten. Bij voorkeur wordt gezocht
naar mensen met ervaring. Er zijn
echter ook in- en externe opleidings-
mogelijkheden. 

SOLLICITEREN
Om de sollicitatieprocedure te verge-
makkelijken, is er een speciale sollici-
tatiebalie ingericht. Hier kan men vra-
gen stellen over de functies, een solli-
citatieformulier afhalen of eventueel
direct solliciteren. Uiteraard kan men
ook schriftelijk solliciteren of vrijblij-
vend een afspraak maken. Meer infor-
matie is te vinden op de speciale web-
site www.openbanendag.nl

Zaterdag 11 november in Hengelo (Gld.)

Open Banendag bij Betonindustrie HCI
Om te voldoen aan de groeiende vraag uit de bouwsector gaat Betonindus-
trie HCI in Hengelo (Gld.) haar productiecapaciteit uitbreiden. Hierdoor
ontstaat een aantal vacatures. Daarom organiseert HCI op zaterdag 11 no-
vember a.s. een speciale Open Banendag. Tijdens de Open Banendag kun-
nen belangstellenden een rondleiding volgen langs de vele productie-ac-
tiviteiten en demonstraties, waaronder een demo 'zelfverdichtende beton
storten'. Op deze wijze kan men meteen de prettige werksfeer in het be-
drijf ervaren.

SOCII
Onder mooie weersomstandigheden
en een goede publieke belangstelling
werd Socii -FC Zutphen gespeeld. In
het begin waren de gasten beter in het
veldspel wat gezien de stand op de
ranglijst ook verwacht mocht worden.
Na 20 min kwam de bal via de lat te-
rug het veld in en werd ingeschoten 0-
1. In de 65 min werd het met een beste
vrije trap zelfs 0-2 ondanks dat leek So-
cii beter in de wedstrijd te komen.. Het
harde werken en met veel inzet spelen

werd eindelijk beloond met een goede
pegel maakte Johan Riefel de 1-2. Er
werden nog vele kansen gecreëerd
maar de bal wilde er niet in maar na
een ouderwetse solo van Robert Kor-
negoor die werd gevloerd tussen de be-
ruchte lijnen zat er voor de zeer goed-
leidende scheidsrechter niks anders
op dan de bal op de stip te leggen. Jan
Willem Krijt meld zich graag voor zo'n
karweitje en schoot strak de 2-2 in. 

Tot aan de laatste fluit had Socii het
betere van het spel en mocht uiteinde-
lijk Zutphen nog blij zijn dat ze nog

een punt meenamen Deze uitslag is
natuurlijk goed voor het zelfvertrou-
wen zodat ze a.s. zondag met een goed
gevoel Spijk Vooruit thuis kunnen ont-
vangen aanvang 14.00 uur.

VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Klarenbeek 3: 0-2
Socii 3 - DVC 26  9
4-2; Erica ''76 6 - Socii 4: 0-5
Socii 5 - H.C. ''03  6: 3-1

PROGRAMMA 12 NOVEMBER
Be Quick Z 5 - Socii 2; PAX  7 - Socii 3;
Socii 4  vrij; Vorden  5-Socii 5

Vo e t b a l
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Bij ons Achterhoekers immer kippen-
vel wanneer koren (denk bijvoorbeeld
aan het Vordens Mannenkoor) over
‘Ons Gelderland’ zingen. Het Gelders
volkslied met strofen zoals ‘waar in
het groen kastelen statig rijzen’. In
Vorden met zijn (intussen) negen kas-
telen wordt men bij het horen van dit
volkslied ‘warm van binnen’, de Vor-
denaar is trots op zijn kastelen en
landhuizen en eigenlijk willen we
daar alles over aan de weet komen. Er
zijn diverse publicaties over versche-
nen. Schrijfster Martine Letterie heeft
met haar kinderboeken over ‘Berend
van Hackfort’ Vorden landelijk op de
kaart van de ‘kastelen’ gezet. De jaar-
lijkse Berenddag in augustus trekt
veel bezoekers die onder de indruk
zijn van bijvoorbeeld het statige kas-
teel Vorden.

Over dit kasteel en in het bijzonder
over het naast gelegen landhuis ‘De
Konijnenbult’, over zijn eigenaars en
zijn vroegere bewoners, daar gaat het
boek over dat vorige week van de per-
sen is gerold. De schrijver Gerrit Ems-
broek (64) geboren en getogen Vorde-
naar en sinds 1976, samen met zijn
vrouw Marcelien, eigenaar en bewo-
ner van ‘De Konijenbult’ heeft er ruim
3000 manuren in gestopt om alles
over de vroegere bewoners en hun
doen en laten te weten te komen, een
verhaal over dat bijzondere hotel op
de bult. Inderdaad in vroeger jaren
een hotel met veel mystiek omgeven.
Gerrit Emsbroek daarover: ‘ Het hotel
was met name in de periode 1931-1945
taboe voor Vorden. Wel werd het hotel
landelijk via advertenties ‘ aanbevo-
len’ om er vakanties door te brengen.

Voor de Vordenaar bleef het ‘onbe-
kend terrein’, men kwam daar niet, er
hing een waas van geheimzinnigheid
omheen. Kinderen die vanaf de Leuke
naar de school in Vorden liepen, kre-
gen van hun ouders te horen dat, wan-
neer zij langs De Konijnenbult kwa-
men, zij naar rechts moesten kijken’
(want daar stond het hotel) , zo zegt
Gerrit Emsbroek. Het ontstaan van De
Konijnenbult, het geheimzinnige, het
mystieke werd door hem als volgt om-
schreven: ‘ Korte tijd nadat de eigen-
aar en bewoner van kasteel Vorden,

Willem Francois Emile baron van der
Borch tot Verwolde, heer van Vorden,
in 1925 een woning op de bult bij zijn
kasteel bouwde, beëindigde de plaat-
selijke wijkverpleegster haar functie.

Zij verliet haar huurkamer in het dorp
en ging op De Bult wonen als pension-
houdster. Daarmee werd in het Ach-
terhoekse achtkastelen- dorp voeding
gegeven aan een al vijf jaar oud ver-
moeden over een bijzondere relatie
tussen haar en de baron. De aanvanke-
lijk kleine pensionwoning werd kort
daarna verbouwd tot een hotel met elf
kamers. Het kende meteen een merk-
waardige menging van beslotenheid
en openbaarheid. Toen in 1931 de rela-
tie abrupt werd verbroken, volgden de
jaren dertig met twee Duitse zusters
als uitbaatsters en de oorlogsperiode
met een Duitse oriëntatie in en om
Hotel De Konijnenbult’.

Waarom dit boek? Gerrit Emsbroek:
‘Toen ik de Konijnenbult had gekocht
ben ik mij gaan interesseren over het
ontstaan en de vroegere bewoners. In-
teresse over de bewoners van kasteel
Vorden. Vroeger werd er enorm tegen
kasteelheren opgekeken. In dit boek
leer je de familie van der Borch tot Ver-
wolde kennen. Wat blijkt, gewone nor-
male mensen met veel drama’ s in
hun leven. Nu het boek klaar is heb ik
een voldaan gevoel. Het schrijven vond
ik meer dan de moeite waard. Ik ben
met veel mensen in contact gekomen
die bereid bleken om over hun leven te
vertellen, allemaal zeer boeiend’, zo
zegt Gerrit Emsbroek.

Nu de klus is geklaard en het boek van-
af volgende week bij de boekhandel
verkrijgbaar is (o.a. bij de Bruna in Vor-
den) is voor Gerrit Emsbroek de vol-
gende ‘episode’ in zijn leven aangebro-
ken. Zegt hij: ‘ Ik heb nog diverse plan-
nen. Zo wil ik in boekvorm de familie
geschiedenis van de Emsbroek’ s vast-
leggen. Zowel wat de ‘Gems-tak’ als de
‘Empo- tak’ betreft. Daarnaast wil ik
nog meer ‘familie’ geschiedenis vast-
leggen. Een verhaal over het ontstaan,
de families e.d. van acht ‘bijzondere
woningen’ in Vorden. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan huis Midwijck (de huidi-
ge apotheek), de Elshof, Hotel Bakker.

Beschouw het maar als een kapstok
waar je de Vordense geschiedenis aan
ophangt. Ik ben dan ook absoluut niet
bang dat, nu het boek over De Konij-
nenbult klaar is, ik in een zwart gat
val’, zo zegt Gerrit Emsbroek lachend.

Boek over 'De Konijnenbult' thans in de boekhandel verkrijgbaar

Gerrit Emsbroek wil nog meer 
Vordense familiegeschiedenis vastleggen

Het is nog niet eens zo lang geleden dat, wanneer de Achterhoek in Neder-
land ter sprake kwam er met name in het westelijk deel van ons land min-
achtend over werd gesproken. Men vond het maar een achter gebleven ge-
bied! Gelukkig is dat een gepasseerd station. Vele westerlingen komen
naar hier, kopen er een woning en willen vervolgens nog lang en gelukkig
in dit lommerrijke gebied wonen. ‘Onze’ boerenrockgroep Normaal heeft
er veel toe bijgedragen om het imago van de Achterhoek in positieve zin
te verbeteren. En wat te denken van de ‘superboeren’ van voetbalclub De
Graafschap, in heel sportminnend Nederland alom bekend!
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Een olden boom en olde mensen,
d’er kump een eind an. In Zelhem
en in Vorden twee olde beume in
het centrum, ze hebt eurn tied ge-
had. Allenig umdat ze old waarn
worden ze nog mooi gevonden.? Ja-
orn terugge hebt ze ok al is 15000
verknooit an ne boom in Vorden..
Onzin natuurlijk. In heel Bronck-
horst staot enorm vulle olde beume
dee eur tied hebt gehad. Er is te wei-
nig jongs angeplant. Een mense dat
old wordt, ja dat is wat anders ,die
hebt wat te vertellen, die hebt een
verleden en allicht ok wat bete-
kend. Beume? 

Ja tegenswaordig praot ze met beu-
me en verbeeld ze zik dat er kracht
uutgeet van zonne boom. Iej kunt
natuurlijk van alles prakkezeern
rond ne boom. Dat er vrogger be-
roemdheden onder hebt zitten uut-
rusten en zo mear. Ok groten on-
zin, want die vroggere beroemdhe-
den waarn net mensen as iej en ik-
ke, met grote en kleine ondeugden.
Wat is dat toch dat ze kost wat kost
olde beume wilt opknappen? Ze
zaagt er van alle kanten an zodat er
soms wat kale geraamten blieft sta-
on en dan geleuft ze dat de boom
wel wear tut leaven kump. En dan
,een paar jaor later is ’t toch ge-
beurd en mot er een jongen boom
en liefst al ne groten duurn, veur in
de plaatse kommen. ’t Is mooi um
te zeene ho in ’t bos een olden
boom plat geet en al rap plaats-
maakt veur een jong ding dat allan-
ge stond te wachten in de schaduw.

Biej ons mense is het neet anders.
Maor wie geleuft as mensen meest-
al dat het neet is afgelopen ai dood
gaot en ummevalt. Kardinaal Simo-
nis gaf eerlijk too datte d’er verle-
gen met is. Ze hebt een beuksken
gemaakt ‘Licht aan de horizon’.Ik
wil dat nog leazen maor verwacht
er neet vulle van. D’r bunt zo vulle
meningen onder de leu. Ho denk
iej dat het zal gaon naodat wie um-
mevalt? 

De karken blieft angstvallig op de
vlakte. Zonne boom dat is makke-
lijk zat. An kachelholt en uut de ei-
kels de beukenootjes bunt allange
wear niejen gegreuit. En wie mense
vandage de dag? De karken meent
dat wie de biebel mot leazen en da-
orin troost en zekerheid kunt vin-
den. Maor vanuut de biebel kun iej
alles bewiezen wai zelf geleuven
wilt. Kardinaal Simonis weet ok
van een greuijend geleuf in een we-
dergeboorte (Relncarnatie) Dat een
mense ne herkansing krig en ne
slechterik neet kansloos verloren
geet. Hel en verdoemenis zo de kar-
ke dat learn.

Volgens de kardinaal is dat een
vlucht.Ja dat zal dan wel. Miljarden
mensen op onze earde bunt dan op
de vlucht en geleuft in een nieuw
begin. Het verhaal van ons christen-
dom zol helemaol onderuut gaon
wanneer de karken accepteern dat
wie meerdere leavens hebt. De kar-
dinaal zeg ok niks oaver al die hon-
derden mensen die al op de rand

van de dood waarn en toch terug
kwammen, maor er wel duudelijk
een verhaal oaver hebt en daordeur
een totaal ander beeld kregen van
de dood, d’r neet bange mear veur
bunt. In feite zeker weet dat de
dood neet besteet. Dat het een ge-
weldige bevrijding kan wezzen
veur vulle mensen wannear iej old
en versletten bunt en niks mear
geeft umme oew bestaon. Dat de
karken vake blieft steaken in de ol-
de denkbeelden en gedachten. Vul-
le leu denkt an ne grote fam. vizite,
een terugzien, in het hiernamaols
zo straks. Dat spruk de kardinaal
neet zo an. 

Van olds bunt wie gewoon in no-
vember, stille te staon biej een graf
met wat er nog an resten is Better
liekt het mien te geleuven in de
kracht van de geest die nooit oplost
maor zich verder ontwikkeld. Ge-
lukkig veur vulle mensen dat er
een eind an kump. Het kan een
veurtgang wezzen ai daor an too
bunt en in een volgend bestaon
met wear nieje mogelijkheden
kunt beginnen. 

De karken en de preakebuuls hebt
het er moeilijk met in modern
Bronckhorst. Graag wilt ze de olde
beume de bekende zekerheden be-
waarn, met wat snoeien hoopt ze
dat ze wear uutloopt met jong lot
en wilt ze graag veurkommen dat
ze ummevalt.

De Baron van Bronckhorst

Gesproken werd ook over de plannen
voor het komende seizoen waarin bij-
zondere aandacht zal worden besteed
aan het thema: Cuypers op de Kranen-
burg. 

Het blijkt namelijk dat er maar liefst
zes door deze zeer bekende bouwheer
ontworpen projecten op Kranenburg
te vinden zijn, waaronder natuurlijk
vooral de Antoniuskerk, die ook als
rijksmonument is geregistreerd. 

Een groep deskundigen werkt aan een
plan om het komende, speciaal aan
Cuypers gewijde jaar, op passende wij-
ze te vieren. 

Goed nieuws was ook dat er wordt ge-
werkt aan een nieuw klankbeeld 'Het
verhaal van Antonius', dat vanaf het
komende seizoen zal worden ver-
toond.

Intussen zijn eind oktober de groepen
Vormgeving en Techniek begonnen
met de verwijdering van de beelden in
de kerk om weer het evenement 'Kerst
op de Kranenburg' op te gaan bouwen. 

Maar liefst vierhonderd kerststallen
en -groepen, verzameld door me-
vrouw Tim Bottema in Bilthoven, zor-
gen straks voor een gloednieuwe pre-
sentatie die vanaf vrijdag 8 december
a.s. ieder weekend in december te be-
wonderen zal zijn. 

'Kerst op de Kranenburg' is voor de ve-
le duizenden bezoekers dan een stijl-
volle manier om het feest van Christus
geboorte te vieren.

Kortom: ook in het zevende seizoen
sinds de start van het museum in 1999
is er volop activiteit en enthousiasme. 

Het bestuur van de Stichting vond het
dan ook een goed idee om met alle
vrijwilligers dit jaar eens samen ken-
nis te maken met het onlangs geluk-
kig weer geopende restaurant 'Papa
Beer' aan de overkant (voorheen
Schoenaker). 

Het werd een genoeglijke en voortref-
felijk smakende wok-maaltijd die door
het jonge echtpaar Huis in 't Veld en
hun medewerksters vakkundig was
verzorgd en door alle aanwezigen dan
ook zeer werd gewaardeerd.

Museumvrijwilligers vierden
Allerheiligen
Het is al zes jaar een goede gewoon-
te: de vrijwilligers die het 'Museum
voor Heiligenbeelden' in de Anto-
niuskerk op de Kranenburg te Vor-
den in stand houden, vieren elk
jaar op 1 november heel toepasse-
lijk het feest van Alle(r)heiligen.
Elk jaar komen ze bij elkaar en is
er een activiteit met een feestelijk
tintje. 

Dat is nodig voor het versterken van
de onderlinge band en om aan het
eind van het zomerseizoen nog eens
wat dingen te evalueren. 
Meer dan vijftig vrijwilligers luister-
den naar een korte samenvatting van
voorzitter Bart Hartelman van de
Stichting VKK. 

Het was een goed seizoen, want er wa-
ren ruim vijfhonderd meer bezoekers
dan vorig jaar mede door het prachti-
ge paginagrote verhaal in 'de Tele-
graaf' vlak voor Pasen. En dankzij ook
het thema 'Kind in de kerk'.
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NIEUWE HOMEOPATHIE
De laatste jaren waait er een frisse
wind door de homeopathische we-
reld met een vernieuwende kijk en
een andere insteek dan de 200 jaar
tevoren. Niet het aloude principe
van gelijksoortigheid staat hierin
centraal, maar wel het in beweging
brengen van een fundamentele ver-
storingslaag door zgn. antwoord-
middelen te geven. Dit zijn genees-
middelen die in staat zijn een pro-
bleem direct dynamisch te maken,
in beweging te brengen. Maar dan
niet vanuit het aloude beperkte  ka-
der, maar vanuit een groter perspec-
tief waarin het oude patroon bezien
kan worden, inzichtelijk kan wor-
den en kan uitdoven. Het draagt bij
aan een wezenlijke verandering van
de mens door een wezenlijke dyna-
mische impuls te geven aan de ont-
wikkeling van die persoon. Doordat
de ik-kracht wordt versterkt komt
het "ware' ik van de mens meer tot
ontplooiing. Gezien de mooie ont-
wikkelingen die er plaatsvinden bij
de mensen die met deze geneesmid-
delen zijn behandeld, ben ik zeer
verheugd hierover verslag te doen
in deze column. 

BASISVERTROUWEN
Als homeopaat is het belangrijk om
tijdens een consult een goed beeld
te krijgen van de klacht waarmee ie-
mand komt, de directe reden van
het bezoek dus. Maar net zo belang-
rijk is de persoon zélf: wat is er ken-
merkend voor deze persoon in bijv.
zijn doen en laten, karakter, stofwis-
seling, gedachtenpatronen etc. Wie
is die persoon, wat houdt 'm bezig
en houdt dit verband met de klach-
ten? Een thema wat veelvuldig tij-
dens consulten naar voren komt is
een gebrek aan basisvertrouwen,
aan basisveiligheid. Voor veel men-
sen, jong en oud, man of vrouw, is
het moeilijk om te staan voor wie je
bent, om dát uit te dragen wat jij

werkelijk vindt, met je hele wezen.
De wereld om je heen voelt niet vei-
lig genoeg -een paar mensen uitge-
zonderd- om te laten zien wie je
bent. Dit uit zich bijv. in aangepast
gedrag, want wat zal een ander er
van zeggen, of wat als je het zelf
even helemaal niet meer weet en
met je mond vol tanden komt te
staan? Dit gebrek aan basisvertrou-
wen wordt door zó veel mensen ver-
woord, en blijkt met zó veel klach-
ten een samenhang te hebben, dat
het een bijna universeel thema
blijkt te zijn, alsof het hoort bij de
mens….. 

BASISMIDDELEN
Dit gebrek aan basisvertrouwen heb
ik in veel gevallen met sprongen
zien verbeteren met behulp van een
vijftal basismiddelen, aardmidde-
len. Homeopathische geneesmidde-
len dus die hiaten kunnen helpen
opvullen en beperkingen kunnen
helpen overwinnen. In de loop van
een aantal maanden ontstaat er een
enorme groei, ontwikkeling in die
persoon. Het is prachtig om getuige
te zijn van een proces waarin ie-
mand een veranderingsproces in
handen neemt en het oude beper-
kende beeld kan loslaten, soms zelf
alsof dat oude er nooit geweest was.
Dat is prachtig om vanaf de zijlijn te
zien gebeuren. Telkens komt ie-
mand dus in zijn eigen kracht te-
rug, en gaat hij of zij weer opnieuw
beschikken over de eigen capacitei-
ten die er altijd al waren, maar die
zich niet konden ontplooien. De
zelf-beperking wordt opgeheven.
Het afgescheiden zijn van de eigen
capaciteiten, dié barrière wordt
doorbroken, desintegratie wordt op-
geheven. Dan is er sprake van helen:
het opnieuw verbinden van dat wat
afgescheiden was.Frappant is hoe-
veel klachten er verminderen of
zelfs verdwijnen als iemand sterker
in zijn schoenen komt te staan, een

beperkend zelfbeeld kan loslaten en
zijn capaciteiten beter kan inzetten.
Ter illustratie noem ik een aantal
veranderingen die plaatsvonden na
één of meer van deze basismidde-
len: Hoofdpijn en migraine verdwe-
nen vrijwel volledig na het vaker
durven uiten van onvrede; Een pro-
bleem met overgewicht was geen
probleem meer na meer zelfaccep-
tatie.; Angst- en paniekaanvallen
werden veel laconieker ervaren, en
hadden geen ontwrichtend effect
meer op de personen in kwestie; Ec-
zemen verdwenen nadat ervaren
kon worden een volwaardige plaats
in de wereld te hebben; Hyperventi-
latie verdween nadat het besef was
ontstaan een heel groot deel van
het leven zélf te kunnen bepalen;
Autorijdangsten hadden nauwelijks
nog impact doordat mensen bij
zichzelf konden blijven tijdens de
angst en er niet door overspoeld
werden; Veel mensen meldden niet
meer het gevoel te hebben dat 'ie-
dereen' naar hen kijkt in gezel-
schappen na verschillende aard-
middelen, wat als een bevrijding
werd ervaren. Daar waar de 'oude'
homeopathie aan de hand van een
bijna wiskundig systeem een pas-
send geneesmiddel bij de klacht
zoekt, daar geeft de nieuwe home-
opathie een impuls aan dát wat wer-
kelijk ten grondslag ligt aan de
klacht. Dit gebeurt door de klacht
in een veel groter kader te bezien en
daar op in te spelen met krachtiger
geneesmiddelen die ook op dit ni-
veau een werking kunnen hebben.
Tot de volgende keer. Dan zal ik uit-
gebreider ingaan op een van de ba-
sismiddel uit de reeks van vijf.
Frans Quirijnen Klassiek Home-
opaat, NVKH geregistreerd - vergoe-
ding door zorgverzekeraars. Ge-
zondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld.
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76.

  

Gelderland 1900-2000 laat zien dat de
provincie drastisch veranderde in de
twintigste eeuw. Het landschap ging
op de schop. Wegen, spoorlijnen en
bruggen trokken nieuwe lijnen door
de provincie. 

Dorpen en steden breidden zich uit.
Het leven van de Gelderlanders kreeg
een andere kleur en een andere vaart.
Grote (inter)nationale verschijnselen

als crisis, oorlog, wederopbouw en Eu-
ropese eenwording hadden hun in-
vloed in Gelderland. Maar voor de in-
woners waren lokale en regionale ge-
beurtenissen minstens zo belangrijk:
de komst van een nieuwe fruitveiling,
de sluiting van het plaatselijke zieken-
huis of een dreigende overstroming. 

Gelderland 1900-2000 is gelllustreerd
met zo'n zeshonderd afbeeldingen en
bevat een DVD met historisch filmma-
teriaal. Dit boek vormde direct de aan-
leiding voor het organiseren van het
Festival Gelderland 1900-2000. 

Gelderland 1900-2000 is gemaakt in
opdracht van de provincie Gelderland
en wordt uitgegeven door Waanders
Uitgevers in Zwolle. 

De uitgave is tot stand gekomen in sa-
menwerking met het Gelders Archief
te Arnhem. 624 pagina's, 22 x 28 cm.
200 kleurenfoto's en 400 zwart-wit fo-
to's gebonden.

Gelderland 1900 - 2000
Honderd jaar in honderd verhalen
Dit nieuwe boek schetst de geschie-
denis van één eeuw Gelderland, nu
eens niet als een doorlopend ver-
haal, maar in honderd korte, toe-
gankelijk geschreven hoofdstuk-
ken. Elk hoofdstuk start met een
concrete gebeurtenis ergens in de
provincie, om van daaruit iets te
vertellen over de bredere histori-
sche ontwikkelingen. Op die ma-
nier wordt zowel de eigenheid als
het universele karakter van de Gel-
derse geschiedenis in beeld ge-
bracht.

De jaarlijkse hobbybeurs in Vor-
den wordt dit jaar gehouden op
zondag 12 november a.s. in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te
Vorden. 

Op deze beurs is dit jaar heel veel
nieuws te zien, waaronder: beton-
broekjes, poppenkleertjes, borduren
op handoeken en diverse baby artike-
len, pergamano, houtbranden, 3D
kaarten, eigen gemaakte kaarsen en

Diny te Lintelo, kinderkleding, edelste-
nen, warmte zakken, enz.
U kunt hier leuke kado's vinden voor
de sinterklaas. Zelfs een poppenhuis
voor de meisjes en voor de jongens
een boerderij of wilt u een bolderkar
zelfs dat kan op de beurs. 

De beurs is ook voor rolstoelgebrui-
kers en begint om 10.30 tot 17.00 uur.
Voor verdere inlichtingen www.hobby-
beurs.organiseert.nl of (0573) 49 12 61.

Hobbybeurs Vorden

De 41-jarige Ingrid Bongers heeft voor-
dat ze salon Palenka opende enkele ja-
ren in een natuurwinkel gewerkt
waar kruiden en etherische oliën haar
passie waren. Omdat de Ruurlose
graag met mensen, kruiden en etheri-
sche oliën werkt heeft ze daar nu een
prachtige combinatie van gemaakt in
haar salon. Bongers: "Nu onze maat-
schappij steeds drukker en gejaagder
wordt, en de mensen daardoor in de
stress raken, is het een weldaad voor li-
chaam en geest om even de boel de
boel te laten en om aan ons zelf te
gaan denken. En dat kan bij uitstek in

mijn nieuwe salon." Naast sabaaydi- en
hotstonemassage verzorgt Ingrid ook
ontspanningsmassages, scrubbehan-
delingen, klei- en leem behandelin-
gen, cellulitisbehandelingen en -ku-
ren, gelaatsbehandelingen, voetver-
zorging en beschikt ze over een unie-
ke Thaise kruidenstoomcabine. Ingrid
heeft voor al deze behandelingen een
hydraulische massagetafel geplaatst
in haar sfeervol ingerichte salon. Sa-
baaydimassage is een vorm van massa-
ge met kruidenstempels en olie. Deze
stempels zijn gevuld met geneeskrach-
tige kruiden. "De massage brengt ver-

lichting bij spierpijn, jicht, spierdystro-
fie en bevordert het afvoeren van afval-
stoffen bij het verzuren van het li-
chaam. Ook helpt het bij het afvallen
en geeft het een reinigend effect op de
organen. Ook werkt het aderwand ver-
sterkend en preventief voor een ge-
zond lichaam", zo verklaart Ingrid.
Hotstonemassage is een massage met
warmen stenen van ongeveer 45 gra-
den. Ingrid: "Eerst worden een aantal
stenen op het lichaam geplaatst. Deze
laten het lichaam wennen aan de
warmte en geven een ontspannend ge-
voel. Vervolgens wordt het lichaam in-
gesmeerd met massageolie waar een of
meerdere etherische oliën aan zijn toe-
gevoegd zodat de stenen goed over de
huid kunnen glijden. Door deze com-
binatie van warmte en beweging ko-
men we dieper in het spierweefsel wat
de massage effectiever maakt. Een
hotstonemassage draagt hiermee bij
aan een positief zelfherstel van het li-
chaam. Tevens voert het afvalstoffen
af, het helpt het lichaam te ontgiften,
het stimuleert de organen en het
brengt het lichaam in balans. Kortom,
deze massagevorm is vooral geschikt
bij spanningen, stress, fibromailgy, ge-
wrichtsproblemen zoals reuma en ar-
trose, een slechte spijsvertering of een
slechte doorbloeding. Maar zeer zeker
ook voor mensen die eens lekker wil-
len genieten van de weldaad van de
hotstonemassage." Alle behandelingen
en arrangementen kunnen in overleg
met Ingrid aangepast worden. Ook be-
schikt de Ruurlose over cadeaubon-
nen die geschonken kunnen worden.
Voor meer informatie over Salon Pa-
lenka, Batsdijk 5, 7261 SN Ruurlo, tel.
(0573) 45 39 21, fax (0573) 45 46 68
zie: www.salonpalenka.nl

Ingrid Bongers opent Salon Palenka 
Ruurlose gespecialiseerd in sabaaydi- en hotstonemassages

Onder grote belangstelling heeft Ingrid Bongers uit Ruurlo vorige week
donderdag haar salon Palenka aan de Batsdijk geopend. Ingrid Bongers is
gespecialiseerd in Sabaaydimassage en Hotstonemassage.



Herensociëteit voor 55-plussers

Bijna 15 jaar seniorenbiljart in Hyndendael

Alweer bijna 15 jaar geleden, op 22
januari 1992, werd er door enkele
ouderen een biljartclubje opgericht
omdat er voor 55-plussers weinig te
doen was in de toenmalige gemeen-
te Hummelo en Keppel. Het betrof
een initiatief van onder andere
Geurt van de Kuit, een bewoner van
Hyndendael, en oud-wethouder
Derk Besselink. 
Aanvankelijk bestond de groep uit
10 man en nam Derk de rol van
hoofdcoördinator op zich. In 1994
nam Gerrit Lusink deze rol van hem

over en hij doet dat nog steeds met
veel plezier. De club is inmiddels uit-
gegroeid tot 54 man, waarvan de
oudste 93 is en de jongste ‘pas’ 62.
Vreemd genoeg is er maar één bewo-
ner van Hyndendael betrokken bij
het biljartgebeuren. Gerrit verklaart
dit als volgt: “Op Hyndendael wonen
voornamelijk vrouwen. De schaarse
mannen moeten biljarten leuk vin-
den én fysiek in staat zijn om het te
beoefenen”.
Het biljarten is een activiteit van
Stichting Welzijn Ouderen. Het is

geen biljartvereniging, maar meer
een sociaal gebeuren binnen een
club. Er zijn dan ook geen statuten
of voorschriften, maar alleen richt-
lijnen waaraan iedereen geacht
wordt zich te houden. De biljarters
zijn tenslotte te gast op Hyndendael.
Er wordt in onderling competitiever-
band gespeeld met groepen van zes
personen over 15 of 30 beurten. Elke
groep heeft een eigen coördi-
nator/leider. 
In het begin gaf Gerrit les aan twaalf
beginnende biljarters, waarvan er
inmiddels helaas al weer acht zijn
overleden. Het was altijd een gezelli-
ge boel en Gerrit haalde ook regel-
matig geintjes met zijn pupillen uit.
Zo kwam hij een keer tijdens het kof-
fiedrinken binnen als Sinterklaas
verkleed en deelde speculaas uit.
Een andere keer spelde hij de deel-
nemers wat op de mouw. Gerrit: “Ik
vertelde een keer aan de jongens dat
ik thuis ook een klein biljart had
aangeschaft en dat ze daar maar
eens een keer naar moesten komen
kijken. Het was echter een heel klein
miniatuurbiljart dat ik in het
midden van een lege slaapkamer
had neergezet. Je kunt je voorstellen
hoe beteuterd de serieus belangstel-
lende stond te kijken... En natuurlijk
mocht hij niets aan de anderen ver-
tellen totdat ze allemaal langs
waren geweest.”.
Op de feestavond van het tienjarig
bestaan werd geopperd om een
onderling toernooi te gaan organise-
ren, waarbij iedereen op zijn eigen
niveau zou kunnen meedoen. Zo
ontstond het ‘Libre-toernooi’. Rond
de kerstdagen wordt ‘10 van rood’
(Hummels voor ‘10 over rood’)
gespeeld, waarbij de winnaar en de
speler met de hoogste serie een

Jaarlijks bezoeken meer dan 20.000 mensen één van de reizigersspreeku-

ren van GGD Gelre-IJssel in
Apeldoorn, Deventer, Doetinchem
en Zutphen. Helaas gaan toch nog
veel mensen onbeschermd op reis.
Zij kunnen daardoor infectieziekten
oplopen, die met vaccinaties en
andere voorzorgsmaatregelen voor-
komen hadden kunnen worden. Bij
een bezoek aan het reizigersspree-
kuur van GGD Gelre-IJssel krijgt u de
vaccinaties toegediend, die zijn aan-
bevolen (of soms zelfs verplicht) voor
uw reisbestemming. De GGD-ver-
pleegkundige geeft daarnaast per-
soonlijk gezondheidsadvies, afge-
stemd op de eigen situatie en de reis-
bestemming. 
Op www.ggdgelre-ijssel.nl kunt u
vanaf nu online een afspraak
maken. Hiermee hoopt de GGD nog
meer reizigers te bereiken en op die
manier bij te dragen aan de gezond-
heid van reizigers tijdens hun ver-
blijf in het buitenland. 

Een biljartje leggen is op zich niet zo bijzonder natuurlijk, maar op
Zorgcentrum Hyndendael in Hummelo pakken ze het serieus aan.
Regelmatig wordt er door een groep van 54 deelnemers op vaste och-
tenden of middagen in competitieverband gebiljart. Een gesprek met
hoofdcoördinator Gerrit ‘Getman’ Lusink.

Tot en met 15 december wordt een aantal werken van fotograaf Jeroen
PF Willekens getoond in de etalage voor beeldende kunst aan de
Dorpsstraat 9a in Laag-Keppel.
Het autonome werk van Jeroen gaat over mannelijk naakt, desolate
omgevingen en de natuur. Veelal worden deze elementen gecombineerd
en komt de nadruk juist te liggen op het samenspel van de verschillen-
de thema’s. In zwart-wit foto’s speelt Jeroen vervolgens met het licht en
het effect daarvan op oppervlakken. Dit leidt in een groot deel van zijn
werk tot een sfeer die als intiem en ingetogen te karakteriseren is.
Jeroen heeft voor deze tentoonstelling enerzijds gekozen om een aantal
werken te tonen, waarin het element ‘mannelijk naakt’ gecombineerd
wordt met ‘desolate omgeving’ en ‘natuur’. Anderzijds is er ook een
meer abstract drieluik van een desolate locatie te zien.

In de Achterhoek en Liemers zijn relatief veel ondernemers actief met
de teelt van ‘klein fruit’. Die bedrijven houden zich bezig met de pro-
ductie en afzet van bramen, bessen, frambozen en aardbeien. Door
afzetvergroting en ketenontwikkeling liggen er ontwikkelingskansen.
Daarom onderzoekt het Plattelandshuis, samen met de ondernemers of
die verwachting juist is. Bij een gebleken vraag uit de markt is verder
investeren en verdere netwerkvorming en ontwikkeling van de keten
wellicht een noodzakelijkheid.. 

Vakantiegangers, reizigers, die een afspraak willen maken voor het rei-
zigersspreekuur van GGD Gelre-IJssel, kunnen dat voortaan doen via de
website van de GGD, www.ggdgelre-ijssel.nl

Mogelijkheden voor samenwerking
ondernemers ‘Klein fruit’

Jeroen Willekens in ‘Etalage
Achter het Raam’

Als eerste stap naar een mogelijke
ketenaanpak worden door Platte-
landshuis en LTO Noord Projecten
twee bijeenkomsten georganiseerd.
Doel is om samen met betrokken
ondernemers, knelpunten en kan-
sen te inventariseren en te bespre-
ken of er interesse is voor samen-
werking. 
Tijdens de bijeenkomsten zal een
aantal ondernemers dat in andere
delen van Nederland een dergelijk
proces heeft meegemaakt hun ken-
nis en ervaring delen. Zo vertelt Ton
Janssen op de eerste avond, van de
bekende telersvereniging Tasty-Tom,
hoe zij op aansprekende wijze als
telers de eigen positionering in de
markt versterkt hebben.
Alle ‘kleinfruit’ telers, inclusief
aardbeientelers, uit de regio worden
uitgenodigd voor twee bijeenkom-
sten in de Radstake bij Varsseveld.
De bijeenkomsten zijn op 15 en 21
november en beginnen om 19.30
uur.
Thema’s zijn knelpunten en kansen
in bedrijfsvoering, vermarkting van-
uit de kleinfruit-sector, onder-

nemerschap, schaalvergroting, ver-
sterking rendement, consumentge-
richte productie en afzet,  kwali-
teitsmanagement.
Informatie over de avonden vindt u
ook op Internet op www.plattelands-
huis.nl en www.ltonoordprojec-
ten.nl (doorklikken naar Gelder-
land). Opgeven voor deelname kan
via mail: whofstede@ltonoordpro-
jecten.nl of telefonisch via 0570-662
810.
Op de tweede avond zal het besluit
genomen worden of er kansen lig-
gen voor ketenaanpak en/of samen-
werking in de kleinfruit-sector. Als
die er zijn zullen drie vervolgbijeen-
komsten georganiseerd worden voor
het opzetten van een gezamenlijk
stappenplan.
In die vervolgbijeenkomsten zal met
behulp van experts in de kleinfruit-
sector stap voor stap bepaald wor-
den wat de gezamenlijke doelstel-
ling en kansen zijn voor het oppak-
ken van een ketenverkorting en/of
nieuwe keten en/of samenwerking
in de kleinfruitsector. 

Jeroen werkt bij voorkeur met de
meer traditionele fotografische
technieken: analoge opnamen op
film, zwart-wit en afgedrukt in
eigen doka op bariet papier (zilver
gelatine papier). Hij koestert dit vak-
manschap en wil met deze handge-
maakte werken mensen bereiken
die zijn beelden graag aan de muur
zien hangen. 
Jeroen is eind jaren ‘90 serieus
begonnen met de zwart-wit fotogra-
fie. Zijn technische kennis en kunde
heeft hij zich via een aantal cursus-
sen en vooral ook door autodidac-
tisch werken eigen gemaakt. De
meer expressieve kanten heeft hij
ontwikkeld door met andere foto-
grafen in werkbesprekingen tot uit-
wisseling van visies en ideeën te
komen. Het werk van Jeroen is al
vele malen tentoongesteld in groep-

stentoonstellingen van verschillen-
de fotografen in Nederland en
België en ook op solo-exposities in
Eindhoven, Weert, Den Bosch en
Istanboel. Af en toe werkt Jeroen in
opdracht, maar vaker is hij bezig
met zijn autonome fotografie en
verkoopt hiervan gelimiteerde
afdrukken.
Jeroen Willekens is in 1975 geboren
in Baarle-Nassau. Hij studeerde aan
de Technische Universiteit
Eindhoven. Hij werkt nu parttime,
in Eindhoven, als autonoom foto-
graaf en parttime in de wereld van
de techniek.

Kijk voor meer informatie over de
fotograaf en zijn werk op 
www.blighted.nl

Afspraak met reizigersspreekuur via internet
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wisselbeker krijgen. Na afloop van
de toernooien is er altijd een gezel-
lig samenzijn. De Hummelose ge-
moedelijkheid staat tenslotte bij de
club hoog in het vaandel.
Omdat veel biljarters elkaar alleen
tijdens deze twee toernooien zagen,
besloot Gerrit om ook nog een kop-
pelwedstrijd te organiseren, het
‘vierballentoernooi’. Bij dit toernooi
moeten de koppels proberen precies
100 punten te halen. De biljarters
worden naar niveau ingedeeld in
een A en in een B lijst. Ieder koppel
bestaat uit één persoon uit de A lijst
en één persoon uit de B lijst, zodat

ongeveer gelijkwaardige koppels
worden verkregen. 
Ondanks het feit dat er al 54 biljar-
ters zijn, is er zowel op de zaterdag-
morgen als de zaterdagmiddag nog
plaats voor een nieuwe groep.
Mocht u ook interesse hebben in
deze leuke sport, neem dan contact
op met Gerrit (0314-381002). Voor de
overige dagen geldt een wachtlijst.
Op de grote foto een deel van de
‘woensdagmorgenploeg’: Ep Schier-
boom, Dirk Nusselder, Gerrit
Smeitink en Marius te Hoonte. Op
de foto ontbreken Andries
Nusselder en Jan Schepens.



‘Een goede naober is beter dan een verre vriend’
Oprichting Dorpsraad 
Drempt, Hummelo en Keppel

Voorafgaand aan de verkiezing had
Rianne Boenink van VKK (Vereniging
Kleine Kernen) uitgelegd waarom
een dorpsraad voor de leefbaarheid
van de inwoners van belang is. Ze
vertelde over de ondersteuning die
VKK kan verzorgen. Speciaal noemde
ze de constructie van een dorpsraad
bestaande uit meerdere kernen. Wet-
houder André Baars onderstreepte

het belang van een goede communi-
catie in Bronckhorst  tussen inwo-
ners en bestuur. Het kleine kernen-
be-leid is volgens hem een belangrijk
beleidsterrein en een dorpsraad ver-
vult daar een belangrijke rol in. 
Henny Dokter gaf verslag van de acti-
viteiten van de werkgroep en noem-
de vele zaken die in de gemeenschap
spelen. Hij benadrukte dat leefbaar-

heid ‘mensenwerk’ is en dat alle
inwoners van de kernen bij het
gebeuren betrokken dienen te wor-
den.  Hij prees het enthousiasme
waarmee de werkgroep het karwei
heeft aangepakt. Speciaal bedankte
hij Jan Hoitink voor zijn inzet bij het
tot stand komen van de dorpsraad.
Er is meer dat de buren bindt dan
dat ze scheidt. Een goed initiatief
voor de inwoners van de voormalige
gemeente Hummelo en Keppel
binnen de gemeente Bronckhorst.
De officiële oprichting van de vere-
niging zal over twee maanden
plaatsvinden.

Op de foto het voorlopig bestuur en
werkgroepleden van Dorpsraad
DHK. Van links naar rechts: Henny
Dokter, Herms Bensink, Henk
Remmelink, Rikie Bergevoet, Jan
Hoitink en Theo Lucassen. Freek
Frederiks ontbreekt op de foto.

Het einddoel is de groep zo te vor-
men dat ieder kind zich veilig voelt
binnen de groep, dat zij elkaar aan-
spreken op ongewenst gedrag en dat

zij zelfvertrouwen krijgen.
Aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk liet de heer Jos Schippers,
van OBD IJsselgroep, zien wat het

effect van bepaald gedrag binnen
een groep kan zijn. En hoe er oplos-
singen ge-vonden kunnen worden
binnen de kanjertraining.
Beide teams zijn vastbesloten van
alle leerlingen binnen hun school
kanjers te maken. De eerste 6 lessen
staan tot eind januari 2007 op de rol.
Daarna krijgen de teams een ver-
volgtraining waarmee zij de reste-
rende lessen kunnen overbrengen
op de kinderen.
Ook als de laatste lessen gegeven
zijn, zal de kanjertraining als een
rode draad door de scholen en hun
lesprogramma blijven lopen. De
ouders die nu op de hoogte zijn van
de afspraken kunnen hieraan een
steentje bijdragen door in de thuissi-
tuatie de uitgezette lijn door te trek-
ken.

Het spreekwoord ‘Een goede buur (naober) is beter dan een verre vriend’
gold letterlijk en figuurlijk voor de oprichting van de Dorpsraad van
Drempt, Hummelo en Keppel (DHK). De kernen Voor-Drempt, Achter-
Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik  konden hun
eigen bestuurskandidaat leveren. 
Na een pleidooi op 31 oktober door de kandidaten in sportcafé SPIRIT in
Hoog-Keppel, kozen de aanwezigen inwoners Herms Bensink uit Voor-
Drempt, Henk Remmelink uit Achter-Drempt, Rikie Bergevoet uit Laag-
Keppel, Theo Lucassen uit Hummelo en Freek Frederiks uit Eldrik als
voorlopig bestuur. Hoog-Keppel kon nog geen kandidaat leveren. Door
dit bestuur zal een onafhankelijk voorzitter worden gekozen. Inmiddels
is hiervoor ook een kandidaat, namelijk Mieke van de Broek uit Laag-
Keppel.

Werd vorig jaar nog ‘Die Jahreszeiten’ van Joseph Haydn uitgevoerd, dit
jaar is, in het kader van het Mozartjaar, gekozen voor een nieuw hoog-
tepunt door een gevarieerd programma rondom Mozart uit te voeren.
Niet alleen de ‘jubilerende’ componist, maar ook zijn vader Leopold
Mozart, zijn ‘muzikale vader’ Haydn en zijn ook zeer jong gestorven
‘opvolger’ Schubert staan op het programma. Hoewel deze laatste com-
ponist op het eerste gezicht weinig stijlverwantschap toont met Mozart
is het opmerkelijk hoe Schubert in zijn Stabat Mater leunt op de kerk-
muziekstijl van Haydn en Mozart. 

Op 1 november vond er een bijzondere ouderavond plaats voor ouders
van kinderen van de Schildersoordschool en de Jan Ligthartschool. De
ouderavond was bijzonder omdat het een gezamenlijke ouderavond was.
Onderwerp was de Kanjertraining, die de teams van beide scholen
momenteel volgen. In deze training wordt veel aandacht besteed aan
‘soorten’ ge-drag. Zo zijn er kinderen met pestvogelgedrag (pesters), met
aapjesgedrag (grappig ten koste van anderen), tijgergedrag (zelfverze-
kerd en goed in hun vel) en konijnengedrag (angstig). De kunst is deze
gedragsgroepen te onderscheiden en te benoemen. Door middel van
opdrachten wordt ervoor gezorgd dat er groepsvorming ontstaat. 

Regio-avond 
Evangelisch Werkverband

Zelhems Christelijk
Oratoriumkoor 

Het Evangelisch Werkverband ( EW)
is een beweging binnen de
Protestantse Kerk in Nederland die
al meer dan tien jaar zoekt naar
geestelijke vernieuwing van de kerk.
Zij zoekt er naar om uit de rijkdom
van de evangelische beweging
wereldwijd, zaken die van belang
zijn voor de kerk in Nederland, op te
pakken en te vertalen naar onze
situatie.
Veel predikanten en duizenden
gemeenteleden zijn verbonden met
de beweging en nemen deel aan lan-
delijke dagen, laten zich inspireren
door de nieuwsbrieven en bladen. In
veel kerken wordt de Evangelische
Liedbundel gebruikt. Over het land
verspreid zijn ongeveer 1500
Gemeente Groeigroepen actief die
gebruik maken van het materiaal
van het Evangelisch Werkverband.
Omdat voor veel mensen de afstand
tot de landelijk georganiseerde
dagen groot is, zijn er in diverse re-
gio's in het land regionale werkgroe-
pen actief. Zij kennen de plaatselijke
situatie en de vragen die daar leven

en proberen de plaatselijke kerken
te dienen.
De regiowerkgroep Achterhoek
nodigt belangstellenden uit voor de
eerste Regioavond van het Evan-
gelisch Werkverband op dinsdag 14
november 20.00 uur in gebouw
Elim, Landstraat 20, op de Markt in
Aalten. Spreker is Ds. Hans
Eschbach, predikant-directeur van
het EW.
Een muziekband ondersteunt de
samenzang. Er is gelegenheid voor
onderlinge ontmoeting en bemoe-
diging. Een boekentafel met materi-
aal van het EW is aanwezig.
Veel kerken die gebruikmaken van
het materiaal van het EW merken
dat mensen meer betrokken raken
bij de kerk en dat er nieuwe visie en
geloof ontstaat. Iedereen hartelijk
welkom! Voor info: www.ewv.nl
De regiowerkgroep bestaat uit: Ds.
M.J. Kooistra uit Aalten, Ds. J. van
Dalen uit Varsseveld, Ds. P. Wansink
uit Winterswijk, Annie en Wim
Zemme-link uit Zelhem en Jan van
Huet Lindeman uit Winterswijk.

De leeuw was los op de 
Schildersoordschool

In de twee weken voorafgaand aan
de herfstvakantie hebben alle leer-
lingen van de Schildersoordschool
in Zelhem heel hard en vol overgave
gewerkt aan het thema rond de kin-
derboekenweek ‘de leeuw is los’.
Dieren stonden in die periode cen-
traal in lessen en extra activiteiten.
Twee weken lang werd iedere mid-
dag gewerkt aan een tentoonstelling
voor de ouders en voor de kinderen
was dat een welkome afwisseling op
het normale lesprogramma. 
Maskers, maquettes bouwen, dieren-
geluidenspel in het bos, voorlees-
wedstrijden, boekenomslagen ont-
werpen, alfabetletters ontwerpen
die verwijzen naar dieren, kleiop-
drachten en nog veel meer is er alle-
maal gedaan. 

Een bezoek van alle groepen aan
dierenspeciaalzaak Molenkamp von-
den alle leerlingen geweldig en dit
niet in de laatste plaats door de pret-
tige ontvangst en de enthousiaste
uitleg door de medewerkers.
Als afsluiting werden er op de don-
derdag voor de vakantie door alle
leerlingen toneelstukjes, zang en
vraagspelletjes opgevoerd op het
toneel in de hal van de school. 
‘s Avonds mochten de ouders, tij-
dens de jaarlijkse ouderavond,
genieten van de werkstukjes van
hun kinderen die in de klassen ston-
den tentoongesteld. 
De leeuw is inmiddels weer terug in
z'n hok en kijkt met de school terug
op een leerzame en leuke kin-der-
boekenweek.

De ene ‘gezonde mens’ gaat fit, cre-
atief door het leven, de andere
‘gezonde mens’ kan zich nauwelijks
door een dag heen slepen. Vitaliteit
is duidelijk meer dan het wel of niet
hebben van klachten.
Vitaliteitkunde gaat een stap verder
dan de gebruikelijke therapieën en
de reguliere geneeswijzen: niet
alleen van ziekte naar gezondheid,
maar tevens van gezondheid naar

100% vitaliteit. Vitaal in alle aspec-
ten.
Vitaliteitkunde komt voort uit de
overtuiging, dat één therapie op
zich geen 100% vitaliteit kan bren-
gen. Een combinatie van het beste
uit vele verschillende therapieën
kan dit echter wel. Vitaliteitkunde
maakt deze combinatie.
De bijeenkomst met R. Braakhekke
wordt woensdagavond 15 november

gehouden in één van de zalen van
de Ontmoetingskerk in Doetinchem
en be-gint om 20.00 uur. Leden van
Parabool hebben gratis toegang,
niet-leden betalen € 6,-- entree.
Nadere informatie over de vereni-
ging Parabool kunt u krijgen bij het
secretariaat, tel. 0543-512616.

Op het programma staan ‘Te Deum’,
‘Grabmusik’, ‘Ave Verum Corpus’ en
‘Laudate Dominum’ van W.A.
Mozart, ‘concert voor trompet en
orkest in D gr. t’ van L. Mozart,
‘Stabat Mater in G’  van F. Schubert
en ‘Missa Brevis St Johannes de  Deo’
van J. Haydn.
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de sopraam Janneke
Simons, Christian van Es (bas),
David Nooteboom (trompet), Mi-
chiel Vanhoecke (orgel) en het
ensemble ‘Animus Virens’. Het
geheel staat onder leiding van
Danny Nooteboom.
Na het concert zal dirigent Danny
Nooteboom in het zonnetje gezet
worden, omdat hij dit jaar 10 jaar
verbonden is aan het ZCOK. Hij
heeft zich de laatste jaren opge-
werkt tot een volleerd musicus en
geniet inmiddels grote bekendheid
in Nederland. Ruim een jaar is hij

bibliothecaris van de  Koninklijke
Christelijke Zangersbond. (KCZB).
Het concert begint om 20.00 uur in
de Lamberti-kerk te Zelhem (kerk
open om 19.30 uur) en de toegangs-
prijs bedraagt € 10,--. Kaarten zijn
telefonisch via tel. 06-19772891 in
voorverkoop verkrijgbaar voor € 9,--.
Ook het programma voor de komen-
de jaren is al bekend. Volgend jaar
voert het koor  ‘Lobgesang’ en
‘Psalm 42’ van Felix Mendelssohn-
Bartholdy uit en daarna begint het
ZCOK aan een Messiah project, wat
in de tweede helft van 2008 zal
resulteren in een concert. 
Koorzangers uit de Achterhoek wor-
den uitgenodigd om, samen met
het ZCOK, een jaar aan de Messiah
van Händel te repeteren.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met  het secretariaat van
het koor, tel. 0314-625419.

Iedereen is een kanjer
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Vitaliteitkunde



Schoonheidssalon Moré 
voor natuurlijke schoonheid uit de zee

Moniek hierover: “Algologie wordt
gemaakt van zeewier en je merkt dat
de huid direct reageert op de actieve
ingrediënten die er in zitten.
Vrouwen in Oosterse beschavingen
gebruiken zeewater en zeewier al
duizenden jaren op hun huid met
verbazingwekkende resultaten. Ze
behouden hun zachte, vochtrijke

huid zonder tekenen van vroegtijdi-
ge veroudering”.
De huid blijkt  in staat om de ‘rijk-
dom van de zee’ gemakkelijk op te
nemen, waardoor een eigen afweer-
mechanisme tegen veroudering,
rimpelvorming en verslapping
wordt opgebouwd.
Moniek: “We kunnen wel proberen

om veroudering tegen te gaan door
inspuitingen en operaties, maar
deze hulpmiddelen lossen het pro-
bleem maar tijdelijk op. Een jeugdi-
ge uitstraling heeft veel meer te
maken met vitaliteit en een goede
kwaliteit van de huid. Mijn advies is
altijd dat een combinatie van een
schone, gehydrateerde en gevoede
huid met een vitale levensstijl de
beste antiaging methode is”.
Daarbij is natuurlijk niet elke huid
hetzelfde en dus wordt bij schoon-
heidssalon Moré eerst een analyse
gemaakt van de huid om op die
manier de beste behandeling voor
elke huid te krijgen. ‘Algologie’ heeft
daarvoor een productenlijn voor
iedere huid van de normale huid tot
de droge, gecombineerde, vette, rij-
pere en gevoelige huid. En ook voor
de acne huid.
Moniek: “Deze huid wordt gecon-
fronteerd met veel problemen. Er is
een overproductie van sebum en het
volume van de talgklieren is soms
tot driemaal verdubbeld, een ideale
basis voor tal van bacteriën met als
gevolg ontstekingen. Met een kuur
van vier weken met de producten
van ‘Algologie’ zie je vaak al verba-
zingwekkende resultaten”.
Om kennis te maken met deze pro-
ducten en behandelingen met
‘Algologie’ producten kunt u een
afspraak maken met Moniek van
schoonheidssalon Moré. U kunt haar
bereiken via tel. 0314-623006 of tel.
06-51380128. Speciaal voor de feest-
dagen geeft ze in de maanden
november en december 10 % korting
op de behandelingen en 15 % kor-
ting op de producten van haar assor-
timent. Verder geeft Moré speciale
Kadobonnen uit, zodat u iemand
anders kunt verrassen met een
behandeling.

Ook de komende maanden zullen
niet ongemerkt voorbij gaan, want
‘de Groes’ gaat het jubileum groots
vieren. November is de jubileum-
maand, maar ook de maanden erop
(Kerst – oud en nieuw - carnaval) is er
volop activiteit in de Groes. Om de
bezoekers op de hoogte te brengen
van het programma is een folder
samengesteld, waarin te lezen is wat
er wanneer te doen is. Een tweede
manier om ze te informeren is via de
bierviltjes met op de ene kant het
programma. Op de andere kant kun-
nen de naam en adresgegevens wor-
den ingevuld. Als het viltje vervol-
gens in een melkbus wordt gedaan,
maakt de invuller kans op een vaart
in een heteluchtballon, inclusief
picknickmand. De trekking vindt
plaats op 5 december.
Om helemaal klaar te zijn voor de
jubileumviering is het personeel van
de Groes in de afgelopen week druk

in de weer geweest met verfkwast,
etc. om het interieur een update te
geven. Met nieuw meubilair en ook
nog een nieuwe menukaart is ‘de
Groes’ klaar voor de viering van het
jubileum.
De komende periode (november -
jubileummaand) is er ieder weekein-
de een muzikale activiteit. In het
komende weekeinde (vrijdag 10
november) is dat de pronkzitting van
carnavalsvereniging ‘de Plaggen-
stoevers’ met medewerking van
Ghijs de Bruijn en op zaterdag een
grote Rocknight. Zaterdag 18 novem-
ber heeft ‘de Groes’ een primeur met
de ‘Helemaal de weg kwijtshow’ met
dj Maarten.
Het weekend erop is het jubileum-
weekeinde met op zaterdag en zon-
dag alle gerechten voor € 10,--. Op
vrijdagavond is er een optreden van
Bakkerij Manschot, de band met
drummer Jan Manschot. Op zater-

dagavond komt ‘de Beugelband’
voor een optreden naar Zelhem. Die
avond krijgt iedereen tussen 00.00
en 00.30 uur een beugelfles ter vie-
ring van het jubileum. Zondag 26
november houdt de Groes vanaf
17.00 uur een grote verjaardagspar-
ty.
Ook los van het jubileum is ‘de
Groes’ een uitgaanscentrum met
steeds weer nieuwe ideeën. Zo wordt
er ook dit seizoen weer een ‘draai je
eigen bar’ gedraaid. Nieuw is de
competitie ‘Schnitzelkoning’ van
Zelhem. Bij het bestellen van een
‘Schnitzel Balboa’ kun je aangeven
dat je wilt meedoen. Vervolgens
wordt de tijd gemeten, die je er over
doet om de schnitzel te verorberen.
Probleem is echter dat het gaat om
een schnitzel van maar liefst 750
gram. Heb je van het kwartaal de
beste tijd, dan kom je in de finale en
na vier kwartalen komt er een grote
finale, waarna de winnaar zich voor
het daaropvolgende jaar de
‘Schnitzelkoning van Zelhem’ mag
noemen.
Tot slot heeft ‘de Groes’ het pand
ernaast (aan de Markt) er bij,
waardoor er met een doorbraak
meer ruimte komt voor de keuken
en de (groeiende) catering, maar ook
voor een groter terras.

Sinds begin dit jaar heeft Moniek Reindsen haar schoonheidssalon Moré
in een ruimte bij de woning van haar ouders aan de Hengeloseweg in
Zelhem. Er zijn vele mogelijkheden om de huid te verzorgen, huidpro-
blemen als acne op te lossen en het ouder worden van de huid zo veel
mogelijk te beperken. Moniek werkt daarbij in haar salon met produc-
ten van ‘Algologie’ en is daardoor overtuigd geraakt dat deze natuurlijke
producten het beste zijn voor de huid.

In het inmiddels afgelopen veldseizoen wisten twee jeugdteams van
korfbalvereniging SEV de eerste plaats te bereiken in de competitie. SEV 
B1 speelde gelijk tegen de Rheko, de nummer 2 in de poule en won ver-
der alle wedstrijden. Doordat de ploeg uit Rheden ook gelijkspeelde
DOT uit Oss, werd SEV B1 kampioen onder leiding van de A1 spelers
Karlijn Eenink en Angelie Wassink.
De E1 won alle wedstrijden ruimschoots en heeft onder leiding van de
junioren Jurgen Menkhorst en Jasper Korten wederom het kampioen-
schap bereikt.

In de komende periode gaat eetcafé ‘de Groes’ uitgebreid vieren dat het
café tien jaar geleden geopend werd. Guido Groeskamp startte in het
pand op de hoek van de Stationsstraat met de Markt. Hij vertrok twee
jaar later naar Doetinchem en droeg het café over aan Marco Jansen, die
later zijn vader Richard bij in het bedrijf haalde. De tien jaar zijn niet
ongemerkt voorbij gegaan en Zelhem kreeg er een prima uitgaanscen-
trum bij, waar ook nog eens lekker gegeten kon worden, op een locatie
waar je bij mooi weer heerlijk buiten kunt zitten.

Kampioenen bij S.E.V.

Salehem houdt
‘oud ijzer’actie

Ter ondersteuning van de Oudheid-
kundige Vereniging en van het nieu-
we museum Smedekinck (voor de
Zelhemmers: Smeitink of de
Spieker) houdt oudheidkundige ver-
eniging ‘Salehem’ een inzameling
van oude metalen op zaterdag 11
november en zaterdag 9 december.
U kunt uw ‘oud ijzer’ tussen 10.00
en 12.00 uur   bij de familie Klein
Wassink, Halseweg 43b in Halle
brengen. 

Seniorenmiddag

Donderdag 16 november is het groot
feest in de recreatiezaal van zorg-
centrum ‘de Zonnekamp’ in ver-
band met het 40-jarig bestaan van
de seniorenmiddagen. Op het pro-
gramma staat een stampottenbuf-
fet. Ouderen die aanwezig willen
zijn kunnen zich tot maandag 13
november opgeven bij mevr. Riek
Tieleman, tel. 0314-622479.
Het programma begint om 14.30
uur en zal tot 18.00 uur duren.

Charité bedankt u voor
hulp aan Wit-Rusland

In de week van 16 t/m 22 oktober
hield Stichting Charité een collecte
in Zelhem/Halle. Het mooie be-drag
van € 2101,89 werd bijeengebracht.
Behalve aan medicijnen voor vol-
wassen en kinderen, die nog steeds
de gevolgen van de kernramp in
Tjemobyl ondervinden, wordt het
ook gebruikt voor vervoers-kosten,
kosten van de ingezamelde kleding
en door ziekenhuizen beschikbaar
gestelde bedden en overige appara-
tuur.
De stichting Charité dit werk al
sedert 1993 en voor de derde keer
mocht Charité een collecte houden.
U kunt donateur van de Stichting
worden. U ontvangt dan u twee keer
per jaar een Bulletin. Ook is een dia-
presentatie mogelijk voor uw vere-
niging of anderszins. Bezoek de site
van www.stichting-charite.nl
Voor twee ziekenhuizen met ca. 500
bedden wordt gevraagd naar lakens
en dekens. Wilt en kunt u helpen? 
U kunt de lakens brengen bij de fam.
Wiltink, Gr. van Prinstererstraat 82,
tel. 0314-622965 of bij fam. G.
Ebbers, Bultensweg 5, tel. 0314-

325706 (bij Zorgboerderij De
Twisselt).

Jubileum- en 
thema-avond FNV

FNV-Bondgenoten afdeling Doetin-
chem en omstreken houdt op don-
derdag 16 november vanaf 19.30 uur
een themaavond met als thema
‘Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning’ (WMO). De bijeenkomst is ook
bedoeld als jubilarisavond en 47
jubilarissen zullen door de vak-
bondsbestuurder worden gehul-
digd. De bijeenkomst wordt gehou-
den bij Café Restaurant ’t Onland,
Rekhemseweg 175, Doetinchem.

Vrouwen van Nu Halle

Vrouwen van Nu afd. Halle heeft
voor haar maandelijkse afdelings-
avond het cabaret- en revuege-
ze1schap ‘De Raddreijers’ uit Cor1e
bij Winterswijk uitgenodigd. Onder
de titel ‘Ovver en Wear’ wordt een
spetterend programma gebracht,
waarin  verschillende facetten van
de samenleving aan de orde komen.
Een kwestie van ‘geven en nemen’. 
De bijeenkomst is op dinsdag 14
november a.s. en begint om 19.45
uur..
De vorige afdelingsavond was Irina
Logtenberg te gast met haar lezing
over Rus1and. De aanwezigen von-
den het interessant en boeiend.

Anbo 55 plus Zelhem

Dinsdag 14 november verzorgt de
Anbo een gezellige middag bij ‘Het
Witte Paard’. Het programma begint
om 14.00 uur
Op het programma staat een optre-
den van het duo ‘Marianne en
Hendrik’. Ze vermaken het publiek
met sketches, liedjes, verhalen, en
spreuken van vroeger en nu onder
de titel 'n Tiedjen in de Tied terug'’.
In de pauze wordt een verloting
gehouden. De opbrengst komt ten
goede aan de activiteiten van Lief en
Leed.
De Anbo-middag in december is
niet, zoals gebruikelijk, op de twee-
de dinsdag van de maand maar op
de derde en dat is dinsdag 19 decem-
ber. Wilt u een Anbo-middag bezoe-
ken en hebt u geen vervoer, neemt u
dan contact op met dhr. Jan Rein-
ders, tel. 0314-624486. 

Fraude 
met gokkasten

De politie is naar aanleiding van een
aangifte een onderzoek naar fraude
met gokkasten gestart. Zij wil met
dit bericht eigenaren/exploitanten
van gokkasten alerter maken wan-
neer er vreemde gelduitkeringen uit
gokkasten plaatsvinden.
Aanleiding voor het onderzoek
waren een tweetal incidenten in een

horecagelegenheid in de gemeente
Oude IJsselstreek. Daar slaagden drie
tot nu toe onbekend gebleven man-
nen erin om, verdeeld over twee
avonden, de gokkast te manipule-
ren, waardoor al het geld dat in de
gokkast aanwezig was, eruit rolde.
Opvallend was dat de gokkast tij-
dens het uitkeren van het geld een
storingsmelding gaf. Als je op een
‘normale’ wijze geld wint, geeft de
gokkast dit aan door middel van een
winstmelding. Gezien de werkwijze

van de drie mannen vermoedt de
politie dat zij zeer goed op hoogte
waren van de werking van de gok-
kast.
Wellicht zijn meerdere eigenaren/
exploitanten van gokkasten bena-
deeld of kunnen zij geldtekorten uit
de gokkast niet verklaren. De politie
roept benadeelden op om altijd aan-
gifte te doen. Dit kan na een telefo-
nische afspraak op het politiebu-
reau.

De Groes viert 10-jarig bestaan
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CASSIS

BAVAROISE

VLAAI
KLEIN 

€ 6.
35

GROOT 

€ 9.
60

PANDA-
BROOD

DONKER
MEERGRANEN

Nu € 1.75

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 6 t/m 11 november.

SLAGROOM-

SCHNITT

van € 6.00 voor

€ 4.95

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel receptOok is er al heel veel lekkers voor de sinterklaas

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Univé Oost
Onderlinge Verzekering Maatschappij 
Univé Oost B.A. (kantoren te 
Markelo, Ruurlo, Lochem en Delden)

Het bestuur van Univé Oost nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op: dins-
dag 5 december 2006 vanaf 10.00 uur bij Restaurant De Haverkamp,
Stationsstraat 28 te Markelo.

AGENDA:
1. Opening.
2. Voorstel om de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 april 2006

te behandelen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2006.
3. Mededelingen.
4. Voorstel tot fusie van de maatschappij per 1 januari 2007 met Onderlinge

Waarborg Maatschappij Univé OverGelder B.A. te Varsseveld.
5. Voorstel tot statutenwijziging.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

De concept statuten en het voorstel tot fusie liggen vanaf heden ter inzage op 
het kantoor in Markelo. Indien ter behandeling van de agendapunten 4 en 5 niet
tenminste 3/4 deel van het aantal leden aanwezig is, zal dit agendapunt ter
behandeling en besluitvorming worden voorgelegd aan de Buitengewone
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 december 2006.
Voor de vergadering van 12 december 2006 bent u tevens uitgenodigd, aange-
zien naar verwachting niet het benodigde aantal leden op de vergadering van 5
december 2006 aanwezig zal zijn. Deze vergadering zal gehouden worden bij
Restaurant De Haverkamp vanaf 20.00 uur, Stationsstraat 28 te Markelo.

AGENDA:
1. Opening.
2. Bespreking notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 april 2006.

Bespreking notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 december
2006.

3. Mededelingen.
4. Voorstel tot fusie van de maatschappij per 1 januari 2007 met  Onderlinge

Waarborg Maatschappij Univé OverGelder B.A. te Varsseveld.
5. Voorstel tot statutenwijziging.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

De in uw bezit zijnde polissen blijven van kracht en zullen per eerstvolgende 
wijziging na 1 januari 2007 aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast.

Het bestuur,
Univé Oost.

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Niet lekker in uw vel?

Counselling kan dan dé oplossing zijn!

Wanneer counselling?
Zodra u er behoefte aan heeft. Wanneer u in werk of
privé-leven bent vastgelopen. Wanneer u snel geholpen
wilt worden en waarde hecht aan flexibele afspraakmo-
gelijkheden. Er is geen verwijzing van uw huisarts nodig,
al zijn er steeds meer huisartsen die counselling adviseren.

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en verdere
sessies worden door steeds meer zorgverzekeraars ver-
goed. Bel: 0575 55 09 56 of mail naar info@re-visie.nl.

Samen gaan we op zoek naar een oplossing die het
beste bij u past.

Geregistreerd lid van de ABvC, 
praktijk aan de Baakseweg 1 te Vorden

Zie ook: www.weerlekkerinjevel.nl

IJSVERENIGING VORDEN
Leden- Jaarvergadering

te houden op Maandag 13 november 2006 om 20.00 uur
in de Kantine “IJsvereniging Vorden” Het Hoge 41a te Vorden.

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen vorige Leden- Jaarvergadering d.d. 7 november 2005.
4. Jaarverslag 30 september 2005 t/m 1 oktober 2006.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2005/2006.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2006/2007.
8. Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar; Dhr. A.C. Aalderink (Secretaris),

Dhr. H.G. Harmsen,

Dhr. H.M. Visschers,

Mevr. A.K. Broekman-Rouwenhorst.

9. Contributie 2006/2007.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
===========================================

www.ijsvereniging-vorden.nl

Al 25 jaar ervaring 
in gezond afslanken

Met drie gezonde volle maaltijden per dag. 

Cursus in Wichmond / Vorden                  
(Gemeente Bronckhorst)

Maandag in Wichmond: 08.45-09.45 /
09.45-10.45  en  19.00-20.00 / 20.00-21.00 uur
Adres:’t Eekloh Baron van der Heijdenlaan 19

Dinsdag in Vorden: 19.00-20.00 uur           
’t Olde Lettink Almenseweg 35a
www.egawichmond.nl 

Inschrijfgeld € 10.00
Cursusgeld   € 5.00 per week 

Wilt u meer weten? Bel dan uw cursusleidster
Paula Sanders, telefoon: 0575-441801
Bij verwijzing door uw huisarts is vergoeding
door uw verzekering maatschappij mogelijk!!

E.G.A. NEDERLAND
De club voor betere voedingsgewoonten
Tel. 0182 – 528255   www.eganederland.nl

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 14 NOVEMBER 2006

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

pop-rock avond
Hannie en Volkert bedanken alle

medewerkers aan een super 
geslaagde avond Covik, Verdwaald,
Impirecircle, Makken, Black Night en

niet te vergeten Patrick Zuurveld

Wordt vervolgd.

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl
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Ambachtstraat 9 Tel.(0314) 62 18 13
Zelhem Fax (0314) 62 18 65

WWW.SMEES.NL

W
EG

ENS SUCCES HERHAALD
.

Installatiebedrijf
Weulen Kranenbarg v.o.f
Dr. Grashuisstraat 12-14, Zelhem
Telefoon 0314-621364
E-mail: installatie.wk@hetnet.nl
zie ook onze website: www.weulen-kranenbarg.nl

Aanbiedingen cv ketels, Remeha 24 kw 
combi cw 4 vanaf € 1550=
Nefit Smartline 24 kw cw 3
vanaf € 1725,=
Dealer Nefit-Atag-Remeha,
Benraad e.d.
Prijzen cv inclusief installatie
en BTW, expansievat, aan-
sluitkoppelingen en leiding
binnen 1 meter.
Ook voor sanitair, dakwerken, installatiewerken,

Najaars-aanbiedingenNovember Actie
zaterdag 11 november

Voor iedereen die op deze dag een aankoop heeft gedaan boven 

de € 50,- ligt er een kadobon klaar t.w.v. 15% van het aankoop bedrag.

Deze bon is te besteden in de maand December 2006!

* max 1 kadobon per klant.

Diverse aanbiedingen

&

15% korting op bovenkleding

10% korting op rijschoenen

10% korting op rijhelmen

10% korting op rijbroeken

Winkel geopend 11 november van 9.00 tot 17.00 uur.

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

WWIINNTTEERR--AACCTTIIEE
WWiinntteerrbbaannddeenn  tteeggeenn

sscchheerrppee  pprriijjzzeenn..
GG rr aa tt ii ss   

wwiinntteerr--ccoonnttrroolleebbeeuurrtt

AAPPKK  €€  1199,,--(benzineauto)

AAPPKK  €€  3388,,--(dieselauto)

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

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

Burg. Rijpstrastraat 10, Zelhem
Tel (0314) 62 32 53

www.ellensrestaurant.nl

RESTAURANT en SFEERVOLLE ZALEN
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Exclusieve Wildavonden met uitgebreid 
wildbuffet en akoestische live muziek 
zaterdag 18 en zondag 19 november.

Naast al die andere heerlijke gerechten
ook weer verrukkelijke wildgerechten op onze kaart.

Voel, zie en proef de sfeer van het kleurrijke
warme najaar bij Ellen’s

IEDERE ZONDAG BRUNCH VAN 11.00 OT 14.00 UUR

In de week van 6 tot en met 12 november
organiseren het nationaal gezondheids-
instituut NIGZ en Oral-B ‘De nationale
poetsweek’. Dit jaar is het motto: ‘Heb jij
een gezonde lach?’. Een mooi, sterk
gebit gaat een leven lang mee. Dat
vraagt echter wél om goede mondver-
zorging. Tijdens de Nationale Poetsweek
wordt op basisscholen overal in het land
voorlichting gegeven over mondgezond-
heid. GGD Gelre-IJssel werkt mee aan de
Nationale Poetsweek en geeft op een
aantal basisscholen in de regio speciale
poetslessen Frisse adem, gezond tand-
vlees, schone en sterke tanden. Het zijn
de ingrediënten voor een gezonde lach.
Er zijn helaas steeds meer signalen dat
het aantal tandartsbezoeken daalt en
dat de basisregels voor een goede mond-
verzorging bij veel kinderen niet of nau-
welijks bekend zijn. Om het belang van

goed poetsen nog eens extra onder de
aandacht te brengen, staat tijdens de
nationale poetsweek een hele week
mondhygiëne voor jeugd en volwasse-
nen centraal.
Op www.nationalepoetsweek.nl kunt u
de ‘Gezonde Lach Test’ doen en veel
boeiende informatie over mondgezond-
heid vinden. Voor scholen is via deze
website lesmateriaal te downloaden.
Basisscholen kunnen bij GGD Gelre-
IJssel een leskist over mondgezondheid
voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5
t/m 8 lenen. In de leskisten zitten lesma-
terialen, posters, video’s en demonstra-
tiematerialen. Scholen die de leskisten
van GGD Gelre-IJssel willen lenen, kun-
nen hiervoor contact opnemen met het
Kenniscentrum van de GGD: kenniscen-
trum@ggdgelre-ijssel.nl 

Alle politieteams in de regio Noord- en
Oost-Gelderland houden de komende
weken extra controles op de fietsverlich-
ting. Ook brom-, snorfietsen en auto’s
worden bij de controles betrokken. De
controles vinden plaats in de avondu-
ren, wanneer veel weggebruikers op weg
gaan naar vereniging, sportclub of ver-
gadering. Ook in de ochtenduren heeft
de politie controles gepland gericht op
het woon–werkverkeer en schoolgaande
jongelui.
Veiligheid
De politiecontroles hebben tot doel om
de verkeers-veiligheid te vergroten en
sluit aan bij de lopende landelijke cam-
pagnes. Jaarlijks vinden tientallen onge-
vallen plaats door onvoldoende verlich-
ting. Fietsers zonder licht lopen gevaar
omdat ze door andere weggebruikers

niet of te laat worden gezien.
Autobestuurders lopen vooral het gevaar
dat ze door defecte verlichting onvol-
doende zicht op de weg hebben.
Boetes
Er is geen sprake van een waarschu-
wingsperiode, omdat voldoende bekend
is dat bij duisternis verlichting gevoerd
moet worden. De hoogte van de boetes
die de politie verschilt per doelgroep.
Een fietser zonder voor- en/of achter-
licht krijgt een boete van € 20,-- (jonge-
lui beneden de 16 jaar € 10,--). Snor- en
bromfietsen krijgen binnen de bebouw-
de kom een boete van € 35,-- en buiten
de bebouwde kom kost de overtreding €
50,--. Auto’s met een defecte verlichting
betalen binnen de bebouwde kom € 50,-
- boete en buiten de bebouwde kom €
75,--. 

Nationale Poetsweek ‘Heb jij een gezonde lach?’

Politie bekeurt bij verlichtingscontroles

Zondag 12 november

SNUFFELMARKT
Bouwmarkt Fixet - ‘s Heerenberg 

van 10.00 - 16.00 uur

(standhouders gevraagd)

Tel: 0316 - 333205 

b.g.g. 06-20411529



Deze zijn beschikbaar gesteld
door mevrouw Dini Fokkink.
Zij is in 1974 begonnen met
het verzamelen. ‘Ik kocht op
gegeven moment een trein-
tje, zag een ander, nog mooi-
er en van lieverlee werd het
een verzameling. Van jongs
af aan had ik wat met trei-
nen. Als kind woonde ik
dicht bij een spoorlijn, waar
de trein twee keer per uur
voorbij kwam en dat op mij
een bepaalde aantrekkings-
kracht, zwaaien naar de men-
sen in de trein. Later ging ik
met de trein naar Zutphen,
naar school en weer later
naar Deventer. En nog steeds
reis ik graag per trein.

De treintjes die ik heb verza-
meld stonden de laatste tien
jaar in een doos op zolder. Ik
vind het leuk om ze nu in de
bieb te laten zien’, zo zegt Di-
ni Fokkink. 

Overigens is het mogelijk om
in twee ruime vitrines van de
bibliotheek dingen ten toon
te stellen die mensen zoal
hebben verzameld. 

Elke maand wordt er weer
een nieuwe verzameling ge-
plaatst. Mensen die het leuk
vinden om hun verzameling
ook aan anderen te tonen,
kunnen zich bij de biblio-
theek melden 551500.

Expositie houten treintjes
Momenteel kan er tijdens de openingsuren van de biblio-
theek een expositie van houten treintjes bezichtigd worden.

Ratti, dat vorige week nog zeer ongelukkig verloor te-
gen koploper MvR, kwam tegen Sint Joris opnieuw goed
uit de startblokken. De thuisploeg liet over het hele
veld zien over een beter team te beschikken. De hele
ploeg spelde goed en met name middenvelder Jan
Groot Jebbink speelde een puike eerste helft. Toch duur-
de het tot de 30e minuut voordat Ratti het krachtsver-
schil in doelpunten om wist te zetten. Na een schitte-
rende aanval over een stuk of vijf schijven was de verde-
diging van Sint Joris totaal uit positie gespeeld en liet
Michiel Gudde de openingstreffer noteren. Zeven minu-
ten later verdubbelde Ratti de voorsprong. Opnieuw
was het Michiel Gudde die scherp was en daardoor wist
te scoren. Tekenend voor de overmacht van Ratti was
dat doelman Herbert Rutgers in de eerste helft geen en-
kele bal te verwerken kreeg.

De tweede helft bleef Ratti in eerste instantie de betere
ploeg. De spelers van Sint Joris raakten daardoor enigs-
zins gefrustreerd. Een middenvelder van de ploeg uit
Braamt, die al de hele wedstrijd moeite had om zichzelf
onder controle te houden, liet zijn frustraties iets te
duidelijk merken aan de leidsman en wist binnen tien
tellen twee gele kaarten te ´scoren´, waardor Ratti te-
gen tien man kwam te staan. De thuisploeg wist de
man meer in het vervolg niet goed te benutten. Sint Jo-
ris ging meer risico nemen en van het verzorgde spel
van Ratti uit de eerste helft was weinig meer over. Toch
was het Ratti dat tien minuten voor tijd de wedstrijd de-
finitief op slot gooide. Met zijn derde treffer werd Mi-
chiel Gudde de man van de wedstrijd. Sint Joris was nog
twee keer dichtbij een eretreffer, maar Ratti was niet
van plan om een goal weg te geven. Met een prima over-
winning behoud Ratti de positie in de middenmoot.

ACTIVIA 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag reisden de dames af naar Twello om
het op te nemen tegen Activia. Ratti begon voortvarend
aan de wedstrijd en had veel balbezit. Er werd meteen
veel druk gezet op de achterhoede van Activia en kan-
sen werden er gecreëerd. Gerrie Brummelman leverde
nog een prachtschot op het doel, maar deze belandde
op de lat. Activia werd sporadisch gevaarlijk en keepster
Mikkie Steenbreker wist met een prachtige redding de
stand op gelijke hoogte te houden. Activia had moeite
met het hoge speltempo van Ratti. De eerste helft bleef
de stand op 0 - 0 staan terwijl Ratti veel meer verdiend
had, het ontbrak echter nog aan de finishing touch. Na
rust ging Ratti door zoals ze in de eerste helft waren be-
gonnen. Er werd goed gecombineerd en de ruimtes wa-
ren er. Activia was echter met man en macht aan het
verdedigen en de deur achterin hadden ze voorlopig
nog goed op slot. Na 20 minuten beleefde Activia een
opleving in de wedstrijd, want uit een counter wisten
ze te scoren tegen alle verhoudingen in. 1-0. Ratti bleef
de druk naar voren goed zetten. Rowena Peters wist de
speelsters van Activia te verrassen en manouvreerde
zich vanaf het middenveld tot aan de zestien waarop ze
een prachtvoorzet leverde. Nadat de keepster de bal niet
klemvast had ronde Wencke Olthuis af. Ratti was het
doelpunt al aan het vieren, totdat de scheidsrechter
zich bedacht op appel van Activia speelsters en het doel-
punt afkeurde wegens buitenspel. Ratti liet het over
zich heen komen en liet zich niet van de wijs brengen.
Een kwartier voor tijd werd het harde werken dan ein-
delijk beloond. Op een voorzet van Gerrie Brummel-
man wist Wencke Olthuis de bal in het net te poeieren.
Resoluut en verdiend. 1 -1. De tijd drong en Activia was
gezien het spelbeeld tevreden met een gelijkspel, want
ze probeerde het tempo in de wedstrijd omlaag te krij-
gen. Vijf minuten voor tijd gaf Hanneke Nijenhuis een
steekpass op Gerrie Brummelman. Ze stond oog in oog
met de keepster en prikte de bal in het net. Eindelijk de
verdiende voorsprong. 1-2. De laatste minuten werden
uitgespeeld, maar Ratti gaf geen kans meer weg en ging
met de punten naar huis. Een mooie opsteker voor aan-
staande zondag want dan staat de wedstrijd tegen kop-
loper Witkampers op het programma. 

UITSLAGEN:
Ratti 1 - St. Joris 3-0
Activia DA1 - Ratti DA1: 1-2
Zelhem 6 - Ratti 2: 2-1
Ratti 3 - Pax 9: 1-7
Ratti 4 - AZSV 12: 5-2
Warnsv. Boys B2 - Ratti B1: naar 14 nov.
DZC '68 - Ratti C1: 3-1
DVC '26 - Ratti D1: 1-3
Ratti E1 - HC 03 E2: 1-9
Pax E6 - Ratti E2: 13-1
Ratti F1 - SKVW F3: 5-1.

PROGRAMMA:
Zaterdag 11 november:
14:30 Ratti B1D - Cupa B1
14:30 Ratti C1D - DVC '26 C7M
10:00 Ratti D1 - VVG '25 D3
11:00 Ratti E2 - Sint Joris E1.
13:00 Haaksbergen 9 (zat) - Ratti 4 (zat)
11:15 AD '69 F3 - Ratti F1.

Zondag 12 november:
10:00 Ratti 2 - Bredevoort 4
13:00 Ratti DA1 - Witkampers DA1
14:30 Bredevoort 1 - Ratti 1
11:30 Longa '30 11 - Ratti 3

Ratti 1 – Sint Joris 1
Op zondag 5 november speelde Ratti de tweede
thuiswedstrijd op rij. Ditmaal tegen een degradant
uit de Vijfde Klasse, Sint Joris uit Braamt.

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.

NOVEMBER
8 HVG Linde de heer van Gijssel dia-

avond
8 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
9 Kootschietgrtoep de Vordense Pan
14 NBvP vouwen naar Huis Bergh
15 NBvP Humor en Ernst in de trouw-

zaal Herberg
15 Bazar Handwerkmiddag Welfare

Rode Kruis de Wehme
15 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 ANBO Diapresentatie Job Teeuwen

in Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steeg
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Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

DP&S Marcel Jansen
Ruurloseweg 11 • 7251 LA Vorden

T 06 30 59 30 96 • E infodps@kpnplanet.nl

MAAKT MEER WERK 
VAN UW BEVEILIGING

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo

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

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

Bij aankoop van 2,5 kg
broodbakmixen van de

Soezie en/of Molen

6 scharreleieren GRATIS

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur

vr. 10.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:Fam. Velhorst

Het Wiemelink 11
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN
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Vierakker

Vorden
Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch
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Zie in het hart van Contact

! nnp

Bruidegom Gerrit, geboren en geto-
gen Vordenaar, wilde vroeger aanvan-
kelijk timmerman worden. Aangezien
hij nog naar school moest ging hij
eerst tijdelijk, althans dat was de be-
doeling, bij de coöperatie werken. Het
‘tijdelijke'; werd definitief, want de
toen 14-jarige Gerrit bleef tot aan het
moment dat hij op 58-jarige leeftijd
van de VUT gebruik kon maken, daar
werken.
Gerrit: ‘Ik heb altijd met heel veel ple-
zier bij de coöperatie gewerkt. Meel
wegbrengen, veel rijden met de bulk-
wagen. Ook aardappels stomen en bij
de boeren vergif spuiten (ter bestrij-
ding van het onkruid) en het lossen

van kolen, dat hoorde allemaal bij
mijn werk’, zo zegt Gerrit. ‘De periode
dat Gerrit druk in de weer was met ko-
len lossen, kan ik mij nog zeer goed
herinneren, want dan leek hij bij
thuiskomst precies op Zwarte Piet’, zo
vult Antje lachend aan. Intussen gaat
tijdens het gesprek met het bruids-
paar de telefoon, kleindochter Anja
aan de lijn: ‘ Staat opa mooi op de fo-
to’, zo vroeg Anja. ‘Nee zegt opa Gerrit
met een kwinkslag, de foto moet nog
gemaakt worden’! Toen hij even later
daadwerkelijk met zijn Antje op de fo-
to ging, knikte hij tevreden.Bruid Antje is opgegroeid in het

buurtschap Warken, in de gemeente

Warnsveld. Direct na het huwelijk met
haar Garrit ging het paar aan de Stati-
onsweg in Vorden wonen. Daar heb-
ben zij 25 jaar gewoond en momen-
teel zijn ze ook al weer bijna 25 jaar ge-
lukkig samen aan de Almenseweg.
Antje: ‘En hoe ging dat vroeger, eerst
kinderen dus thuis als moeder en
huisvrouw. Een kinderopvang was er
toen nog niet’, zo zegt ze gekscherend. 
Toen de kinderen groot waren ging
Antje wel buitenshuis werken, 20 jaar
lang als interieurverzorgster bij de
PTT. Toen ze 61 jaar was volgde Antje
een tekencursus. Het resultaat van die
cursus mag er zijn. In de kamer hangt
onder meer een prachtige tekening
van kasteel Vorden. Het gouden paar
heeft drie kinderen: Annet, Gerrit en
Nico Freddy en zeven kleinkinderen
Tjeerd, Didie, Anja, Rudi, Roy, Ellen en
Wouter.

Gerrit en Antje Huetink 50 jaar getrouwd

Afgelopen donderdag vierden Gerrit (75) en Antje Huetink (74) hun 50-jarig

huwelijksfeest. Zoals te doen gebruikelijk in de gemeente Bronckhorst

kwamen er twee raadsleden (Anny Rexwinkel en Henk Onstenk) namens

de raad het gouden paar hun gelukwensen aanbieden.

De reis begon in de vroegte van 12 au-
gustus. Via het vliegveld van Düssel-
dorf vlogen zij naar de Spaanse zon
waar zijn hadden gereserveerd in de
club Cala Barca. De hele week hebben
er diverse voorbereidingen plaatsge-
vonden voor het huwelijksfeest van Ali
en Wim. 

Op de avond voorafgaand aan de dag,
hebben de buren (kinderen en klein-
kinderen), traditie getrouw het appar-
tement "mooi gemaakt" met roosjes
en het welbekende "Hulde aan het 50-
jarig bruidspaar" kaart.

De grote dag begon met een uitge-
breid ontbijtbuffet met een gezellig
stukje live muziek. Hier werden diver-

se kaarten van familie, vrienden en be-
kenden geopend, die waren meege-
smokkeld in het vliegtuig. Na het ont-
bijt ging het hele gezelschap, 18 man
groot, naar de filmzaal waar werd ge-
noten van koffie met gebak. Hier werd
tevens een film vertoond waar velen
een video boodschap hadden inge-
sproken.

Na deze vertoning ging men in een
tweetal busjes en is er een rondreis ge-
maakt over het eiland, wat 's avonds
werd afgesloten met een diner in de
openlucht.

Dinsdag 22 augustus keerde het
bruidspaar en familie weer terug in
Vorden.

50-jarig huwelijk Wim en Ali Polman

Op vrijdag 18 augustus jl. waren Ali en Wim Polman 50 jaar getrouwd. Om

eens deze dag anders te vieren dan anders, besloten zij met hun kinderen,

kleinkinderen en broer af te reizen naar het Spaanse Mallorca.

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

OUDE OPEL?Nieuwe beurt. Nu v.a. 148,50. Met gratis APK!
Geldig tot bouwjaar 1999.

Achtkastelen
fietstocht

Woensdagmiddag 30 augustus
wordt er onder deskundige
leiding een fietstocht langs
de Vordense kastelen georga-
niseerd. 

Een tocht met een lengte van cir-
ca 33 kilometer. 

De start is om 13.30 uur vanaf de
VVV winkel aan de Kerkstraat. 

Daar vindt vanaf 13.00 uur ook
de kaartverkoop plaats.

Irene Enzlin begon toen zij vier jaar
was met cello spelen. Sinds drie jaar
heeft ze les van Yke Viersen. Irene
speelt op een heel bijzondere 3/

4 cello,
gebouwd door Annelies Steinhauer en
dit instrument is haar ter beschikking
gesteld door het Nationaal Muziek
Fonds. Zij spelen het volgende pro-
gramma: van Niels W.Gade Tonestyk-

ker I opus 2. De Deense organist
N.W.Gade was een goot bewonderaar
van Mendelssohn. Toen deze directeur
werd van het Conservatorium van
Leipzig werd Gade uitgenodigd om er
docent compositie te worden. Gade
schreef slechts enkele orgelwerken.
Duidelijk is de stijl van Mendelssohn
te horen."Tonstykker I" is de eerste uit

Bijzonder concert Muziek Dorpskerk

Op donderdagmiddag 24 augustus aanstaande is er een bijzonder concert

in de Dorpskerk te Vorden. Gert Oldenbeuving, de stadsbeiaardier uit Zut-

phen en organist te Aalten, bespeelt het Lohmanorgel en neemt de jonge

Zutphense celliste Irene Enzlin (1993) mee. Zij brengen een heel bijzonder

programma waarbij Irene een tweetal werken ten gehore brengt waar-

mee zij vorig jaar de finale won van het prestigieuze Nationaal Concours

waardoor zij "Nationaal jong Talent 2005" werd.

een reeks van drie. Een feestelijke pre-
lude. Hierna volgt van Mendelssohn-
Bartholdi een Thema mit Variationen.
Het gespeelde werk heeft iets weg van
Mendelssohns beroemde "Lieder ohne
Worte". Een zangerig thema met or-
gelachtige variaties. Hierna van Ber-
nard van den Sigtenhorst-Meyer de So-
nate voor violoncel-solo, opus 25. Ver-
volgens van M. Surzyulski Chant tris-
te, opus 36. Van de Poolse componist
Surzyulski is niet veel bekend. Zijn
werk benadert in hoge mate de klank-
kleur van theater-orgelmuziek. Sfeer-
vol en met fraaie harmonische wen-
dingen. Hierna van Ivo van Emmerik
Aoûtien voor cello en stem. Het pro-
gramma wordt afgesloten met Varia-
ties en Fuga over een thema van Pur-
cell van Jaques Bonset. Jacques Bonset
was organist van de Evangelische Lu-
therse Oude Kerk te Amsterdam. Hij
was een tijdgenoot van Jan Zwart. Het
werk heeft soms duidelijke "Jan Zwart-
elementen". Met de beide werken van
Van der Sigtenhorst-Meyer en van Van
Emmerik is Irene vorig jaar "Nationaal
jong Talent 2005"geworden. 

Dit concert zal wat langer dan de ge-
bruikelijke 30 minuten duren wordt
gegeven in Dorpskerk op donderdag
24 augustus a.s. om 15.30 uur, de
entree is gratis wel is er een collecte.
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Correspondenten:
Dhr. en mevr. BaakmanJulianalaan 8

7255 EE Hengelo (Gld.)Telefoon (0575) 46 36 53E-mail: riahuubbaakman@contact.nl
Mevr. L. Oukes-SpaansenKruisbrinkseweg 12

7227 DA Toldijk
Telefoon (0575) 45 02 22E-mail: liesbeth.oukes@kpnplanet.nl
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! nnpVoor de Rhedense Fiets4daagse, ge-
houden op 22 tot en met 25 augustus
2006, zijn per dag aantrekkelijke, ge-
pijlde routes uitgezet. In de routebe-
schrijvingen worden bezienswaardig-
heden van onderweg opgenomen, die
zijn opengesteld en gratis te bezoeken
of te bezichtigen. De vierde dag zal de
Achterhoek-route worden gefietst. De-
ze route verkent het land achter de IJs-
sel en gaat door het rivierenland-
schap. Tal van landgoederen, impo-
sante kastelen en het stadje Bronk-
horst worden aangedaan. De Bronk-
horster Korenmolen is deze dag open
voor bezichtiging, de ‘Vierdaagse’ vlag
zal er wapperen. Buiten wordt een ver-
koopkraam ingericht waar producten
van de Bronkhorster Molen kunnen
worden gekocht. Bij de ingang wordt
een terras ingericht en daar kan kof-
fie, thee of sap worden genuttigd. Op
de belt zullen schapen grazen. Bij vol-
doende weer zal de molen draaien en
malen. Zaterdag 26 augustus is de mo-
len als gebruikelijk geopend van 10.00
tot 17.00 uur. In de middag echter zul-
len ruim 30 vooroorlogse Lagonda’s
een bezoek brengen aan een gedeelte

van de Achterhoek. Tussen 14.30 en
15.30 uur zullen de oldtimers, rijdend

via Baak en Bronkhorst, de Bronkhor-
ster Molen bezoeken. De groep bestaat

De Bronkhorster Molen is een van
de bezienswaardigheden die wor-
den opengesteld tijdens de Rhe-
dense Fiets4daagse. Op vrijdag 25
augustus 2006, tijdens de Achter-
hoek-route zal de molen een extra
dag geopend zijn. Op zaterdagmid-
dag 26 augustus zullen ruim 30
vooroorlogse Lagonda’s een be-
zoek brengen aan de molen.

De Bronkhorster Molen is te vinden op de Spaensweertweg, tussen Bronkhorst en Steenderen

uit Zwitsers, Oostenrijkers, Duitsers,
Belgische en Nederlandse deelnemers.
Na een bezoek aan de molen vervol-
gen zij de tocht via Rha richting Does-
burg. Lagonda is een oud Engels auto-
merk waar Wilburn Gunn de grond-
legger van was. Deze meneer Gunn
was geboren in een dorpje in Amerika
aan het riviertje met de naam Lagon-
da, vandaar de naam. Het merk kende
zijn hoogtijdagen in de dertiger jaren
en won zelfs de fameuze 24 uur race
van Le Mans in 1936. De recessie van de dertiger jaren in

combinatie met technisch dure ont-
wikkelingen (in deze tijd werd een
fantastische 12 cylinder motor ont-
wikkeld en op de markt gebracht) de-
den de fabriek uiteindelijk de das om.
Na jaren van wisselende directies
werd de fabriek na de oorlog overge-
nomen door tractorfabrikant David
Brown. Vlak hiervoor had Brown ook
Aston Martin overgenomen en werd
de nieuwe door Lagonda ontwikkelde
2.6 ltr. ook gebruikt voor de nieuwe
Aston Martins. Het merk Lagonda
bouwde, op kleine schaal, tot 1990 au-
to’s. Nu is het merk in zijn geheel op-
gegaan in Aston Martin.

De Bronkhorster Molen is te vinden op
de Spaensweertweg, tussen Bronk-
horst en Steenderen. Informatie bij de molenaars G. Buys

(0575) 45 27 34, D. Koopmans (0575)
45 13 44 en K. Jensen (0313) 41 41 75,
of www.bronkhorstermolen.nl

De teksten waren duidelijk gericht op
de vakantie van de jarige. Zoals deze:
‘Welkom thuis Sara! Ans ging op va-
kantie met 49 jaar, nu komt ze terug
en is ze 50 jaar! Wegvluchten naar
Mallorca helpt niet, de pop komt er

toch wel zoals je ziet. Op vakantie veel
frikandellen en bier. Volgende week
gaan we naar de Bierkaai met veel ple-
zier!’ En: ‘Als een jonge vrouw op va-
kantie gaan. Zie je bij thuiskomst een
SARA staan. Dat had je misschien niet

verwacht. Dat wij… daaraan hadden
gedacht.’ Uiteindelijk werden er zeven
Sara’s geplaatst van de nieuwe buurt:
‘Wat zijn nou 8 dagen Als je heb al 50
jaar Een wat verlate SARA Is daarom
niet zo raar’ én de oude buurt: ‘De ol-
de buurt is oe niet vergetten. Zo loaten
wie oe dat wetten.’. Verder waren de
creaties van vriendengroepen, familie
en Sport Real. Op zaterdagavond werd
in Café De Bierkaai het Sara feest uit-
gebreid gevierd.

Woud van Sara’s

Tijdens de vakantie op Mallorca werd de 50ste verjaardag van Ans Berns

uit Steenderen rustig gevierd. Dat daarmee het Sara-feest kon worden ont-

lopen, kwam toch niet uit! Al bij thuiskomst zaten er vier vakantievieren-

de Sara’s in de tuin. Op de dag van het feest, zaterdagavond, bleken er zelfs

nog drie te zijn bijgezet. Een Woud van Sara’s dus!

Een Woud van Sara’s voor de deur van de 50 jaar geworden Ans Berns

Activiteiten bij De Bronkhorster MolenOpen tijdens Rhedense Fiets4daagse
& Bezoek vooroorlogse Lagonda’s

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

OUDE OPEL?Nieuwe beurt. Nu v.a. 148,50. Met gratis APK!
Geldig tot bouwjaar 1999.

Koninklijke Harmonie Concordia
geeft jongens en meisjes vanaf 7 jaar
de mogelijkheid om een opleiding te
volgen waarmee ze op een creatieve
manier kennis maken met muziek. De
opleiding omvat allerlei vormen van
muziek, zoals bijv. musiceren met de
stem, improvisatie, muziek en bewe-
ging, gebruik van slag-en melodie-in-
strumenten (waaronder de blokfluit),

het notenschrift en de ontwikkeling
van het muzikale gehoor. Deze oplei-
ding legt een uitstekende basis om
een instrument te bespelen.Ben je gelnteresseerd kom dan vrijdag

1 september tussen 16.00 en 17.30 uur,
eventueel met je ouders, naar de repe-
titieruimte op de Hietmaat gelegen
aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld.
Voor meer informatie en opgave: Her-
mien te Kulve, tel. (0575) 46 23 08 of
Marijke Schröer, tel. (06) 41 91 10 56.

Muzikale basisvorming

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle
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Hummelo

HHaallllee

VVeellsswwiijjkk
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VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst Zuid

Zondag 6 augustus namen de regionale mountainbikers Jan Weevers (Giant) en Wilbert Bull

(Goossens /ML Sport) deel aan een marathon in Wardbol (Duitsland). Deze marathon was voor

de meeste rijders compleet nieuw want alleen in 2004 werd er eerder een marathon in deze

plaats gehouden en in tegenstelling tot 2004 moest er nu niet 1 ronde maar 2 ronden van 49 km

gereden worden. 

Veel rijders dachten dat het
een makkie zou worden, maar
het bleek voor velen tochzwaarder te zijn dan het hoog-

teprofiel op voorhand zou ver-
moeden. Door afwezigheidvan Ramses Bekkenk was het

zeker dat deze wedstrijd eenandere winnaar zou krijgendan de 3 voorgaande wedstrij-
den voor de RWP-Cup. Eenaantal mountainbikers rookkansen om te winnen, maar

uiteindelijk was het JanWeevers die de overwinningpakte. Met een tijd van 4 uur, 1minuut  en 42 seconden was
hij veel te sterk voor rest.
Wilbert Bull reed een sterkeeerste ronde, maar kreeg in detweede ronde erg veel last vankramp in beide benen. Hij wist

toch nog als 18e te eindigen bij
de Master 2 in dit Internatio-
nale gezelschap. In het tussen-
klassement van de RWP cup

staan de beide rijders er noggoed voor. Jan Weevers staat
op de 2e plaats en Wilbert Bull
staat 3e, maar dit zegt nogweinig over de einduitslag omde RWP-Cup, omdat daarbij

alleen de drie beste resultatenmeetellen en een aantal sterkerijders kiest z’n wedstrijden zouit, dat zelfs in de laatste wed-
strijd het klassement nog hele-
maal op de kop kan.

Aanleveren berichten'Hummelo en Keppel' in vakantieperiode
In de periode 1 t/m 20 augustus dient het materi-

aal voor Hummelo en Keppel aangeleverd te wor-

den aan correspondent Jan Knoef 
(jan.knoef@wxs.nl).

Mountainbike MarathonJan Weevers winnaar in Wardbol (Duitsland) 

Wijziging kledinginzamelingHalle
Mevr. T. Geurkink-Jacobsen stopt met het inzame-

len van kleding. 

Ze wil u via dit artikeltje bedanken voor het inleve-

ren van de grote hoeveelheden kleding in de afge-

lopen jaren. Ze hoopt dat u uw kleding vanaf heden bij mevr.

Stokkink-Schildering aan het Kampshöfke 1 in Halle

wilt brengen.

Het feest start dit jaar op vrijdag
25 augustus, dat wil zeggen dat de
donderdag is komen te vervallen! Om 12.00 uur worden de vliegers

gekeurd. Dit voor de vliegerwed-
strijd die van 13.00 tot 14.00 uur in
de wei bij het Heideveld wordt
gehouden.Om 14.30 uur zal het feest officieel

geopend worden en beginnen de
kinderspelletjes voor de kinderen
van de Heideschool. Na afloop van
de kinderspelen (+ 16.00 uur) kun-
nen de kinderen in de tent een bal-
lon ophalen voor de bà11onweds-
rijd. Om 16.30 uur zullen de bal-
lonnen opgelaten worden. Om
17.00 uur is de prijsuitreiking van
de vliegerwedstrijd en de spellet-
jes.
Vanaf 19.30 uur speelt toneelvere-
niging ‘de Heide’ een toneelvoor-
stelling in de tent. Na afloop (±
22.30 uur) afgelopen zal vanaf
22.45 uur een DJ tot 00.30 uur
stemmingsmuziek verzorgen.Zaterdag 26 augustus begint het

feest om 12.00 uur op het ‘heide-
veld’ met de keuring van de deel-
nemers en wagens voor de optocht.
De optocht vertrekt om 12.45 uur,
onder muzikale be-geleiding van
muziekvereniging Euterpe, voor
een rondje door HaIle-heide. 

Heidefeest

In het laatste weekend van augustus zal er in Halle-Heide weer het jaarlijkse

‘Heidefeest’ worden gehouden. Dit feest zal dit jaar een gewijzigd programma hebben.

Daarom een uitgebreid overzicht met alle activiteiten en tijden op een rij.

Aansluitend zal er om14.00 uur gestart wordenmet de volksspelen enstart tevens de verkoopvan de loten voor hetvogelschieten.
Om 17.30 uur zal (hope-lijk) de nieuwe koningbekend zijn en vindt deprijsuitreiking voor despelen plaats. ‘s Avonds iser een dansavond voorjong en oud. Showband‘Real time’ zal daarbij demuziek verzorgen.. Defeestavond begint om20.00 uur.

Zondag 27 augustusbegint de inschrijvingvoor de sterrit om 10.30uur. Vanaf 11.15 uur gaande deelnemers van start.Vanaf 12.00 uur verzor-gen 'de Sleppers’ stem-mingsmuziek in de tent.De prijsuitreiking van desterrit zal om 14.30 uurplaatsvinden in de tent.Deelnemers aan de ster-rit krijgen per inschrij-ving twee gratis entreebewijzen voor de zondag.Om 15.30 uur zal ditHeidefeest afgeslotenworden.

Gelukkig kon de Stichting
Noodhulp 25 bussen lenen vande Schutterijvereniging inWehl. Maar er zijn echter 100

bussen nodig! Uiteindelijk
konden de andere bussen

geleend worden van de
Nederlandse Hartstichting enhet Diabetesfonds. In de haast

die er toen ontstond, is het
afplakken van sommige bus-
sen wat onzorgvuldig gebeurd.

Ook dit jaar worden de bussenweer geleend van de
Hartstichting en het
Diabetesfonds, maar het
afplakken zal zeker zorgvuldi-
ger gebeuren.

Collecte Stichting Noodhulp Zelhem
De collecte voor de Stichting Noodhulp Zelhem wordt dit jaar gehouden in de week van 21 tot

27 augustus. Diverse mensen hebben vorig jaar gereageerd op het ontbreken van een vooraan-

kondiging van de collecte en op de niet voldoende afgeplakte bussen van de Hartstichting. Al

jaren lang verstrekt de gemeente Zelhem de collectebussen. Toen er vorig jaar bij de gemeente

Bronckhorst naar gevraagd werd, wisten ze daar van niets. Na enig speurwerk bleek dat de

gemeente Zelhem de collectebussen domweg had afgevoerd en daarbij niet gedacht heeft aan

de diverse instellingen die altijd van die bussen gebruik maakten.

Euterpe actief tijdens Halse Dag
Muziekvereniging Euterpe heeft weer veel goederen ingezameld om te kunnen verkopen tijdens

de Halse Dag op zondag 3 september. Boeken, lp’s, cd’s, maar ook een grote sortering gebruikte

artikelen voor in en om het huis zullen liggen uitgestald in de diverse kramen. De verkoop begint

om 12.00 uur.
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Toch heerste er een gezellige en ge-
moedelijke sfeer. De deelnemers wa-
ren heel positief over de gevarieerde
routes en hielden de moed er ondanks
de regen goed in. De deelname aan de
fietstochten was dit jaar geringer dan

voorgaande jaren. Het aantal deel-
nemers werd wel iedere avond groter.
De routes van 20 km leidde de deel-
nemers door Borculo/Galgenveld, de
tweede dag via De Veldhoek en de laat-
ste dag via Barchem.

Dit jaar werd de fiets-3-daagse voor het
eerst gecombineerd met nordic-wal-
king wandel-routes. De deelname liet
nog iets te wensen over, maar ook hier
werd het aantal deelnemers met de
avond meer. De wandelroutes van on-
geveer 10 km liepen iedere avond weer
via een ander buurtschap. 

Zo liep de route van maandag via
buurtschap De Haar, dinsdag via De
Meene/doolhof en woensdag via De
Laarbraak en het Hag. De positieve re-
acties van de deelnemers aan de nor-
dic-walking wandel-3-daagse heeft het
bestuur van de buurtvereniging doen
besluiten om volgend jaar weer de
fiets-3-daagse te combineren met een
nordic-walking wandel-3-daagse.

Ondanks slechte weer, toch goede sfeer

Tijdens de fiets- en nordic-walking wandel-3-daagse die buurtvereniging

De Bruil e.o. organiseerde op 14, 15 en 16 augustus jl. lieten de weersom-

standigheden te wensen over.  Vooral de maandag werd geteisterd door

hevige buien. Dinsdags was het weer nog redelijk. Hoewel het woensdag

overdag nog vrij goed weer was en het zonnetje regelmatig scheen, begon

het 's avonds te onweren en te regenen en kwamen de deelnemers goed

nat terug van de route.

Een oproep voor de Bewonersvan buurtschap het Broek

De rit begint om 10.00 uur in Neede.
Onderweg wordt een stop gemaakt op
het Windmolenveld, het terrein van
de Landelijke Rijvereniging Ruurlo en
de Ponyclub Ruurlo aan de Hengelose-

weg/Rommelderdijk in Ruurlo. Tij-
dens deze stop zijn de voertuigen van
dichtbij voor publiek te bekijken. Aan
de rit doen ongeveer 100 voertuigen
mee die met onderlinge afstand de-
zelfde route volgen. 

De stop op het windmolenveld staat
gepland tussen circa 11.15 uur en
13.30 uur. Meer info over de vereni-
ging Keep them Rolling is te vinden
op: www.keepthemrolling.nl.

Keep them RollingOp zaterdag 26 augustus 2006 houd
de vereniging "Keep them Rolling"
een toerrit door de Achterhoek.
"Keep them rolling" is een verenin-
ging van bezitters van historische
legervoertuigen.

De jaarlijkse fietstocht georgani-
seerd door de reis- en agrarische-
commissie van de N.B.v.P. Vrouwen
van Nu wordt gehouden op dins-
dag 12 september a.s. 

Ze gaan fietsen in de omgeving van
Markelo en Diepenheim, ongeveer 35
km. Het vertrek is vanaf het Zuivel-
plein, met auto's. om 8.45 uur. 

Opgave uiterlijk 1 september bij Dinie
Oltvoort, tel. (0573) 45 24 33 of bij Wil-
lemien Reurink, tel. (0573) 45 15 98.

Fietstocht
N.B.v.P. 
Vrouwen van Nu

In de week van 28 augustus tot en
met 2 september wordt in Ruurlo
de jaarlijkse collecte voor de KWF
Kankerbestrijding gehouden. In verband met de septemberfeesten

een week eerder dan de landelijke col-

lecte. De folder met het collectezakje
wordt een paar dagen voor de collecte
huis aan huis verspreid. 

Het comité Ruurlo hoopt dat u de
collectant niet tevergeefs laat aanbel-
len.

Collecte KWF Kankerbestrijding

Coe, J. Het huis van de slaap;  Cook-
son, C. Land van belofte; Hanegraaff,
H. Het laatste offer; Hewson, D. Het
Bacchus offer; Horn, S. Ode aan de
vreugde; James, E. Zussen voor altijd;
Kent, C. Een Italiaanse zomer; Kluun.
De weduwnaar; Kool. M. Een kleine
wereld; MacDermid, V. Zeemansgraf ;
Mina, D. Bloedakker; Rushford, P.
Dood spoor, Shriver, L. Waar is het
fout gegaan; Smith, M. Engelenbloed;
Kanis, M. Beleggen voor dummies; Kü-
bler-Ross, E. Dood: het laatste stadium
van innerlijke groei; Pars, H. En we
gaan nog niet naar huis; Baker,N. De
natuurdetective; Ohlenkamp, N.
Handboek judo; Visser, C. Miss Con-
cordia: vrouwen in den vreemde; Ha-
zelhoff Roelfzema,E. Het leven van de
soldaat van Oranje; Hendriksen, B.
Zeeland; Te, Te gast in Cuba; Zuid-Afri-
ka. Zuid-Afrika, Namibië.

Nieuwe 
aanwinsten
bibliotheek

In  de afgelopen periode is de
Buurtvereniging het Broek en
omstreken verschillende malen
door de gemeente Berkelland be-
naderd om mee te gaan doen aan
het opstellen en uitvoeren van
een Buurtschappen beleid. Om-
dat wij dit als bestuur van de
Buurtvereniging  niet als hoofd-
taak zien hebben, wij dit al een
aantal keren voor gelegd aan on-
ze leden. Hierop heeft wel geteld
één iemand van onze leden ge-
reageerd die wel interesse had
om de rol van vertegenwoordiger
van het Broek op zich te nemen .

Maar het is dus de bedoeling dat hie-
voor een zelfstandige belangenver-
eniging zal moeten worden opge-
richt en dit gaat natuurlijk niet met
één persoon. 

Wij als buurtvereniging het Broek
moeten  nu voor 5 september aan-
staande bericht doen aan de ge-
meente of wij mee doen aan dit con-
venant. Zijn er nog mensen die inte-
resse hebben en die woonachtig zijn
in het Ruurlose Broek, dan graag
reageren voor 1 September 2006.
Meld U dan bij W. Meerbeek Scheid-
dijk 2a, tel. (0573) 49 13 48.

Het Brook 247132 EJ  Lichtenvoordetel. 06-10018416info@jep-kunstgras.nlwww.jep-kunstgras.nl

Voor het beste en meestnatuurlijke kunstgras vooro.a. tuin, dakterras of balkon!
10 JAAR (uv) GARANTIE
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Wat groeit er tussen de stenen van de stad?

Waarom dit voorkeursalternatief? 
- Het biedt een oplossing voor de leef-
baarheid in Zutphen-Noord en Eefde
en voor de bereikbaarheid van bedrij-
venterrein "De Mars." - Het levert een
duurzame oplossing op, ook als de re-
gionale verkeersproblematiek in de re-
gio Stedendriehoek wordt aangepakt. -
Het heeft de minst negatieve invloed
op het milieu. - Het is zeer geschikt om
vraagstukken in de waterhuishouding
in harmonie met het landschap op te
lossen. - Het biedt de beste waarborgen
voor de bereikbaarheid van percelen;
en het vereist minder ruimte. o Het is
de meest voordelige oplossing die bin-

nen het beschikbare budget past. Om
de negatieve effecten van de aanleg
van het nieuwe tracé te minimalise-
ren worden de volgende acties voorge-
steld. - Ten zuiden van het Twenteka-
naal o Gemeente Zutphen onderzoekt
waar en welke aanvullende maatrege-
len nodig zijn om sluipverkeer te voor-
komen. - Een fietsbrug verbindt de wij-
ken Voorsterallee en Polbeek. - Er komt
een geluidswal bij de wijken Voorste-
rallee en Polbeek in combinatie met
de fietsbrug. Ten noorden van het
Twentekanaal  - Gemeente Lochem on-
derzoekt waar en welke aanvullende
maatregelen nodig zijn om sluipver-
keer te voorkomen. - Om verstoring
van natuurgebieden te voorkomen
wordt straatverlichting alleen ge-
plaatst bij bijvoorbeeld aansluitingen
en rotondes. - Zoveel mogelijk vindt er
aansluiting plaats met landschap en
ecologie. - De weg wordt niet ingegra-
ven. De bodem blijft intact om zoveel
mogelijk archeologische waarden te
behouden. In de tracékeuzenotitie
(zie downloads www.gelderland.nl/
ontwikkelen/wegenbouw/N348 Zut-
phen-Eefde/inspraak) staan de uitge-
breide beschrijvingen. Meer informatie  www.gelderland.nl,

ga naar ontwikkelen, wegenbouw, en
klik dan op N348 Zutphen-Eefde.

Een milieueffectrapportage (mer)
moet duidelijkheid verschaffen:
welke alternatieven zijn er om de
verkeersproblemen op de provinci-
ale weg N348 in Zutphen-Noord en
Eefde op te lossen? Gedeputeerde
Staten van Gelderland hebben op
11 april het voorkeursalternatief
vastgesteld. De concept-mer is
reeds door de gemeenteraad in
Zutphen goedgekeurd. Wethouder
Schriks zet zich in voor een spoedi-
ge voortgang van de noordelijke
ontsluiting van bedrijventerrein
de Mars en de omlegging van de
N348 Eefde- Zutphen.

Oplossing voor knelpunten N348

De lessen worden weer in ons ver-
trouwde Nutsgebouw gehouden on-
der leiding van mw. A. Smidt in twee
groepen, te beginnen de eerste les om
9.45 uur en de tweede les om 10.45
uur en worden onder begeleidend mu-
ziek uitgevoerd. Dames en heren, die
zich jong willen blijven voelen en van
gezelligheid houden, kunnen ter ken-
nismaking een gratis proefles meema-
ken. Het Nutsgebouw is te vinden aan
de Breegraven 1 in Warnsveld.

Bewegen voorOuderen
Na het seizoen te hebben afgeslo-
ten met het nuttigen van een ge-
zamenlijk pannenkoekenbuffet in
een gezellig restaurant in Vorden,
gaan na een welverdiende vakantie
op woensdag 6 september de lessen
weer beginnen.

Deze geslaagde dag was de laatste in een

reeks van vijf. Tijdens de zomervakantie

heeft de buitenschoolse opvang van De Blok-

kentoren in vijf weken, vijf themadagen ge-

organiseerd voor 'eigen' kinderen maar ook

voor kinderen 'van buitenaf'. Zo maakten de

kinderen een reis om de wereld en kropen ze

in de huid van de chefkok. Ze zijn een dag

gaan skelteren en deden mee aan een zes-

kamp. De huttenbouwdag was het laatste on-

derdeel van het vakantieprogramma. De activiteiten gaan, als de scholen weer zijn

begonnen, na schooltijd gewoon door. De

Blokkentoren biedt, in het kader van de Bre-

de School, een leuk, afwisselend programma

aan dat varieert van een eenmalige activiteit

tot een enkele weken durende cursus. Kijk

voor meer informatie op www.blokkento-

ren.nl of bel: (0575) 52 51 00.

HuttenbouwdagEen geslaagd einde van het zomervakantieprogramma 
van De Blokkentoren

Op donderdag 17 augustus jl. werd het

Zona-terrein in het Veldese bos omge-

bouwd tot een huttendorp. 65 kinderen,

groot en klein, werkten in groepjes aan

de meest prachtige bouwwerken. Zelfs

een echt café werd ingericht. Kinderen,

leidsters en vrijwilligers waren de hele

dag in touw. Er werd flink getimmerd en

er werd niet gekeken op een spijker meer

of minder. Met palen en doeken werden

er heuse dakconstructies gemaakt. Dat

was voor het weer niet echt nodig want

er vielen slechts enkele druppels. De li-

monade en patat als lunch vielen in goe-

de aarde, en het kampvuur als afsluiting

was een hoogtepunt!

In de Galerie en onze kleine biblio-
theek (beide vrije toegang) is nog
steeds een verkoopexpositie met werk
van beeldend kunstenares Lilian

Eliëns. Eliëns is in 1992 afgestudeerd
aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht op de afdeling schilderen en
tekenen. Momenteel woont en werkt
zij in Amsterdam en Brussel. In haar
werk gaat zij uit van mode- en media-
beelden. Terugkerende thema's zijn ki-
mono's, schoenen en landschappen in
vrouwenlichamen. Wanneer het bui-
ten op het terras te koud of te nat
mocht zijn, kan men binnen ook ge-
nieten van onze heerlijke biologische
appeltaart. De Overtuin is geopend
van 11.00 - 17.00 uur. De ingang is
aan de Molenstraat 6. Honden worden
niet toegelaten. Verdere informatie;
www.overtuin.nl of tel. (0575) 55 99 89.

Overtuin laatste zomerdag,
zondag a.s. nog openBij dit regenachtige, kille weer zou

men bijna gaan denken dat de
herfst is begonnen. Toch staat in de
Overtuin de oudste honingboom
van Nederland van boven tot bene-
den volledig in bloei. Een indruk-
wekkend gezicht. Deze machtige
oude boom, met zijn zware takken
wordt door duizenden liefelijke
kleine witgele bloemetjes bedekt.
Alleen dit aanzicht maakt een be-
zoek aan de tuin de moeite waard.

Op zondag 27 augustus kan men
weer meewandelen met de na-
tuurgidsen van IVN Zutphen
Warnsveld. 

Deze keer blijven ze binnen de be-
bouwde kom van Zutphen en kijken
welke planten er in deze stad groei-
en. U zult zien dat de natuur overal
om u heen is; als u maar goed kijkt
zijn er allerlei planten, ook zeldza-

me, te zien tussen de stenen en op
de muren van een stad. De wande-
ling begint om 14.00 uur bij de Span-
jaardspoort aan de Isendoornstraat
in Zutphen en duurt ongeveer twee
uur. Aanmelden voor deze excursie
is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld. 

Voor meer informatie kan men bel-
len naar (0575) 52 23 28.

SJOERD BOTTER WINT IN BELGIË
WEER EEN ETAPPEWEDSTRIJDAfgelopen zondag is de 21 jarige

Warnsvelder winnaar geworden van
de Ronde van de provincie Antwerpen.
Een vierdaagse etappewedstrijd voor
elite-en belofterenners zonder con-
tract tot 27 jaar. 

Hij veroverde tevens, net als twee we-
ken eerder in Frankrijk, het jongeren-
klassement. 

Na de eerste twee ritten (een proloog-
14e plaats- en een rit in lijn over
150km. - 7e plaats-) stond Sjoerd Botter
op de derde plaats in het klassement
en was hij al in het bezit van de jonge-
rentrui. 

In de derde etappe wist hij de leiding
in het klassement over te nemen, door
in de kopgroep als negende te eindi-
gen. Tijdens de vierde etappe waren er
diverse uitlooppogingen van kansheb-
bende klassementsrijders. Deson-
danks slaagde Botter erin, tesamen
met zijn ploeg Procomm Van Hemert,
de gele trui te behouden. 

Door in de laatste etappe één van de
bonificatiesprints te winnen verstevig-
de de Warnsveld zijn leidende positie.
Deze kwam in het resterende deel van
de wedstrijd niet meer in gevaar. Tweede in het eindklassement werd

Peter van Agtmaal (Fondas P3 Trans-
ferteam) voor de Belg Ingmar Depoor-
tere (Bodysol win for Life).

W i e l r e n n e n

Patronaatsstr. 49, Lichtenvoorde Tel. 0544-372113 
Openingstijden: ma. op afspraak, di. t/m

do. 9.00 tot 18.00, vr. 9.00 tot 21.00  
za. 10.00 tot 16.00

Maria &

bv
René Koopman

interieur specialist

Het echte vakwerk

Actie geldig
t/m 29 april

10%
materiaalkorting

Allebuitenzonwering

Allebuitenzonwering
10%

materiaalkorting

www.renekoopman.nl
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LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e
De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

Lichtenvoorde

Halle

Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo
Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.Telefoon 0544-374495
voor al uwSCHILDER-, GLAS- enONDERHOUDSWERK.

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg

* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen.

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

VOOR ELKE KLANT DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde
0544 - 373193, www.nijhofbanden.nl

Nijhof Banden
V.O.F.

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde
Soepvleesaan stuk

kilo
8.98 4.99Zaterdag 29 april zijn wij van 8.00 tot 15.00 uur geopendi.v.m. Koninginnedag.

Dijkstraat 14 7131 DN Lichtenvoorde 
T.0544-371237-F.374181  www.reukerswoonadvies.nl

Trapstofferen met Bonaparte  Esprit tapijt in 16 kleuren incl. lijm+werkl.  298,00€

zijn de winkels die aangesloten zijnbij de LOV in Lichtenvoorde
geopend van

9.00 tot 12.30 uur

Koninginnedag
Zaterdag 29 april

Majestueus Mozart-concert door jubilerend koor:
Gemengd Koor Lichtenvoorde krijgt staande ovatie

Het koor onder leiding van Tiny
Siebers, combineerde het 60 jarig jubi-
leum met eveneens een feestelijke aan-
gelegenheid, het 250ste geboortejaar
van Wolfgang Amadeus Mozart.
Annette Weterings trad op als gastso-
liste en het LMK zong voor dit concert
speciaal ingestudeerde muziekstuk-
ken uit Der heitere Mozart en uit Die
Zauberflote.  Vaste pianist van het GKL
Jeroen Hulshof mocht een luid
applaus ontvangen na het moeilijke te
spelen Pianosonate in Bes die hij vin-
gervlug in allegro op de vleugel ten
gehore bracht. Bezoekers kregen aan
het begin een feestelijk onthaal zoals
dat aan het Weense hof gebruikelijk
was in de tijd van Mozart. Na een
begroeting van Mozart zelf en zijn
Contance -gespeeld door theatergroep
Venidi uit Dedemsvaart- brachten
lakeien de bezoekers naar de plaats.
Een kopje koffie of een kop thee werd
geserveerd met een Mozartkugel; het
concert kon beginnen met Mozart en
Constance die stuk voor stuk de
muziekwerken aankondigden. Ter
nagedachtenis aan de overleden leden
werd er ingezet met Ave Verum
Corpus, waarna er eerst mu-
ziekwerken werden gezongen van het
lichtere repertoire gevolgd door enke-
le grote werken van Mozart. Zo ging
een langgekoesterde wens van GKL om
ooit een Mozart-concert te geven, in
vervulling. Bij eerder gevierde jubile-
umfeesten zong GKL concerten van
Hayden (40 jarig jubileum) en de Missa
Brevis van Richard Burzynski (50 jarig
jubileum). Het Mozart-concert van
GKL kende een lange voorbereiding.
Ruim een jaar geleden is het koor
begonnen met het instuderen van de
nummers. 

Sopraan Anette Weterings trad voor de
pauze als soliste op met Dir danken
wir die Freude en zong met het koor
samen het toepasselijke Laudate Do-
minum (danken voor het voltooien
van de dag) en Alma Dei Creatoris. De
sopraan verleende al vaker haar mede-
werking aan een GKL-concert. Qui
presso a te werd van eigen tekst voor-
zien en bewerkt tot een gelegenheids-
lied speciaal voor deze feestelijke dag.
De tekst grijpt terug op het plezier dat
er samen aan zingen wordt beleefd:
‘Zingen is voor ons koor, een stukje
leven. We willen, en gaan ervoor, U
daar graag iets van geven’, klonk het
refrein. Zeer verrassend, en inspan-
nend mooi zong een deel van het GKL
de Pianopassionata in C KV545. Het

van origine instrumentale stuk is ooit
door vrouwen in een jappenkamp met
woorden bezongen en ook GKL waag-
de zich eraan de stem als muziekin-
strument te gebruiken.  Het
Lichtenvoords MannenKoor - een week
geleden gaven zij zelf nog een concert-
was de andere gast die het concert met
werken van Mozart aanvulde. Ook
daar trad een solist naar voren. De
heer Anton Wekking was zo uit de
opera van Die Zauberflöte gestapt en
zong Der Vogelfänger bin ich ja. Het
LMK stond onder leiding van de nieu-
we dirigent Michel Berendsen en werd
begeleid door Claire Bijleveld op de
vleugel. Het daverende concert werd
afgesloten met een optreden van
Gemengd Koor Lichtenvoorde samen
met de gasten. Vanaf een vol podium
zongen zij Heil sei euch Geweihten
voor een aula vol muziek en zanglief-
hebbers. Na een staande ovatie liet het
koor opnieuw van zich horen middels
een feestelijk gezongen toegift op een
majestueus gezongen concert dat
ondanks de mindere akoestiek in de
aula professioneel was uitgevoerd.

Gemengd Koor Lichtenvoorde zingt samen met de gasten Annette Weterings en

Lichtenvoords MannenKoor het slotlied Heil sei euch Geweihten uit Die Zauberflöte. 

Het Gemengd Koor Lichtenvoorde gaf zondagmiddag -om bij de woorden

van het Mozart en Constance te blijven- een feestelijk ‘majestueus’ concert,

die in het geheel in het teken stond van de grote componist Mozart. Het

prachtige concert van het Gemengd Koor Lichtenvoorde was het begin van

een feestelijke dag waarop het koor haar 60 jarige jubileum vierde.
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DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde
Soepvleesaan stuk

kilo
8.98 4.99Zaterdag 29 april zijn wij van 8.00 tot 15.00 uur geopendi.v.m. Koninginnedag.

Rondweg-Zuid 917102 JD WINTERSWIJKTelefoon 0543 – 51 34 89Henk te Winkel
Innovatief in techniekOuderwets in kwaliteitUw servicepartner voor Groenlo enomgeving Jan ten DolleTelefoon 0544 – 46 44 19

Nationale herdenking op donderdag 4 mei Audio
Visueel
Witgoed

OnderdelenServicedienstBeltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo
Telefoon: 0544-461695E-mail: e.pierik@chello.nlInternet: www.edwinpierik.nl

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46www.auto-palace.nl

Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00

Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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health&fitness
Het Heijdenrijck 227141 EN GroenloT) 0544 - 46 32 25www.benefitgroenlo.nl

Nieuw in
Groenlo

“ VOOR OPENING ”

Taxi 
WallerboschIndustrieweg 19, 7141 DD Groenlo• TAXI EN ZIEKENVERVOER• TROUWWAGENS  • VOLGWAGENS• LUCHTHAVENVERVOER• ROLSTOELVERVOER• GROEPSVERVOER (T/M 30 PERS)
TEL. 0544 - 461555

kapsalon Coco
kapsalon Coco

tel. (0544) 466000 • www.marveld.nl

• sfeervol zalencentrum• tennis- en squashbanen • subtropisch recreatiebad • wedstrijdbad • sauna• bowlingbanen • pizzeria• à-la-carte restaurant• grill-restaurant • kapsalon CocoMarveld heeft het!

DDeezzee wweeeekk iinn ddeeGGrrooeennlloossee GGiiddss
AutoContact

Kunststof en houten kozijnenDakkapellen0544-352294

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg

* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen.

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

Nieuwe Maat 97131 EK  Lichtenvoorde(0544) 37 07 73info@ideatelier.nlwww.ideatelier.nl

Donderdag 4 mei 2006 heeft de
Nationale Herdenking plaats.
Deze herdenking staat in het teken
van het thema:Vrijheid maak je met elkaar

Vrijheid in bescheidenheid en gelijk-
waardigheid

Groenlo besteedt op de volgende wijze
aandacht aan de Dodenherdenking.
Op donderdag 4 mei wordt er van
18.00 uur tot 21å.10 uur halfstok
gevlagd.
Bij zonsondergang om 21.10 uur die-
nen de vlaggen te worden binnenge-
haald.
Ook particulieren worden verzocht
deze gedragslijn te volgen.Van 19.45 uur tot 30 seconden vóór

20.00 uur luiden de klokken van de
Groenlose kerken.Iedereen wordt verzocht om vanaf

20.00 uur 2 MINUTEN een plechtige
stilte in acht te nemen.'s Avonds om 19.15 uur worden alle

slachtoffers van oorlogsgeweld waar
ook ter wereld in een herdenkingsbij-
eenkomst in het Cultureel Centrum
"De Bron" aan de Ruurloseweg her-
dacht, waarvoor u allen wordt uitge-
nodigd.  

Medewerking wordt verleend door
o.a. de Burgerharmonie, Jongeren-
koor Vocales, Iris Scheinck, Inge, Ellen
en Janneke v.d. Holst, Nicole Maas,
Boukhiyar Taouil en leden van
Scouting Groenlo.De zaal is open vanaf 18.45 uur. 

Aansluitend aan de bijeenkomst vindt
een stille tocht plaats naar het her-
denkingsmonument in de pastorie-
tuin van de RK Calixtuskerk. Hier wor-
den bloemen gelegd. De stille tocht

wordt vervolgd naar het herdenkings-
monument aan de Lichtenvoordse-
weg/Winterswijkseweg. Na afloop van
de ceremonie bij dit monument
wordt u in de gelegenheid gesteld
bloemen te leggen.

Het is de uitdrukkelijke wens van het
"Comité Dodenherdenking 4 mei" dat
de Groenlose jeugd de herdenking
ook meemaakt.

Op uw aller betrokkenheid wordt
gerekend.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oost-Gelre

De secretaris mr. J.J. Dijkman

De burgemeestermr. drs. H.W.M. Heijman

In Beltrum vindt de dodenherden-
king plaats op donderdag  4 mei om
17.30  uur bij het oorlogsmonument
aan de Kampstraat, naast  het
Mariaplein. 
Groep 8 (schoolverlaters) van de basis-
scholen hebben in een aantal lessen
in de afgelopen weken hieraan aan-
dacht besteed. 

Zowel jeugd als volwassen zullen aan
deze korte maar respectvolle en waar-
dige herdenking deelnemen. Er wordt
een gedicht voorgedragen, er is een
een toespraak en een bloemenhulde

door o.m. de scholen, de gemeente, de
Raad van overleg en een  aantal ver-
enigingen / bedrijven die een jubile-
um vieren. 

Het geheel met medewerking van een
tamboer en een trompettist. Iedereen
-ook de jeugd- is hierbij van harte wel-
kom.

Even een moment van  aandacht voor
hen die hun  leven gaven voor onze
vrijheid, want: vrijheid maak  je met
elkaar.

Dodenherdenking Beltrum
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Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiendspektakel
De tiende september is het weer de
jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-
de. Dit bloemencorso heeft meer
dan een regionale uitstraling. De
organisatoren claimen zelfs, dat
het bloemencorso van Lichtenvoor-
de het op één na grootste corso ter
wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-
mencorso bestaat al 77 jaar en zet
ieder jaar tienduizenden bezoe-
kers uit heel Nederland en de rest
van Europa aan tot enthousiaste
reacties.

Uit onderzoek is gebleken, dat wie
eenmaal het corso te Lichtenvoorde
bezocht heeft, het jaar daarop terug-
keert. Vele duizenden trouwe bezoe-
kers zullen ook dit jaar op de tweede
zondag van september weer kunnen
genieten van een b(l)oeiend spektakel,
waarvoor bijna twaalf maanden voor-
bereiding noodzakelijk waren.Iedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-
trokken bij het bloemencorso.De honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten
adresjes elders in ons land of in Duits-
land gezocht worden waar ook nog en-
kele tienduizenden dahlia’s gepoot
kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken
worden gemaakt. Dan moeten de wa-
gens worden ontworpen en vervolgens
worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel
maanden van voorbereiding en werk.
Organisatoren en Lichtenvoordse be-
volking slagen er nog steeds in om het
corso ieder jaar nog te laten groeien.
Behalve het corso zelf wordt er even-
eens voor een omvangrijk en aantrek-
kelijk voor- en naprogramma gezorgd.
Daardoor krijgt het bloemencorso van
Lichtenvoorde een extra accent. De
corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-
zen en bekroond.Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-
orkesten. De CorsoKids openen de gro-
te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-
gen deze eervolle plek in de grote stoet
omdat deze jeugdige corsobouwers de
toekomst van dit wereldberoemde
bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-
randeren.
Het voorprogramma met theater, mu-
ziek en kermis begint om 12.00 uur.
De corsostoet start om 14.00 uur.

Dahliacorso van BeltrumHet 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeest.Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

Oldtimers
ploegen

Oldtimertractoren, die de land-
bouwgronden in wedstrijdver-
band gaan ploegen. Op 9 septem-
ber is het vanaf 10.00 uur te bele-
ven aan de Stubbelderweg 3 in
Westendorp.

Deze ploegwedstrijden met oldti-
mers worden voor de vijfde keer ge-
houden. Het terrein heeft een grootte
van 9 hectaren.
Er wordt geploegd in vier catego-
rieën: rondgaand aangebouwd, rond-
gaand getrokken, heen- en weer-
gaand en tweewieltractoren. Een des-
kundige jury beoordeelt de ploegre-
sultaten. Leuk om te zien en te bele-
ven en de sfeer van het echte platte-
land te proeven.

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-
wen het paardendorp van deze re-
gio en zelfs van ons land, want in
vroeger eeuwen kwam men uit
heel Nederland en zelfs vanuit
Duitsland naar de bekende Henge-
lose paardenmarkten.

Van die paardenmarkten is niet veel
meer over, alleen dan misschien de ve-
le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-
ve eeuw geleden waren er dat echter
nog veel meer. Hengelo spreekt echter
op het gebied van paardenkeuringen
nog een geducht woordje mee. Op 26
augustus is er de dag van het Lippiza-
ner-paard. Verder is er op deze dag
naar alle waarschijnlijkheid ook een
keuring van het Dartmoor Pony Stam-
boek op het terrein De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Op 2 september is er
een premiekeuring van het Friesche
Paard.
De twee paardenbeeldjes in Hengelo
tonen de relatie van Hengelo en het
paard duidelijk aan. Die relatie wordt
op zondag 3 september eveneens goed
zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-
eniging van het aangespannen paard
In Stap en Draf een klassementsrit.
Deze rit telt mee voor het Nationale
Kampioenschap. De jurering van de
authentieke aanspanningen wordt
verzorgd door de Nationale Vereni-
ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur
beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie om-
geving van Hengelo. Tijdens de och-
tendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-
spanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekend-
making van de prijzen en de juryrap-
porten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-
ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-
borg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriveren.Tijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-GravenhofZutphen bruist in het laatste week-
einde van augustus. Er is volop
kunst op de IJsselkade op 27 augus-
tus en gedurende dat hele weekein-
de is er een festival rond het ‘s-Gra-
venhof. Een festival met veel mu-
ziek en theater.

Op de zondag 27 augustus is dit een
mooie combinatie met de Kunst op de
IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen
dan voor de veertiende keer organi-
seert. Meer dan tachtig kunstenaars
tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-
tische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
langs de kraampjes en de gesprekjes
met de kunstenaars zijn heel apart.

Daarbij is er voldoende mogelijkheid
om even te zitten, te genieten en alles
te laten inwerken.

Informeer ook naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van

advertenties in onze

weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN

DE ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl
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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, 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 

Citroên C3 1.4 Hdi Ligne Ambience
5drs, ACC, grijs, mei-04,
70500 km  € 15.750,00 

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 

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 

Mercedes C220 Cdi Avantgarde Autom.
SW, ACC, grijs, jul-03,
68000 km  € 34.950,00 

Mitsubishi Space 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 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 

Seat 1.6 Cordoba Stella Plus
SW, Brons, dec-99, 121500 km € 5.995,00 

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 € 9.950,00 

“Een veilig gevoel zo’n
Herwers Occasion”

Nu bij uw dealer:

Oppassen geblazen: 
veelzijdig talent!

Zuighakselaar die ook als bladblazer ingezet kan worden. Met ronde zuigmond.
Cilinderinhoud 27,2 cm3 - Luchtdoorzet 600 m3/h - Gewicht 5,1 kg

SH 55 Zuighakselaar 

€ 320,00 

Ten Brinke Bouw realiseert 

binnenkort in Zelhem 3 vrijstaande 

en 4 dubbele woningen in het plan

‘Soerlant lll’.

Inlichtingen bij de verkopende makelaars: Realisatie:

Ten Brinke Bouw 
Havenstraat 15 
7005 AG DoetinchemT 0314 - 37 19 00

Vrijstaande woning

Vanaf € 418.000 v.o.n.

Helft van een dubbele woning 

Vanaf € 297.800 v.o.n.

Keppelseweg 21T 0314 - 34 04 02E doetinchem@egginkmaalderink.nlI www.egginkmaalderink.nl

Koopmanslaan 31 DoetinchemT 0314 - 37 01 00E info.doetinchem@meeus.comI www.meeus.com

Plan Soerlant lll
11 Woningen

Zelhem



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

HET TERUGVERDIENEN OP ENERGIE
BEGINT MET DOORDACHT ISOLEREN

heeft het volledige assortiment 
van de vijf topmerken in isolatie:
- THERMOLAN
- ROCKWOOL
- STYRODUR 
- ACTIS
- ISOVLAS
Absoluut dé ideale isolatie oplossing 
voor nieuwbouw en renovatie in:
STEEN - HOUT - STAAL

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

Streek Lochem

Het juiste isolatiemateriaal voor:

- SPOUWMUREN 
- KELDERWANDEN 
- VLOEREN 
- BUITENGEVELS 
- PLAFONDS
- DAKCONSTRUCTIES

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

45/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 november 2006

PLUS
Herfstvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 7.99

5.99

PLUS
Huiswijn*
Rood, wit droog, 
wit halfzoet, rosé 
of rosé halfzoet
Fles 1 liter
NORMAAL 2.99

2.49

Stokbrood
Wit
Vers uit eigen oven
Per stuk
ELDERS 1.15

0.69

100 gram      ELDERS 1.02-2.21

Alle buitenlandse kaas
Vers van het mes

0.99
100 gram

Varkenshaas
Lang
Kilo
ELDERS 14.98

9.98
kilo

Mandarijnen
Clementine
Nieuwe oogst
Kistje 2,3 kilo

1.99
2,3 kilo

Heineken
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 9.45

7.49

*Alcohol verkopen wij alleen aan 
personen van 16 jaar en ouder.

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Met het hele gezin GRATIS
naar het Land van Sint!
Lever een vol koopzegelboekje in en u 
ontvangt 4 Pietenpaspoorten GRATIS!OP = OP

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

www.plussupermarkt.nl

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

D E  K R A N T  D I E  U  K E N T

vraagt

BEZORGER/STER
Eventueel met auto

voor

VORDEN
Omgeving:

Warkenseweg, Gazoorweg, Zelstweg, Industrieweg, 

Wilmerinkweg, Joostinkweg, Nijverheidstraat, Kerkhoflaan,

Ambachtsweg, Almenseweg, Heijendaalseweg, O. Zutphenseweg.

(± 43 kranten)

Voor het bezorgen van kranten bij abonnees in deze 

omgeving ontvang je:

CA. 200 euro (f 440,-) per maand

(excl. bijlagen)

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren

(excl. gratis krant + regenkleding / winter- + vakantievergoeding / bonus en trouwheidspremies).

INLICHTINGEN:
(0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29

UITGEVERIJ “De Stentor”



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


