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Dinsdag 10 november 2009
71e jaargang no. 36

Concordia

Kindercentrum

Avonturijn

Bennie Horsting

clubkampioen

Voedselactie

Dorcas geslaagd

Turnen

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

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels

Stoofpot van diverse soorten wild met
rode kool en aardappelpuree

***
Gebakken Pangasius met aard-

appelpuree en gemengde groente’s

***

€ 14,50

Plus wat een verschil! 
Onze vakslager staat voor

u klaar!

• Dikke vleesribben
kilo  € 3.99

• Slagersgehaktballen
5stuks  € 3.25

• Handperen kilo  € 1.39

Gratis 
Stoomboothoed

bij een minimale besteding van € 25.00

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Kijk ook eens op on-
ze website www.veilingcom-
missie.nl Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 november 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 november 10.00 uur  Mevrouw ds. B. Neppelen-
broek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 november 10.00 uur  dhr. J.F. van Ballegooien,
Winterswijk

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 november 10.00 uur Woord- en communieviering
koor Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 november 17.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor
Zondag 15 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
14-15 november P. Scheepmaker, Ruurlo tel. 0573-452513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vor-
den. Tel.nr. (0575) 84 27 27.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereik-
baar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek 
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, openings-

tijden 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 contac-
ten, ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulie-
ren.

– 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 maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

14, 20 en 21 november
presenteert Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld haar revue in
Het Dorpscentrum te Vorden.
Zaal open 19.30 aanvang
20.00.

�

Dagmenu’s
11 november t/m 17 november 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 9,50
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 11 november 
Groentesoep / Andijviestamppot met ribbetjes, jus, zuurgarnituur
en mosterd.

Donderdag 12 november 
Bami Pangang met nasi en rauwkostsalade / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 13 november 
Tomatensoep / Weense vis met aardappelsalade en groente.

Zaterdag 14 november (alleen ophalen/bezorgen)
Saté varkenshaas met pindasaus, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.  

Maandag 16 november
Runderbouillon met flensjes / Spies Hawaï, kip en ananas, kerrie-
saus, rijst en groente.

Dinsdag 17 november
Wiener Schnitzel met frieten 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

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

Leo Lont, de neef van
James Bond nu te koop

op DVD bij de servicebalies
van de Hengelose super-
markten, Museum 40-45
en in de webwinkel van

www.kreunen-multimedia.nl

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

�

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

TE HUUR vrij gelegen
woonhuis (tijdelijk) te WICH-
MOND Alles begane grond
170 m², intree, hal, gang, 2
slaapkamers, badkamer, ber-
ging woonkamer 41,5 m²,
grote keuken 27,5 m², vlizo
trap naar bergzolder. Inl. 06-
21580650

�

Woning te huur ge-
vraagd: Wij zoeken op korte
termijn een huurwoning voor
minimaal een jaar. Voor infor-
matie kunt u contact opne-
men na 18:00 uur (ivm werk)
met Geert 06 47011763 of
Bastiaan 06 16401897.

�
GEVRAAGD : We zijn op

zoek naar hulp in de huishou-
ding voor ongeveer 2,5 uur
per week. Wie kan ons hel-
pen? 06-21962449 (Liefst na
18:00 uur).

�

Verkoop huurcampers 
za 14 en zo 15 nov.

Tijdens deze dagen 10% korting
op camperaccessoires/onderdelen.

Hanzestadcampers,
Verlengde Ooyerhoekseweg 24, 

Zutphen, tel. 0575 - 50 22 26

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

Vlaai v/d week

Stoofpeervlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Kanskaart-aanbiedingen

Brokken speculaas
2 stuks € 3,50

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Gevuld speculaas
ca. 250 gram € 4,50

Gratis 1 kanskaart voor de Sinterklaasmusical

Aanbiedingen geldig van 9 nov. t/m 21 nov.

Woe.av.25 Nov.a.s. leest
Geert Holterveld gedichten
die passen bij T.V.-beelden
van 13 jaar geleden van hun
gezin en
zorgboerderij.V.A.19u30 bij
=DE BULT= Beekstraat13 in
Toldijk.Kosten 2euro50
p.p.voor koffie/thee en fris.
Info:0575-451937 geert hol-
terveld@g mail.com fam.hid-
dink@zonnet.nl

�

Meditatie met klank, kleur
en kristallen. Start zo.av 29
nov. info: 0573 - 44 11 38
www.dhanwantari.nl

�

Gezocht: Nette niet ro-
kende h.h.hulp voor 3 u. p. 14
dgn. in modern app. Tel.
0575-842550

�

GEZOCHT. Caravanstal-
ling In de regio
Steenderen,Vorden, Hengelo
Gld. Tel. 0575-524163

�

Erv. Klussenman biedt
zich aan voor klussen 

in op of rondom het huis.
Tel. 0651980809 of info@tukky.nl 

Euro 22,50 p.u.
Zie advertentie marktplaats;

http://link.marktplaats.nl/220694968 

Te huur woning in buiten-
gebied van Zelhem voor 2
pers. All in huur inbouwkeu-
ken aanwezig. telfnr. 0314-
621389

�

Wij verhuren weer
SINT en PIET kostuums

DS Design
Molenkolkweg 33

Steenderen o575-452001

Te huur tijdelijke woon-
ruimte: comfortabel chalet op
rustige lokatie vlakbij Ruurlo.
Huurprijs € 395,- excl. per
maand. Voor meer informatie
bel: 0573-451441

�

Te huur woning in buiten-
gebied van Zelhem voor 2
pers. All in huur inbouwkeu-
ken aanwezig. telfnr. 0314-
621389

�

SEAN KEANE 
Zon. 22 november 15.00 u 
't Zwaantje, Lichtenvoorde. 
0543 466294-0543 474343 
stonevalley@hetnet.nl

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

Alleen op afspraak.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

"Welkom bij de Heer"
Mattheus 25:19-23

Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons betekend, delen wij u mede dat na een
ernstige ziekte God heeft thuisgehaald onze lieve
zorgzame broer, zwager en oom

Hendrik Jan Antink
-Henk-

* Vorden, † Zutphen, 
13 april 1936 4 november 2009

Vorden: Riek Antink
Goos Antink
Grada Haneveld-Antink
Jo Haneveld

Oldebroek: Johan Antink (in herinnering)
Hermien Antink-Dokter

Emmeloord: Janna Wubs-Antink (in herinnering)
Hein Wubs

Geesteren (Gld.): Gerrie Geels-Antink
Jan Geels (in herinnering)

neven en nichten

Zomervreugdweg 4
7251 NX Vorden
De begrafenis heeft inmiddels op maandag 9
november plaatsgevonden.

HARDE MAIS
BOLLETJES

NU VOOR 0,35 P.ST.

EN 3 VOOR

€ 1.00

MAISBROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 november.

SPECULAAS-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Zaterdag 14 november a.s. hoop ik 95 jaar te worden

Willem Kok
Gelegenheid tot feliciteren op zondag 15 novem-
ber van 14.30 tot 17.00 uur in ‘t Wapen van ‘t Med-
ler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

De Houtwal 1
7251 MK  Vorden
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kijk www.wolfershuus.nl

w

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

We willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.

Je niet helpen kunnen,
dat was onze grootste smart.

Nog nauwelijks beseffend wat dit verlies betekent,
laten wij u weten dat wij hebben verloren 

onze bijzondere vader en opa

Herman Kruitbosch

sinds 16 november 2004 weduwnaar van
Ali Kruitbosch - Westenberg

Neede, 16 mei 1943         Vorden, 30 oktober 2009

Zutphen : Bionda
Kayen

Son : Meranda en Koert
Theo
Geert-Jan en Peter
Aline

Zutphen : Jurgen en Angelique
Niels
Nicky
Lynn

Vorden, 't Venhorst
Venhorstinkweg 4

Correspondentieadres:
L.M. Ackerman - Kruitbosch
Hermelijnlaan 5
5691 ES Son

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Laat nu uw (hoogstam) fruitbomen
vakkundig snoeien. 

info Westendorp. tel. 0654227710 



Bij 2 personen koffie + appelgebak
het 2e kopje koffi e gratis

(geldig t/m 31 maart 2010)

€ 2,50 korting 
bij een besteding 

van tenminste € 10,=

€ 2,= korting op een 
krat Heineken pijpjes 

à 24 fl esjes
(geldig van 4/1 t/m 3/4 

2010)

Bij besteding van € 15,= 
een eau de parfum 
van 50 ml gratis

(geldig t/m 31 december 2009)

10% korting 
op het gehele assortiment

(geldig t/m 31 december 2009)

10% korting 
op alle kleurbehandelingen

(excl. wassen en drogen)

(geldig van 1/1 t/m 28/2 2010)

7% korting op alle artikelen
(max € 75,=)

m.u.v. reclameaanbiedingen

( geldig tot 10 december 2009)

20% korting 
op 1 artikel naar keuze

(geldig t/m 31 december 2009)

Bij aankoop voor € 10,= 
een pakketje voor de buitenvogels 

gratis

(geldig t/m 31 december 2009)

10 % korting op alle aankopen

( geldig t/m 31 december 2009)

Bij besteding van € 150,= een 
dinerbon voor 1 persoon als cadeau

(geldig t/m 31 maart 2010)

Bij besteding 
van minimaal € 25,= 

in het restaurant voor 2 pers. 
gratis ijsdessert t.w.v. 4,50 pp

(geldig t/m 31 januari 2010 op ma t/m 
vrijdag en niet op feestdagen)

3 gangen diner met drankje naar 
keuze en after dinner koffi e/thee voor 

€ 25,= pp

(max. 10 personen per reservering)

Bij aankoop van 2 artikelen 
van de nieuwe collectie 

40 % korting 
op het goedkoopste artikel

(geldig 17/2 t/m 17/3 2010)

Winteraktie!
Elk 2e menu gratis!

(max 4 gratis menu’s 
en goedkoopste menu
is het gratis menu)

(geldig tot 1 maart 2010)

30 % korting 
op de gehele collectie
m.u.v. afgeprijsde artikelen

( geldig van 17/11 t/m 5/12 2009)

Gratis wassen 
in onze wasboxen

(geldig op 14 en 15 november 2009)

David
Autowas

Hotel Restaurant 
de Gravin van Vorden

Kluvers

Jim Heersink Haarmode

Barendsen
15 jaar jubileum

’t Proathuus
in Linde De Echte Bakker

Van Asselt YVONNE EN WILBERT
GROTENHUYS

Vorden

Vorden

554825 couponbladen.indd    4 06-11-2009    10:44:32

20 stuks rozen 
van € 3,= voor € 1,99

( geldig t/m 31 december 2009)

Bij aankoop van € 5,= noten, 
250 gram pinda’s voor € 0,75

(geldig t/m 31 december 2009)

€ 25,= korting 
op iedere boeking

(geldig  t/m 30 april 2010)

Bij aankoop van 4 haringen 
de 5e gratis

( geldig t/m 31 december 2009)

Brood van Toen € 1,50 i.p.v € 2,=
(bon is meerdere keren geldig)

(geldig t/m 31 januari 2010)

10% korting 
op al uw aankopen

2e kopje koffi e gratis

(geldig van 1/1 t/m 28/2 2010

10% korting op alle behandelingen

(geldig van 1/1 - t/m 28/2 2010)

10 % korting op bemiddelings-
vergoeding bij afsluiten hypotheek

10 % korting (1e jaar) op ieder nieuw 
afgesloten particuliere schadeverzekering.

(geldig t/m 28 februari 2010)

Op alle handdoeken 
en theedoeken 
25 % korting

Kaashandel Bakker

Vishandel
Hengel BROOD • KOEK • BANKET

Huusken 
groenten 
en fruit

De Notenkraam
op de markt

De Vale 
Weide

Het Jebbink 36
tel. 553025

Tiny Koning

Reisbureau

10 % korting op gehele collectie 
m.u.v. brillenglazen

(geldig t/m 30 november 2009)

Gratis Toshiba tas en muis 
bij aanschaf notebook

(geldig t/m 31 december 2009)

Bij aankoop van 1 kilo kaas naar keuze
een punt roombrie gratis

(geldig t/m 31 december 2009)

€ 1,= korting op een rookworst, 
verse worst of boerenworst.

( geldig t/m 2 april 2010)
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10% korting op 
het gehele assortiment

behalve op brandstoffen motomix,motoplus,
aspen 2T en 4T

(geldig gehele maand december 2009)

Bij aankoop van een buitenband 
een binnenband (t.w.v. € 5,95) gratis

(geldig t/m 31 maart 2010)

20 % korting op mengverf

(geldig maand december 2009)

10 % korting 
op de mooiste damesmode

(geldig 1 januari t/m 28 februari 2010)

10 % kassakorting
(klantenkaart niet geldig)

(geldig t/m 5 december 2009)

Alle dagverse gesn.groente 2e zak halve prijs
Rauwkorst 2e bakje na keuze halve prijs

Amb.bereide erwtensoep 2e liter halve prijs

(geldig van 12/1 t/m 19/1 2009)

Bij inschrijving een startpakket 
t.w.v. € 59,90 cadeau

(geldig t/m 31 december 2009)

15 % korting 
op het gehele kerstassortiment

(geldig t/m 31 december 2009)

€ 5,= korting bij aankoop 2 ltr 
Jonge Genever, Vieux of Berenburg

(m.u.v. andere acties)

(geldig t/m 31 december 2009)

10 % korting op alle fi etsonderdelen 
en accessoires

(ook indien door ons gemonteerd)

(geldig t/m 28 februari 2010)

Klein Brinke

JE MAAKT HET MET FIXET

15 % korting op een samenlevings-
contract

Vraag offerte!

(geldig t/m 31 maart 2010)

Vorden - Tel. (0575) 55 18 77

Mitra Slijterij 
Sander Pardijs

Vordense Kruidkoek 
van € 2,85 voor € 2,25

( geldig t/m 30 april 2010)
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Gratis afvullen ruitensproeier 
bij tanken van minimaal 25 liter brandstof

( geldig van 1/12 t/m 31/12 2009)

€ 7,50 korting 
bij besteding vanaf € 50,= 

( m.u.v. multimedia)

(geldig t/m 31 januari 2010)

10% korting op uw gehele besteding, 
ongeacht aantal personen.

Niet in comb. met andere acties, in het weekend 
en op feestdagen

(geldig t/m 31 januari 2010)

25% korting op olie bij een onder-
houdsbeurt van uw auto

(geldig t/m juli 2010)

Met deze bon 
alle dameslaarzen € 20,=.

( geldig t/m 31 december 2009)

Bij aanschaf van een computer met 
Windows 7  ad. € 649,= 
een gratis TFT-scherm

(geldig t/m 31 december 2010)

Bij besteding van minimaal € 10,=
een waardebon cadeau

(geldig t/m 31 mei 2010)

10% korting op alle kleding

(geldig t/m 31 december 2009)

10% korting

(geldig t/m 31 december 2009)

Op dinsdag alle  schotels 
op de menukaart 

bij afhalen en restaurant 
slechts € 7,=

(geldig t/m 31 december 2009)

Uw tweede 
kopje koffi e gratis

( geldig t/m 31 mei 2010)

10 % korting 
op alle behandelingen

(niet in combinatie met andere acties)

(geldig in de maanden november en januari)

Bij besteding van € 7,50
een

Bruna shopper cadeau

(zo lang de voorraad strekt)

Je eerste rijles gratis 
voor zowel B als B-E

(geldig t/m 31 december 2010)

20 % korting 
op uw diner in ons restaurant

(max 4 personen en m.u.v.andere acties’en 
dagmenu’s)

(geldig t/m 1 april 2010)

20 % korting op alle verf en beits
(Hermadix, O.A.F., en Koopmans)

(geldig t/m 31 januari 2010)

Hele grillworst (naturel of poesta) voor 
slechts € 3,98

(geldig in de maand januari 2010)

Vlogman

RestaurantRestaurantRestaurant
‘t Olde Lettinkt Olde Lettink‘t Olde Lettink
Almenseweg 35a - Vorden - tel: 0575 - 55 40 01

DE KADOKAMER
Zutphenseweg 1

SUETERS
Top 1 Toys

Dé speelgoedspeciaalzaak van Bronckorst!

Tankstation

Vorden
Zutphen

Vordenseweg 32
Warnsveld

Bij besteding van € 15,= 
een rookworst gratis.

(geldig t/m 31 januari 2010)
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KORTINGSBONNENACTIE VV VORDEN
Uw voordeel kan wel oplopen tot honderden euro’s

De couponbladen worden woensdag 11 t/m zaterdag 14 november huis-aan-huis verkocht in Vorden en omgeving. 
Kosten: € 12,– contant en 2 voor € 20,–. UUii ttss lluuii tteenndd  ddee  oorr iiggiinneellee  ccoouuppoonnss   zz ii jjnn  ggeellddiigg .. Gratis verloting.

Treffen wij u niet thuis, dan kunt u per e-mail bestellen: a.w.enzerink@planet.nl en u ontvangt uw bestelling thuisbezorgd.

Tel uit je winst !!!

Poelier
Hoffman

Wij staan op de 
vrijdagmarkt 

in Vorden

554825 couponbladen.indd    8 06-11-2009    10:44:39

Geert 
Heersink 

Fysiotherapie

Fysiotherapeut 
van de 

VV Vorden
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Als er stilte is in je denken kun je veel
meer genieten van en bewuster kij-

ken naar het leven; je denken is dan
niet meer gekleurd door emoties,
waardoor je jezelf, de ander en de
omstandigheden kunt zien zoals ze
zijn. Meditaties met klanken, kleuren
en kristallen brengen je naar een die-
pe ontspanning van lichaam en
geest. Marjan de Gans - Grimberg
heeft veel onderzoek gedaan naar en
ervaring met talloze wegen naar ge-

nezing. In veel oude culturen werden
klanken, kleuren en edelstenen ge-
bruikt om te helen op celniveau. Indi-
viduele afspraken zijn mogelijk, ook
voor kinderen. De meditatiegroep
wordt gegeven voor vrouwen en be-
gint zondagavond 29 november. 

Voor meer informatie: (0573) 44 11 38
of www.dhanwantari.nl

Mediteren met klank, kleur en kristallen
In deze nieuwe meditatiegroep
wordt de gelegenheid geboden
kennis te maken met zowel wes-
terse als oosterse meditaties om je
gedachten tot rust te brengen en
beter in contact te staan met je in-
tultie

Ze zijn op 10 november 1949 ge-
trouwd, de liefde voor elkaar werd be-
kroond met vijf kinderen, drie zonen
en twee dochters. Ze wonen bijna alle-
maal in het westen van het land. Jaco-
mien: ‘Ze hebben een goede baan.
Trouwens ik had graag gezien dat één
van de kinderen huisarts zou zijn ge-
worden, handig voor ons ‘voor later’,
zo zegt de bruid, terwijl ze tevens ver-
teld over de kleine pijntjes en onge-
makken, waarmee het ‘ouder worden’
zo nu en dan gepaard gaat. Toch wel
kleine ongemakken, want het echt-
paar rijdt nog regelmatig ‘auto’. Geen
grote afstanden, maar in de buurt om
boodschappen te doen of bezoekjes af
te leggen. Jacomien: ‘Weet je wat zo
leuk is, wij hebben acht kleinkinderen
en één van onze kleindochters zit op
het gymnasium en heeft één vast voor-
nemen: huisarts worden. Dus toch ? 

Jacomien Veenendaal stamt uit een
echte onderwijsfamilie. ‘ Vader was
o.m. hoofd van een school in Leiden,
Slangenburg, Almère en de Meern.
Ook ooms, neven en nichten zaten in
het onderwijs en was het min of meer
logisch dat ik ook onderwijzeres zou
worden. Dat vak heb ik tot mijn huwe-
lijk met heel veel plezier uitgeoefend.
Jan Veenendaal had ook ‘onderwijsbe-
voegdheid’, maar eigenlijk meer om
in de oorlog niet op transport naar
Duitsland te worden gesteld. En dat
lukte hem ook. In 1945 pakte hij de
studie theologie op, waarna hij vier
jaar later al werd bevestigd werd tot
hervormd predikant in Zuidwolde (na-
bij Hoogeveen). Jan Veenendaal: ‘Een
prettige tijd in een zeer gemoedelijke
samenleving. Ik was toen ook leider
van de jongensvereniging. Middels
‘aardappels krabben’ hebben we nog

gelden ingezameld voor een vereni-
gingsgebouw’, zo zegt hij.
Ook echtgenote Jacomien kijkt met
veel plezier op de tijd op het Drentse
platteland terug. ‘Daar werden ook
vier van onze kinderen geboren. Wij
woonden in de wijk Kerkenbosch. Elke
geboorte werd gevierd, dan kwamen
alle dames uit de buurt op kraamvisi-
te. Een hapje en een drankje en om
tien uur s’avonds werd de baby ‘rond
gegeven’, zo zegt ze lachend. In 1957
werd Jan Veenendaal tot dominee in
Hillegom benoemd. ‘ Tja, dat was wel
even wennen. We kwamen ineens van
de gemoedelijkheid op het Drentse
platteland zomaar in de wereld van de
harde, zakelijke omgang van de ‘bol-
lenboeren ‘terecht. De mannen en
vrouwen uit het dorp waren vaak sa-
men bij een boer bezig om bollen te
pellen. Dan zwierven de kinderen in
de zomervakanties zomaar op straat.
Ik heb toen samen met de kapelaan
vakantiewerk voor de jeugd opgezet.
De ouders vonden ons initiatief prach-
tig’, zo zegt Jan Veenendaal.

Na Hillegom vertrok het echtpaar
Veenendaal in 1963 tot 1973 naar het
dichtbij gelegen Haarlem noord. ‘Dat
was het omgekeerde van Hillegom,
heel veel warmte. Had mede te maken
doordat in die tijd nogal wat Braban-
ders en mensen uit de noordelijke pro-
vincies naar het westen trokken om
daar te werken en te wonen’, zo zegt
Jan Veenendaal. In 1973 kwam Vorden
in beeld. ‘We werden tijdens een kerk-
dienst ‘ bespied ‘ door meester Zeeval-
kink (hoofd van de christelijk school
op het Hoge) en door (voormalig wet-
houder) Geerken. Het leidde tot de be-
noeming tot hervormd predikant hier.
Na al die jaren in het westen met de

vele vergaderingen naar het landelijke
Vorden. We hebben toen tegen elkaar
gezegd, we vinden het hier zo aantrek-
kelijk, Vorden is ons eindstation. En zo
is het ook gegaan. We werden al direct
na onze komst in Vorden, overal bij be-
trokken. Bij feestelijke maaltijden tij-
dens huwelijken, jubilea e.d. Daardoor
hebben mijn vrouw en ik veel mensen
leren kennen’, zo zegt Jan Veenendaal. 

Toen hij met emeritaat ging bleef hij
op verzoek nog een jaar actief als
‘vraagbaak’ voor de predikanten Henk
Westerink en Harry Klaassens. Daarna
bleef hij nog geruime tijd actief als
pastor van de Wehme. Terugkijkend
op zijn leven tot nu toe, zegt Jan Veen-
endaal: ‘ Ik ben blij en dankbaar voor
het feit dat ik met zoveel mensen con-
tact heb gehad. Ik heb altijd veel naar
hen geluisterd en in moeilijke tijden
met ze meegeleefd. Ik kreeg daardoor
het gevoel dat ik voor deze mensen
wat heb kunnen betekenen’, zo zegt
Jan Veenendaal, die inmiddels nog
een jubileum heeft gevierd, te weten
’60 jaar hervormd predikant’! Hij was
ook de man die destijds de uitwisse-
ling (hervormde gemeente Vorden)
met de toen nog communistische ge-
meente Garlipp in het voormalige
Oost Duitsland op poten heeft gezet.
Een uitwisseling die anno 2009 nog
steeds plaats vindt.

Jacomien Veenendaal heeft haar man
in al die jaren bij diverse gebeurtenis-
sen op kerkelijk gebied dikwijls verge-
zeld. Ook was zij in de verschillende
gemeenten betrokken bij de leiding
van o.m. meisjesgroepen. Tijdens de
periode in Zuidwolde richtte zij daar
een hervormde vrouwengroep op. Het
echtpaar Veenendaal dat inmiddels al
weer 7 jaar met heel veel plezier in de
Decanije woont, woonde daarvoor
ruim 23 jaar in de door hun zelf ver-
bouwde boerderij ’t Oldekamp. ‘Echt’
op het platteland op de grens van de
buurtschappen Hackfort en Delden.
De geweldige buren daar worden door
Jacomien en Jan Veenendaal nog
steeds als een warme deken gevoeld.
Verder genieten ze van de ‘alledaagse
dingen’ en zien ze graag vanuit de
woonkamer c.q. het terras de koeien
in de wei bij de ‘overburen’ grazen !

Jan en Jacomien
dankbaar met hun lange huwelijksleven!
‘ Ik herinner me nog precies het tijdstip toen mijn man mij vertelde dat
hij van mij hield. Dat was op een romantisch plekje, een bruggetje over
een gracht in Utrecht. Hij woonde aan de ene kant van de gracht , ik aan
de andere kant in de Meern. Wij gaven allebei op een school in Utrecht les.
Hij in de derde klas en ik in de tweede. Hij had mij al een paar keer gezegd
dat ik op zo’n leuke manier de ‘sommetjes ‘ aan de kindertjes uitlegde. Na
schooltijd vergezelde hij mij altijd tot aan het bruggetje’, zegt Jacomien
Veenendaal- Smit ( 86 ). Dinsdag 10 november is zij met haar man Jan Veen-
endaal 60 jaar getrouwd. De bruidegom ( emeritus predikant ), luistert
aandachtig naar zijn vrouw en zegt : ‘ Ik was toch wel wat aarzelend toen
ik haar vroeg. Zou ik wel bij haar in de smaak vallen ? Toch maar de stou-
te schoenen aangetrokken’, zo zegt Jan Veenendaal ( 88 ).

Op de kleine RK-begraafplaats op de
Kranenburg werden de bezoekers ont-
vangen onder passend gezang van het
koor 'Music for all' uit Dieren. De be-
langstelling hier was naar verhouding
verrassend groot, waarschijnlijk mede
omdat in de katholieke kerk de doden-
herdenking ook in de vieringen een
centrale plaats inneemt. Na een wel-
kom van organisator Marion Polman
las ritueel begeleider Esther Teunissen
uit Zutphen het troostrijke gedicht 'Ge-
mis' voor en plaatsten de bezoekers een
brandende kaars bij het graf van gelief-
den die niet meer in ons midden zijn.

EEN BIJZONDERE ERVARING 
Ook op de Algemene Begraafplaats in
het dorp werden later op de avond bij
de ingang de bezoekers ontvangen. Sa-
men met de vrijwilligers die ook had-
den geholpen met het aanbrengen
van de verlichting met honderden fak-
kels, wandelden allen naar de verza-
melplaats bij het monument. Tijdens

die wandeling was al in de verte het
gewijde gezang te horen van het Vor-
dense Gospelkoor 'Inspiration'. Ook
hier een welgemeend welkomstwoord
van Marion die vertelde waarom ze de-
ze avond heeft verzorgd 'als een klein
gebaar, een kort moment om samen
te zijn en te denken aan de mensen in
ons hart'. De Lochemse schrijfster Di-
nie Hiddink wijdde in een vertrouwd
klinkend dialect een korte meditatie
aan 'de Boom' die in de herfst bereid is
telkens weer alles los te laten, 'wach-
tend op nieuw leven, een nieuw be-
gin'. Daarna konden de bezoekers, be-
geleid door een gids, hun brandende
kaars naar een graf brengen elders op
het kerkhof. Het waren twee indruk-
wekkende bijeenkomsten.

GOEDE ORGANISATIE
Terugwandelend naar de uitgang van
het kerkhof langs de paden waar de
fakkels langzaam uitdoofden, bleef
het op het anders zo stille kerkhof
toch nog enige tijd druk. Veel bezoe-
kers. waren onder de indruk van de in-
zet van zoveel vrijwilligers en de vak-
kundige wijze waarop door de organi-
sator beide Gedenk-momenten waren
verzorgd. 
Uitvaartbegeleider Marion Polman
heeft getracht met deze eerste poging
een zinvol element toe te voegen aan
de herdenking van hen die ons zijn
ontvallen. Ze heeft dat op stijlvolle wij-
ze kunnen doen mede dankzij de be-
reidheid van de beheerders van de be-
graafplaatsen. En daarmee bewezen
dat zij ook haar werk om mensen te
steunen en op persoonlijke wijze te be-
geleiden bij 'het laatste afscheid' op
een zeer betrokken en tegelijk vakkun-
dige wijze in praktijk brengt.

Stijlvolle Gedenk-momenten
Het leek wel of de natuur extra me-
dewerking verleende toen op 2 no-
vember (vanouds Allerzielen) op
beide Vordense begraafplaatsen
een Gedenk-moment werd gehou-
den. Na een dag vol regen was het
die avond droog en scheen een vol-
le maan door de sluierbewolking;
de temperatuur was redelijk en
een mild tapijt van bladeren be-
dekte de graven en paden van bei-
de kerkhoven die sfeervol waren
verlicht met fakkels en vuurkor-
ven. Vriendelijke gidsen stonden
bij de ingangen klaar om de bezoe-
kers van deze bijzondere samen-
komsten te begeleiden naar de cen-
trale gedenkplaats.

Vocaal Kwartet Ruurlo bestaat sinds
2007. Het kwartet wordt gevormd door
Carina Numan - sopraan, Rita Eriks -
alt, Arjen van Gijssel - tenor en Hans

Sportel - bas. Het viertal zingt voor
hun plezier op professioneel niveau
en willen anderen daarvan mee laten
genieten. Het repertoire bestaat uit
muziek van alle tijden, van renaissan-
ce, barok, romantiek tot heden. 

Het programma voor dit concert be-
staat uit muziek van Thomas Tallis
(Nine Psalm Tunes), J.S. Bach (motet
'Lobet de Herren, alle Heiden', en enke-

le aria's uit cantate BWV 4,) vier ver-
schillende Ave Maria's (de Prez, da Pa-
lestrina, de Victoria en Fr. Liszt) en vier
maal het Onze Vader van componisten
uit zeer verschillende achtergronden
(Rob. Stone, Igor Stravinsky, Jaap Gera-
erdts en Maurice Duruflé). 

Het begeleidende (kist)orgel wordt be-
speeld door Gerard Wesselink.

Concert Winterserie Dorpskerk Vorden

Vocaal Kwartet Ruurlo
Zondagmiddag 15 november vindt
in de Dorpskerk in Vorden het
tweede concert plaats in de reeds
eerder aangekondigde Winterse-
rie. Ditmaal treedt het Vocaal
Kwartet Ruurlo op.

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
10 Prov. handwerkmiddag Vrouwen

van Nu in Vorden
11 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
11Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
12Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Afdelingsbijeenkomst Vrouwen

van Nu Vorden
18 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring
25Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

25ANBO klootschieten bij t. Olde Let-
tink

26Klootschietgroep de Vordense Pan
26PCOB Vorden 't Stampertje dhr. Luij-

endijk met Natuuropnamen
27 ANBO Diapresentatie "Peru.., het

land van het verloren Inka-rijk
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers, infotel. 55 20 03

Kunst Agenda Vorden 
2/11 t/m 10/1 Galerie Agnes Raben Ex-

positie Hugo Pasman

Unieke, eerlijke cadeaus voor elke por-
temonnee en voor groot en klein. Veel
hoeft de Sint dan ook niet te shoppen,
want hij kan gewoon bij de Wereld-
winkel stoppen. Iedereen is trouwens
welkom en of er nu gezocht wordt

naar iets moois voor een klein prijsje,
iets exclusiefs voor Sint of Kerst: de in-
koopafdeling heeft haar uiterste best
gedaan u een ruime keuze aan te bie-
den.  Geef iets (h)eerlijks aan uw fami-
lie, vrienden Zo doet u niet alleen iets
bijzonders voor uw dierbaren, maar
draagt u tegelijkertijd bij aan een bete-
re wereld. Is dat niet een mooie ge-
dachte achter het Sinterklaasfeest en
Kerst?
Artikelen uit de Wereldwinkel zijn
uniek in hun soort, dus kom snel kij-
ken want op is op!

Wereldverrassing voor Sint
Hij is nog net niet in het land,
maar de Sint zal deze week werke-
lijk verrast zijn als hij de mooie
Sintetalage ziet in de Kerkstraat 1a
in Vorden, want deze is door onze
vrijwilligers omgetoverd in een
feestelijk cadeaucircus.

Ook voorzitter William van Veen
toont zich gelukkig met de verdere sa-
menwerking; Theo ligt erg goed in de
vereniging, is een echt verenigings-
mens, selectietrainingen worden erg

goed bezocht, er wordt met volop ple-
zier getraind en het niveau van de
laatste wedstrijden biedt hoop voor de
toekomst. We waren er gelukkig snel
uit met Theo, we zaten op dezelfde

golflengte qua ambitie, sfeer en facili-
tering. VV Vorden hoopt binnenkort
ook alle gespreken met andere leden
van technische staf en begeleiding af
te ronden.

Theo Hulshof en VV Vorden verlengen samenwerking
Voor het seizoen 2010-2011 zijn trainer Theo Hulshof en het bestuur van
vv Vorden overeengekomen de huidige samenwerking voort te zetten.
De onderwijzer uit Lichtenvoorde laat weten zéér in zijn nopjes te zijn
met de overeenkomst; er zit voldoende rek in deze én aankomende groep,
aldus Hulshof.



Deze middag heeft men een zeer
informatief programma: mevrouw
Kroonen van de Mediq Apotheek uit
Vorden/Warnsveld komt met een spe-
ciaal programma voor senioren. Men

wordt voorgelicht over seniorenkwaal-
tjes en ingelicht hoe die te lijf kunnen
gaan, erg interessant natuurlijk. Het
bestuur nodigt daarom alle vaste seni-
oren soosbezoekers maar ook zeker
nieuwe bezoekers van harte uit voor
de soosmiddag. Zoals altijd in het
Ludgerusgebouw.

Woensdagmiddag 25 november a.s.
is er weer een activiteitenmiddag.

De actie is in samenwerking met de
Vordense Ondernemers Verenging
(VOV). Kopers van een couponblad met
bonnen ontvangen 65 kortingsbon-

nen, waardoor het nog aangenamer
winkelen en vertoeven wordt in het
Achtkastelendorp. De 65 kortingsbon-
nen kan men kopen voor € 12,- (2 voor
€ 20,-)en het voordeel kan wel oplopen
tot honderden euro's voordeel.
De opbrengst is bestemd voor de
kleedkameraccommodatie. Het is lo-
venswaardig dat alle leden, senioren,
jeugdleden, pupillen met hun ouders
en vrijwilligers samen de handen uit
de mouwen steken om de benodigde
geldmiddelen te verwerven.

Inwoners profiteren van actie
Op woensdag 11 november a.s.
gaan 200 jeugdleden van de voet-
balverenging Vorden op pad om
huis aan huis de kortingsbonnen
te verkopen. De senior-leden en
vrijwilligers doen dat op zaterdag
14 november met name in de
buitenwijken van Vorden.

Ook voorkom je hiermee een boete
van €35,00. Daarom krijg je deze in de
periode van 2 nov. t/n 5 dec. maar liefst
15% korting op de aanschaf van fiets-
verlichting bij Profile Bleumink ‘De
Fietsspecialist’ in Vorden of Zutphen. 

PROFIELSCHETS PROFILE 
'DE FIETSSPECIALIST' 
Profile 'de Fietsspecialist' is met circa
225 winkels de grootste rijwielspeci-
aalzaak keten van de Benelux. 

Het is één van de winkelformules
van Biretco B.V., de bekende full-ser-
vice retailorganisatie achter de win-
kelformules Profile 'de Fietsspecia-
list', Fietswereld, Bonus Bikes en de
inkoopcombinatie Biretco Buying
Group. 

In totaal zijn inmiddels 750 rijwiel-
zaken in de Benelux en Duitsland
aan Biretco B.V. verbonden.

Val op!
De nieuwe verlichtingscampagne
van de Bovag is van start gegaan.
Zeker in deze tijd van het jaar
waarin het weer wat slechter
wordt en het alweer zeer vroeg
donker wordt is het belangrijk
om goed gezien te worden op de
fiets. Niet alleen voor je mede
weggebruikers maar natuurlijk
ook voor jezelf!!

Als gevolg van de landelijke ontwikke-
lingen heeft het bestuur van Peuter-
pret in augustus besloten haar activi-
teiten over te dragen aan Avonturijn
dat ook een kinderopvang in Ruurlo
runt. (Peuterpret heeft de afgelopen

35 jaar het peuterspeelzaalwerk in
Wichmond verzorgd). 

Ab Boers vond het een goede zaak voor
Wichmond/ Vierakker en omgeving
dat Avonturijn de kinderopvang ver-
der gestalte geeft. ‘Het is met name
aantrekkelijk voor jonge mensen met
jonge kinderen. Dat komt ook de leef-
baarheid ten goede. Men was in Wich-
mond ‘vooruitziend’ en enthousiast
om deze stap te zetten. 

Naar iedereen toe, ben ik trots dat de-
ze voorziening is gebleven. Wij heb-
ben daarvoor graag subsidie verstrekt.
De kinderopvang is een pilot in de ge-
meente Bronckhorst. Ik hoop dat hier-
na diverse soortgelijke kinderopvang

tot stand zal komen’, aldus wethouder
Ab Boers. 

Yolanda Bensink, directeur van kin-
deropvang Avonturijn toonde zich
reuze enthousiast over de verbouwing
van het Withmundi gebouw tot het
prachtige kindercentrum. ‘Alle betrok-
kenen bedankt en met name ook de
leidsters Renske en Rikie die de om-
slag van Peuterpret tot kinderopvang
hebben gemaakt’, zo sprak zij. 

Overdag maken ongeveer 55 kinderen,
afkomstig uit Vierakker, Wichmond,
Baak en Zutphen inde leeftijd 0 tot 12
jaar gebruik van het kindercentrum.
In de avonduren wordt het gebruikt
door verenigingen.

Avonturijn geopend

Met behulp van wethouder Ab Boers verrichten de jeugdige David en Ty-
go zaterdagmiddag in Wichmond de officiële opening van kinderopvang
Avonturijn. Terwijl de kinderen aan een touwtje trokken en even later
tientallen ballonnen uit de grote champagnefles het luchtruim kozen,
zorgde de muziekvereniging Jubal onder leiding van Henk Vruggink voor
vrolijke muziek.

ballonnen tijdens de opening

Ab Boers en Yolanda Bensink heffen het glas

De collectebus, waarvan de opbrengst
is ter vermindering van de transport-
kosten, kan nu nog niet worden mee-
gedeeld. De opbrengst hiervan zal la-
ter worden bekend gemaakt De coör-
dinatoren, Jan Strijd en Jan Olthaar
zijn de medewerkers, die hebben mee-
geholpen aan het welslagen van deze

actie hartelijk dank voor de medewer-
king, evenals het personeel van Super
de Boer, die steeds weer klaar staan
om de actie tot een succes te maken. 

Wilbert Grotenhuijs van Super de
Boer gaf de laatste volle doos aan deze
actie.

Voedselactie Dorcas
geslaagd

De jaarlijkse Voedselactie in Vorden op vrijdag jl. in de winkel van Super
de Boer kan weer als geslaagd worden beschouwd. Dit jaar werden bijna
100 dozen ingezameld; dit lag iets onder het ingezamelde van vorig jaar.
Dit is wellicht mede veroorzaakt door de economische crisis.

Er werd in twee verschillende wedstrij-
den gegymd, namelijk op basis van de
nieuwe oefenstof en de oude. 

Bij de nieuwe oefenstof legde Luna
Bouwhuis in de categorie pupil 2
niveau beslag op de vierde plaats.

Joanne Steenblik werd in de categorie
jeugd niveau 12, vijfde. 

Bij de oude oefenstof werd Iris Lam-
mers in de categorie pupil 1 niveau 15,
vierde. Eline Brummelman werd 1e in
de categorie pupil 2 niveau 16. Femke
v.d. Stroom werd in dezelfde categorie
derde. 

De overige drie meisjes deden mee in
de categorie pupil 1 niveau. Anne Sa-
rink werd daarbij 1e, Meta Kamphuis
2e en Renske Schuurman 3e.

WIK Wichmond
Afgelopen zaterdag werden in Lo-
chem de rayonkampioenschappen
gymnastiek gehouden. WIK Wich-
mond nam hier aan deel met acht
meisjes, waarvan er vijf in de prij-
zen vielen.

Vorden wint van koploper
Ulftse Boys - Vorden 0-1
Vorden pakte in Ulft de volle winst. In
de eerste helft was Vorden de aanval-
lende ploeg en liep de opbouw vooral
via Joris Platteeuw. Het enige doel-
punt van de wedstrijd werd in de eer-
ste helft door Frank Hiddink gescoord. 

In de tweede helft een aanvallend
Ulftse Boys en Vorden die op een coun-
ter loerde. Ulft wist zich geen uitge-
speelde kans te creëren, dankzij het
goed verdedigend werk van de geel-
zwarten. 

Vorden nam direct het initiatief en
zette de ploeg uit Ulft op eigen helft
vast. Ulftse Boys kwam nagenoeg niet
aan aanvallen toe, want de aanvallen
liepen allemaal over de rechterspits
en die werd door Joris Platteeuw fi-
naal uit de wedstrijd gespeeld. De kop-
sterke spitsen werden dan ook van de
zijkant niet bediend. Vorden kreeg
een aantal kansen via de opkomende
Bart Stokman en daar zou ook uitein-
delijk het enige doelpunt van de wed-
strijd uit worden gescoord. Stokman
werd op onreglementaire wijze afge-
stopt en de vrije trap van Niels Sieme-
rink werd door goalgetter Frank Hid-
dink afgerond 0-1. Ulftse Boys speelde
vanaf dat moment met een soort "vlie-
gende keep", want de doelman speel-
de in de laatste linie mee en bemoeide
zich nadrukkelijk met de opbouw van
het spel. Het kreeg daarvoor ook de
ruimte, omdat Vorden zich liet inzak-
ken.

In de tweede helft een aanvallend Ulft
en Vorden dat in verdedigend opzicht
zich uitstekend had gepositioneerd.
Het was geen hartverwarmend voet-
bal en dat was, mede vanwege de kou,
voor het publiek eigenlijk wel nodig.
De beste kansen waren nog voor Vor-
den door de rushes van Stokman. De
Vorden aanvallers loerden op het mo-
ment om de doelman, die ver voor
zijn doel mee voetbalde te verschal-
ken. Renz Cornegoor had daartoe een
mogelijkheid, maar raakte de bal ver-
keerd. De beste kans kreeg Frank Hid-
dink nog in de slotminuten, maar hij
kreeg de dieptepass van Rob Enzerink
niet tijdig onder controle om de doel-
man te kunnen verschalken.

V V  Vo r d e nSeniorensoos 
Wichmond/Vierakker



Dit seizoen wordt er met verschillende oefenstof ge-
werkt. Men kan kiezen uit de oude oefenstof nivo 17, 16,
15. Of de nieuwe oefenstof 12, 11, enz. De nieuwe oefen-
stof was voor de jury ook even wennen. Hierdoor moest
er soms lang gewacht worden. Maar het wachten werd
beloond. 

De meisjes van Sparta mochten 5x een gouden medaille
ophalen, 1 x een zilveren medaille en 3 x een bronzen
medaille. De meisjes met een gouden medaille mogen
zich rayonkampioen van de Hanzestreek noemen. 
De medaillewinnaars zijn:
1e plaats Maureen Vliem instap nivo 16-17
1e plaats Fien Smit pupil 1 nivo 12
1e plaats Renske Tragter jeugd nivo 11
1e plaats Joyce van Amerongen pupil 2 nivo 10 
1e plaats Bente Wilgenhof pre-instap nivo 15
2e plaats Dagmar van Doesburg instap nivo 16-17
3e plaats Esmee Berendsen pupil 1 nivo 12
3e plaats Merith van der Veen pupil 2 nivo 15
Ook de meisjes die geen medaille hebben gehaald, heb-
ben allemaal wel mooie cijfers. Hier kunnen ze trots op
zijn.

Sparta
5 x goud, 1 x zilver, 2 x brons

Afgelopen zaterdag heeft Sparta mee gedaan aan de
rayonkampioenschappen in Lochem. Dit is altijd de
eerste wedstrijd in het seizoen. Deze wedstrijden wa-
ren extra spannend. Voor veel kinderen was dit hun
aller eerste wedstrijd. Ze hebben de laatste weken
hard geoefend onder leiding van Gerrie Kappert en
Mellanie Jansen. Joyce traint ook bij Jolien Groot
Roessink in Hengelo.

EGVV 1 - RATTI 1
Op een koude herfstmiddag was EGVV de
gastheer voor de Kranenburgers. EGVV
stond met 1 punt meer net boven Ratti op
de ranglijst. Om aansluiting te houden
met de middenmoot was voor beide
teams een overwinning noodzakelijk.
EGVV scheen dit het best te beseffen,
want de ploeg begon fanatiek en fel aan
de wedstrijd. Dit resulteerde in een aantal
kleine mogelijkheden. Ook Ratti liet zich
gelden door een schot van Michiel Gudde
die maar net voor de kruising kon worden
weggeplukt door de doelman. Ondanks
dat EGVV beter begon aan de wedstrijd
was het Ratti dat halverwege de eerste
helft op voorsprong kwam. Een vrije trap
aan de zijkant van de 16 meter die door
Guido Mullink strak voor de goal werd ge-
schoten werd door Koen Klein Heeren-
brink gepromoveerd tot doelpunt. Na dit
doelpunt waren de ploegen redelijk aan
elkaar gewaagd. EGVV kreeg voor rust nog
een uitgelezen mogelijkheid om op gelij-
ke hoogte te komen. Een snelle counter
van de thuisploeg kon door Erwin Weenk
echter nog met de borst worden tegenge-
houden. Ook Ratti, dat een aantal kleine
kansen wist te creeren, wist niet meer te
scoren voor rust.
In het tweede bedrijf begon Ratti uitste-
kend. Terwijl de meeste toeschouwers nog
vanuit de kantine naar het veld moesten
komen scoorde Sandor Verkijk al binnen
de minuut de 0-2. Met deze stand moest
EGVV wel druk gaan zetten. Hierdoor kre-
gen de mannen van trainer Eric Gijsberts
steeds meer ruimte. Zonder zelf echt gro-
te kansen weg te geven kon Ratti de 0-3 la-
ten aantekenen. Na ongeveer een uur spe-
len kon een schot van Sandor verkijk nog
door de doelman gekeerd worden maar
op de rebound van Gijs Klein Heerenbrink
was hij kansloos. Na dit derde doelpunt
bleven de beste kansen voor de bezoekers.

Zo schoot de ingevallen Matthijs Nijhof
verwoestend op de paal en werd een zui-
ver doelpunt van de eveneens ingevallen
Ruud Mullink onterecht afgekeurd we-
gens buitenspel. EGVV probeerde met een
aantal afstandschoten nog terug te ko-
men in de wedstrijd, echter zonder resul-
taat.

Een mooie en verdiende overwinning
voor de Ratianen waardoor de aansluiting
op de middenmoot behouden blijft. Aan-
staande zondag komt subtopper Meddo
op bezoek in Kranenburg. In deze wed-
strijd zal Ratti er alles aan moeten doen
om deze overwinning een passend ver-
volg te geven.

UITSLAGEN
Zaterdag: Ratti B1GD - Haaksbergen B1D
0-13, Ratti D1G - Pax D3 3-8, Ratti E2G -
AZC E5 7-4, Ratti F1G - AZC F3 4-4, Grol 11
(zat) - Ratti 5 (zat) 5-3, Wolfersveen E1 - Rat-
ti E1G 2-6.

Zondag: Ratti 2 (zon) - Rietmolen 3 (zon)
uitgesteld, Ratti 3 (zon) - SHE 5 (zon) 8-3,
Ratti 4 (zon) - Witkampers 8 (zon) 4-6,
EGVV 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 0-3 , Neede DA1
(zon) - Ratti DA1 (zon) uitgesteld.

PROGRAMMA
Zaterdag: Ratti 5 (zat) - Markelo 11 (zat) ,
Ratti E1G - Gazelle Nieuwland E3G , Keij-
enburg. Boys B2 - Ratti B1GD , Eerbeekse
Boys C3 - Ratti C1GD , Vorden D3 - Ratti
D1G , FC Zutphen E10 - Ratti E2G , Gazelle
Nieuwland F3G - Ratti F1G.
Zondag: Ratti 1 (zon) - Meddo SC 1 (zon)
Velic, Z. , Ratti 4 (zon) - VIOS B. 4 (zon) , Rat-
ti DA1 (zon) - Rekken DA1 (zon) , Halle 2
(zon) - Ratti 2 (zon) , Pax 8 (zon) - Ratti 3
(zon).

Vo e t b a l

Doelgericht adverteren?
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem
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Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo
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Zutphen
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Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

Bekveld

Bronckhors t  Noord

Bronckhors t  Midden

Bronckhors t  Zu id

edi t ie  ruur lo

Vakantiekrant

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Vol smaak:
Giezer Wilderman stoofperen
uit de Betuwe 2 kilo 1,99
Hollandse Fuji appelen
van onze vaste teler Verhage 2 kilo 2,49

Weekaanbiedingen:
Broccoli 500 gram 0,79
Op alle gesneden groente

2e zak halve prijs

Uit eigen keuken:
Goed gevulde wraps, 2 stuks
+ grote bak rauwkost 2 personen 8,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 nov. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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3. Vroegere gymnastiekzaal 
op de "Bleike" 

aan de Nieuwstad 
verbouwd tot 

brandweergarage, 
heden woning.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 21 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Lampionoptocht Sint Nicolaas.

1. Jong Gelre Revue "Het hing in de lucht", 1979.
v.l.n.r. achter: Henk Tjoonk, Henk Ruwsink, 

Eef Klumper, Henk Broekgaarden en Dick Regelink.
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Gezeten aan de prachtige lange keu-
kentafel in huize Nijenhuis, vertellen
Gerrit (voorzitter Concordia) en Paul
Bunkers (secretaris) over hun liefde
voor de muziek en in dit geval speciaal
de liefde voor Concordia. Gerrit Nijen-
huis kan zich de perikelen rondom
het 100 jarig bestaan, toen de vereni-
ging bijna ter ziele was, nog goed voor
de geest halen. Gerrit daarover: ‘ Door
de grote terugloop van het aantal le-
den waren er nauwelijks nog muzi-
kanten over. Er werd toen een leden-
werfactie op touw gezet en juist toen
ben ik lid geworden. Dat was door toe-
doen van de vader van mijn vriend
Hans Böhmer die als lid van Concor-
dia ook bij die ledenwerfactie betrok-
ken was.In al die 40 jaren heb ik altijd
met heel veel plezier trompet, tuba en
bes- bas gespeeld’, zo zegt hij.

Gerrit Nijenhuis was niet alleen als
muzikant actief, maar ook maakte hij
zich jarenlang op bestuurlijk niveau
verdienstelijk. Zo was hij onder meer
20 jaar secretaris, juist ook in de peri-
ode dat het 110 en 120 jarig bestaan
gevierd werd. Het afgelopen jaar werd
‘de oude rot’ (zoals hij door Paul Bun-
kers werd aangeduid) door dezelfde
Paul overgehaald om voorzitter te wor-
den.Gerrit: ‘ Toen Paul mij benaderde
heb ik in eerste instantie de boot afge-
houden. Uiteindelijk toch maar ‘ja’ ge-
zegd en heb ik Mark Heuvelink, die te
kennen had gegeven als voorzitter te
willen stoppen, opgevolgd. Ik ben bij-
zonder trots op Concordia. De vereni-
ging neemt in het sociale leven in Vor-
den, een zeer belangrijke plaats in. We
treden gemiddeld zo’n twaalf keer per
jaar op. 

Niet alleen tijdens de gebruikelijke
uitvoeringen, maar ook tijdens buurt-
feesten, wandelvierdaagse, Koningin-
nedag, sportevenementen, serenades
e.d. Inmiddels is de muziek in de loop

der jaren veel professioneler opgezet.
De muziekkeuze is uitgebreider ge-
worden. Zo is er de laatste decennia
ook veel meer muziek voor fanfare en
harmonie gecomponeerd’, aldus Ger-
rit Nijenhuis.Het muzikale leven van
Paul Bunkers kende wel een heel
merkwaardig begin. Paul: ‘Toen ik 35
jaar geleden lid werd, was ik net elf
jaar. Het ‘lid worden’ had heel wat voe-
ten in de aarde, want mijn vader vond
het maar niks. Paul, zei hij dan, je
bent ‘a-muzikaal’. Daar kon ik het
voorlopig mee doen. Echter toen mijn
zus Susan inmiddels wel lid was (zij
speelde klarinet) mocht ik er ook bij. 

Jo Schuppers bracht een trompet mee
en gaf mij bij ons thuis les. Het trom-
pet spelen bleek geen succes. Jo Schup-
pers had al vrij snel ‘uitgevogeld’ dat
ik wel ‘ritmegevoel’ had, dus ver-
dween de trompet en werd ik lid van
de drumband van Concordia. En daar
maak ik nog steeds deel vanuit’, zo
zegt Paul Bunkers, die een aantal ja-
ren geleden Tonnie Meijer als ‘belan-
genbehartiger ‘ van de drumband in

het bestuur van Concordia is opge-
volgd. Inmiddels is Paul al tien jaar se-
cretaris van de muziekvereniging. De
bezetting van de drumband is volgens
hem aan de krappe kant. ‘Het zou

mooi zijn wanneer we er nog vijf
drummers bij zouden krijgen’, zo zegt
hij. Het harmonieorkest is volgens
Gerrit Nijenhuis in balans. ‘Jaarlijks
leiden we via de muziekschool Muze-
hof veel jonge muzikanten op, waar-
van er wel enkele doorstromen naar
het harmonieorkest. Helaas haken
vanwege studie en vertrek naar elders
er ook ieder jaar weer een aantal af.

140 jaar ‘wel en wee’ van Concordia
begon volgens de ‘annalen’ op een
mooie zondagmiddag in 1869 (27 sep-
tember). Toen vervoegde zich een
groepje Vordense jongelui onder aan-
voering van de jeugdige organist J.W.
Wensink, zich bij de stalhouderij van
de heer G.J. Ensink, toen beter bekend
als ‘Meisters GartJan’, rondom een rij-
tuig waarmee zij naar het naburige
Hengelo wilden. Geld hadden zij niet,
maar wel een grote dosis optimisme.
Zij hadden namelijk gehoord dat er in
Hengelo oude instrumenten van een
ontbonden muziekvereniging te koop
waren en daar wilden ze in Hengelo
wel van af. De jongelui kregen het rij-

tuig ‘op de pof’. Zelfs de instrumenten
gingen op dezelfde condities mee
naar Vorden, overigens wel na de be-
lofte gedaan te hebben , dat de koop-
som (55 gulden) zo spoedig mogelijk
betaald zou worden. De jongelui hiel-
den woord. 

‘Concordia’ was geboren! B.J. Ensink
was de eerste voorzitter van Concor-
dia. Het aantal leden bedroeg 12. De
contributie was 10 cent per maand. Tij-
dens het 25 jarig bestaan (1894) ging
de heer Bielderman tijdens de feestre-
de nog eens uitgebreid op het ont-
staan van de vereniging in. Concordia
trad op 1 januari 1913 toe tot de KWF
(Koninklijke Nederlandse Federatie
van muziekverenigingen). Bij die gele-
genheid werd het fanfareorkest omge-
doopt tot harmonieorkest. Eén van de
mannen die van grote betekenis voor
de vereniging is geweest, was ongetwij-
feld Derk Wolters. Deze succesvolle di-
rigent, geboren op 26 maart 1900 in
Hengelo (overleden 23 februari 1966)
heeft Concordia op de kaart gezet. 

Onder zijn leiding promoveerde het
korps in drie jaar tijd van de 4e klasse
naar de 1e klasse en werden er daar-
naast tal van prijzen behaald. Ook
bracht hij Concordia in de Ere- afde-
ling. Acht jaar geleden boekte Concor-
dia opnieuw een fantastisch succes.
Toen werd het harmonieorkest onder
leiding van de toenmalige dirigent
Hugo Klein Severt nationaal kampi-
oen in de ere-afdeling! Na het reeds ge-
memoreerde 100 jarig bestaan, is Con-
cordia in de jaren daarna een stabiele
muzikale vereniging gebleven, die net
als zustervereniging Sursum Corda,
niet meer in Vorden en buurtschap-
pen is weg te denken! 
Dat de vereniging volop met ‘de tijd
mee gaat’ bewijst de eigen website
www.concordiavorden.nl

Concordia 140 jaar 'jong'!

Vereniging is belangrijk voor het sociale leven

Een leven zonder muziek is voor Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers on-
denkbaar. Beiden zijn al respectievelijk 40 jaar en 35 jaar lid van Concor-
dia, de muziekvereniging die in deze jaargang 140 jaar bestaat. Het Nieuw-
jaarsconcert en het Voorjaarsconcert stonden al in het teken van deze
mijlpaal. Als klap op de vuurpijl staat er vrijdagavond 18 december in
sporthal ’t Jebbink een ‘knallend’ concert op het programma dat wordt
verzorgd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wa-
pens. Een militair beroepsorkest dat uit 40 man bestaat. Het concert in
Vorden is toegespitst op de kerst. Middels ‘lobbywerk’ en veel ‘schrijfwerk’
is het Paul Bunkers gelukt dit top fanfareorkest naar Vorden te halen !

Concordia rond 1900

Concordia anno 2009

Foto uit 1920



In de praktijk blijkt dat er veel behoef-
te is aan dergelijke informatie. Meest-
al moeten de jonge ondernemers dit
bij verschillende bedrijven en instan-
ties aanvragen en vaak gaan ze met
een standaard antwoord naar huis.
Door de samenwerking tussen de Ka-
mer van Koophandel en de Rabobank
was de belangrijkste informatie tij-
dens de twee avonden op één locatie
gebundeld. Bovendien was er volop
ruimte voor persoonlijk contact met
adviseurs, waardoor er advies op maat
kon worden gegeven.

DE BESTE ROUTE
Er waren verschillende spreekkamers

ingericht voor verschillende onder-
werpen. Zo konden de bezoekers in
een persoonlijk gesprek met een advi-
seur bepalen wat voor hun bedrijf be-
langrijk en nodig is. Aan de hand van
informatie over onder andere de
rechtsvorm van de onderneming, ver-
zekeringen, risico's, het bedrijfsplan
en financiering, bepalen de starters
zelf de beste route voor hun bedrijf.
Helemaal in de geest van de avond: 'Go
your own way'. 
Onder de bezoekers zijn twee Tom-
Tom navigatiesystemen verloot. Zo
hoeven de kersverse ondernemers
nooit meer af te wijken van de beste
route voor hun onderneming.

Routeplanner voor starters

Op 24 en 30 september heeft Rabobank Graafschap-Noord, samen met de
Kamer van Koophandel inloopavonden georganiseerd voor startende
ondernemers in de regio. De ruim dertig bezoekers kregen één-op-één
informatie en advies over het opzetten van een eigen bedrijf.

De heer Cornelissen ontvangt zijn Tom-Tom uit handen van Gerrit-Jan Hamer (bedrijven-
adviseur Rabobank)

De heer van Nus ontvangt zijn Tom-Tom uit handen van Jasper Bakker en Nicole Harmsen
(bedrijvenadviseurs Rabobank)

Deze middag ging over de ontwikke-
lingen en wijzigingen in de belasting-
wetgeving die per 1 januari 2009 van
kracht zijn geworden en waarmee
men in de aangifte over 2009, die in
het voorjaar van 2010 moet worden in-

gediend, rekening dient te houden. De
heer H. Kapper van de Belastingdienst
Oost te Doetinchem heeft dit onder-
werp uitvoerig toegelicht en de vele
vragen, die dit opriep, beantwoord .
Vooral ging hij in op de wijzigingen in
de aftrek Buitengewone Uitgaven en
de andere wijzigingen, die voor oude-
ren van belang zijn. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt
u die alsnog stellen aan de belasting-
invullers van de plaatselijke ANBO (dhr.
J. Meijerink) en PCOB (dhr. J. Olthaar).

Themamiddag Anbo/PCOB
Op dinsdagmiddag 3 november j.l.
hadden de gezamenlijke Vordense
Ouderenbonden ( Anbo en PCOB)
samen met de Stichting Welzijn
Vorden-Sector Ouderen- een goed-
bezochte themamiddag georgani-
seerd

Bennie Horsting en Jan Harmsen wer-
den op vrijdagavond door voorzitter
Harm Harmsen nog extra in het zon-
netje gezet. Beide heren werden in
1969 lid van De Vogelvriend, precies
40 jaar geleden, en kregen een bonds-
speld uitgereikt. In dat jaar organi-
seerde de vereniging voor het eerst in
haar bestaan een nationale vogelshow
in café Schoenaker in de Kranenburg;
tegenwoordig het pannenkoekrestau-
rant. Beide heren hielpen in 2001, bij

het vijftig jarig jubileum van de ver-
eniging, mee met de organisatie van
de tweede nationale vogelshow op de-
zelfde locatie.
De vereniging kan op het afgelopen
weekend tevreden terugkijken. Met 23
vogelkwekers en 240 vogels op de
show is de eerste gezamenlijke wed-
strijd in Vorden geslaagd. "De beslis-
sing om samen met de vereniging uit
Ruurlo een wedstrijd te organiseren,
heeft de competitie vergroot en de

show verrijkt. Het afgelopen weekend
vielen er meer soorten vogels te be-
wonderen dan de laatste jaren het ge-
val was", aldus Harmsen.
Door een aanpassing in de puntentel-
ling door de Algemene Nederlandse
Bond van Vogelhouders werden er
voor het eerst in de historie van de ver-
eniging twee vogels gewaardeerd met
94 punten: een Yorkshire schimmel
van K. van Aken en een driekleurglans-
spreeuw van Evert van der Wal. Ben-
nie Horsting legde beslag op de titel
mooiste Europese cultuurvogel met
een bruine barmsijs van 93 punten.
Kees Bink won dezelfde prijs bij de
Agaporniden met een Agapornis rosei-
collis cinnamon groen. Willem Peters
scoorde het beste bij de grote parkie-
ten met een groene halsbandparkiet
van 89 punten.

Bennie Horsting clubkampioen

De gezamenlijke onderlinge tentoonstelling van de vogelverenigingen De
Vogelvriend Vorden en Ruurlo en omstreken werd voor Bennie Horsting
een wedstrijd met een gouden randje. De Vordense vogelkweker van
kleurkanaries en Europese cultuurvogels werd afgelopen weekend in het
Dorpscentrum clubkampioen. Hij haalde met zijn vijf beste vogels een
totaal van 462 punten. Daarmee bleef hij Geert Jansen uit Steenderen met
1 punt voor. Op de derde plaats eindigde K. van Aken uit Ruurlo met
460 punten.

De kleine bruine barmsijs van Bennie Horsting werd door de keurmeesters uitgeroepen tot beste Europese cultuurvogel van Vorden en Ruurlo.

DASH HEREN 1 MIST PASSIE 
Op zaterdag 7 november had Dash he-
ren 1 een thuiswedstrijd voor de boeg
met op papier de beste kansen op een
overwinning. Aangezien de tegenstan-
der Wevoc uit Westervoort vorig sei-
zoen geen duel tegen Dash had gewon-
nen, was er goede hoop dat punten,
zelfs met de aanwezige blessures, in
Vorden zouden blijven.
De eerste set verliep voorspoedig voor
Dash. De heren pakten in het begin
een klein voorsprong en die hebben ze
zonder problemen vast kunnen hou-
den tot het einde van de set. Deze
werd winnend afsloten met 25-21.
De tweede set ging gelijk op tot aan de
20. Jammer genoeg waren het de per-
soonlijke fouten die Dash aan het eind
van de set nekten, waardoor de winst
bij Wevoc belandde met 25-21.

Na deze gevoelig nederlaag, zette het
verval in bij de heren van Dash. De on-
rust nam toe, de beleving ging verlo-
ren en de nauwkeurigheid verminder-
de sterk. Wevoc kreeg de kans om de
kleine voorsprong uit het begin van de
derde set vast te houden tot het einde
met 20-25 als resultaat. Het verzet was
gebroken, het ritme bij Dash was volle-
dig zoek. Gewassen, geschoren en af-
gedroogd verloor Dash de laatste set
met 16-25. Eindstand 1-3. De volgende
thuiswedstrijd van Dash H1 is zater-
dag 21 november om 17.00 uur.

DASH VERLIEST NIPT 
IN OOTMARSUM
De Dames van volleybalvereniging
DASH moest aantreden tegen het
tweede dames team van Set-up '65 uit
Ootmarsum. In de eerste twee sets wa-
ren de Vordense dames duidelijk op-
zoek naar de juiste vorm, deze set gin-
gen verloren met 25-20 en 25-18. Hier-
na begon het team beter te spelen en
werd de derde set gewonnen met een
minimaal verschil van twee punten.
Met eenzelfde verschil werd de vierde
set gewonnen, waarna er een 'verlen-

ging' plaatsvond in de vorm van de
vijfde set. Hierin pakte de thuisploeg
de oude draad van de eerste twee sets
op. Met 15-12 verloor Dash. Na verlies
van de eerste twee sets toonde de da-
mes uit Vorden veerkracht, wat uitein-
delijk toch twee punten opleverde.
Komend weekeinde beginnen de da-
mes om 17.00 uur aan het inlopen in
de inspeelshirts van Bistro de Rotonde.
Vlak voor aanvang, om 17.30 uur, zal
dit shirt plaatsmaken voor het tricot
van Visser mode, de broekjes zijn ge-
sponsord door sportschool Strada. We
kunnen uw steun goed gebruiken te-
gen de dames van Ledub uit Budel, die
één plaats hoger staan op de ranglijst.
Set-up'65 D2- Dash D1 3-2, setstanden
25-20, 25-18, 23-25, 26-28 en 15-12.

UITSLAGEN DASH WEEK 45
7 november 
Dash DS 6 - Blok '71 DS 1 3-2
Dash HS 1 - Wevoc HS 3 1-3
Volga DS 2 - Dash DS 4 3-1
Dash HS 3 - Langhenkel HS 7 4-0
Dash MB 3 - Blok '71 MB 2 3-1
Dash HS 2 - VIOS Eefde HS 3 4-0
Kerkemeijer DS 3 - Dash DS 3 4-0
Set-Up'65 DS 2 - Dash DS 1 3-2
Grol MC 1 - Dash MC 24-0
Dash MB 1 - Langhenkel MB 1 0-4
Dash DS 2 - Victoria DS 1 4-0
Kerkemeijer. MB 2 - Dash MB 2 4-0
Langhenkel MC 1 - Dash MC 1 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 46 
14 november
11:15 VIOS Eefde MB 2 - Dash MB 3
11:30 Dash MB 2 - Grol MB 2
11:30 Dash MC 2 - Brevolk MC 1
12:00 V.C.V. MC 2 - Dash MC 1
12:30 Favorita DS 2 - Dash DS 2
13:00 Dash HS 2 - Pajodos HS 2
13:00 Dash DS 4 - Sparta Zelhe... DS 3
15:00 Dash DS 5 - Volga DS 4
15:00 Dash DS 3 - Tornax DS 1
15:00 VIOS Eefde DS 2 - Dash DS 6
15:45 SV Loil HS 1 - Dash HS 3
17:00 VIOS Eefde HS 1 - Dash HS 1
17:30 Dash DS 1 - Ledub DS 1

D a s h

Uitslagen Badminton Flash
SENIORENTEAM 1
Met Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld en Lianne en Berna-
deth Heijenk trad dit team compleet
aan tegen Eefde. Chjehrando en Niels
wonnen hun enkelspel in twee sets.
Geeske verloor haar enkelspel nipt
met 21-18 en 21-17 maar Lianne wist
het hare te winnen. In het herendub-
bel was de overmacht van Flash met
21-7 en 21-10 zeer duidelijk. De beide
dames Heijenk wonnen daarop goed
het damesdubbel met 21-16 en 21-12.
In de mixedspelen van Niels/Berna-
deth en Chjehrando/Geeske kwam
Flash niet in gevaar. Beide partijen
werden gewonnen. 
Flash 1 - Eefde 3: 7-1

RECREANTENTEAM
Donderdag speelden Vincent van Hal,
Frans van Gils, Beppie Menkveld, Ap-
sie van Dijk en Annie Eggink tegen Di-
dam. Vincent begon goed door de eer-
ste set te winnen. De tweede verloor
hij echter met 21-17. Daarna volgde
een spannende derde set die Vincent
met 21-18 won. Frans verloor in twee
sets. Beppie wist daarna haar tegen-
standster met 21-9 en 21-15 te verschal-
ken en ook Apsie won met 21-8 en 21-
17. Toen volgde er in de dubbelspelen
alleen nog maar driesetters. Het span-
nende herendubbel werd goed gewon-
nen met 21-18, 20-22, 21-17. Didam
won het damesdubbel met 14-21, 21-19
en 22-20. Jammer genoeg verloor Flash
de beide mixen ook. Frans/Beppie met
17-21, 21-18 en 17-21 en Vincent/Annie
met 21-17, 13-21 en 14-21. Een riante
voorsprong van 4-1 werd zo toch noch
weg gegeven. 
Flash R1 - Didam R1: 4-4 

JEUGDTEAM 1
Op één partij na die over drie sets ging
wisten Erik van Hoffen, Jelle van Ros-
sum, Vera Velhorst en Femke Nab alle
partijen in twee sets te winnen. 
Flash J1- Eefde J1: 8-0

F l a s h
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Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

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

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

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

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Turfstraat 25 • 7201 KE Zutphen
T (0575) 51 44 18 F (0575) 54 17 88

E info@maricovers.nl www.maricovers.nl

Covers Bruidsmode heet voortaan Maricovers Bruidsmode. 

Onze winkel is vernieuwd en de nieuwe collectie 2010 is binnen. 

Wil je onze huisshow bijwonen? Bel ons van te voren even om

een plekje te reserveren (€ 3,- p.p.). 00
1.

20
09

.2
0

Open huis!
Op zaterdag 21 november a.s. vanaf 10.00 tot 17.00 uur.

Houdt u zich bezig met een bijzonder initiatief op het gebied

van cultuur? Zet u zich in voor unieke welzijnsactiviteiten

in ons werkgebied? Is uw project bijzonder? 

Misschien kan het ProBijzonderfonds uw initiatief steunen! 

U kunt uw aanvraag uiterlijk 1 december bij ons indienen.

Wilt u een brochure ontvangen? Vraag ’m aan bij ProWonen.

Telefoon (0545) 25 16 69 Internet www.prowonen.nl. 

U vindt de brochure ook in onze woonwinkels.

ProBijzonder
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Afgesmakt.

B. Afgrewwelen.

C. Greuts.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Met ingang van dit najaar wordt er
een indrukwekkende Roofvogelshow
aan de attracties toegevoegd, verzorgd
door Johanne van Zadelhoff uit Ruur-
lo. Zij is net voor zichzelf begonnen en
ziet de samenwerking met de Cactu-
sOase als een geweldige mogelijkheid
om haar naamsbekendheid te vergro-
ten. De show behelst een live-optreden
met prooi-jacht door verschillende
soorten roofvogels en een uil. Daar-
naast krijgt de bezoeker veel informa-
tie over het leven van deze dieren. 

KUNSTENAAR
JEROEN VOGTSCHMIDT
Als tweede noviteit staat een nieuw in
te richten Gallery op het programma.
In het voorjaar van 2010 zal deze unie-

ke Gallery het licht zien. Deze perma-
nente Gallery met wisselende exposi-
ties staat in het teken van het wereld-
beroemde werk van kunstenaar Je-
roen Vogtschmidt, die gespecialiseerd
is in Indianenportretten en -taferelen.
Anny en Bert voelen zich vereerd dat
Jeroen Vogtschmidt voor Familie Park
CactusOase heeft gekozen om zijn
kunst ook in Nederland meer onder
de aandacht te brengen. Dit jaar was
er al een kortstondige samenwerking
bij de introductie van de Amerikaanse
modelspoorbaan "Cactus Canyon". 

REURLSE
MIDWINTERHOORNWANDELING
Door alle recente uitbreidingen en
daarmee gepaard gaande drukte heb-

ben Anny en Bert in goed overleg met
de regionale middenstand en de VVV
besloten om hun deelname aan de
Reurlse Midwinterhoornwandeling
qua medeorganisatie te beëindigen.
Dat zij dit evenement nog steeds een
warm hart toedragen, blijkt wel uit
het feit dat Anny Cactus op ludieke
wijze het startsein voor deze wande-
ling zal geven. 

Familie Park CactusOase is een sterk
groeiende attractie in de Achterhoek.
Uitbreiding blijft echter noodzakelijk
om continu onder de aandacht te blij-
ven van VVV's en het toerisme. De ont-
wikkelingen gaan door en de CactusO-
ase staat niet stil. Anny en Bert van der
Meer zijn ervan overtuigd dat alle ex-
tra aandacht die zij zullen gaan krij-
gen ook goed zal zijn voor Ruurlo en
de regio.

Nieuwe attracties bij CactusOase

Na het succes van de Kindertuin en de modelspoorbaan "Cactus Canyon"
dit jaar, dienen de volgende uitbreidingen zich al aan!

In 1999 is de praktijk gefuseerd en is
De Graafschap Dierenartsen ontstaan.
Vervolgens heeft Kitty in 2006 haar
vaste werkplek in Ruurlo ingeruild en
is zij hoofdzakelijk werkzaam in de
apotheek op de praktijk in Vorden. Op

de dag van het jubileum werd een uit-
gebreid ontbijt bezorgd bij haar thuis,
dit werd aangeboden door de collega's.
In de loop van de middag wachtte een
tweede verrassing, de collega's waar ze
mee samengewerkt heeft in Ruurlo

stonden bij haar aan de deur. Door
koetsier, oud dierenarts de heer A. van
Ingen, werd ze naar hotel restaurant
Avenarius gereden waar collega's haar
op stonden te wachten.

Samen met haar gezin en medewer-
kers van De Graafschap Dierenartsen
werd het jubileum, onder het genot
van een hapje en een drankje verder
gevierd.

25 jarig jubileum

Op 1 november heeft Kitty Stapelbroek haar 25 jarig jubileum gevierd bij
de Graafschap Dierenartsen. Kitty is begonnen op de praktijk in Ruurlo
waar ze jarenlang, samen met de dierenartsen en andere assistenten, het
gezicht van de dierenartspraktijk was.

WINTERCHECKBOEK
Hyundai heeft een reputatie hoog te
houden met de jaarlijkse wintercam-
pagne. Net als voorgaande jaren staan
veiligheid en betrouwbaarheid cen-
traal. Tijdens het bezoek aan Herwers
Hyundai wordt de Hyundai daarom
gecontroleerd op een aantal winterge-
voelige componenten. Onderdelen die
aan vervanging of reparatie toe zijn,
worden in overleg met de klant ver-
vangen of hersteld. Onder het thema
'(be)sparen in barre tijden' heeft Her-
wers Hyundai een flink aantal produc-
ten extra aantrekkelijk geprijsd, zoals
banden, accu's, remblokken en ruiten-
wisserbladen. De klant ontvangt hier-
voor een speciaal 'Wintercheckboek'
met coupons. Bovendien maken deel-
nemende klanten kans op vele fraaie
prijzen, waaronder tweemaal een Hy-
undai i10 Active Cool. Voor iedere
klant staat in ieder geval een origineel
'gevuld' Hyundai-spaarvarken klaar en
ook bij deze winterinspectie zal de tra-
ditionele erwtensoep niet ontbreken. 

TWEE KANSEN OP HYUNDAI I10
Hyundai-rijders ontvangen een per-
soonlijke mailing met een unieke win-
code. Hiermee kunnen zij zelf bij
Herwers Hyundai controleren of zij
een van de ruim 20.000 prijzen heb-

ben gewonnen, ruim tweemaal zoveel
als in 2008. Als hoofdprijs stelt Hyun-
dai opnieuw tweemaal een Hyundai
i10 Active Cool t.w.v. € 9.495, - beschik-
baar. Wie zijn unieke winnummer
niet aantreft op de poster in de show-
room, maakt namelijk nog een extra
kans met de Hyundai sms-actie. Door
'AUTO' plus de unieke wincode uit het
Wintercheckboek te sms'en naar een
speciaal actienummer, maken de deel-
nemers alsnog kans op een gloednieu-
we Hyundai i10 Active Cool. Naast de
twee hoofdprijzen is er nog een zeer
gevarieerd prijzenpakket. 

SUCCESFORMULE
Ook dit jaar verwacht Herwers Hyun-
dai weer topdrukte in zijn showroom
en werkplaats. De gekozen formule
van zorgeloos de winter in plus kans
maken op fraaie prijzen is succesvol.
Naar verwachting zullen er in novem-
ber dan ook weer heel wat koppen
erwtensoep worden geserveerd. 

FOTOGRAFIE:
Veiligheid en betrouwbaarheid staan
centraal bij de Hyundai Winterinspec-
tie bij Herwers Hyundai. Er kunnen
ook talloze mooie prijzen worden ge-
wonnen. De opbrengst komt ten
goede aan de stichting Doe een wens!

Hyundai Wintercheck

Op 13 en 14 november a.s. houdt Herwers Hyundai de jaarlijkse winter-
inspectie. Deze keer met het thema: Hyundai Wintercheck, oftewel
(be)sparen in barre tijden, met een verwijzing naar de economische crisis.
Net als voorgaande jaren kan de Hyundai-rijder zijn auto bij Herwers Hy-
undai laten controleren op wintergevoelige componenten. De opbrengst
komt dit jaar ten goede aan de Doe Een Wens Stichting Nederland, voor
kinderen met een levensbedreigende ziekte. Deelnemende klanten ma-
ken tweemaal kans op een Hyundai i10 Active Cool ter waarde van € 9.495,
- en meer dan 20.000 andere prijzen.

(geldig tot 31 december 2009)

Wilt u er ook stralend uitzien tijdens de feestdagen ?
Deze GRATIS gezichtsbehandeling houdt in:

- Huidanalyse en huidadvies - Verzorgings- en reinigingstips
- Bepaling huidtype - Zichtbare huidverbetering
- Huidmeting volgens nieuwste techniek - Huidbegeleidingsprogramma mogelijk

Naam : ..……………………………………….
Telefoon nummer + beste beltijd : …………………………………………

Stuur de ingevulde bon naar : Welzijnspraktijk Mw. J. Bruggink
Leliestraat 18, 7255 XN HENGELO (G) Tel : 0575 - 46 32 05

Adres en woonplaats : …………………………………………



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 46 van
9 november t/m

14 november 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

WEEKAANBIEDINGEN



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

Zadel
passen, verkoop en reparatie

(MSFC gecertificeerd)

Lederwerken
handgemaakte lederwerken

en lederreparaties

Ruitersportartikelen
Uitgebreid assortiment

Paardenvoeders
HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

Kijk voor meer informatie op:

www.oldehietmoat.nl
Of bel:

T 0314 642 175 • M 06 1369 1852

bezorging in de regio
afhalen alleen op afspraak

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

De basis van uw idee begint met een scherp luisterend oor.

Tijdens een eerste ontmoeting proberen we een helder beeld te 

krijgen van uw bedrijf of instelling, uw wensen en verwachtingen 

en vertalen dit in de boodschap die u wilt communiceren.

Weevers Walburg Communicatie Zutphen, tel.: (0575) 585 585 

Honders Woondiensten 

kiest bewust!

www.weevers.nl

Het gebouw is klaar!

DE TULP, het centrum voor innerlijk welbevinden
Inloopdagen, voor alle belangstellenden:
Vrijdag 20 en zaterdag 21 november van 10.00 uur tot 22.00 uur

Zondag 22 november van 10.00 tot 17.00 uur

Tijdens de inloopdagen zullen we om 10.30, 15.00 en 20.00 uur

een presentatie geven over de TULP-methode

Ina en Antoon Wuestman
‘De Tulp, het centrum voor innerlijk welbevinden’
IJselweg 14

7233 SJ Vierakker 

’t Stamphuus Antoon Wuestman 
Ina Wuestman-Jansen Coaching en Training
Reflexzone-/energetisch therapeut 06-12405530
0575-575302 www.antoonwuestman.nl

RB-Achterhoek Samen meer dan 1
Relatiebemiddeling Achterhoek Leuker dan alleen
www.rb-achterhoek.nl

Bent U:
• Een vrouw tussen de 35 en 40, die van het boerenleven houdt?
• Een man van 65+, die goed verzorgd en attent is?
• Een vrouw van ongeveer 50, die van dansen houdt?
• Een eenvoudige lieve vrouw  van rond de 45 met of zonder kinderen?  

En zoekt U een partner in de  Achterhoek?

Bel Anita van Heel: 0654392207 of mail: rb-achterhoek@kpnmail.nl

Partycentrum 

Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 12

www.Langeler-partycentrum.nl

Zaterdag 28 november aanv. 20.00 uur

Beleef de jaren ‘70
met een heerlijke dansavond m.m.v.

"De Flamingo's"
Entree € 10,00

Inclusief koffie met iets lekkers
en bittergarnituur

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar



Het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) voor de buitengebieden is
vastgesteld door de drie gemeente-
raden van Bronckhorst, Lochem en
Zutphen. Nu is het tijd om het plan te
introduceren aan betrokken partijen
en andere belanghebbenden. Onder
het motto 'Landschap zoekt Initia-
tief' laten de gemeenten hun inwo-
ners kennis maken met de inhoud
en de mogelijkheden van het LOP. U
bent van harte welkom op 18 novem-
ber a.s. in zalencentrum Witkamp in
Laren (Gld). 

Wat voorafging
In december 2006 is het startsein
gegeven voor een gezamenlijke op-
zet van een Landschapontwikke-
lingsplan. Nu, bijna drie jaar later,
vieren we de afronding van de plan-
vorming én de start van de uitvoe-
ring. Het LOP geeft kaders voor ont-
wikkelingen in de buitengebieden
voor de komende tien jaar.

Betrokkenheid bewoners
Er is veel energie in het plan gesto-
ken, met grote betrokkenheid van de
inwoners van alle drie gemeenten.

Bij het opstellen is veel gesproken
met bewoners van het gebied en or-
ganisaties op het terrein van natuur
en landbouw. Het is een proces ge-
weest ván bewoners vóór bewoners. 

Aanmelden
Het programma voor de avond vindt
u hieronder. Wilt u er deze avond bij
zijn? Meld u dan voor 13 november
aan bij mevrouw S. Platzer van de
gemeente Bronckhorst, via tel.
(0575) 75 03 99 of e-mail
s.platzer@bronckhorst.nl. 

'Landschap zoekt Initiatief'

Landschapsontwikkelingsplan van start!

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Afgewezen worden voor een stage-
plaats omdat u een hoofddoek
draagt, niet mee kunnen doen aan
een cursus vanwege een rolstoel of
ontslagen worden omdat u homo
bent. Helaas zijn dit voorbeelden
van discriminatie die regelmatig
voorkomen in ons land. Inwoners
van de gemeente Bronckhorst die
zich gediscrimineerd voelen, kun-
nen hiervan melding doen. De ge-
meente is hiervoor sinds medio
2008 aangesloten bij het meldpunt
Discriminatie van Art. 1 Noord Oost
Gelderland. Om u nader te informe-
ren over het meldpunt, wat we on-

der discriminatie verstaan en wat
we er samen aan kunnen doen als u
dit ervaart in uw naaste woonomge-
ving, organiseert de gemeente een
discussieavond. Deze vindt plaats
op 16 november in het gemeente-
kantoor in Hengelo van 20.00 tot
21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De gemeente organiseert de avond
samen met Art. 1 die het meldpunt
Discriminatie bemenst. Ook zijn de
politie en medewerkers van het pro-
ject Buurtbemiddeling aanwezig. 
Tijdens de avond hopen we aan de
hand van een aantal prikkelende

stellingen een discussie onder de
aanwezigen op gang te brengen zo-
dat duidelijk(er) wordt wat er op het
gebied van discriminatie speelt on-
der onze inwoners en wat de behoef-
ten zijn van inwoners die hiermee
van doen hebben.

Wij hopen dat u ons laat weten hoe
u erover denkt en welke ideeën u
heeft om discriminatie aan te pak-
ken zodat we met z'n allen in een
Bronckhorst kunnen (blijven) wo-
nen waar discriminatie niet voor-
komt!

Discussieavond over discriminatie op 16 november a.s. in Hengelo

Praat met ons mee over wat we tegen discriminatie
kunnen doen

Poetry Rap Contest is een wedstrijd
op Hyves waar jongeren uit de Ach-
terhoek zowel hun schrijverstalent
als hun muzikale talenten kunnen
tonen. Op www.poetryrap.hyves.nl
kunnen jongeren tussen de 12 en 18
jaar een filmpje plaatsen met een ei-
gengemaakte rap. Ze kunnen alleen
of met een groep meedoen.

De vakjury bestaat uit de bekende
rappers Doguhan 'Dogy' Yilmaz en
Lloyd 'LTH' Terborg van Trackbilda.
Zij zullen de inzendingen zowel op
tekst als op rap beoordelen voor de
Poetry Rap Professional Award.
Maar ook jongeren zelf kunnen
stemmen uitbrengen voor de Poetry
Rap Respect Award. 

Meedoen?
Je kunt lid worden van poetryrap.hy-
ves.nl en meedoen tot 31 december
2009. In januari, de maand van het
gedicht, vindt de prijsuitreiking
plaats. De winnaars krijgen de
Award concertkaarten én er worden
optredens geregeld op diverse festi-
vals in de Achterhoek!

De wedstrijd wordt georganiseerd
door de Samenwerkende Bibliothe-
ken Achterhoek. Het project wordt

gefinancierd door
de samenwerkende
gemeenten in de
Achterhoek verenigd
in het Cultuurpact
Achterhoek.

Poetry Rap Contest van start 
Onbekend talent, laat van je horen!

Programma 'Landschap zoekt Initiatief'
19.30-20.00 uur Ontvangst met koffie/thee en een plaatselijke lekkernij
20.00-20.15 uur Beeldende inleiding door de avondvoorzitter (Sytske Jel-

lesma, bekend van het programma Buitengewoon,
TV-Gelderland)

20.15-20.30 uur Interview 'uitdagingen in het landschap'
20.30-20.45 uur Muzikaal intermezzo met Gery Groot Zwaaftink
20.45-21.00 uur Dankwoord
21.00-21.30 uur Uitvoering in de praktijk - 'Ervaringsverhalen' (drie inwo-

ners vertellen over hun plan en hoe zij dit tot uitvoering
hebben gebracht)

21.30-22.00 uur Netwerken - 'Landschap zoekt initiatief'
22.00-22.15 uur Samenvatting
22.15 uur Afsluiting

De gemeente draagt 'groen' een
warm hart toe met verschillende
projecten. Onder andere met een
subsidieregeling voor energiebe-
sparende maatregelen in wonin-
gen, zonnepanelen op acht ge-
meentelijke gebouwen, zoals
brandweerkazernes en gymzalen,
en we bouwen het meest energie-
zuinige gemeentehuis van Neder-
land.
Het ministerie van VROM kent jaar-
lijks de NET-Trofee toe aan een
project dat uitblinkt in een energie-
zuinige aanpak. Wij vonden dat ons
gemeentehuis hieraan zeker vol-
deed en meldden ons aan. Er wa-
ren 38 inzendingen en we hoorden
bij de dertien genomineerden. Een
mooi resultaat. Helaas ging de
Trofee aan ons voorbij. Tijdens het
'Meer Met Minder'-Congres in
Rotterdam afgelopen week kreeg
de nieuwe duurzame Haagse
Hogeschool de prijs.

NET Trofee niet

voor ons nieuwe

gemeentehuis



Wij zoeken kampioenen van 2009!
Kent u een kampioen, meld deze
dan aan voor de speciale kampioenen-
huldiging die plaatsvindt tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 11 januari 2009 in Hengelo. 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 en met 31 december a.s.
aan de gemeente doorgeven. De hul-
diging van de kampioenen is een blijk
van waardering van de gemeente en
haar inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen. 

Om geen kampioenen over te slaan,
vraagt de gemeente uw medewer-
king. U kunt personen of clubs uit
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 wereld-
kampioenschap 

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

• de prestatie moet door de persoon
of club zelf verricht zijn; de eige-

naar van bijvoorbeeld een rashond
of bijzondere vogel komt niet in
aanmerking

Wij ontvangen graag enkele (digitale)
foto's of (nog leuker) een filmpje van
de persoon of groep/club tijdens
beoefening van de discipline bij de
aanmelding. De foto's/film worden
gebruikt tijdens de nieuwjaars-
receptie. Heeft u vragen, neemt u
dan contact op met de heer J. Glan-

drup van de afdeling Maatschappij
en organisatie, tel. (0575) 75 04 89. 

Een aanmeldingsformulier treft u
hierbij aan. U kunt het formulier
met bijlagen tot en met 31 december
a.s. naar de gemeente sturen 
(geen postzegel nodig), afgeven 
bij het gemeentehuis- of kantoor, 
of de gegevens mailen naar 
j.glandrup@bronckhorst.nl.

Bronckhorster kampioenen gezocht!
Voor feestelijke huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie

OPGAVEFORMULIER KAMPIOENEN OP HET GEBIED VAN SPORT OF CULTUUR

Ik wil de volgende kampioenen van 2009 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): ...........................................................................................................................

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

Postcode en woonplaats: .............................................................................................................................................

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

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Naam: Naam:

Adres: Adres:

PC en plaats: PC en plaats:

Tel: Tel:

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Kampioenstitel:

Gegevens van de afzender:
(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)

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

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

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

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

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

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de persoon of het team tijdens beoefening

van de discipline. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.

Dit formulier vóór 1 januari inleveren bij: Of opsturen naar:

De heer J. Glandrup, afd. Maatschappij en organisatie Gemeente Bronckhorst, 

Gemeentehuis Bronckhorst afdeling Maatschappij en organisatie

Banninkstraat 24A de heer J. Glandrup

Hengelo (Gld) Antwoordnummer 2519

Of mailen naar: j.glandrup@bronckhorst.nl 7255 ZX  Hengelo (Gld)

Veel mensen spoelen wel eens fri-
tuurvet door de wc, gooien een
doekje in het toilet, of spoelen hun
verfkwasten uit in de gootsteen.
Zonder daarbij na te denken. Het
water uit de gootsteen en het toilet
stroomt door het riool weg en thuis
is iedereen er van af. Toch is het ver-
standig eens stil te staan bij wat u
doet. U bent niet de enige die wel
eens een doekje door het toilet
spoelt. In de grote rioolpijpen komen
die doekjes samen en hopen zich op
tot grote kluwen. Of het doekje komt
bij een pomp terecht. Omdat een
pomp geen doekjes kan verwerken,
loopt deze vast. Frituurvet stolt wan-
neer het afkoelt. In uw eigen riool of

in het openbare riool ontstaan grote
klonten gestold vet, dat er net zo uit-
ziet als stalagmieten en stalactieten
in druipsteengrotten. Uiteindelijk
kan het afvalwater niet meer door
het riool stromen en blijft het staan
in uw wc-pot of gootsteen. 

Vissen en vogels slachtoffer
Andere stoffen, zoals medicijnen,
verf en terpentine zorgen niet voor
verstoppingen in het riool, maar
vervuilen wel het oppervlaktewater
(vijvers, sloten, meren en rivieren).
Het afvalwater komt via het riool in
de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Hier zorgt het waterschap dat het
afvalwater wordt gezuiverd, voordat

het naar het oppervlaktewater
stroomt. De zuivering haalt veel
stoffen uit het water, zoals zand en
kleine deeltjes, opgeloste stoffen
en natuurlijk alle fecaliën. Niet alle
stoffen kunnen worden verwijderd;
zo blijft een deel van de medicijnen
achter in het water en kan dan in ri-
vieren en sloten terecht komen. Op
die manier komen in het ergste ge-
val resten van verontreinigende
stoffen via vissen en vogels in de
voedselketen terecht. 

Veel geld nodig
Om de verstoppingen te verhelpen
en de zuivering te verbeteren, is
geld nodig. Veel geld. Alleen met de
bijdrage via de rioolheffing en de
verontreinigingsheffing kunnen ge-
meenten en waterschappen zorgen
voor een goede afvoer van uw afval-
water en het schoon houden van de

rivieren, meren en slo-
ten. Als uw eigen riool
is verstopt, kost het u
zelf veel geld om een
ontstoppingsbedrijf de
problemen op te laten
lossen.
U heeft dus invloed op
de kosten die u betaalt
voor het afvoeren en
zuiveren van uw afval-
water. Door goed te
letten op wat wel en
wat niet in het riool
thuis hoort.

Wat wel en wat niet in
het riool kan, leest u
hieronder en meer in-
formatie vindt u ook op
www.nederlandleeft-
metwater.nl

Help mee ons water schoon te houden 

Gooi geen troep in het riool

Het riool: wat mag en wat mag niet?

Het beste Een redelijk alternatief Zeker NIET doen Reden/achtergrond

Etensresten, olie- en vetresten, 

(vloeibaar) frituurvet.

GFT-bak voor zover mogelijk, de rest 

in de afvalbak

Alles in de afvalbak Door het toilet spoelen Het riool kan verstopt raken en extra 

kosten rioolwaterzuivering

Vast afval als schoonmaak-

doekjes (ook wegwerp!), katten-

bakkorrels, maandverband, 

condooms, etc.

Scheiden voor zover mogelijk Alles in de afvalbak Door het toilet spoelen Het riool kan verstopt raken, ze zijn 

niet afbreekbaar in de 

rioolwaterzuivering

Vochtig toiletpapier In de afvalbak -- Door het toilet spoelen Het riool kan verstopt raken

Oude medicijnen Inleveren bij de apotheek Inleveren als chemisch afval Door het toilet spoelen Verontreiniging vijvers en sloten, 

verstoring rioolwaterzuivering

Verf (ook waterverdunbare) Wegwerpkwasten en -rollers    

Kwasten en rollers afgesloten met 

een beetje oplosmiddel bewaren

-- Kwasten en rollers onder de 

kraan uitspoelen of resten door 

het putje in de straat

Ontploffingsgevaar, verontreiniging 

van vijvers en sloten, verstoring 

rioolwaterzuivering

Latex, muurverf Wegwerpkwasten en -rollers 

Invriezen of afgesloten bewaren 

(zonder schoon te maken)

Goed droogrollen en vervolgens 

uitspoelen

Spoelwater door het putje in de 

straat

Vervuiling van de grond en van 

vijvers en sloten

Klussen Alles gescheiden inleveren Alles behalve chemisch afval in 

de afvalcontainer

Resten door het putje in de 

straat spoelen (resten cement, 

gips, verf,  etc.)

Rioolverstopping en vervuiling  van 

de grond en vijvers en sloten

Reinigen van stoep en terras Vegen of borstelen Gebruik van afbreekbare (bijv. 

groene) zeep

Gebruik van agressieve mid-

delen, bijvoorbeeld chloor

Via droge reiniging wordt alle vuil 

afgevoerd. Voorkomt vervuiling van 

water en grond.

Autowassen en -onderhoud Auto wassen op autowasplaats of -

wasserette

Auto met biologisch 

afbreekbare zeep wassen

Olie/koelvloeistof op straat/in 

putjes, auto wassen met niet of 

slecht afbreekbare zeep

Vuil, vet, olie en moeilijk afbreek-

bare zeep vervuilen de bodem en 

vijvers en sloten

Vuurwerk Niet of bescheiden vuurwerk afsteken 

op stoep en oprit en direct opvegen

Bescheiden met siervuurwerk 

en resten direct of de volgende 

ochtend opruimen

Vuurwerk in een wadi, bij open 

water of rietkragen afsteken. 

Afval laten liggen

Vuurwerk bevat kruit en chemische 

stoffen. Vooral zware metalen uit 

siervuurwerk zijn schadelijk voor 

plant en dier

Onkruid verwijderen Met de hand verwijderen, 

wegbranden of -borstelen

Bestrijden met milieuvriende-

lijke middelen (organische 

vetzuren)

Chemische bestrijding Chemische bestrijdingsmiddelen 

vervuilen de bodem en zijn 

schadelijk voor mens, plant en dier

Tuin(ontwerp) De hele tuin waterdoorlatend, terras 

en paden van bijvoorbeeld grind, gra-

vel of cacaodoppen

Paden en terras van stenen of 

tegels die niet op het riool 

aangesloten zijn

Paden en terras op het riool 

aansluiten, tenzij nodig om 

wateroverlast te voorkomen

Regenwater kan beter niet in het 

riool. 

Onder vijvers en sloten worden in dit overzicht ook grachten, kanalen en rivieren verstaan.

De gemeente start deze week met de
actie 'Energieservice aan huis'. In ok-
tober schreven we bijna 400 huishou-
dens met een minimuminkomen aan
om zich op te geven voor een gratis
energieadvies aan huis en een aantal
energiebesparende middelen. Uit
eerdere acties in het land is al geble-
ken dat huishoudens hiermee jaar-
lijks circa 150 euro op hun energiere-
kening kunnen bezuinigen. Bijna 200
huishoudens wilden hieraan graag
meedoen. Een energieadviseur gaat

hen een persoonlijk en huisgebonden
advies geven waarmee direct energie
kan worden bespaard. Bovendien
ontvangt de bewoner een zogeheten
'energiebox' met een winkelwaarde
van 60 euro. Hierin zitten onder meer
spaarlampen, radiatorfolie, tocht-
strips en een stekkerdoos met een
aan- en uitknop. Eind maart moet ie-
dereen zijn bezocht. De actie maakt
onderdeel uit van het Bronckhorster
klimaatbeleid en de gemeente heeft
hiervoor 17.500 euro vrij gemaakt.

Bijna 200 huishoudens met minimum-

inkomen krijgen gratis energieadvies

aan huis

De monumentencommissie vergadert
op 18 november a.s. om 09.00 uur in het
gemeentekantoor. De vergadering is
openbaar. De agenda voor deze verga-
dering vindt u op www.bronckhorst.nl �
Bestuur en organisatie � Vergader-
stukken � Monumentencommissie

Monumentencommissie

Opgave vrijwilliger van het jaar 2009

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 11 januari 2010 in Hengelo wordt de vrijwilliger van het jaar
2009 gehuldigd. U kunt tot 15 december a.s. nog een persoon of een groep aanmelden. Het aanmeldingsformu-
lier is verkrijgbaar bij de recepties van het gemeentekantoor en het gemeentehuis. Het formulier is ook uit te
printen of te mailen via www.bronckhorst.nl. Tevens stond het formulier de afgelopen twee weken op deze ge-
meentepagina's.

De kampioenen van 2008



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. 

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst. In mei
2010 gaat de gemeente weer een 'up
to date' gids huis aan huis versprei-
den. Deze gids moet voor twee jaar
meegaan (gemeentegids Bronck-
horst 2010/2011). We maken de ge-
meentegids net zoals de laatste
twee edities samen met specialist
FMR-producties uit Breezand. 

In de nieuwe gids is vanzelfsprekend
ook weer ruimte voor advertenties

van bedrijven uit Bronckhorst en de
omliggende regio. Hebt u een hier
een bedrijf, dan is de kans groot dat
FMR u, mede namens de gemeente,
binnenkort benadert over de adver-
tentiemogelijkheden. U kunt hier-
voor zelf ook contact opnemen met
FMR-producties, tel. (0223) 66 14 25. 
Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adresge-
gevens kosteloos worden opgeno-
men, worden vanaf nu tot begin vol-
gend jaar benaderd door FMR. Als u
wijzigingen of aanvullingen hebt op
de (adres)gegevens die van uw in-
stantie/vereniging in de huidige ge-
meentegids staan, dan kunt u deze

ook zelf opsturen naar FMR-produc-
ties, Postbus 23, 1780 AA Den Hel-
der, o.v.v. Gemeentegids Bronck-
horst 2010/2011. Dit geldt ook voor
niet commerciële organisaties en
verenigingen die nog niet zijn opge-
nomen. Het is niet alleen voor ons
als gemeente van belang inwoners
zo actueel mogelijk te informeren,
ook voor uw vereniging/stichting is
het belangrijk om op juiste wijze in
de gids vermeld te staan, bijvoor-
beeld voor nieuwe leden die zich wil-
len aanmelden. 

Digitale gemeentegids
Naast de gedrukte gids staat op de

gemeentelijke website
(www.bronckhorst.nl)
ook een digitale gemeen-
tegids met de actuele
adressen van verenigin-
gen en instanties. Deze
wordt zeer regelmatig
bijgewerkt. Als uw ver-
eniging medio 2010 als
de nieuwe gids uit is dus
een nieuwe secretaris
krijgt of u verhuist met
uw organisatie, dan kunt
u hierin de actuele gege-
vens laten opnemen
(gratis, door dit door te
geven aan FMR).

Gemeente komt in mei 2010 met nieuwe gemeentegids  
Geef wijzigingen tijdig door!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, kerstmarkt met poppenspel, figuranten en koren, 12 en 13 december 2009 van

11.00 tot 17.00 uur, afsluiten Bovenstraat en Onderstraat, tussen Molenstraat en Bovenstraat,
instellen stopverbod Onderstraat en Bakerwaardseweg van 12.00 t/m 17.00 uur, ondernemers-
gilde Bronkhorst

• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Halle, Wichmond en Hummelo, plaatsen driehoeks-/sand-
wichborden voor het promoten van Zelhem Alive, 3 t/m 17 mei 2010, sportcafé De Pol

• Hengelo (Gld), Spalstraat, ophangen spandoek i.v.m. actie Kerkbalans, 16 t/m 30 januari 2010,
college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente van Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), verkopen loten, 19 december 2009, Pax
• Hengelo (Gld), Marktstraat 6, plaatsen van een kunstwerk, Achterhoeks museum 1940-1945
• Vorden, terrein S.V. Ratti, carnavalsweekend en tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 februari van 19.00 tot 01.30 uur, 13 februari van 20.00 tot
01.30 uur en 14 februari 2010 van 15.00 tot 21.00 uur, stichting Kranenburgs carnaval

• Zelhem, 16 januari 2010, slipjacht van 12.30 tot 16.00 uur, afsluiten Burg. Rijpstrastraat, tussen
de Markt en het Stationsplein, van 12.30 tot 13.30 uur, stichting Concours Hippique Zelhem

• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, live-muziekfestival met entertainment en lunapark,
13 mei van 12.00 tot 24.00 uur, 14 mei van 12.00 tot 01.00 uur, 15 mei van 12.00 tot 01.30 uur en
16 mei van 12.00 tot 24.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 13, 14 en 15 mei van
12.00 tot 01.30 uur, 16 mei 2010 van 12.00 tot 24.00 uur, sportcafé De Pol

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 10, bouwen serre 
• Steenderen, Meidoornstraat 11, vergroten woning
• Vorden, Almenseweg 4, bouwen woning
• Vorden, De Horsterkamp 27, bouwen carport 
• Vorden, Smidsstraat ong., bouwen psychogeriatrische ruimte
• Vorden, Zutphenseweg/Smidsstraat, bouwen zorgcentrum en 22 appartementen 
• Zelhem, Enkweg 7, geheel vernieuwen woning
• Zelhem, Frans Halsstraat 25, vergroten entree  
• Zelhem, Priesterinkdijk 11A, gewijzigd bouwen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 30 oktober 2009:
• Bronckhorst, inzameling van voedselpaketten bij plaatselijke supermarkten en kerken,

1 t/m 8 november 2009, Dorcas hulp Nederland
• Halle, dorpsplein, kerstmarkt, 12 december 2009 van 16.00 tot 20.00 uur, kerstmarkt Halle
• Laag-Keppel, Sinterklaasintocht, 21 november 2009 van 14.00 tot 16.00 uur, Sinterklaascomité

DDHK
Verzonden op 2 november 2009:
• Hengelo (Gld), Bekveld in het licht met een levende kerststal en muziek, ontheffing art. 35

Drank- en Horecawet, 22 en 23 december 2009 van 16.00 tot 22.30 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Vorden, rondom kasteel Vorden, cyclocrosswedstrijden, 27 december 2009 van 10.30 tot 16.00

uur, RTV Vierakker-Wichmond
Verzonden op 3 november 2009:
• Hengelo (Gld), Zelhem, Vorden, Drempt, Hoog-Keppel, Hummelo en Steenderen, plaatsen

sandwich-/driehoeksborden voor open dag R.O.C., 29 januari t/m 7 februari 2010, Hoffman
outdoor media

• Hummelo, Greffelinkallee, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. carbidschieten,
S. Dorrestijn

• Vorden, Onsteinseweg 2, verkoop loten tijdens de playback/soundmix-avond, 3 juli 2009, stich-
ting Oranjefeest Medlertol

Verzonden op 5 november 2009:
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, kerstconcert, tijdelijke gebruiksvergunning, 13 december

2009 van 19.00 tot 21.00 uur, christelijke muziekvereniging Crescendo
• Vorden, marktplein, kerstmarkt met live-muziek, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

19 december 2009 van 08.00 tot 19.30 uur, stichting Vrienden van Vorden

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 2 november 2009:

Verleende vergunningen

• Zelhem, Zevenweg 57A, plaatsen carport
Verzonden op 4 november 2009:
• Hummelo, Rijksweg 140, uitbreiden bergruimte met carport
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 3, bouwen schuurtje

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 2 november 2009:
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 15, verbouwen woning en winkel tot ontvangstruimte met woning
• Vorden, Hoge Slagdijk 2, verbouwen schuur tot garage en hobbydierenruimte
Verzonden op 4 november 2009:
• Vierakker, Kapelweg 10A, bouwen bergingstalling
• Vorden, Kostedeweg 8, verbouwen bergruimte
• Vorden, Molenweg 10, uitbreiden woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 2 november 2009:
• Laag-Keppel, Rijksweg 77, voor de verbouw van de woning/het veranderen van de badkamer

Kapvergunningen
Verzonden op 5 november 2009:
• Drempt, Rijksweg 4, vellen van een zilveresdoorn, noodkap, herplant verplicht: een sierboom

naar keuze
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 26A, vellen van 14 sparren, geen herplantplicht
• Hummelo, Dorpsstraat 11A , vellen een esdoorn, geen herplantplicht
• Hummelo, Loenhorsterweg 7C, vellen 44 populieren, geen herplantplicht
• Steenderen, Bronkhorsterweg 4, vellen drie boomhazelaars, herplant verplicht: een sierboom

naar keuze 
• Vorden, Christinalaan 10, vellen van een haagbeuk en es, herplant verplicht: drie sierkersen
• gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode bomen en/of bomen die gevaar op

kunnen leveren. Betreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. De vellijsten liggen ter inzage
op de afdeling Openbare werken en kunt u downloaden via www.bronckhorst.nl � Actueel �
Actuele Informatie � Gemeentepagina's. Als het mogelijk is, herplanten wij bomen op dezelfde
locaties. Dit is afhankelijk van geldende beleidsplannen

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Afgegeven op 2 november 2009 voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig
van landschappelijke onderhoud nabij genoemd adres:
• Hummelo, Kampermanstraat 4
• Zelhem, Velswijkweg 2A

Toekenning straatnamen in Drempt
B en w besloten op 3 november 2009 om op grond van art. 8 Gemeentewet, art. 6 Wet basisregi-
stratie adressen en gebouwen en de 'Verordening naamgeving en nummering gemeente
Bronckhorst' per 1 januari 2010 aan twee nieuwe straten in Drempt, tussen de Laakweg en de
Gildeweg, de namen Lindenakker en Vlasakker toe te kennen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Vorden, tijdens de kerstmarkt op 19 december 2009 zijn de Kerkstraat, tussen de kerk en de

Insulindelaan, en het marktplein afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Ook geldt dan op het marktplein een stopverbod

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

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 november 2009:
• Vorden, De Steege 2 t/m 24, vernieuwen 12 woningen
Verzonden op 4 november 2009:
• Drempt, Roomstraat 8, verbouwen bijgebouw

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

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

Monumenten

Ontwerpbesluiten (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 12
november t/m 23 december 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Baak, Wichmondseweg 30, ontwerpvergunning voor het aanbrengen van een zinken mastgoot

met bijbehorende hemelwaterafvoeren  

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 24 december 2009. Indien u dat
wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opne-
men met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Riool- en wegwerkzaamheden 
• Hengelo (Gld), door werkzaamheden aan de riolering sluiten wij op 11 november 2009 de

Zelhemseweg, tussen de Middenweg en Winkelskamp, af
• Zelhem, in verband met wegwerkzaamheden is het Ermelinkstuk van 9 november t/m

18 december 2009 afgesloten

Helaas kunnen wij de perioden van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Stopverbod Dorpsstraat, Vorden 
Tijdens de wekelijkse markt in Vorden gebeurt het regelmatig dat automobilisten stilstaan of
parkeren langs de Dorpsstraat. Geparkeerde voertuigen zorgen voor onvoldoende doorstroming
van het verkeer en hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties. Om de doorstroming op de
Dorpsstraat te bevorderen en hiermee de bruikbaarheid van de weg te garanderen, hebben b en w
op 3 november jl. besloten een stopverbod in te stellen aan de noordzijde van de Dorpsstraat. Dit
stopverbod geldt tijdens markttijden (vrijdagen 06.00-14.00), op het wegvak tussen de Kerkstraat
en de Insulindelaan. Het stopverbod wordt ingesteld door bebording.

Verkeer en vervoer

Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• 'Buitengebied herziening Broekstraat 1,2 en Het Lendenbosch 3, Hummelo'. Het plan heeft be-

trekking op de bouw van een bedrijfswoning op het adres Broekstraat 1, een aanpassing van
het agrarisch bouwperceel, alsmede het beëindigen van de intensieve veehouderijtak op het
adres Broekstraat 2 en het omzetten van de agrarische bestemming van de locatie Het Len-
denbosch 3 in Hummelo naar woondoeleinden

• 'Buitengebied 2009; Loakendiek 7, Veldhoek'. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de
agrarische bestemming in een woonfunctie op het perceel Loakendiek 7 in Hengelo

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

Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 8, aanbrengen en vervangen van reclame, ontheffing voor het

overschrijden van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Kruisbergse-
weg 1995'

• Steenderen, Kerkhofweg 15, vergroten woning en bouwen bijgebouw (muziekstudio), ont-
heffing in verband met het  bouwen voor de gevel van het hoofdgebouw, geldend bestemmings-
plan 'Steenderen 1987'

• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 9, bouwen carport, ontheffing omdat op deze gronden niet
mag worden gebouwd, geldend bestemmingsplan 'Toldijk Noord-West 1997'

• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, verbouwen stierenschuur tot sanitaire ruimte, verbouwen var-
kensschuur tot wijnproeverij lokaal, verbouwen wagenloods tot logiesgebouw en verbouwen
kaploods, ontheffing van artikel 4, lid 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/
Vorden 2005/2008' 

De plannen liggen van 12 november t/m 23 december 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handha-
ving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Beleidsregel terugvordering en verhaal
B en w hebben in hun vergadering van 29 september 2009 de Beleidsregel terugvordering Wwb,
WIJ en IOAW en verhaal Wwb en WIJ gemeente Bronckhorst 2009 vastgesteld. De beleidsregel
ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar. De beleidsregel treedt de dag na deze bekendmaking in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Inspraak
De maatregel ligt ter visie van 9 november t/m 21 december 2009. Indien er binnen deze periode
geen schriftelijke bezwaren worden ingediend, willen we de maatregel na de ter visielegging
(eind december/in januari) uitvoeren.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit

Fyto Dog, het premium hondenvoer van Garvo,
geeft gezondheid van binnenuit! 4422,,2255/15kg.

Doggar budget hondenvoer vanaf 1111,,2255/10kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 
op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop
bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

profess ionele  voeding voor  d ieren

Een actieve alerte hond 
zonder conditieproblemen? 

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Hannie Morssinkhof Lingerie
al 25 jaar een begrip in Ruurlo, dat is reden voor een feestje!

Van 17 november t/m 21 november staat er voor iedere bezoeker 

iets lekkers op de toonbank. 

Tevens ontvangt iedere lingerie-klant bij een aankoop vanaf € 25,00 

een goodie bag en een waardebon t.w.v. 25% korting 

op uw eerstvolgende aankoop*

Dorpsstraat 4 • 7261 AW  Ruurlo
tel. (0573) 45 30 70

* Niet in combinatie met andere aanbiedingen/waardebonnen.
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Langs de N314 tussen Baak en Zutphen liggen 
over een afstand van krap vijf kilometer aan 
beide zijden fietspaden. De scheiding tussen de 
fietspaden en de rijbaan is echter te klein en
daardoor onveilig. De provincie Gelderland 
heeft samen met de gemeenten Bronckhorst en 
Zutphen, Politie Noord- en Oost-Gelderland en
Waterschap Rijn en IJssel een voorstel gemaakt
om de situatie voor fietsers veiliger te maken.
Dit voorstel wordt gepresenteerd tijdens een 
inloopbijeenkomst op donderdag 19 november
tussen 17.30 en 19.30 uur in Fort Bronsbergen,
Bronsbergen 25 in Zutphen.

Het is de bedoeling om beide fietspaden om te 
bouwen tot een vrij liggend fietspad aan één 
zijde van de weg. Het fietspad wordt uitgevoerd 
als parallelweg. Ook een aantal kruispunten 
wordt verkeersveiliger gemaakt.

Inmiddels zijn de plannen zo ver uitgewerkt dat
wij ze tijdens de bijeenkomst aan u kunnen 
presenteren.

Daarnaast horen wij graag uw mening over de 
maatregelen. Tijdens de avond zijn vertegen-
woordigers van de provincie Gelderland, de 
beide gemeenten en de politie aanwezig om
hierover met u in gesprek te gaan.

Voor de realisatie van bovengenoemde voor-
stellen zal de provincie Gelderland gronden 
moeten aankopen. Na de inloopbijeenkomst
wordt persoonlijk contact opgenomen met
grondeigenaren over de noodzakelijke 
grondverwerving.

U hoeft zich van tevoren niet aan te melden 
voor de inloopbijeenkomst, maar kunt gewoon 
binnenlopen tussen de aangegeven tijdstippen.

Informatie
Voor vragen over de inloopbijeenkomst kunt u 
op werkdagen contact opnemen met de 
provincie Gelderland, Yvette Aalbers,
telefoonnummer (026) 359 8178, e-mail:
y.aalbers@prv.gelderland.nl.

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.olthuys.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Geniet van uw nieuwe badkamer

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

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

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

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50
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00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

OPRUIMING: 
GROTE PARTIJEN TEGELS

TEGEN STUNTPRIJZEN!

Pure Aloe vera
producten

Bestel nu snel en makkelijk via
www.jannienijkamp.myflpbiz.com

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

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

HENGELO GLD vr.pr. q 367.500,- k.k.

Banninkstraat 3 - Op een zeer royale 
kavel van 1155 m² in het centrum gelegen,
een royaal VRIJSTAAND KARAKTERISTIEK 
WOONHUIS met schuren. Bouwjaar  
ca. 1934. Inhoud ca. 575 m³. Zeer diepe 
achtertuin op het zuidoosten. Degelijk 
gebouwd. Verwarming d.m.v. gaskachels.
Grote stenen schuur van 16 meter x 
6,50 meter. De woning moet worden 
gemoderniseerd c.q. gerenoveerd. Aantal 
kamers 8 waarvan 4 slaapkamers.

ZELHEM  vr.pr. q 239.500,- k.k.

Bergstraat 52 - Op rustige locatie 
gelegen, goed onderhouden HELFT VAN 
DUBBEL WOONHUIS met royale garage 
met carport en diepe zonnige tuin. Bouw-
jaar 1970. Perceelsoppervlakte 285 m².
Inhoud ± 338 m³. Grotendeels voorzien 
van rolluiken. Ruime verlengde garage 
met carport. Diepe besloten tuin op het 
zuiden. Uitgebouwde keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur. Aantal kamers 
4 waarvan 3 slaapkamers.

ZELHEM  vr.pr. q 229.000,- k.k.

Industrieweg 16 - Op rustige locatie 
gelegen, perfect afgewerkte GESCHAKELDE 
RIJWONING. Aan de achterzijde op de bg.
2,5 m. uitgebouwd met o.a. een bijkeuken.
De keuken is gesitueerd aan de voorzijde.
De tuingerichte woonkamer is door de 
uitbouw ca. 30 m². Op de 1e verdieping 
zijn 2 slaapkamers en een fraaie badkamer 
aanwezig. Bouwjaar 2006. Perceelopp.
167 m². Inhoud ca. 360 m³.
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Bezoek onze

vernieuwde website:

www.luimes-lebbink.nl
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Afgesmakt:
Onfatsoenlijk, onbeschoft, lomp, onheus.
1. "Hee kan met horten zo afgesmakt wat zeggen."
2. "Wat 'n afgesmakt doon; Wi'j kregen nog nens geen koffie!"

B. Afgrewwelen:
Afsnauwen. "Ik mot 'm neet, hee kan ow toch afgrewwelen."

C. Greuts:
Trots. "Door hoof i'j neet greuts op te gaone."

Momenteel ben ik door de woningcor-
poratie Domijn uit Enschede inge-
huurd. Daar ben ik bezig als herstruc-
tureringsconsulent. In de woonwijk
Bijvank worden momenteel circa 600
woningen gesloopt en vervangen door
nieuwbouw en worden er woningen
gerenoveerd. Mijn taak daarbij is om
de contacten met de bewoners te on-
derhouden. De mensen thuis bezoe-
ken en vragen wat hun wensen zijn.
Wil men terug in een nieuwbouw wo-
ning c.q. in de gerenoveerde woning?
Zijn er op medisch terrein b.v. urgen-
tiegevallen? Kortom de wensen in
beeld brengen, ze ‘wegwijs’ maken in
de ‘doolhof’ die ze bij een herstructu-
rering van een woonwijk zoal tegen

komen. Bovenal moet je een luiste-
rend oor hebben. Ik merk aan de reac-
ties van de bewoners dat ze mijn hulp
op prijs stellen. Belangrijk daarbij is
uiteraard dat de woningcorporatie
met mijn bevindingen aan de slag
gaat’, zo zegt Sonja Honders.

Honders Woondiensten verricht ook
opdrachten bij organisaties waarbij
b.v. behoefte is aan extra kennis. Dat
kunnen kortdurende werkzaamhe-
den tot langlopende trajecten zijn.
Sonja: ‘ Dat kan inderdaad veelomvat-
tend zijn. Een bedrijf of instelling kan
bijvoorbeeld door ziekte, vakanties
e.d. een capaciteitsprobleem hebben.
Ook kan ik inspringen bij een project

dat bij de bestaande formatie te veel
tijd kost. Wat ook voorkomt, er is on-
voldoende expertise bij een organisa-
tie waardoor ze mij inhuren (zie
www.honderswoondiensten.nl), zo
zegt ze. Wat betreft het inhuren van
Honders Woondiensten bij het in ver-
koop nemen van huurwoningen, is
het belangrijk om de belangen van di-
verse interne partijen goed boven tafel
te krijgen en af te wegen. 

Sonja: ‘Een groot voordeel van het in-
huren van een onafhankelijk adviseur
is dat deze van buiten de organisatie
komt, fris tegen het project en de orga-
nisaties aankijkt en nieuwe ideeën en
inzichten aandraagt. Ook vindt er
minder vertraging in het proces
plaatst, omdat de adviseur slechts één
opdracht heeft en niet afgeleid wordt
door organisatorische verplichtingen’.
Sonja Honders had aanvankelijk nooit
plannen om zich op het gebied van
‘woondiensten’ bezig te houden. Haar
interesse ging uit naar de planten.
Sonja: ‘Ik ben geboren in Eck en Wiel
(Betuwe). Opgegroeid in een gezin met
drie meiden. Na de Mavo in Tiel heb ik
de middelbare laboratoriumschool in
Wageningen bezocht. Ik wilde bota-
nisch analist worden. Gedurende de
studiejaren heb ik tien jaar lang op de
zaterdagmarkt voor een groot tuin-
centra in Veenendaal kamerplanten
en tuinplanten verkocht. Deels omdat
ik dat erg leuk vond en natuurlijk ook
om als student, een zakcentje te ver-
dienen.

Toen ik ook de studie aan de HLO (Ho-
ger Laboratorium Onderwijs) had ge-
volgd, kreeg ik een baan bij de Konink-
lijke Academie voor Wetenschappen.
Daar werd ik op het lab onderzoek-as-
sistente. Ik hield mij bezig met onder-
zoek naar plantenziektes. Dit soort
werkzaamheden heb ik vanaf 1991 tot
2005 gedaan. Op gegeven moment
vroeg ik mij toen af, of ik dit werk wil-
de blijven doen. Het antwoord was
‘nee’! Ik heb toen de studie makelaardij
opgepakt en daarna de studie woon-
consulent, mensen begeleiden op her-
structureringsgebied en helpen met
het zoeken naar woningen’, aldus Son-
ja. 
Tijdens haar studie in Wageningen
leerde zij haar huidige levenspartner
Wolter Ziggers kennen die daar een
studie milieu volgde. (Wolter Ziggers is
werkzaam bij de provincie Gelderland
waar hij zich o.m. bezig houdt met het
verlenen van milieuvergunningen. Het
paar heeft twee kinderen, de 7 jarige
‘voetballende’ Nick en de 9 jarige
‘zwemmende’ dochter Yvette. Dat bete-
kent voor de ouders in de weekends
veel kijken aar de sportende kroost.
‘Ook dat is natuurlijk heel erg leuk, ik
ben zelfs van het voetbal gaan hou-
den’, zo zegt Sonja Honders lachend.

Sonja Honders, woonachtig aan de Nieuwstad in Vorden, heeft sinds enkele
maanden een eigen bedrijf ‘Honders Woondiensten‘. Een bedrijf dat advi-
seert, begeleidt en o.m. woningcorporaties ondersteunt in de vastgoed-
sector. Ook adviseert zij bij werkzaamheden waar de klant van de opdracht-
gever, de huurder of koper van een woning centraal staat. Daarnaast is Son-
ja Honders makelaar (aan- en verkoop c.q. huur van een woning). Sonja:
‘Leuk en interessant werk dat mij veel voldoening schenkt’.

Sonja Honders vol ambitie

Bij voldoende deelname wil de EHBO
in januari op de woensdagavonden
nog een cursus Kinder - EHBO geven.
De data zijn 6, 13, 20 en maandag 25
januari. Wil men hier meer informa-
tie over dan kan men contact opne-
men met Annie Lanters, tel.nr. (0575)
46 34 36 of met Dorie Tolkamp, tel.
(0575) 46 29 23.

EHBO - Keijenborg 
organiseert cursus Kinder - EHBO
Het EHBO - bestuur van Keijenborg
vraagt aandacht voor het volgende:
Ouders die gastouder zijn of willen
worden zijn verplicht EHBO voor
kinderen te hebben. Ook als u
thuis of op school, bij uw zoon of
dochter op de kinderen past. U
blijft Gastouder!

Hierbij worden ze tevens geholpen
door de subsidiemaatregelen die de
overheid voor hen in het leven heeft
geroepen. Deze subsidiemaatregelen
zijn er gekomen omdat veel starters
een te laag inkomen hadden om een
woning te kopen. 

Als 1e is er de starterslening die door
de gemeente verstrekt wordt. Hierbij
kan een starter een extra lening van
de gemeente krijgen om het ontbre-
kende deel te financieren. Deze lening
moet wel in zijn geheel weer worden
terugbetaald aan de gemeente na ver-
loop van tijd. 

Nog veel interessanter is de koopsubsi-
die die door het ministerie van VROM
wordt uitgegeven. Dit is een maande-
lijkse subsidie die je krijgt om de
maandlasten naar beneden te krijgen. 

Deze subsidie kan afhankelijk van
het inkomen makkelijk oplopen tot
€ 100,00 per maand. Behalve de lagere
maandlast is het grote voordeel dat je
met koopsubsidie ook een veel hogere
lening kunt krijgen. 

Zo had ik laatst een jong stel die alle-
bei nog thuis woonden en graag wil-
den gaan samenwonen. Zij hadden
een woning gezien die € 160.000,00
moest kosten. Zij wilden hiervoor een
hypotheek hebben van € 176.000,00.

Omdat hun gezamenlijk bruto jaarin-
komen maar € 31.000,00 was, had hun
bank uitgerekend dat zij maximaal
maar € 141.000,00 konden lenen. Door
koopsubsidie voor hen aan te vragen
konden zij echter nu opeens wel
€ 176.000,00 lenen. Daarnaast kregen
zij een subsidie van bijna € 130,00 per
maand wat ervoor zorgt dat hun
maandlasten goed betaalbaar zijn. 

Het is dus voor alle starters, die een
woning willen kopen maar denken
dat hun inkomen te laag is, zeker ver-
standig om eens na te gaan of koop-
subsidie ook voor hen mogelijk is. Dit
kan door een proefberekening te ma-
ken via de site: www.senternovem.nl/
koopsubsidie. 

Let wel op dat er een aantal spelregels
gelden voor het aanvragen van een
koopsubsidie. Zo mag de koopsom van
de woning bijvoorbeeld niet hoger zijn
dan € 163.625,00 en de totale lening
niet hoger dan € 176.715,00. 

Tevens mag het inkomen weer niet te
hoog zijn. Mocht u er niet uit komen
of wilt u weten wat koopsubsidie voor
u kan betekenen neem dan contact op
met de onafhankelijke hypotheekspe-
cialist voor alle inwoners van de ge-
meente Bronckhorst genaamd Hypo-
theekadvies Bronckhorst. 

Wij komen graag bij u langs om sa-
men met u rustig te bekijken wat uw
mogelijkheden zijn. Wellicht is een
koopwoning opeens toch wel moge-
lijk. Hypotheekadvies Bronckhorst
staat voor een eerlijk en goed advies. 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnum-
mer 0575-460038 of mobiel nummer
06-16673986. Uiteraard is het ook mo-
gelijk ons te mailen op 
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl

Wilt u eerst nog wat meer informatie
over startersleningen en koopsubsidie
dan kunt u deze ook vinden op onze
site: 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Starters op de woningmarkt
Dat de huizenverkoop nog steeds
moeilijk loopt zal iedereen wel be-
kend zijn. Huizen staan steeds lan-
ger te koop en veel mensen durven
nog niet door te stromen naar een
grotere woning in verband met de
financiële onzekerheden. Toch is
er een positieve uitzondering in de
aankoopmarkt waar te nemen. Dat
zijn namelijk de starters die voor
het eerst een eigen woning kopen.
Zij komen namelijk steeds meer
tot de conclusie dat het nu toch wel
heel aantrekkelijk begint te wor-
den om een woning te gaan kopen.
De huizenprijzen zijn gedaald en
de rente is niet al te hoog meer.

Vorden. Tijdens de show van PKV
werd fokker H. Nijenhuis met zijn
Wener kleur blauw vrouw jong,

kampioen bij de konijnen met het
hoogste predikaat ‘ Uitmuntend ‘.
Dit predikaat wordt slecht bij hoge
uitzondering uitgereikt !

Predikaat Uitmuntend
H. Nijenhuis kampioen.

Alle inkomsten komen geheel ten goe-
de aan de Intermobiel doelstellingen
en de doelgroep. 

Doel van de kerstkaartenverkoop is in-
komsten voor Intermobiel verkrijgen
om voort te kunnen bestaan en in-
komsten werven voor het project va-
kantiewoning waar Intermobiel eigen
vermogen in moet steken om het te
kunnen realiseren. Dat is een eis van
de fondsen. 

Doel van het project vakantiewoning
is een betaalbare goed aangepaste va-
kantiewoning realiseren in Gelder-
land waar kinderen, jongeren en men-

sen met een lichamelijke handicap te-
rechtkunnen, die ook bedlegerig zijn,
en hun omgeving. Op dit moment ont-
breekt zo'n woning met een geschikt
vakantiepark. Er zijn veel vakantiemo-
gelijkheden voor handrolstoelers,
maar niet voor grote elektrische rol-
stoelen, brancards of bedden. Daar-
naast zijn de woning vaak beperkt
aangepast of mag er geen hulphond
mee op vakantie. Vandaar dit noodza-
kelijke project. 

De Intermobiel kerstkaartenactie
werd goed onder de aandacht ge-
bracht door de lokale media: er stond
in het Contact twee keer een artikel,

een radio interview op 24 oktober bij
Radio Ideaal en half november volgde
nog een uitgebreid artikel in de Acht-
ste Steen, dat door Veroni Steentjes
was geschreven. 'De kerstkaartenver-
koop heeft in de gemeente Bronck-
horst maar liefst € 4.000, - opgebracht!
Een ongelooflijk hoog bedrag dat we
totaal niet verwacht hadden. 

We willen alle vrijwilligers bedanken
die in deze week gevent hebben, de ko-
pers van de kerstkaarten en de parti-
culieren en bedrijven die een gift gege-
ven hebben. Een hoog streefbedrag
voor andere gemeenten waar we nog
gaan lopen.', aldus de oud-Steenderen-
se initiatiefneemster Veroni Steentjes. 

De kerstkaarten worden nog tot eind
december verkocht. Voor meer infor-
matie over Intermobiel bezoek
www.intermobiel.com of bel naar
(06) 43 05 57 38.

Groot succes in de gemeente Bronckhorst 

Intermobiel kerstactie
Van 26 oktober tot 1 november gingen veel vrijwilligers in Steenderen, Tol-
dijk, Baak, Rha, Olburgen, Hengelo en Bronckhorst enthousiast langs de
deur gegaan om te venten met de Intermobiel kerstkaartenpakketten
voor slechts ¤ 5, -. Intermobiel ontvangt geen structurele overheidssubsi-
dies en is geheel afhankelijk van giften, donateurs, sponsoring en ludieke
acties zoals deze kerstkaartenverkoop.

'Honders Woondiensten' 
van vele markten thuis
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Aan de voorkant staat het nieuwe logo
van het schuttersgilde en achterop het
logo van Tolkamp. Armando Tolkam-

pen zijn vrouw Anitamet hun zoontje
Jeffrey staan te midden van de boog-
schutters.

Nieuwe shirts boogschutters
St. Jan

Voordat het drukbezochte stratenboogschiettoernooi van Schuttersgilde
St. Jan begon werden de boogschutters in Keijenborg verrast door
Tolkamp snijkeukentechniek BV met nieuwe shirts.

De nieuwe shirts voor de boogschutters.

In het openingswoord verwelkomde
Gerrit Garritsen namens de Vereni-
ging Streekproducten Achterhoek en
Liemers, VSA, de aanwezigen en de
wethouder Baars. “Hij is blij dat de ver-
eniging zulke markten organiseert.”

De wethouder promoot het streekpro-
duct met verve. “Het is voor mij op-
nieuw een genoegen om de streek-
markt te openen. Het is goed dat wij
eens in de zoveel tijd onze eigen pro-

ducten kunnen kopen,” zo zei hij. “De-
ze producten komen bij ons van het
land. Het is erg belangrijk dat we ei-
gen ondernemers, uit de Achterhoek,
het platteland, steunen. Het mooiste is
dat je hier producten kunt krijgen van
vroeger, die niet in de winkels liggen.
Ik hoop dat u er van geniet: kijk, proef
en koop. En veel plezier.”

Bij de kramen kregen de belangstel-
lenden de gelegenheid om een diversi-

teit aan producten te proeven: versge-
perste appelsap, jam, kaas of worst, al-
vorens een keuze tot aankoop te doen.
Maar ook was er koffie en thee binnen
op de kraam, of een broodje hambur-
ger buiten. Voor de kinderen was er
voldoende plezier te beleven. Zij kon-
den mooie ballonfiguren laten maken
en buiten genoten ze van het eigenge-
bakken broodje. 
De formule van de streekproducten-
markt blijkt succesvol: de producten
uit de omgeving zijn verkrijgbaar, het
is gezellig bijpraten met een kopje kof-
fie of thee en tussendoor wordt er mu-
ziek gemaakt en een gemoedelijke
sfeer beleefd.

Veel bezoekers streekproductenmarkt in Toldijk

Formule succesvol

Het was druk bij de streekproductenmarkt, gehouden op 8 november jl.
bij AGF Garritsen De Kruisbrink in Toldijk. Aan de Kruisbrinkseweg ston-
den de auto’s aan beide zijden geparkeerd en ook de parkeerwei stond vol.
De dag werd geopend door wethouder André Baars.

Gerrit Garritsen verwelkomde wethouder Baars (derde van rechts), die een liefhebber is van het streekproduct.

De Eucharistieviering om 10.00 uur
werd voorgegaan door pastoor Van
den Dungen en pastoor Leisink. Laatst-
genoemde heeft zijn wortels in de
Dremptse parochiegemeenschap lig-
gen. Aan hem werd aan het eind van
de viering het eerste exemplaar aange-
boden van het jubileumboek ‘Een pa-
rochie in beweging’. Aansluitend was
er voor een ieder gelegenheid het boek
te kopen. Vervolgens was er onder het
genot van een hapje en een drankje
een gezellig samenzijn van parochia-
nen, oud-parochianen en andere geno-

digden en belangstellenden. 
Het boek is samengesteld om een
beeld te geven van de katholieke
Dremptse parochie op allerlei gebie-
den. Het kerkarchief is hiervoor ge-
raadpleegd. Tevens zijn er gesprekken
gevoerd met talloze (oud)parochia-
nen. Bovendien is veel materiaal uit de
kast van menig Dremptse huishou-
ding gebruikt. Zo is een verhaal op pa-
pier ontstaan van ‘een parochie in be-
weging’. Een aanrader voor een ieder
die op welke manier dan ook, ooit te
maken heeft gehad met de Dremptse
gemeenschap. Ook een leuk cadeau-
idee voor bijvoorbeeld oud-parochia-
nen die zeker veel zullen herkennen
in de verhalen en foto’s van vroeger. 

Het boek is verkrijgbaar bij Gerda Hak-
voort, telefoon (0313) 47 25 50 en
Ine Buiting, telefoon (0313) 47 26 10.

Willibrordusparochie Drempt viert 150-jarig bestaan

Boekpresentatie: 
‘Een parochie in beweging’
De Sint Willibrorduskerk in
Drempt heeft 8 november jl. haar
150-jarig jubileum gevierd. Ter ge-
legenheid van dit heuglijke feit is
een boek uitgebracht. Pastoor Lei-
sink ontving hiervan het eerste
exemplaar.

De renner uit Keijenborg staat mo-
menteel vierde in het GOW-klasse-
ment. Felix Wolbert wist als 15e te ein-
digen. Bij de Masters 40+ reed Peter
Makkink uit Hengelo naar een 4e
plaats. Erik Bouwmeester, Hans Rein-
tjes en Bert Kromkamp eindigden in

dezelfde categorie als 11e, 12e en 18e.
Garjo Kamphuis uit Vorden passeerde
in de categorie Maters 50+ als 8e de fi-
nish en Frans de Wit reed naar een 13e
plek. Volgende week staat er een wed-
strijd in Eibergen op het programma. 

De finale van de GOW-competitie is op
woensdag 30 december in Raalte. Thijs
van Amerongen reed zondag een We-
reldbekerwedstrijd in het Franse Nom-
may. Hij kwam op het snelle parcours
als 24e over de streep.

Te Stroet derde
Rens te Stroet van Wielervereni-
ging RTV Vierakker-Wichmond
heeft zaterdag in Lichtenvoorde bij
een veldrit om de GOW-competitie
een derde plaats behaald.

De show is op zaterdag 14 november
van 10.30 tot 20.00 uur en op zondag

15 november van 10.00 tot 16.00 uur
geopend. Er is ook een verkoopklasse,
waar u vogels van de deelnemers kunt
kopen. Natuurlijk kunt u de aanwezi-
ge leden vragen stellen over het verzor-
gen en kweken van alle soorten vogels. 

Voor vragen buiten de show om kunt
u contact opnemen met de heer Han
Peppelman, tel. (0314) 62 55 77 of via
e-mail op j.peppelman4@chello.nl

Vogelshow Vogelvreugd
Zelhem
Vogelvereniging Vogelvreugd Zel-
hem organiseert ook dit jaar ‘Het
Open Kampioenschap’ van Bronck-
horst. Er worden kleur- en postuur-
kanaries, vele soorten tropische vo-
gels en kleine en grote parkieten
geshowd. De vogelshow wordt ge-
houden in Cultureel centrum De
Brink in Zelhem.

GEEN PUNTEN VOOR 
HEREN SV QUINTUS 1 
Afgelopen zondag stond ons de wed-
strijd tegen CVO uit Vaassen te wach-
ten. Een ploeg die in de onderste regio-
nen van de ranglijst bivakkeert. We
konden dus een ploeg verwachten die
vol voor de punten ging strijden. We
begonnen deze wedstrijd voor het
eerst in de nieuwe tenues van Schil-
dersbedrijf Sesink.
We begonnen sterk en hadden na de
eerste tien minuten een tussenstand
van 2-6. Op een gegeven moment
kwam bij ons de klad erin. We misten
opgelegde kansen waardoor CVO te-
rug kon komen in de wedstrijd. Bij
rust stond het 9-9. De wedstrijd kon
nog alle kanten op. 
Vol goede moed gingen we de tweede
helft in. De eerste twee ballen vlogen
er nog makkelijk in, maar hierna ont-
stond er bij ons een dramatisch aan-
valsspel. Tijdens de wedstrijd konden
we al wel stellen dat we een totale off-
day hadden. Hoewel we telkens pro-
beerden om het tij te keren lukte het
ons niet om de opgelopen achterstand
van vijf doelpunten in te halen. We
waren simpelweg niet bij machte. De
eindstand was 17-12 voor CVO.
Hoewel de verdediging ook te wensen
overliet hebben we het vooral laten lig-
gen in de aanval. We misten teveel
kansen en waren als ware de keeper
aan het ingooien. Ook ontbrak het
vandaag aan creativiteit voor het zoe-
ken naar openingen in de verdedi-
ging. Volgende week zaterdag moeten
we om 20.05 uur aantreden in Groen-
lo tegen SV Grol. Dit wordt weer een

hels karwei aangezien we door blessu-
re gevallen Jeroen Sesink en Stijn Hol-
land moeten missen, twee belangrijke
aanvallende pionnen in ons team. We
gaan onze huid duur verkopen en pro-
beren de punten mee te krijgen rich-
ting Hengelo!

DAMES SV QUINTUS 1 - PACELLI 2
Na de laatste drie wedstrijden gewon-
nen te hebben moesten de dames van
SV Quintus het nu tegen het tweede
team van Pacelli uit Zieuwent opne-
men. Dit team heeft precies evenveel
punten als het team uit Hengelo, al-
leen een wedstrijd minder gespeeld.
Zonder coach Bert Wesselink en met
een aantal afwezige speelsters wisten
we dat het een moeilijke, maar geen
onmogelijke opgave zou worden. 
Al snel in de wedstrijd wisten we een 3
- 1 voorsprong op te bouwen. Helaas
wisten we deze voorsprong niet vast te
houden en we gingen met een 8 - 4
achterstand de rust in. 
In de tweede helft bleek dat we door
een blessuregeval eigenlijk niet meer
konden wisselen en tegen het jonge,
snelle team uit Zieuwent brak de ver-
moeidheid ons uiteindelijk op. Door
enkele foute afspeelballen en de daar-
opvolgende snelle break outs van Pa-
celli wisten ze ons met 14 - 8 te ver-
slaan. Het positieve is dat de meeste
doelpunten van Pacelli uit break-outs
en penalty's zijn gevallen en dat onze
verdediging vrij goed stond. 
Volgend weekend hebben we een ver-
diend vrij weekend en op 22 november
moeten we het opnemen tegen SV
Loo, die nog puntloos onderaan staan.

S V  Q u i n t u s

Om daar op uitnodiging van de vereni-
ging Oud Vorden een lezing (met beel-
den) te verzorgen over ‘Het leven aan
de grens‘. Aanvang 20.00 uur.

Oud Vorden
Vorden. Woensdag 11 november
komt Willem Wilterdink uit Win-
terswijk naar zaal de Herberg.

In het kader van het jaarthema "Mens
waar ben je?" zal het inhoudelijke ge-
deelte van de avond voorbereid wor-
den door de Z.W.O.- en de Evangelisa-
tiecommissie, toegespitst op de vraag
of zending en evangelisatie nog van
deze tijd is. En zo ja, hoe dan? 

Verder is deze avond er èèn van ont-
moeting, koffie en andere gezelligheid.
Ook krijgt u de gelegenheid om vragen
te stellen en opmerkingen te maken.

Gemeenteavond
De Hervormde Kerkenraad te Vor-
den houdt haar gemeenteavond 18
november in De Voorde te Vorden.

Deze week
bij Contact
Deze week
bij Contact
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Er waren meer deelnemers dan vorig
jaar, 92 in totaal. De dag begon koud
en mistig, maar het bleef droog. De
Start en Finish vonden plaats bij zaal
Concordia. Daar gingen de jongste
deelnemers het eerst van start, ge-
volgd door de 5 en 10 kilometer. Tot
slot lag er een medaille voor de deelne-
mers klaar.

Resultaten.1,25 km, 13 deelnemers
Milo Groen, Apeldoorn, 9 jaar, Owen
Mayer, Hummelo, 8; Nienke Lankveld,
Silvolde, 12; Kyra Jolink, Baak, 9; Silke
Lankveld, Gaanderen, 10; Sharon
Arendsen, Baak, 7, Laura Buiting,
Baak, 7; Anouk Hakvoort, Baak, 11;
Mijke Lichtenberg, Baak, 10; Maaike
Mulder, Toldijk, 11; Meike Jansen,
Baak, 8; Thebe Mayer, Hummelo, 7;
Quinty Arendsen, Baak, 5. Door een

storing aan de tijdwaarneming zijn
van deze klasse geen exacte eindtijden
bekend.

2,5 km, 2 deelnemers
1. Jip Buiting, Baak, 10 jaar, 11.03; 2.
Anne-Jan Buiting, Baak, 12, 9.48;

5 km, 40 deelnemers
1. Andy Perloy, Brummen, 18,03; 2.
Henk Nijland, Zelhem, 18,08; 3. Cees
Tiemens, Apeldoorn, 18,58; 5. Jos Slut-
ter, Varsselder, 19,15; 6. Marco Bremer,
Steenderen, 19,27; 7. Henk Woolschot,
Zelhem, 19,30; 12. Dorothé Vrieze, Zel-
hem, 21,11; 15. Dirk Lam, Vorden,
21,58; 16. Diny Hebbink, Hengelo
(Gld.), 22,39; 18. Ruud Sanders, Wich-
mond, 23,00; 21. Marcel Stam, Steen-
deren, 23,49; 22. Bert Woolschot, Zel-
hem, 23,54; 23. René Weurding, Vor-

den, 24,27; 24. Alex Mayer, Hummelo,
25,3; 26, Ankie Heebink, Hengelo
(Gld.), 26,18; 27. Tetsje Sesink, Hengelo
(Gld.), 26,20; 28. Walter Teijgeman, Zel-
hem, 26,5; 29. C. Lam, Vorden, 26,51;
31. Willy Pasman, Steenderen, 27,01;
33. Heidi Arendsen, Baak, 27,59; 34.
Annelies Rinders, Vorden, 28,48. 36.
Theo Janssen, Baak, 30,07; 37. Han
Oortgiese, Baak; 30,35; 39. Hans
Hiemcke, Hengelo (Gld.), 32,37; 40.
Gerrit Drost, Zelhem, 43,46.

10 km, 37 deelnemers
1. Dinand Woolschot, Zelhem, 37,18; 2.
Stefan Scanu, Lichtenvoorde, 37,31; 3
Werner Weustenenk, Hengelo, 37,52;
5. Hans Boonstra, Hengelo, 40,01; 9.
342. Alex Hendriks, Wichmond, 41,23;
14. Bert Vrieze, Zelhem, 42,25; 20. San-
der Bremer, Laag-Keppel, 45,45; 27.
Wilbert Menkveld, Vorden, 48,59; 28.
Jurgen van Aalst, Steenderen, 49,25;
31. Delia Buffart Toldijk, 54,58; 33.
Léon Rinders, Vorden, 56,30.

Trimloop Baak trekt meer deelnemers

Op een mistige zondagochtend, 8 november 2009, gingen de deelnemers
van de Trimloop in Baak, georganiseerd door Gymnastiekvereniging DOG
Baak van start.

De start van de 5 kilometer.

De jongens van Mash hadden voor dit
bijzondere feest een nieuw, chique
outfit gekozen: zilvergrijze overhem-
den met stropdas. Na een drum intro
van Robin, konden de mensen in de
zaal genieten van echte topnummers
gezongen door Jos Teunis, Sacha Reu-
link en Robin Brinkman. Nederlands-
talig zoals ‘Iedereen is van de wereld’,
‘Ik wil je’, ‘Annemarie’ en ‘Siske de
rat’, maar ook nummers als ‘I want
you to want me’, ‘Jailhouse rock’,

‘What I like about you’ of ‘ With or wit-
hout you’. Jeroen Baars zong zijn ei-
gen nummer ‘Fire water burn’.

Dansen, rocken, twisten en headban-
gen, alles kon. Zelfs een polonaise en
een spelletje gingen de feestgangers
niet uit de weg. En na een optreden
van meer dan twee uur, met een klei-
ne onderbreking voor de verjaardags-
cadeaus, speelde de band nog een
lange rij toegiften.

MASH vierde 5de verjaardag

In een stampvolle Zaal Heezen in Steenderen werd zaterdagavond een
supergezellig feest gevierd: MASH vierde zijn vijfde verjaardag. Jos, Sacha,
Jeroen en Robin hadden al aangekondigd dit niet zo maar voorbij te laten
gaan. Naast een optreden van de band Woodstar en muziek van DJ W2
stond de jarige zelf uren op het podium. En dat was echt genieten!

De jongens van Mash in actie tijdens het 5-jarig jubileumfeest in Zaal Heezen.

In de Christus Koning Kerk in Vorden,
waar deze musical dus eerder dit jaar
werd opgevoerd, waren velen getuigen
van deze indrukwekkende musical,
waaronder enkele toeschouwers uit
Aalten. Daar werd verder over gespro-
ken en het idee geopperd om deze mu-
sical dit jaar ook in Aalten te laten op-
voeren door het ‘musicalteam’ uit Vor-
den. Tussen Aalten en Vorden werd in-
tensief overleg gepleegd, met als resul-
taat, dat het ‘musicalteam’ de musical
“Met de groeten van Paulus” zal uit-
voeren op vrijdagavond 13 november
en zaterdagavond 14 november a.s. in
de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aal-
ten. Aanvang 20:00 uur. 

Kaarten à € 6,00/stuk zijn te verkrijgen
bij Henk Neerhof, tel.: 0543-476949,
E-mailadres: neerhof48@kpnplanet.nl 

De opbrengst van deze musical gaat
naar de Stichting Mukwano Oeganda.
Deze stichting is twee jaar geleden
opgericht door Joanne Noordink uit
Aalten en ds. Israel Nabimanya uit
Oeganda. Mukwano betekent ‘vriend-
schap’, niet alleen tussen twee men-
sen maar ook tussen culturen, plaat-
sen en landen. De stichting stelt zich
ten doel om de levensomstandighe-
den van kansarme mensen in Oegan-
da te verbeteren en hen betere toe-
komstmogelijkheden te bieden door
het geven van financiële, materiële en
emotionele steun. Zij doen dat vanuit
Christelijk oogpunt.

Voor uitgebreide informatie kunt u te-
recht op de indrukwekkende website
van de Stichting Mukwano Oeganda
www.mukwano.nl

Met de groeten van Paulus '
Na drie uitvoeringen van de musi-
cal “Met de groeten van Paulus” in
april van dit jaar, is het ‘musical-
team’ uit Vorden al weer druk aan
repeteren om deze musical op-
nieuw twee avonden in november
op de planken te zetten.

De heren J. Zwiekhorst, H. Wentink en
W. Boerman vierden hun 50-jarige lid-
maatschap en de heren H. Wissink, W.
Wentink, J.Wassink, A. Koerhuis, H.
Looman, J.Branderhorst, T. Anker-
smid, G. Nieuwenhuis kregen hun

speld voor 40 jaar lidmaatschap. De
heren G. Sessink en H. Berendsen wa-
ren ook 40 jaar lid, maar niet aanwe-
zig op de feestavond, evenals dhr. H.
Schouten, die gehuldigd zou worden
voor 25 jaar lidmaatschap.

De feestavond werd geopend door de
oud-voorzitter van de afdeling, dhr. J.
Bogerd. Hij haalde de AOW-kwestie
aan en riep de leden op om op 21 no-
vember naar Deventer te komen. Daar-
na verzorgde hij de huldiging en had
hij voor iedere jubilaris een persoon-
lijk woordje. 

Dankzij de muziek van ‘Het Bentje’
werd het vervolgens een gezellige
feestavond.

Jubilarissen Dunsborgermark

Een deel van de jaarlijkse feestavond van de Dunsborgermark, de FNV-
Bouwafdeling voor de gemeente Bronckhorst, wordt ingevuld met het
huldigen van de jubilarissen. De FNV Bouw heeft grote waardering voor
zijn trouwe leden. Mensen die jaren lid zijn van de organisatie ondersteu-
nen immers het werk van de bond en maken de vakbond sterk.

Lydocain is een pop/rock band, in 2005
opgericht door drummer Thijs Wind
en gitarist Percy Ouwerkerk. Ze had-
den al eerder samen in een band ge-
speeld en vroegen bassist Pieter Len-
ting de band te komen versterken.

Na een aantal wisselingen (gitaristen
en zangeressen) kwamen Juan Gieling
als gitarist en Zilla Sessink als zange-
res bij in de band, waarmee de band
compleet is. Lydocain is druk aan het

werk met eigen materiaal. Invloeden
in de muziek komen van artiesten als
Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Jimi
Hendrix, Nirvana, Radiohead, Beatles,
maar ook verschillende soul-artiesten
hebben invloed op de muziek van
Lydocain.

De uitzendingen van live@ideaal.org
zijn bij te wonen in café ‘de Mallemo-
len’. Er wordt geen entree gevraagd.
Daarnaast zijn de uitzendingen te be-
luisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

Lydocain op podium

LIVE@IDEAAL.ORG
Woensdagavond 11 november a.s.
speelt de band ‘Lydocain’ tussen
20.00 en 22.00 uur een aantal num-
mers live in het programmalive@
ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden.
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De nieuwe naam straalt de vernieuw-
de stijl van de winkel uit die past in de-
ze tijd. Tegelijkertijd geeft het aan dat
de service, klantvriendelijkheid en
vakkundigheid onveranderd goed zijn
gebleven. Om dit zelf te kunnen erva-
ren, opent Maricovers Bruidsmode
haar deuren voor aanstaande bruiden. 

In een wervelende huisshow wordt de
nieuwe collectie 2010 geshowd. De col-
lectie is een selectie van de meest be-
kende bruidsmodemerken zoals Linea
Raffaelli, Cymbeline, Ladybird, Mary-
lise, Imogène en Bellice. Op deze dag

worden ook adviezen gegeven over
bruidsfotografie, bruidskapsels,
bruidsmake-up, bruidsboeketten en
weddingplanning. Deelnemende be-
drijven zijn Pascale Drent fotografie,
Ami kappers, Mayke Luyken visagie,
The Greenroom "Liesbeth" en Ceremo-
nara Wedding- en partyplanning. 

Wie zeker wil zijn van een plek tijdens
de bruidsshow doet er verstandig aan
van te voren telefonisch te reserveren.
Telefoon (0575) 51 44 18 Maricovers
Bruidsmode, Turfstraat 25, Zutphen,
www.maricovers.nl

Open Huis 
Maricovers Bruidsmode

Op 21 november houdt Maricovers Bruidsmode Open Huis. De bruids-
modespeciaalzaak is al meer dan 25 jaar gevestigd in het centrum van
Zutphen. Voorheen droeg de winkel de naam Covers Bruidsmode. Na een
grondige verbouwing en een aanpassing aan het assortiment, is ook de
naam en de huisstijl van de winkel veranderd.

Bakkerij ‘Hengelo’ maakt deel uit van
Stichting Philadelphia. Sinds de ver-
bouwing van de bakkerij, ruim twee
jaar geleden, is het gegroeid van zes
naar veertien assistent-bakkers en
winkelmedewerkers. “Maar ook onze
trouwe klanten hebben aan de groei
een bijdrage geleverd. De klanten
waarderen de producten die we verko-
pen en het werk van de assistent-bak-
kers”, zegt Peter Krijnen beheerder
van bakkerij ‘Hengelo’. Bij bakkerij
‘Hengelo’ kan de klant terecht voor
een groot assortiment producten. Al-
les wat ze maken wordt gedaan in ei-
gen huis. “We gebruiken geen halffa-
bricaten. Het product wordt gemaakt

van begin tot het eind. Dit kan, omdat
we veel ‘handjes’ hebben om het werk
te doen”, legt Krijnen uit die liever
praat over assistent-bakkers en winkel-
medewerkers dan over cliënten.  Vol-
gens Krijnen vinden de assistenten het
werk leuk. Ze ontwikkelen zich tot
echte bakkers, doen zinvol werk en dit
ervaren ze zelf ook zo. “Ze leren ook in
een team te werken en dat ze rekening
met elkaar moeten houden. Dat zijn
belangrijke ontwikkelingen en vaar-
digheden die ze eigen maken”. 
Voor het maken van ambachtelijke
producten heb je specifieke kennis no-
dig. De assistent-bakkers worden daar-
in begeleid door de coördinerende be-

geleiders Peter Krijnen en Rob Oplaat.
De begeleiding van het tweetal is op
maat en aangepast aan de assistent-
bakkers. Ze doen veel ervaring op en
geleidelijk wordt het werk uitgebreid
met meerdere taken. Bakkerij ‘Henge-
lo’ is door het ambachtelijk werk en
de aanwezige vakkennis ook een leer-
bedrijf voor diverse opleidingen.  Ook
voor de feestdagen (sinterklaas en
kerst) kunt u uitgebreid terecht bij
bakkerij ‘Hengelo’. Er is een groot as-
sortiment aan lekkernijen. En voor
een relatiegeschenk of het samenstel-
len van een kerstpakket slaagt u zeker.
U kunt uw bestelling ook doorgeven
door middel van een bestellijst. Onder
de ingeleverde bestelformulieren
wordt een leuke prijs verloot. Meer
hierover zie de advertentie elders in
dit blad.

Drukke maand bakkerij 'Hengelo'

Met de feestdagen voor de deur zijn het weer drukke tijden voor bakkerij
‘Hengelo’. De producten worden op ambachtelijke wijze bereid en alle-
maal in eigen huis gemaakt.

De assistentbanketbakkers Thomas (links) en Theo zijn al druk bezig voor de feestdagen.

Veel mensen leren paardrijden maar
weten eigenlijk niet zoveel van het na-
tuurlijke gedrag van het paard en
waarom hij bepaalde dingen doet of
juist niet. De grondlegger van de frees-
tyle filosofie is Emiel Voest. Hij heeft
de freestyle training ontwikkeld. Het
is een manier van omgaan met paar-
den, rijden en trainen die niet gebon-
den is aan een discipline of specifiek
type paard. Een manier van omgaan
waarin het welzijn van het paard het
uitgangspunt vormt. Jaren geleden
maakten Petra en Marco Broere (Stoe-
terij Hof van Ede) kennis met de frees-
tyle trainingsvorm en hebben toen pas
de paarden echt leren kennen. Marco,
al jarenlang gediplomeerd rij-instruc-
teur, is zo enthousiast geworden dat
hij de opleiding tot freestyle instruc-
teur bij Emiel Voest is gaan volgen. In
juni 2009 is hij geslaagd. 

Freestyle staat voor vrijheid. Vrijheid
geeft ruimte en deze ruimte geeft
rust. Vanuit dit principe zijn de work-
shops opgebouwd. Tijdens de cursus
zul je ervaren hoe mooi het is om op
deze manier je paard te leren kennen.
Er wordt getraind om de lichaamstaal
onder de knie te krijgen dat wil zeg-
gen dat je je bewust wordt van je posi-
tie, beweging en houding en gaat erva-
ren welke uitwerking dit heeft op het
paard.

Marco Broere geeft zondagmiddag 22
november een demonstratie. Iedereen
is welkom, ook voor niet ruiters is het
interessant. Er wordt duidelijk uitleg
gegeven hoe en waarom paarden op
een bepaalde manier reageren. 

Het begint zondag 22 november om
14.00 uur. De kosten kunnen op de dag
zelf betaald worden. Inschrijven kan
via e-mail hofvanede@planet.nl Meer
informatie en het cursusprogramma
kun je vinden op www.hofvanede.com

Clinic basis Freestyle
Sinds juni 2009 is het mogelijk om
freestyle trainingen en workshops
te volgen bij Stoeterij Hof van Ede.

Een artiest van dit kaliber staat eigen-
lijk alleen in de grote theaters, dit keer
op het intieme Stone Valley podium.

Sean Keane is zonder twijfel een van de
meest opmerkelijke Ierse zangers van
de laatste decennia. Hij bezit een unie-

ke stem en een fijne neus voor sterk
songmateriaal. Met zijn interpretaties
van hedendaagse folksongs heeft hij al
een vracht aan prijzen in de wacht ge-
sleept, waaronder tweemaal "perfor-
mer of the year" in Ierland. Sean Keane
groeide op aan de Ierse westkust. Hij
speelde met de bands Reel Union en Ar-
cady met ondermeer Frances Black,
Sharon Shannon en zijn zus Dolores
Keane. Pas later koos hij definitief voor
een professionele solocarrière in de
muziek. Hij wordt beschouwd als de
beste sean nos-zanger (a capella) van
zijn generatie. 
Met zijn zeer typerende stem en humo-
ristische charismatische presentatie
weet hij een eigen mix van pop, blues
en country te creëren. Met zijn band
maakt hij ook nog eens prachtige mu-
ziek, wat hem vier jaar achter elkaar
tot Ierse 'Artiest van het jaar' maakte
en een positie opleverde in de top-10
van best verkochte cd's met het album
Seansongs. Sean toert regelmatig met
z'n band in Ierland en de rest van Euro-
pa, Amerika en Canada en staat op 
vele toonaangevende festivals in de 
hele wereld. The Oak and The Ash, zan-
geres Saskia Hiemstra en luitist Martin
Pals brengen in het voorprogramma
oude Engelse, Ierse en Schotse Folk-
songs uit de periode 1500-1900. De lie-
deren worden zonder opsmuk maar
met gevoel gebracht. Als je al luiste-
rend je ogen sluit, waan je je even in de
Schotse Hooglanden of een bosrijk En-
gels landschap. Zondagmiddag 22 no-
vember in zalencentrum 't Zwaantje,
Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde. Re-
serveren aanbevolen. Voor info over
aanvang, etc. zie de rubrieksadverten-
tie elders in deze krant.

Op zondagmiddag 22 november staat de bekende Ierse zanger Sean Keane
op het podium van zalencentrum 't Zwaantje in Lichtenvoorde. "Al jaren-
lang hadden we een optreden van Sean Keane op ons verlanglijstje staan.
Op dit moment is Sean met z'n band op tournee in Duitsland, het optreden
bij Stone Valley is het enige Nederlandse optreden. We zijn er trots op om
een artiest van dit kaliber te kunnen presenteren", zegt Henk Hollander,
bestuurslid van de organiserende concertorganisatie Stone Valley.

Ierse sfeer met Sean Keane (Ierland)
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Slagroom is de 1e theatershow van de
Shuffle percussion group, bestaande
uit 12 talentvolle slagwerkers, en hun
artistiek leider; beter bekend als John
Sonderen. Shuffle laat zich niet af-
schrikken door lastige Afrikaanse rit-
mes of moeilijke sambastijlen uit Bra-
zilië, en laten naast serieuze slagwerk-
composities ook zien dat er veel ple-
zier beleefd word met het maken van
muziek, met in dit geval de nadruk op
slagwerk. Waar zou u op kunnen
trommelen? Shuffle laat het u alle-
maal zien in deze fantastische show.
Niets is te gek!!
Voor Slagroom! werkt The Shuffle Per-
cussion Group samen met zangvereni-
ging Rhumtas uit Beltrum, de dans-
groep van Annelies van Kempen uit
Nederweert, componist Dolf de Kin-
kelder, marimbasolist Maarten Zaag-
man en vele anderen. 
Na een mysterieus begin in een mistig
niemandsland, zal Shuffle u meene-
men naar Japan en haar Taikodrum-
mers. Na een knallend slot gaat u met
Rhumtas zingend mee naar het Afri-
kaanse showblok waarin onder ande-

re Mahaba Madhara ten gehore wordt
gebracht. Mahaba Madhara is speciaal
voor Slagroom! door Dolf de Kinkelder
gecomponeerd. Mahaba Madhara is
één van de muzikale hoogtepunten
Slagroom! en is gebaseerd op Afri-
kaanse zang, ritmes en tribal drum-
ming. Mahaba Madhara wordt volle-
dig in het Swahili gezongen. 
Na de pauze opent Maarten Zaagman
met een virtuoos gespeelde solo van
15 minuten op marimba, gevolgd door
een explosief Japans slagwerkstuk.
Het 2e deel van Slagroom! kenmerkt
zich door humor en interactie met het
publiek. Waar u van de ene in de ande-
re verassing beland. De show eindigt
met een vette sambashow die echter
heel klein begint. Als de samba van de
bühne dreunt en de danseressen hun
beste kunnen vertonen, is het feest
compleet…. Kom en laat u verleiden….
Kaarten voor Slagroom! zijn verkrijg-
baar via de kassa van de Deventer
schouwburg en via het contactformu-
lier op de website van The Shuffle Pe-
rucussion Group, 
www.shufflepercussiongroup.com.

Shuffle krijgt geen genoeg
van Slagroom!

Groenlo - Hét theaterspektakel van 2009-2010 is natuurlijk Slagroom! de
theatershow van de Shuffle Percussion Group. Na een lange voorberei-
ding hebben de slagwerkers er nu al weer 3 voorstellingen op zitten. Maar
niet getreurd, de spectaculaire theatershow is nog lang niet aan het eind
van zijn latijn. 21 november staat de productie weer te schitteren in de
Deventer schouwburg, en gezien het succes van de vorige keren zal ook
ongetwijfeld hier het dak er weer vanaf gaan!

Het jachtgezelschap verzamelt zich
zaterdagmiddag om 13.00 uur op de
weide voor kasteel Vorden. Nadat de
jacht is aangeblazen start de eerste
run richting Waarlerweg. Vervolgens
gaat de jacht richting Hengeloseweg,
Hamminkweg, Deldenseweg, Henge-

loseweg naar de Zomervreugdweg
waar de 1e kill is. De tweede run gaat
daar om 14.00 uur van start, vervol-
gens Berkendijk, Maalderinkweg, Lie-
ferinkweg, Het Stapelbroek, Helder-
boomsdijk naar het landgoed ’t Zelle
waar de 2e kill wordt gehouden. 

De derde run start om 14.45 uur bij de
Beunkstege, aansluitend Zelledijk,
Lindeseweg, Kostedeweg, Schuttest-
raat richting kasteel Vorden waar de
jacht zal worden afgeblazen. Tijdens
de jacht fungeert de heer J.E. Lichten-
voort Cats als ‘Master’. Gert Lourens is
de Huntmaster. Henk Rottinghuis en
Boudewijn van Heuveln zijn de Field-
masters.

Slipjacht Vorden
Het jachtcomité Vorden, bestaande
uit Tiny Koning, Albert Mulderije
en Appie Noordkamp organiseert
zaterdag 14 november de traditio-
nele slipjacht. ‘Wij zijn zeer con-
tent met de loyaliteit van alle land-
goedeigenaren. Zonder hun toe-
stemming is het namelijk niet mo-
gelijk om een dergelijk evenement
te organiseren’, aldus Tiny Koning.

Dit stelsel vervangt namelijk ingaande
1 januari 2010 het tot op dit moment
geldende Programma Beheer. Bij de

bestuursverkiezing zijn de aftredende
heren E.J.R. Borgman, G.C. van Dorth
tot Medler en D.G.L. Looman herkies-
baar. H.J. Oltvoort is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om in zijn
plaats M.A.J. van Weringh uit Laren te
benoemen. De vergadering vindt
plaats in De Herberg te Vorden en
begint om 20.00 uur.

't Onderholt
Vorden. Tijdens de ledenvergade-
ring van de Agrarische Natuurver-
eniging ‘Onderholt, zal het nieuwe
subsidiestelsel voor Natuur en
Landschap worden besproken.

In december start er een cursus kerst-
bloemschikken. Deze workshops wor-
den in samenwerking met Nature Art
verzorgt. De cursist kan een bloems-
tuk maken naar een voorbeeld, maar
bij ZEPPGERRITSEN wordt bij voor-
keur gestreefd naar een vrij en kunst-
zinnig kerstwerkstuk. Cursusdata zijn
15, 16, 17 en 19 december 2009. Bel
voor meer informatie en opgave naar
Nature Art, telefoon (0575) 451752 of

ZEPPGERRITSEN, telefoon (06) 13 57
24 76. Nieuw zijn de counselingtrajec-
ten. Mensen die zijn ‘vastgelopen’
kunnen door middel van creatieve
methoden de energie weer laten stro-
men. Deze lessen worden gegeven
door Simone Drenth (beeldend thera-
peut) en Willeke Lovink (psychosociaal
therapeut). 
Informatie en opgave bij
simonedrenth@zonnet.nl.

Het atelier biedt eveneens ruimte om
een aantal dagdelen te huren voor bij-
voorbeeld een modelbouwclub, knut-
selclub, toneelclub, yogalessen of pila-
tes. 

Wie ruimte zoekt voor zijn of haar be-
staande club, of eigen ideeën heeft om
een club starten, kan contact opne-
men. Daarnaast is het atelier in te zet-
ten voor eenmalig activiteiten. 

Voor meer informatie: neem contact
op met ZEPPGERRITSEN via 
fransgerritsen@zeppgerritsen.nl of 
tel. (06)13 57 24 76.

ZEPPGERRITSEN Drempt

Uitbreiden cursusruimte en aanbod

Vanaf 1 januari 2010 gaat atelier ZEPPGERRITSEN uitbreiden. De schilder-
ruimte gaat verhuizen naar een andere plek op Rijksweg 25. De lessen
schilderen, aquarelleren en boetseren worden uitgebreid met korte cur-
sussen of workshops.

De nieuwe schilderruimte van atelier ZEPPGERRITSEN wordt opgeknapt.

Na het aantrekken van een vijftal
nieuwe spelers, uitbereiding van de
technische staf, een geroutineerde
grensrechter en een facilitair verzor-
ger was het elftal rond. Om het elftal
nog meer te professionaliseren zijn er
twee sponsors aangetrokken, die het
elftal hebben voorzien van nieuwe
trainingspakken en coachjassen.
C.Seegers rijwielen en skelters te

Drempt en Roy Bremer bouw en tim-
merwerken te  Drempt zijn de namen
die pronken op onze fantastische out-
fits. Het vijfde elftal speelt in de 7e
klasse en zal dit jaar strijden om het
kampioenschap.

Staand v.l.n.r. Fam. Bremer( Roy Bre-
mer bouw en timmerwerken), Epco
Schierboom (Grote Leider), Jan Berend-

sen, Mark Pelgrom, David Remmelink,
Dennis Mentink, Richard Kok, John
ter Horst, Peter Mentink, Johan Hop-
penreijs, Remco Peters (facilitair ver-
zorger), Leo Koenders (Grensrechter),
Wilbert ter Horst (leider), Cristiaan
Seegers(rijwielen en skelters).
Gehurkt v.l.n.r. Wim Fontein, Hans
Wissink, Arjan Siebelink, Richard Lu-
sink, Bennie Hartjes,Henk Teunissen,
Ronnie Booltink (scheidsrechter), Pas-
cal Klein Reesink.
Afwezig; Ton Romein (leider).

Meerjarig sponsorcontract HC'03 5

Het vijfde elftal van HC'03 (ook wel het vlaggenschip genoemd) is door
haar sponsors in een nieuw outfit gestoken.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

C.Volp - waarnemend. secretaris

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht 
Aviko B.V. Steenderen
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 
zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om
vergunning van Aviko B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer voor het veranderen van een deel 
van de inrichting. Het betreft een aardappelverwerkend 
bedrijf. De verandering betreft de inzet van biogas in 
plaats van aardgas bij de thermische naverbrander.
De inrichting is gelegen aan de Doctor A.Ariënstraat 28 
en 29 (productiebedrijven), en de Nijverheidsweg 4 
(WKC) te Steenderen.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning 
wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen 
zienswijzen ontvangen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen liggen 
ter inzage van 12 november tot en met 23 december 
2009. De stukken kunnen worden ingezien bij:
- de gemeente Bronckhorst, Banninckstraat 24a te 

Hengelo, maandag tot en met donderdag van 8.30
tot 15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede 
na tel. afspraak (tel. (0575) 750 250);

- de provincie Gelderland, Informatiecentrum in het 
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, maandag 
t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag van 
8.30 tot 16.00 uur.

De beschikking is tevens in te zien via internet:
www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 
ingevolge de Wet milieubeheer kunt u contact opnemen 
met de heer F. Segers (tel. (026) 359 88 97) van de 
afdeling Vergunningverlening.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om 
een voorlopige voorziening te treffen.Als gedurende de
beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht,
wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek 
is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige voor-
ziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en 
de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie 
verkrijgen bij de Raad van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 3 november 2009
nr. 2009-014927/MPM18163

prinsverkiezing
Zaterdag 14 november

Arie Ribbens
 De havenzangers

stropdas drinken

Locatie: Café “De Zwaan”
Aanvang: 20.00u

das drinken

bekendmaking prins carnaval

� �

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Voor alle professionele-,
hobby- en huisdieren 
leveren wij voeders in
groot- en kleinverpakking. 

Diverse merken leverbaar.

Regiodealer

professionele voeding voor dieren

* Wekelijks bezorging gratis aan huis!
* in de regio

Wesselink Diervoeders
Beatrixlaan 22a Hengelo (gld.)
Tel: 0575-461756 / 06-12379968

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

14 hotelkamers en 2 appartementen

I.v.m. ons 6-jarig bestaan
6 gangen menu

voor

6 x € 6,00
Hele maand november

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2008 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening voor u.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

Zaterdag 28 november

gezellig dansen met de

FLAMINGO"S
Partycentrum Langeler

Spalstraat 5 
7255 AA  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 12

Uw vertrouwde adres in

Vorden en omstreken 

voor nu én in de toekomst!

- verkoop en aankoop 
- taxaties
- verhuur / huur
- gratis waardebepaling

Zutphenseweg 31, Vorden
Tel: 0575 - 555 733
info@vanzeeburgmakelaardij.nl
www.vanzeeburgmakelaardij.nl
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Achterste rij v.l.n.r. Mart Keizer, Harm-
Jan Evers, Daan Koenders, Daan Oort-
giesen, Thijs Bloemen, Silvan Koen-
ders, Rik Pasman.
Middelste rij v.l.n.r. Mark Pelgrom en
Erik Pelgrom (hoofdsponsor Pelgrom

Hummelo) Stefan Landaal, Tom Arntz,
Jeroen Huis in 't Veld, Peter Arntz, Bas
Romein, Thomas Keizer, Theo van Lon-
den (trainer), Dennis Sessink en Wim
Sessink( hoofdsponsor Slaapspecialist
Drempt).

Onderste rij v.l.n.r. Coen Hartjes, Jorn
Koenders, Marko Wieland, Joost Derk-
sen, Wouter Dekker, Ricardo Spiga en
Koos Koos Bloemendaal (verzorger)
Ontbreekt: Alfons Geurts (leider/ass.
Scheidsrechter),

Eerste elftalfoto Hc'03

Voor wie op zoek is naar vrijwilligers-
werk biedt Home-Start de mogelijk-
heid gezinnen met jonge kinderen te
ondersteunen. Het gaat om ondersteu-
ning in gezinnen met minimaal één
kind van zes jaar of jonger. De vrijwil-
liger bezoekt het gezin een of meer
dagdelen per week. Elk gezin komt in
aanmerking, ongeacht inkomen, nati-
onaliteit, geloof of gezinssamenstel-
ling. De ondersteuning is gratis.

WAARIN ONDERSTEUNT DE VRIJ-
WILLIGER?
Ieder gezin heeft wel eens een periode
dat het niet zo goed gaat. Daar kun-
nen allerlei oorzaken voor zijn: ziekte,
een moeilijk kind, financiële proble-
men, eenzaamheid, overbelasting. Ou-
ders kunnen vastlopen of het gevoel
hebben het niet meer aan te kunnen.
Vaak lossen spanningen vanzelf op,
maar soms kan het echt teveel wor-
den. De stap naar professionele hulp-
verlening is (nog) niet nodig, maar on-
dersteuning zou heel welkom zijn.
Dan is het een opluchting als iemand
tijd en aandacht heeft om te luisteren,
of een handje helpt bij het oplossen
van praktische zaken. Hulp van een
buurvrouw of vriendin bijvoorbeeld.
Maar wat als je die goede buur hele-

maal niet kent en je vrienden druk
zijn met het werk? Een netwerk van
vrienden, kennissen, buren of familie
is niet altijd vanzelfsprekend. In een
dergelijke situatie kan een vrijwilliger
van Home-Start van grote betekenis
zijn.

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Aan vrijwilligers worden geen specifie-
ke opleidingseisen gesteld. De filosofie
is dat mensen een schat aan ervarin-
gen, bekwaamheden, deskundigheid
en kennis in huis hebben. En bovenal
beschikken over menselijke kwalitei-
ten als optimisme, zorgzaamheid, hu-
mor, vriendelijkheid en flexibiliteit.
Home-Start gebruikt vooral deze kwa-
liteiten. 
In november/december 2009 - de eer-
ste cursusdag is donderdag 19 novem-
ber - krijgen de nieuwe vrijwilligers
een korte cursus van vijf dagen aange-
boden, zodat zij goed voorbereid aan
de slag kunnen. Ook na de cursus wor-
den de vrijwilligers ondersteund en
begeleid door een professionele coör-
dinator. Home-Start biedt vrijwilligers
gezelligheid, veel voldoening in het
werk, zelfontplooiing, werkervaring,
contacten met andere vrijwilligers en
een onkostenvergoeding.

HOME-START ONDERDEEL VAN
YUNIO
Home-Start heeft een samenwerkings-
verband met Yunio jeugdgezondheids-
zorg. Home-Start ondersteunt gezin-
nen in een groot deel van het werkge-
bied van Yunio in Oost Gelderland.

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger - en ook als gezinnen on-
dersteuning willen - kan men contact
opnemen met de coördinator van
Home-Start Achterhoek: Will Schip-
pers, tel. 06-12 99 86 06, e-mail w.schip-
pers@yunio.nl of via Yunio 0900-98 64
(10ct/min), e-mail info@yunio.nl,
www.yunio.nl.

Yunio zoekt vrijwilligers
Yunio zoekt vrijwilligers voor jon-
ge gezinnen die behoefte hebben
aan een steuntje in de rug. Soms
gaat het niet zo goed in een gezin.
Daar kunnen verschillende oorza-
ken voor zijn: ziekte, een moeilijk
kind, overbelasting. Dan kan het
een opluchting zijn als iemand tijd
en aandacht voor je heeft. In zo'n
situatie kan een vrijwilliger van
Home-Start uitkomst bieden. De
vrijwilliger bezoekt het gezin een
of meer dagdelen per week. In no-
vember start er een cursus voor
nieuwe vrijwilligers. Ook na de cur-
sus worden de vrijwilligers bege-
leid door een professionele coördi-
nator.

Ouderen willen steeds vaker zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven wo-
nen. Om comfortabel van de oude dag
te genieten, is het soms noodzakelijk
de woning aan te passen. Met de slaap-
ruimte op de bovenverdieping is voor-
al de trap vaak een obstakel en een re-
den om naar andere woonruimte om
te zien. Dankzij de moderne trapliften
is het niet meer nodig om te verhui-

zen en kan men in de vertrouwde om-
geving blijven wonen. In bijna alle si-
tuaties is het mogelijk een automati-
sche traplift aan de smalle zijde van
de trap te plaatsen. Hierdoor blijft er
genoeg ruimte over om ook veilig op
de trap te kunnen lopen.
Het blijkt dat veel mensen vragen heb-
ben over de verschillende mogelijkhe-
den van trapliften. Op vrijdag 13 no-
vember is er volop gelegenheid deze
vragen te stellen. De traplift demodag
duurt van 10.00 tot 16.00 uur en vindt
plaats in het Sensire Servicehuis aan
de Dorpsstraat 7 in Vorden. 
Naast een traplift bevinden zich in het
Servicehuis allerlei hulpmiddelen en
aanpassingen die vrijuit geprobeerd
kunnen worden door bezoekers. Hier-
voor is op 13 november gelegenheid,
maar het is ook mogelijk een afspraak
te maken voor een individueel bezoek:
0314 - 3574 19.

Traplift demodag
Op vrijdag 13 november kunnen
gelnteresseerden de traplift demo-
dag van Sensire bezoeken. De de-
modag is een initiatief van de Sen-
sire thuiszorgwinkels en het Sensi-
re Servicehuis. De traplift demo-
dag wordt gehouden in het Sensire
Servicehuis in Vorden. Naast des-
kundig advies krijgen bezoekers
de mogelijkheid een 'proefrit' te
maken op de in het Servicehuis
gelnstalleerde traplift.

Het gaat om katten "met een gebruiks-
aanwijzing". Vaak zijn deze dieren op
campings, op bedrijfsterreinen of bij
boerderijen geboren en hebben in de
eerste levensperiode te weinig contact
met mensen gehad, waardoor ze
schuw gedrag vertonen. Via vangac-
ties komen deze dieren in het asiel te-
recht. Soms zijn ze te resocialiseren,
waardoor plaatsing bij een nieuw
baasje goed mogelijk is. Blijft de kat in
zijn gedrag echter schuw, dan is het

een stuk lastiger om herplaatsing te
bewerkstelligen. Juist voor deze cate-
gorie katten zoekt Dierenbescher-
ming OverGelder specifieke adressen,
de zogenaamde 'buitenplaatsen'. Hier-
bij dient men te denken aan maneges,
boerderijen of anderszins locaties in
het buitengebied. Met toezicht en wat
bijvoeren kunnen deze "muizenvan-
gers" qua karakter gewoon zichzelf
zijn en krijgen ze op deze manier een
2e kans. Bovendien zijn ze gesterili-
seerd of gecastreerd, zodat ze niet
voor nageslacht kunnen zorgen. De
Dierenbescherming trekt zich het lot
van deze dieren erg aan en om de
drempel zo laag mogelijk te houden
vraagt ze voor plaatsing van deze ver-
wilderde dieren geen geldbedrag.
Wanneer mensen een "buitenplaats"
voor deze specifieke katten willen aan-
bieden, dan kan men contact opne-
men met Diny te Velthuis tel. 0575-
556668. Doet u mee? De katten kijken
er verlangend naar uit!

Gezocht: een nieuw thuis!
Dierenbescherming OverGelder is
op zoek naar zogenaamde "buiten-
plaatsen" voor katten. Het asiel
krijgt jaarlijks honderden katten
binnen, waaronder ook verwilder-
de en/of angstige katten. Voor deze
katten is het bijna onmogelijk om
een nieuw baasje te vinden. Om te
voorkomen dat dergelijke katten
de rest van hun leven in het asiel
moeten slijten, zoeken we voor hen
een geschikte buitenplek.

Uw auto wordt gecontroleerd op maar
liefst 23 essentiële punten. Zo voor-
komt u dat u deze winter voor onaan-
gename verrassingen komt te staan.
Kom daarom langs en ontdek dan ook

dat er bij ons meer te beleven valt. Zo
hebben wij van 14 t/m 28 november di-
verse aanbiedingen op winterbanden
en kortingen die oplopen tot 30% op
accu's en ruitenwisserbladen.

Als u zich op 14 november a.s. meldt
op de parkeerplaats bij "het Hart van
Hummelo" wordt u geholpen in volg-
orde van binnenkomst. 
Er is gratis koffie, thee en erwtensoep.
Voor de kinderen staat er een lucht-
kussen.

Tot ziens op de Auto Wintertestdag bij
autobedrijf Overbeek te Hummelo.

Gratis Auto Wintertest

De winter staat weer voor de deur en Autobedrijf Overbeek in Hummelo
wil graag dat u met een veilig gevoel de weg opgaat. Daarom biedt Auto-
bedrijf Overbeek u op zaterdag 14 november a.s. een Gratis Auto Winter-
test aan.

Hierbij kan het gaan om onderwerpen
die al op de agenda voor de raadsver-
gadering staan, maar u kunt ook nieu-

we onderwerpen aansnijden. Om te
voorkomen dat u moet wachten én
om ervoor te zorgen dat de fractiele-

den met de juiste specialisme aanwe-
zig zijn, wordt u vriendelijk verzocht
om u vooraf aan te melden bij de frac-
tiesecretaris, Jannie Rexwinkel. 

Telefoon 0575-463476 of 
e-mail: j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie CDA
De fractie van het CDA nodigt de inwoners van Bronckhorst opnieuw uit
voor een spreekuur op woensdagavond 18 november a.s. U kunt dan uw
mening geven over zaken, die de gemeente betreffen.
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Onder leiding van dirigent Piet Piers-
ma wordt het repertoire eigen ge-
maakt. Het koor is gericht op gospel in
de ruimste zin van het woord. Regel-
matig verleent het koor haar mede-
werking aan kerkdiensten en verzorgt
allerlei andere optredens. Het koor
maakt gebruik van orkestbanden

maar zingt ook graag a cappela. Zoals
bij veel gemengde koren zijn ook bij
Enjoy de mannen in de minderheid.
Dus heren; wanneer u denkt: "ik zou
graag zingen bij Enjoy" dan bent u van
harte welkom om onze repetities eens
vrijblijvend bij te wonen (en om ons
koor te komen versterken). Ook is ons

komende concert een avond om de
juiste indruk van het koor te krijgen. 
Het koor viert 22 november aanstaan-
de haar jubileum concert in de Remi-
giuskerk te Steenderen. De entree is
gratis. Tijdens dit concert zal blijken
dat Enjoy in haar element is! Wordt u
nieuwsgierigheid geprikkeld en heeft
u altijd al graag willen zingen.
Schroom niet, kom gerust langs in het
Anker in Steenderen. Of neem contact
op met: Anja den Bakker (0575-442910)

Enjoy, enthousiast koor

Enjoy is een enthousiast koor uit Steenderen dat bestaat uit ruim 30 leden
die jong van hart zijn. Elke dinsdagavond wordt er in Steenderen in het
Anker geoefend.

De Slaapspecialist Drempt is hoofd-
sponsor van HC'03 maar steunt ook al
6 jaar het 3e team.Het is een team dat

bestaat uit geroutineerde en jongere
spelers uit zowel oude HenK als de
Drempt Vooruit- periode.

HC'03

3e team HC'03 verlengt contract
met Slaapspecialist Drempt.

DE WONINGEN WORDEN BINNEN
1 UUR VERKOCHT
Het is duidelijk dat de verkoop van wo-
ningen op dit moment niet vanzelf
gaat. Er is nu echter een interessante
aanvulling op de reguliere verkoop:
een online onderhandeling van de wo-
ning. Pieter Gerrits van makelaarskan-
toor Gerrits Makelaardij te Hengelo
Gld legt uit hoe het werkt en wat de
voordelen van deze unieke verkoop-
methode zijn. "Het is een uitbreiding
van onze dienstverlening. Via het onli-
ne onderhandelingssysteem worden
op transparante wijze huizen binnen
één uur verkocht aan de hoogste bie-
der.' De onderhandeling gebeurt digi-
taal, en dit digitale proces geschiedt
onder toezicht van een plaatselijke no-
taris. Er kan later nooit discussie ont-
staan over de wijze waarop de onder-
handeling heeft plaatsgevonden

INZETPRIJS EN GUNPRIJS
Hoe werkt het online onderhandelen
in de praktijk? Pieter Gerrits: 'Je begint
met een inzetprijs. Is de vraagprijs van
je huis bijvoorbeeld ¤ 255.000,- k.k.,
dan kan je inzetprijs ¤ 219.000,- k.k.
bedragen. Hierdoor valt de woning bij
een groter publiek op. Stel, vier men-
sen willen bieden op de woning, dan
ontvangen deze kijkers na bezichti-
ging van de woning van mij een inlog-
code voor de online onderhandeling.
Op een vastgestelde datum en tijdstip
kunnen zij deelnemen aan de bieding.
Er volgt een aantal rondes, waarbij de
veilingmeester steeds het hoogste bod
kenbaar maakt".

"Vóór de onderhandeling is de zoge-
noemde gunprijs vastgesteld, vervolgt
Pieter Gerrits. "Dit is de minimale prijs
waarvoor de verkoper zijn woning wil
verkopen. Alleen de makelaar, die als

veilingmeester optreedt, en de notaris
zijn hiervan op de hoogte. Op het mo-
ment dat de gunprijs wordt behaald
zal dit kenbaar worden gemaakt aan
alle deelnemende bieders. Hierna gaat
de online onderhandeling door, tot op
het moment dat er twee rondes niet
meer hoger geboden wordt. De vei-
lingmeester meldt "eenmaal, ander-
maal" en dan is de hoogste bieder de
koper! Uiteraard heeft een koper het
recht van voorbehoud van financie-
ring en zijn de drie dagen bedenktijd
van toepassing.'

UNIEKE KANS VOOR KOPERS
'Het is een nieuwe onderscheidende
manier van verkopen: je begint met
een lage inzetprijs, maar het uiteinde-
lijke resultaat is hetzelfde; een mooie
kans om in de huidige markt voor een
scherp prijs een woning te kopen,' al-
dus Pieter Gerrits. 'De makelaars die al
via deze weg verkopen, melden dat 40-
60% van de objecten voor het online
moment al worden verkocht omdat
kijkers eerder tot zaken willen komen.

NATIONALE BIEDINGSDAGEN
2009: LANDELIJKE CAMPAGNE
Het startschot van deze landelijke
campagne valt op 1 november 2009. In
samenwerking met Woning Bij Opbod
en Coldwell Banker Makelaars Neder-
land worden tijdens dit evenement ve-
le woningen via deze onderscheiden-
de verkoopmethode aangeboden.
Tientallen NVM-makelaars zullen
deelnemen, in een poging de vastgelo-
pen huizenmarkt weer dynamisch te
maken.

Wilt u ook uw woning via de Nationa-
le Biedingsdagen verkopen, wilt u bie-
den op een van de deelnemende wo-
ning of wenst u meer informatie,
neem dan contact op met Gerrits
Makelaardij of ga naar de website
www.gerritsmakelaardij.nl en
www.woningbijopbod.nl

Vanaf november zullen alle deel-
nemende woningen gepubliceerd
worden op www.funda.nl, www.natio-
nale-biedingsdagen.nl, www.woning-
bijopbod.nl, www.gerritsmakelaar-
dij.nl en www.coldwellbanker.nl!

Een unieke mogelijkheid
Gerrits Makelaardij biedt verkopers én kopers
een unieke mogelijkheid
In de maand november organi-
seert Gerrits Makelaardij in samen-
werking met Woning Bij Opbod en
Coldwell Banker Makelaars Neder-
land de Nationale Biedingsdagen
2009. Dit is een landelijke online
veiling, waarbij woningen tegen in-
zetprijzen worden aangeboden in
een unieke poging kopers en ver-
kopers bij elkaar te brengen.

Naast de deelnemers die zich aanmel-
den, gaan een aantal bekende Achter-
hoekers en Liemersen met elkaar de
taalstrijd aan. Ook deze keer krijgen
de deelnemers een dictee voorgescho-
teld in zowel het Achterhoekse als het
Liemerse dialect. Op de website van de
organisatie www.streektaaldictee.nl

staan dicteeoefeningen waarmee de
deelnemers zich kunnen voorberei-
den op de pennenstrijd. Tevens is daar
meer achtergrondinformatie te vin-
den. 

Aanmelding voor deelname is vanaf
nu mogelijk door middel van een mail
naar info@streektaaldictee.nl, met
vermelding van naam en adres. Via dit
adres kunnen ook vragen worden ge-
steld. Telefonisch aanmelden is alleen
mogelijk via het Staring Instituut tel.
0314-332831.

Oost-Gelders Streektaaldictee
Het derde Oost-Gelders Streektaal-
dictee wordt gehouden op donder-
dag 25 maart 2010 in hotel-café-res-
taurant De Gouden Karper in
Hummelo.

De nieuwe naam zal tot uitdrukking
worden gebracht in alle uitingen. "Dit
is een omvangrijke klus waar we ge-

lukkig al ver mee gevorderd zijn" zegt
Pieter Gerrits. 
"Bovengenoemde verandering heeft
voor onze dienstverlening geen enkel
gevolg. Sterker nog, wij zelf zien het
als een positieve voortzetting van ons
kantoor, met een vernieuwde, frisse
en heldere uitstraling. Bovendien on-
derstrepen we op deze manier het feit
dat we al jaren een vertrouwde en her-
kenbare naam in de makelaardij in de-
ze regio zijn."

Naamswijziging
Pieter Gerrits verder onder de naam Gerrits Makelaardij

Met ingang van 15 oktober 2009 is
de naam Gerrits Lieftink Make-
laars gewijzigd in Gerrits Make-
laardij. Sinds begin van het jaar is
Pieter Gerrits weer de enige eigen-
aar van het kantoor en om dat te
onderstrepen is gekozen voor deze
naamswijziging.

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de familie
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool veldhoek
Van woensdag 11 tot en met maan-
dag 16 november kan er weer oud
papier in de container worden ge-
deponeerd die dan bij school staat.

Vanaf 19.30 uur krijgen de aanwezi-
gen informatie van Esther Schut, pen-
sioenconsulent van FNV Bouw en de
vakbondsconsulenten Jan Bogerd en
Henk Jansen. Leden en niet-leden zijn
welkom. Belangrijke aandachtspun-
ten zijn het uniform pensioen over-
zicht (UPO) en de overbruggingsrege-
ling bij ontslag voor de aanvullingsre-

geling vroegpensioen in de bouw. Ook
de wens van het kabinet om de AOW-
leeftijd te verhogen komt aan de or-
de.FNV Bouw staat voor een flexibele
AOW-leeftijd, de enige oplossing voor
mensen met zware beroepen. Wie bij-
voorbeeld vroeg begonnen is met wer-
ken en zwaar werk doet, kan in de
plannen van de FNV nog steeds reke-

nen op een AOW bij 65, zonder dat zij
dan een lagere uitkering ontvangen.
Ook de aantasting van de fiscale maat-
regelen voor het vroegpensioen komt
aan de orde. Een maatregel die vooral
de werknemers in de bouw, afbouw en
meubel en hout zwaar zal treffen.

Zaterdag 21 november houdt de FNV
een protestdag tegen de AOW-plannen
van het kabinet op het Grote Kerkhof
in Deventer.

Informatieavond FNV Bouw
FNV Bouw verzorgt op 16 november een informatieavond over pensioen
en de AOW-leeftijd in zalencentrum ‘de Radstake’ te Heelweg.
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De primas van een zigeunerensemble
die een vrouw is en ook nog eens een
klassieke vioolopleiding achter de rug
heeft kom je niet vaak tegen. Het en-
semble heet Sintiromarus en de
vrouw is Blichta Hoopman, achter-
kleindochter van de befaamde Tata
Mirando. Het ensemble is drie jaar ge-
leden opgericht en de naam weerspie-
gelt de afkomst van de orkestleden. De
Sinti afkomst van Blichta, het Roma
bloed van Dani Luca en het Russische

bloed van Anatoli Kotchebine. Je ziet
niet vaak dat Roma en Sinti samen
spelen, en ook al niet dat zij een klas-
sieke opleiding genoten hebben. Het
repertoire omvat dan ook niet alleen
zigeunermelodieën maar ook stukken
van klassieke componisten als Brahms
en Bela Bartok. 

Het plezier waarmee deze jonge vir-
tuoze musici hun muziek samen bele-
ven is goed te horen op hun cd die op
16 oktober jl. is uitgekomen. Een gesig-
neerd exemplaar is voor de liefhebbers
te koop in het Kulturhus. 

Zaterdag 21 november Kulturhus,
Nieuwe Weg 5, 7261 NL Ruurlo Kaart-
verkoop: Alex Schoenmode, Dorps-
straat 21 Ruurlo, Groot Jebbink Bloe-
men, Dorpsstraat 57 Ruurlo via:
www.kunstkringruurlo.nl en op 21
november aan de zaal.

Optreden Sintiromarus
De KunstKring Ruurlo prijst zich
gelukkig dat zij erin is geslaagd
om het Zigeuner ensemble Sintiro-
marus te contracteren voor een op-
treden in het Kulturhus op 21 no-
vember. Dit ensemble staat door
haar samenstelling en muzikale
achtergrond borg voor fantasti-
sche muziek waar de vonken vanaf
springen.

Het is alweer de 5e keer dat de Kolde
Karmis wordt georganiseerd. Elk jaar
was het nog een waanzinnig feest en
omdat het dit jaar de 5e keer is be-
loofd het weer groots te worden. Afge-
lopen jaren vond het feest plaats in
een feesttent op het marktplein. Dit
jaar hebben we gekozen voor de grote
zaal in ‘De Herberg’. De tuin van de
Herberg wordt omgetoverd tot een
prachtige wintertuin. Hier kunt u bij
het knapperende haardvuur genieten
van heerlijke glühwein of een lekkere
kop chocolademelk met een flinke
scheut rum erin.

De muziek op deze avond wordt ver-
zorgd door ‘Trigger’. Een band be-
staande uit 5 enthousiaste en professi-
onele muzikanten met een breed re-
pertoire die ze in het hele land laten
horen. Ze spelen nummers van ‘Amy
Winehouse’ tot ‘Mooi Wark’ en van

‘Meatloaf’ tot ‘Jan Smit’. Muziek waar-
bij je geen koude voeten kunt krijgen
want stil staan is er niet bij. (www.trig-
germusic.nl)
De pauze wordt gevuld met muziek
van ‘Sipke de Boer’. Sipke is geboren in
het Friese Wokkum. Hij is al ruim 10
jaar met muziek bezig en toert met
verschillende bands door Nederland.
Zijn muziek bestaat uit: Aprés ski, Ne-
derpop en Rock ’n Roll. Een avond vol
entertainment dus. (www.sipkede-
boer.nl)

De deuren gaan open om 20.30 uur en
we gaan door tot 1.00 uur. Als u thuis
nog Kolde Karmis munten heeft van
vorig jaar dan kunt u die dit jaar ook
weer gebruiken. (alleen in de zaal).
Kaarten zijn voor 10 Euro verkrijgbaar
aan de deur of in de voor verkoop bij:
Cafe De Herberg, Bistro de Rotonde,
Hotel Bakker en Restaurant ’t Olde Let-
tink. Dit zijn tevens de vier horeca be-
drijven die net als voorgaande jaren
het feest elk jaar weer zo spetterend
mogelijk proberen te maken. Zorg dat
u er bij bent want ook dit jaar gaan we
ons best doen om er samen met u
weer het gezelligste midwinter feest
van de Achterhoek van te maken.

TOT ZIENS BIJ DE 
‘KOLDE KARMIS’

De Kolde Karmis
Het leukste midwinter feest van de Achterhoek!
Als het weer kouder wordt, maar
we meestal nog niet kunnen
schaatsen, is er in Vorden elk jaar
een groot feest. Ook dit najaar gaat
het weer gebeuren: het gezelligste
midwinter feest van de Achter-
hoek, de ‘Kolde Karmis’. Een feest
voor jong en oud dat dit jaar zal
plaats vinden op zaterdag 28 no-
vember in ‘De Herberg’.

Het repertoire bestaat uit muziek van
alle tijden, van renaissance, barok, ro-
mantiek tot heden. Het programma
bestaat uit muziek van Thomas Tallis
(Nine Psalm Tunes), van J.S. Bach ‘Lo-

bet de Herren, alle Heiden‘, alsmede
aria’ s uit cantate BWV 4. Ook worden
er vier verschillende Ave Maria ’s
gezongen (de Prez, da Palestrina, de
Victoria en Fr. Liszt) en vier maal het
‘Onze Vader’ van componisten uit zeer
verschillende achtergronden (Rob Sto-
ne, Igor Stravinsky, Jaap Geraerdts en
Maurice Duruflé). 
Het Vokaal Kwartet Ruurlo wordt op
orgel begeleid door Kees van Dussel-
dorp uit Vorden. De toegang bedraagt
7,50 euro (tot 15 jaar gratis). Aanvang
15.30 uur.

Concert Dorpskerk
Vorden. Zondag 15 november zal
het ‘Vokaal Kwartet Ruurlo’ in de
hervormde dorpskerk in Vorden
een concert verzorgen. Het kwartet
dat in 2007 werd opgericht bestaat
uit de sopraan Carina Numan, Rita
Eriks (alt), Arjen van Gijssel (tenor)
en Hans Sportel (bas).

Wij hebben thans 85 leden en gezien
ook de vele bezoekers dit weekend,
waaronder veel kinderen, zal dit aan-
tal de komende tijd zeer zeker weer
stijgen. Ook heb ik vernomen (nee,
een naam noem ik niet) dat hier bin-
nenkort in de buurt een vereniging,
wegens gebrek aan bestuursleden zal
worden opgeheven. Daardoor krijgen
wij er ongetwijfeld ook nieuwe leden
bij’, zo zegt Gerrit Lenselink. Trou-
wens de huidige leden van PKV komen
niet alleen uit Vorden, maar uit de ge-
hele gemeente Bronkhorst en daar-
naast uit Warnsveld, Lochem, Laren
en Ruurlo. Over twee weken zullen
vier leden van PKV , te weten Gerrit
Lenselink (konijnen), Robert Bruins-
ma (konijnen), Fabio van Olst (duiven)

en Herman van Olst (hoenders) in Slo-
wakije met genoemde dieren deelne-
men aan de grote Europashow. 

Voor de wedstrijd ‘Kind en Dier’ wer-
den 45 dieren ingezonden. Na de eind-
jurering (zaterdagmiddag) maakte
voorzitter Lenselink de volgende prijs-
winnaars bekend: Cavia’ s 1e prijs
Renske Tragter uit Vorden, 2 Jelle
Boersma, Ciska Tiemessen, Rachelle
Rondeel, Sander Schot, Katja Tiemes-
sen en Maaike Tragter (allen uit Vor-
den)
Hamsters: 1e prijs Kayleigh Berentsen
Vorden, 2 Rowin Burghout, Kelly Burg-
hout, Laura Burghout, Pamela Berent-
sen en Sam Weenk (allen uit Vorden). 
Konijnen: 1e prijs Susanne Weenk Vor-

den, 2 Thijmen Gosselink Hengelo, Mi-
chael Berendsen Vorden en Inge Rou-
wenhorst Warnsveld. Bij de categorie
‘kip ‘ won Nick Reintjes uit Vorden de
eerste prijs. 

Van de 280 ingezonden hoenders, ko-
nijnen, sierduiven, watervogels en ca-
via’ s werden er 28 bekroond met het
predikaat Fraai. Dat is volgens de zes
keurmeesters uitzonderlijk hoog ! De
hoofdereprijzen werden gewonnen
door B. Tiessink Vorden (mooiste
grootste hoen), H. Nijenhuis Barchem
(dwerghoen), J. Pardijs Vorden (sier-
duif), H. Gubbels Warnsveld (konijn)
en Carlijn Benjamins (cavia) . Bij de
jeugd: Sil Ruesink Hengelo (mooiste
dwerghoen), Sven Janssen Baak (ko-
nijn), Carlijn Benjamins Vorden (ca-
via).
Boyd Gr. Roessink Hengelo (mooiste
konijn C- klasse) en idem bij de jeugd.
De uitslag van de mooiste collectie
van vier dieren was: Hoenders Bart Ti-
eesink Vorden met 11 punten. Dwerg-
hoeders B. van Dijke Lochem 12 pun-
ten. Duiven J.Pardijs Vorden 13 pun-
ten. Konijnen W. Boersma Vorden 14
punten.

Bronckhorsterkleindierenshow

Vorden. Bij de ingang van de kapel in de Wildenborch, stond dit weekend
tijdens de Bronckhorsterkleindierenshow een bord met de tekst: ‘Het
doel van de pluimvee- en konijnenvereniging PKV is het stimuleren van
het fokken en het in stand houden van rasdieren’. Een uitgangspunt dat
volgens voorzitter Gerrit Lenselink in de praktijk nog steeds werkt. Hij
zegt daarover: ‘Wij zijn de afgelopen jaren ook daadwerkelijk gegroeid.
Dat komt met name ook door de wedstrijd ‘Kind en Dier’, waaraan kinde-
ren tot 14 jaar met hun lievelingsdier (kip, konijn, cavia, hamster) kunnen
deelnemen. De kinderen worden daardoor nog nauwer betrokken bij het
houden van dieren. Het levert ons (PKV) telkens weer nieuwe leden op.

Tekst en uitleg bij hamsterkeuring

De clubtenues zijn geschonken door
sponsor IGN automatisering. Vanzelf-
sprekend hopen de spelers in dit te-

nue kampioen te worden. De eerste 5
wedstrijden waren in ieder geval zeer
bemoedigend.

Nieuwe tenue's

Afgelopen zaterdag heeft de C1 van HC03 voor het eerst gespeeld in de
nieuwe clubtenues.

Over de derby Socii-Keijenburg kun-
nen we kort zijn. Een voetballend bete-
re thuisclub die alleen vergeet te sco-
ren zelfs vanaf de elf meter stip niet
dus kun je er op wachten dat je hem
om de oren krijgt. Net voor de rust al-
waar Socii gezien de kansen met 2-0
voor had moeten staan schieten de
gasten de 0-1 binnen. Halverwege de
tweede helft maakte de zelfde speler
(Giel Goossens) de 0-2 en snel hierop
schoot de ingevallen Dubaern Besse-
ling de 1-2 erin. Socii ging meer op de
aanval voor de 2-2 die er ook gezien de
kansen inzat maar de gasten profiteer-
den optimaal van de gegeven ruimte
achterin en Tom Kelderman bepaalde
de eindstand op 1-3.
Zondag gaan we uit naar Steenderen
aanv 14.00 uur.
Vrijdag 13 november is er in de kanti-
ne een grote bingo met vele mooie
prijzen de opbrengst komt geheel ten
goede van de jeugdkas.

VERDERE UITSLAGEN
Socii 3 - Erica 76 6 7-0
Socii 4 - De Hoven 4 0-4
Vorden 6 - Socii 5 6-0

PROGRAMMA 15 NOV
Steenderen 1 - Socii 1
Socii 2 - Be Quick Z 3
SHE 3 - Socii 3
Oeken 4 - Socii 4
Socii 5 - Keijenburg 6

S o c i i

Vanaf 11.00 uur zijn er diverse motor-
sportactiviteiten zoals een zijspan
opstapdag, motormarkt en mini-
motoren. Om 20.00 uur is er live
muziek met het orkest Alpha.

14 november

Sidecar Party
Zaterdag 14 november wordt voor
de achtste keer de Achterhoekse
Sidecar Party gehouden aan de
Stellingweg 2 in de Veldhoek.

Marcel Dekkers en Wim Sloëtjes uit
Vorden en Nellie Braakhekke uit Lo-
chem werden gehuldigd voor hun 25
jarig lidmaatschap van PKV. Voorzitter
Gerrit Lenselink overhandigde de jubi-
larissen een plaquette van de vereni-
ging. Wim Sloëtjes werd tevens gehul-

digd vanwege zijn zilveren jubileum
bij de NKB ( Nederlandse Konijnen, Ca-
via en Knagenliefhebbersbond. Zon-
dag was er tijdens de show een ‘ver-
koopklasse’ aanwezig. Leden hebben
voor deze gelegenheid een aantal die-
ren te koop gezet. Op deze manier kon-
den belangstellenden een dier kopen
van een bekende en erkende fokker.
De verkoopklasse bestond uit verschil-
lende hoenders, konijnen en cavia’s.

Jubilarissen PKV
Vorden. Tijdens de kleindieren-
show van PKV werden afgelopen
weekend een aantal leden in het
zonnetje gezet. Hoenderfokkers
Henk Berenpas en Herman van
Olst uit Vorden zijn 40 jaar lid van
de Kleindier Liefhebbers Neder-
land (KLN ). E.J. Meutstege, voorzit-
ter van de KLN afdeling Gelderland
reikte hun de daarbij behorende
speld uit.



RESTANT
DEKBEDDEN

HALVE PRIJS*
* geen dekbedset kado

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons. Cassette enkel.

1 pers. 140/200 van 199,- NU 129,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- NU 149,-
2 pers. 200/200 van 309,- NU 199,-
litsjum. 240/200 van 359,- NU 239,-
litsjum. xl 240/220 van 389,- NU 259,-
** 260/220 van 449,- NU 299,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 389,- NU 249,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- NU 279,-
2 pers. 200/200 van 559,- NU 379,-
litsjum. 240/200 van 639,- NU 449,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- NU 499,-
** 260/220 van 779,- NU 559,-

** Een textielbon t.w.v. € 50,- kado!
(i.p.v gratis dekbedset)

DONZEN DEKBEDDEN ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN 100% WOLLEN DEKBEDDEN

Enkel donsdekbed Dreamstar 65% eenden-
dons. 35% veertjes. Carré gestikt.
100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 139,- NU 95,-
1 pers. xl 140/220 van 149,- NU 105,-
2 pers. 200/200 van 209,- NU 149,-
litsjum. 240/200 van 249,- NU 165,-
litsjum. xl 240/220 van 269,- NU 179,-

Synthetisch dekbed met 100% katoenen
percaline tijk en met polyester hollow fiber
vulling (anti allergisch).

1 pers. 140/200 van 69,- NU 49,-
1 pers. xl 140/220 van 79,- NU 59,-
2 pers. 200/200 van 99,- NU 79,-
litsjum. 240/200 van 119,- NU 89,-
litsjum. xl 240/220 van 129,- NU 99,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met 100%
katoenen percaline tijk en met polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1 pers. 140/200 van 109,- NU 89,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- NU 99,-
2 pers. 200/200 van 149,- NU 119,-
litsjum. 240/200 van 179,- NU 139,-
litsjum. xl 240/220 van 199,- NU 149,-

100% scheerwollen winterdekbed met een
100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 89,- NU 69,-
1 pers. xl 140/220 van 99,- NU 79,-
2 pers. 200/200 van 129,- NU 89,-
litsjum. 240/200 van 139,- NU 99,-
litsjum. xl 240/220 van 159,- NU 109,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 129,- NU 99,-
1 pers. xl 140/220 van 149,- NU 109,-
2 pers. 200/200 van 189,- NU 139,-
litsjum. 240/200 van 209,- NU 159,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- NU 179,-

NU 2 VOOR

49.00

3-KAMERKUSSEN DREAMSTAR
COMFORT DE LUXE
Door de opstaande rand heeft dit kussen
een goede steunfunctie voor de nek.
Vulling: buitenzijde 90% superzachte dons,
de binnenkamer is gevuld met polyester vezel-
bolletjes. Tijk: 100% katoenen satijn damast.

van 79.95 voor 54.95

NU 2 VOOR

99.00

ECLAIR DE LUXE COOL TOUCH
Voorzien van rits waardoor u de
dikte naar wens kunt aanpassen.
Tijk: 100% perkal katoenen tijk
gevuld met natuurzijde.
Vulling: Polyester vezelbolletjes.

van 34.95 voor 27.95

4-seizoenendekbed Dreamstar 65% een-
dendons. 35% veertjes. Carré gestikt.
100% katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 219,- NU 119,95

1 pers. xl 140/220 van 239,- NU 135,-
2 pers. 200/200 van 319,- NU 189,-
litsjum. 240/200 van 379,- NU 209,-
litsjum. xl 240/220 van 419,- NU 229,-

dekbedset
bij elk dekbed*

Dit is slechts een klein deel van onze
gehele collectie dekbedden Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder

voorbehoud van zet- en drukfouten.

G R A T I S

Tencel 4-seizoenendekbed.
Anti allergisch van 100% natuurlijke
grondstoffen gemaakt.
Zeer goede vochtregulering.

1 pers. 140/200 NU 169,-
1 pers. xl 140/220 NU 199,-
2 pers. 200/200 NU 269,-
litsjum. 240/200 NU 329,-
litsjum. xl 240/220 NU 359,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur



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

ZELHEM
Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58  

Geopend:  
Maandag van 10.00 tot 18.00 uur

Di t/m do van 09.00 tot 18.00 uur

Vrijdag  van 09.00 tot 21.00 uur

Zaterdag  van 08.30 tot 16.00 uur

Om teleurstelling te voorkomen 

graag even bellen voor een afspraak.

INDIVIDUEEL KEUKENADVIES • DIRECT GESPECIFICEERDE OFFERTE MET 3D TEKENING • EERLIJKE PRIJZEN • GEEN AANBETALING • E
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Ik hou van lekker... en van Scheffer

Maak in onze showroom kennis met ons nieuwe keukenmerk QSIN.

Een kwaliteitsmerk dat de vergelijking met alle bekende keukenmerken 

aan kan, maar qua prijsstelling veel lager uitvalt.Wij bieden u een com-

pleet assortiment, van superstrak tot romantisch landelijk.

Met ons nieuwe merk QSIN worden 
Qualiteitskeukens weer betaalbaar

In onze showroom treft u een groot aantal keukenonderdelen van 
vertrouwde Scheffer-kwaliteit aan met een QSALE sticker. Die kunnen 
we door scherpere inkoop aanbieden voor een extra lage prijs.
Zo stelt u zelf uw keuken samen naar uw beschikbaar budget.

Met QSALE maakt u uw nieuwe keuken 
zo betaalbaar als u zelf wilt

Ruim 20 showroomkeukens te koop voor zeer aantrekkelijke prijzen!

BETAALBARE TOPKWALITEIT

BEPAAL ZELF UW KEUKENPRIJS

DIRECT
GESPECIFICEERDE 

OFFERTE!
¯̄ ¯̄ ¯̄

¯̄ ¯̄ ¯̄

“Toen mijn vader nog
jong was, gooide hij 
fruitschillen gewoon

in de vuilniszak”
Je ziet het ze denken, die Else en Josie. Zouden ze in 2009, toen papa jong was,

echt niet beter hebben geweten? Else en Josie vinden het in 2030 zonde 

van de fruitschillen. En ze hebben groot gelijk.Alle groente-, fruit- en tuinresten (gft),

maar ook het gebruikte papier en kar ton en de kunststof verpakkingen die we in

de grijze container gooien, zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om die met 

het restafval te verbranden.

Daarom gaan we samen met u van afval geschiedenis maken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze containers hooguit 20 procent

écht afval zit. De rest is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, kost

de verwerking van het afval aanzienlijk minder, is dat beter voor het klimaat en gaan

we duurzaam met materialen om.

Zeg nou zelf, is het niet geweldig dat Else en Josie 

in 2030 verbaasd zijn over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen. Surf naar www.afvalvrij.nlElse en Josie - 4 juni 2030 

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSTRUCTIEBANKWERKER/ LASSER M/V
OMGEVING Zutphen – Parttime – vacaturenummer VIW0003

Werkzaamheden
Het vervaardigen en samenstellen van constructies aan de hand
van klantspecifieke tekeningen.

Functie eisen 
- LBO-opleiding, richting metaal/ KMBO-metaal;
- kennis van meerdere constructies;
- praktische materialenkennis;
- kennis van tekeninglezen;
- kennis van diverse lasprocessen (MIG/MAG/TIG);
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

SPUITGIET PLOEGLEIDER M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer VVN0002

Werkzaamheden
Als spuitgiet-ploegleider bent je leidinggevende over een ploeg
van 4 à 5 medewerkers, draagt je zorg voor een goede werkver-
deling/voorbereiding en het goed functioneren van en produce-
ren met spuitgietmachines. Je stelt op basis van instelkaarten
machines in (zowel conventioneel als computergestuurd) en
bouwt matrijzen op machines om. Je bent bereid waar noodza-
kelijk specifieke opleidingen te volgen.

Functie eisen
- Soortgelijke werkervaring op minimaal MBO-niveau;
- leidinggevende en organisatorische vaardigheden;
- flexibel en stressbestendig;
- zelfstandig kunnen werken;
- goede contactvaardigheid op verschillende niveaus.

LASERPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Doetinchem – fulltime – 
vacaturenummer VVN0001

Werkzaamheden
Stroomlijnen van het lasersnijproces en het omzetten van het
oude naar het nieuwe programma. Je gaat werken met het nieu-
we type bistronic machine.

Functie eisen 
- Bereidheid tot 2-ploegen
- ervaring met Jetcam besturing

MONTAGEMEDEWERKER METAAL M/V
OMGEVING Zutphen – Fulltime – vacaturenummer VVN0004

Werkzaamheden
In deze functie ga je bakken afwerken door middel van boren/
tappen/zagen.

Functie eisen 
- MTS niveau;
- nauwkeurig kunnen werken van tekening;
- ervaring met machinebankwerken boren/tappen/zagen

APPLICATIE ONTWIKKELAAR M/V
Omgeving Zutphen – fulltime – vacaturenummer VJB00740

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
software-uitbereidingen in ASP.net. Je werkt nieuwe technische
specificaties uit en gaat deze verder ontwikkelen. Ook ben je
verantwoordelijk voor het testen van nieuwe productontwikke-
lingen.

Functie eisen 
- Affiniteit met SQL-databases;
- zorgvuldig en analytisch ingesteld;
- NET ervaring;
- kennis van Microsoft Visual Studio;
- HBO werk- en denkniveau.

WERKVOORBEREIDER/
CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - 
vacaturenummer VVN00702

Werkzaamheden
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen
van potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zo-
danige technische en administratief-oranisatorische werk-
voorbereiding en begeleiding van projecten op locatie, dat
een kwalitatief optimale en tijdige projectuitvoering tegen
minimale kosten gewaarborgd is. De verdeling van de werk-
zaamheden op kantoor en locatie is 80/20. De calculator
rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

Functie eisen
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het bege-

leiden van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Open avond: donderdag 26 november. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104




