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Daarna is het Zeeland wat de klok zal
slaan. Dick Westerneng staat eigenlijk
te popelen om daar aan de slag te
gaan. Echtgenote Corine zal het ver-
trek naar Zeeland eveneens prachtig
vinden, want daar liggen immers haar
roots en daar woont ook haar familie.
De kinderen en met name de oudste
van het stel Lisanne ( 9 ) vindt een ver-
huizing naar elders erg spannend.
Hans (6) en Martin (3) hebben er nog
niet veel weet van.Voor Gereformeerd
predikant Dick Westerneng is de be-
noeming in s’Gravenpolder toch wel
iets speciaals, want op 1 januari van
dit jaar zijn de Gereformeerde kerk en
de Hervormde gemeente daar gefu-
seerd. Westerneng wordt dan de eerste
‘gemengde’ dominee!

Zelf zegt hij daarover: ‘Het is vanuit 's
Gravenpolder een bewuste keus ge-
weest om mij te benaderen. Ze kenden
mij nog uit de tijd dat ik in Sint Lau-
rens (ook Zeeland) predikant was. In
s’Gravenpolder was een Hervormde
predikant werkzaam die niet goed
functioneerde. Ze hebben hem op
non-actief gesteld, waarna ook de Ker-
keraad aftrad. Aangezien de opvattin-
gen over het geloof van de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde kerk
dicht bij elkaar lagen is tot de fusie be-
sloten. Aangezien ze een ‘bouwer-
coördinator’ nodig hadden, hebben ze
vervolgens mij benaderd. Ik vind het
een grote uitdaging om deze fusie ver-
der gestalte te geven’, zo zegt dominee
Dick Westerneng.

Trouwens er lag nog een andere reden
voor een vertrek uit Vorden aan ten

grondslag. Zegt hij: ‘Zoals ik al aangaf,
het gaat hier goed met onze kerk, ech-
ter ik vind een periode van acht jaar
dominee in een kleine gemeente eigen-
lijk lang genoeg. Dan wordt het tijd dat
er een nieuwe dominee met nieuwe
ideeën op de kansel staat. Bovendien
leeft de Gereformeerde kerk in Vorden
met één ‘vaste’ dominee, financieel bo-
ven haar stand, te duur. Vandaar ook
dat ik één dag in de week wordt uitge-
leend aan bijvoorbeeld Neede, Beekber-
gen-Lieren of Steenderen om daar
werkzaamheden te doen. Het kwam in
Vorden dan ook niet als een verrassing
dat ik een keer zou vertrekken. 

Momenteel zijn de Gereformeerde
kerk en de Hervormde gemeente druk
bezig om middels een federatie (geen
fusie dus) meer met elkaar te gaan sa-
menwerken. Ik ben altijd al voorstan-
der geweest van ‘Samen op weg’. Ik
ben blij dat ik aan deze toekomstige
samenwerking een steentje heb kun-
nen bijdragen. Wat mij ook deugt doet
is dat de Gereformeerde kerk hier de
afgelopen jaren meer jongeren van
buiten Vorden trekt. Dat verschijnsel
zie je trouwens ook bij ouderen. Men-
sen die hier in de regio zijn komen wo-
nen en die op zoek zijn naar een kerk
die het beste bij hen past, ze noemen
deze mensen ‘kerkhoppers’. Het is
best leuk dat ze zich dan juist hier in
onze kerk in Vorden thuis voelen’, zo
zegt Dick Westerneng.

Naast het ‘dominee-zijn’ is hij ook nog
op bestuurlijk niveau buitengewoon
actief. Zo was hij tijdens zijn ambtspe-
riode van 5,5 jaar in St. Laurens, voor-

zitter van de provinciale Gereformeer-
de synode. Tijdens zijn periode (6,5) in
Idskenhuizen bekleedde hij dezelfde
functie ook in de provincie Friesland.
Momenteel is Dick Westerneng lande-
lijk voorzitter van het confessioneel
Gereformeerd Beraad en hoofdredac-
teur van het blad ‘Vertel het maar’.
‘Die beide functies neem ik straks mee
naar s’Gravenpolder en daar zullen er
heus nog wel een paar bijkomen’, zo
zegt hij lachend.

Dick Westerneng is ook een sportlief-
hebber. Tijdens zijn ambtsperiode in
het Friese Idskenhuizen werd hij fan
van de voetbalclub Heerenveen. ‘Niet
dat ik wedstrijden bezoek, maar wan-
neer zich de mogelijkheid voordoet,
kijk ik graag naar voetbal op TV. Trou-
wens sport heeft altijd al mijn interes-
se gehad. Zo bedacht ik vorig jaar, net
voor de aanvang van de Olympische
Spelen om een ‘Olympische kerk-
dienst’ te houden. Een dienst van een
uur met als thema ‘Van toeschouwer
naar deelnemer’. Het heeft landelijke
aandacht getrokken. Toen nog zender
Talpa, belde mij op in de veronderstel-
ling dat ik hier in de kerk te Vorden
aan de mensen zou vragen om te bid-
den, dat onze sporters medailles zou-

Dominee Dick Westerneng bij vertrek naar 's Gravenpolder

Gereformeerde kerk in Vorden is van 
'lelijk eendje' een prachtige zwaan geworden!
‘Ik ben er best wel een beetje trots op dat in die ruim 7,5 jaar dat ik hier ge-
werkt heb, Gereformeerd Vorden van het ‘lelijke eendje’ in de classis Zut-
phen thans een prachtige zwaan is geworden. Ook het kerkbezoek is in de
afgelopen jaren tijdens de ochtenddienst op de zondag verdubbeld en dat
geeft een goed gevoel’, zo zegt dominee Dick Westerneng aan de vooravond
van zijn vertrek vanuit Vorden naar ’s Gravenpolder in de provincie Zee-
land. Zondagmiddag 25 november neemt hij tijdens een speciale dienst af-
scheid van de Gereformeerde kerk hier. Daarna vertrekt hij en doet hij op
zondagmiddag 16 december zijn intrede in 's Gravenpolder. In de tussen
tijd komt hij, zoals afgesproken nog weer terug naar Vorden om op zondag
2 december voor te gaan in de eerste adventsdienst. Ook zal dominee Wes-
terneng tijdens de Kerst nog een keer een dienst in Vorden leiden.

den gaan halen. Dat was natuurlijk
niet de opzet, de dienst had een com-
pleet andere invalshoek. 
Toch sta ik bekend als een ‘ouderwet-
se’ dominee, een klassieke predikant
waar het ‘woord’ centraal staat, dus le-
ven vanuit de ‘genade’. We kunnen
ons niet zelf redden, we zijn door Gods
kracht gered en God heeft het goed
met de mensen voor’, aldus de opvat-
ting van dominee Westerneng. Het
‘dominee-zijn’ is hem thuis als het wa-
re met de paplepel ingegoten. Zijn va-
der was een landelijk bekend dominee
in Barneveld. Dominee Westerneng ju-

nior: ‘Voor mij ook een reden om aan-
vankelijk geen dominee te worden in
het midden van het land. Niet te dicht
bij mijn vader, ten eerste zou ik mij
dan niet goed kunnen ontwikkelen en
ten tweede zouden de mensen altijd
zeggen ‘hij is de zoon van’. Tot slot, als
ik de Gereformeerde kerk hier nog
een advies mag geven: zoek een predi-
kant die goed is in het pastoraat, ie-
mand die vanuit de grote lijnen
bouwt en de rust heeft om met de
kerk verder ‘door te bouwen’, aldus
Dick Westerneng.
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REPAREREN?
Zie elders in deze krant

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

LO C AT I E Twenteroute 8 

7055 BE Heelweg

Varsseveld

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

0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

STREEKWIJN

elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur
info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94
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Sint NicolaasSint NicolaasSint Nicolaas

Weeversdrukkerij

Informatie over 
Sint-zaken en Pieten-streken
in de gemeente Bronckhorst

Informatie over 
Sint-zaken en Pieten-streken
in de gemeente Bronckhorst

Hoe komt Sint aan de overkant?

Sinterklaas-monsterpuzzel

Een alfabet van cadeaus

Intocht Sinterklaas

Kleur mee en win!

Deze week
verschijnt

3 Wagner pizza’s
€ 5.00

Gratis 2e pakje
vleeswaren

met de bon uit het 
waardebonnenboekje!!!

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland

Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

FLORYN
Jonge Jenever
of Vieux



� Gevraagd: woonruimte
voor 1 persoon. Tel. (0575)
46 37 12.

� Te huur SINT en PIET
kostuums. DS Design. Mo-
lenkolkweg 33. Steenderen.
Tel 0575-452001.

� Te huur in Vorden.
Gemeubileerde woonboerderij
in mooie omgeving, 3 slaapk.,
max. 1 jaar, geen 4-voetige
huisdieren, € 900,-/mnd excl.
Tel. (0575) 55 57 33.

� Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

� De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

� Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.

� Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.

� Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalan-
ceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten 19.00
uur kand. Mw. C.M. Baggerman-van Popering, Geesteren

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 november 10.00 uur drs. J. Koudijs

R.K. Kerk Vorden
Zondag 18 november 10.00uur J. Oudsen, woord- en com-
munieviering mmv Kinderkoor

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 17 november 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang
Zondag 18 november10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
17/18 november D. Stolk, Ruurlo tel 0573 45 24 00. Spreek-
uur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30 -
12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 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 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
14 t/m 20 november 2007 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 14 november
Knoflookroomsoep/Andijviestamppot met spekjes,
ribbetjes in jus en zuurgarnituur.

Donderdag 15 november
1/2 Haantje gebraden met frieten, appelmoes en rauwkost-
salade/tiramisu met slagroom.

Vrijdag 16 november 
Huisgemaakte Erwtensoep/Sissi’s Kaiserschmarrn met
vruchtencompote en poedersuiker.  

Zaterdag 17 november (alleen ophalen)
Spies de Rotonde met kruidenboter, gebakken
aardappelen en groente.

Maandag 19 november
Gesloten.

Dinsdag 20 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

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

Het is herfst

VLAAI V/D WEEK

• Appelkruimel
6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren € 4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Humpkeskoek ouderwets lekkere koek

met noten en rozijnen € 1,99
• Wichemse kei donker stevig brood,

ook lekker bij de soep of borrel € 0,99

� Schrijf het op! 17, 23 en
24 november vindt de revue
van Jong-Gelre Vorden-
Warnsveld weer plaats.

� Al kaarten gekocht voor
de revue van Jong-Gelre?
Koop ze voor 23 november
in de voorverkoop in het
Dorpscentrum te Vorden.

� Op 17, 23 en 24 november
wordt het ei van Fabergé
tentoongesteld in het Dorps-
centrum te Vorden. Komt allen
om dit wereldberoemde ei te
bekijken.

� Te koop of te huur m.i.v.
1 febr. a.s.: groot vrijst. woon-
huis met garage en schuur in
Veldhoek gem. Bronckhorst.
B.H. Bulten, Stellingweg 4,
Hengelo G (0573) 46 12 55.

� Aanbieding: mooie beuken-
haagplanten (bladhoudend),
alle maten, groen en rood.
Tel. (0575) 46 11 51.

� Op onze rustige privéstal
hebben we plaats voor een
handige stalhulp (06) 36 31
67 54.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

� Te koop: partij kerstbo-
men / blauwsparren. Th.
Zents, tel. (0575) 55 19 24.

� Te koop: mooie Labrador
pups met stamboom. De
pups zijn geheel gefokt vol-
gens de richtlijnen van de
Ned. Labrador Vereniging.
Beide ouders hebben een lief
karakter. De pups groeien op
in een huiselijke kring. Tel.
(0575) 55 34 24.

De Pomoloog
Marcel Tross

Voor al uw aanleg
en onderhoud van
uw boomgaard en tuin. 

Tel. (0545) 29 30 03, 
mob. (06) 22 33 06 26.

� Tijdelijk te huur: woning in
het buitengebied, ook ge-
schikt voor senioren. Adres:
Wisselinkweg 3, Zelhem. Tel:
0314-641741.

� Wegens sterfgeval te koop:
Peugeot 206 automaat, grijs
metallic, 20.000 km., bouw-
jaar 2001. Prijs n.o.t.k. Tel.
(0575) 55 28 50.

“Als een vogel zonder nest”

Boek van Elly Weulen Kranenbarg
nu te koop bij de boekhandel

� Geweldige zakelijke
mogelijkheid aangeboden
in de welzijnssector speciaal
voor huisvrouwen (eigen tijds-
indeling). Bel (0575) 46 35 77.

� Te koop of te huur: Sinter-
klaaskostuums Tel. 0573 -
45 13 85.

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

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

Vleeswarenkoopje

Corned beef en
rauwe ham
2x 100 gram samen voor € 2.89

Special

Biefpakketje
Bij 2 stuks GRATIS rundvleesboekje

Kookidee

Riblappen 500 gram € 4.98

Keurslagerkoopje

Hacheepakket met 500 gram 
uien en kruiden

500 gram vlees € 5.50

Maaltijdidee

Chili Con Carne 300 gram € 2.69

Deze week maken we het u wel heel eenvoudig.
Ons Keurslagerskoopje is namelijk 500 gram hacheevlees met uien

en kruiden. Een compleet hacheepakket, dat is gauw verdiend!
Vraag ons gerust naar het recept van deze winterse en o zo

makkelijk te bereiden lekkernij.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Bij uw Keurslager is het
makkelijk geld verdienen”

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

13 november 2006 13 november 2007 

Reina Scheffer

Niet vergeten................................................Nooit vergeten

Altijd bij ons

Lieve mensen

Hartelijk dank voor het warme medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van 

Hans

We hebben dit enorm gewaardeerd en hopen in
zijn manier van leven door te kunnen gaan, d.w.z.
proberen van elke dag een feestje te maken en te
genieten van elkaar!

Hetty Fransen
Joost en Liesbeth, Fabienne
Jeroen en Nicole
Hans jr.

November 2007

“Groot Heerle”
Heerlerweg 15
7233 SG  Vierakker

Samen waren we een
Nooit meer samen

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

Bennie Bargeman

hebben ons diep getroffen. Wij zijn dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

Gerda Bargeman-Groot Roessink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 2007

hasseloschilders@wanadoo.nl

Groenloseweg 13

7261 AM RUURLO 

Tel. (0573) 451287

WINTERSCHILDERVOORDEEL

BIJ HASSELO SCHILDERS

Voor al uw binnenwerk

Voor ons squashcentrum zijn wij op zoek naar een

spontane, gezellige en flexibele 

barmedewerker m/v

vanaf 18 jaar die graag iets bij wil verdienen. 
Heb je interesse en ben je per direct of op korte termijn

beschikbaar stuur dan je reactie per mail naar
info@squashcentrumvorden.nl, 

of bel voor meer info naar 0575-551844.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
het medeleven tijdens zijn verblijf op De Wehme,
en na het overlijden van onze lieve broer, zwager,
oom en vriend

Lammert Rouwenhorst

Vorden, november 2007

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijke medeleven, ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Hendrik Jan Hissink

Wij zijn u zeer dankbaar want het geeft ons moed
en sterkte voor de komende tijd.

Uit aller naam,
Jantje Hissink-Bouwmeester

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 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

Méér vezels,

calcium en

vitamine B1

Het wit waar méér in zit!
Volwit

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker

Aanbiedingen zijn geldig 
van 12 t/m 17 november

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

NU VAN 2,35 VOOR € 1.99 

WITTE BROODJES

NU 6 voor € 1.99

CHRISTOFFELVLAAI

KLEIN € 7.50

GROOT € 11.25



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 in de
Wehme en bingo woensdagssmid-
dags in Dorpscentrum.

.
NOVEMBER
14 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
14 NBvP Vrouwen van NU doedag in

Dorpscentrum

14 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme

14 Herhalingslessen EHBO
15 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Bejaardenkring Vorden
19 Nieuwe cursus EHBO
21 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
21 NBvP Vrouwen van Nu St. Operati-

on Eardrop
21 Herhalingslessen EHBO
22 Klootschietgroep de vordense pan
22 PCOB Vorden schrijfster Joke Ver-

weerd
23 ANBO informatiebijeenkomst over

Voedong en gezondheid
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme tel 55 20 03
26 Nieuwe cursus EHBO
28 ANBO  klootschieten bij de Kleine

Steege
28 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

28 L.V.G. Linde Sinterklaasavond
29 Klootschietgroep de Vordense pan

AGENDA VORDEN

 
November

Maaltijdvoorziening Apetito

Met de feestdagen alleen het beste
Het lijkt misschien nog ver weg, maar voordat
u het weet staan de kerstdagen alweer voor de
deur. Speciaal voor die feestelijke tijd van het
jaar, zijn er drie heerlijke gerechten ontwikkeld
door Apetito. Varkenshaasje in champignon-
roomsaus met spruitjes en aardappelkroketjes
in dennenappelvorm; Hertengoulash in cran-
berrysaus met rode kool en krielaardappeltjes;
Kipfilet in wijnsaus met kwark-aardappel-ster-
ren en wortelen, gegarneerd met broccoli.

Maakt u gebruik van de maaltijden van Apeti-
to dan heeft u al een actuele à la carte catalo-
gus waaruit u verschillende soorten maaltij-
den kunt uitzoeken. Degenen  die geen ge-
bruik maken van de maaltijden kunnen deze
via Welzijn Ouderen bestellen. (uiteraard zo-
lang de voorraad strekt)Bovenstaande gerech-
ten zijn niet terug te vinden in deze catalogus.
U heeft de mogelijkheid deze gerechten te be-
stellen via Welzijn Ouderen Vorden. 

Het gebruik van deze gerechten draagt iets bij
aan het warme gevoel dat zo kenmerkend is
voor deze gezellige tijd van het jaar. De maal-
tijden zijn vanaf 12 november t/m 31 decem-
ber à la carte te bestellen (zolang de voorraad
strekt).  Degenen die reeds gebruik maken van
de maaltijdvoorziening ontvangen van Apeti-
to bij aflevering van uw bestelling bovendien
een kerstattentie. Wilt u meer informatie over
deze maaltijdvoorziening dan kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad 32,
telnr 553405.

Uw mening telt!
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) is ingegaan op 1 januari 2007 en er zijn
al signalen dat deze nieuwe wet mensen voor
problemen stelt. Met thuiszorg ondermeer.
Help al die signalen te bundelen en aan de po-
litiek over te dragen. De landelijke belangenor-
ganisaties willen een beter beeld krijgen van
de aard en omvang van de problemen. Zo kun-
nen de belangenorganisaties de 2e Kamerle-
den beter informeren over wat goed en wat
niet goed loopt in de dagelijkse praktijk en uit-
voering van de WMO. U kunt daarbij helpen
door uw ervaringen te melden bij het landelij-
ke WMO Meldpunt op www.wmomeldpunt.nl

Belastingvoordeel voor 

gehandicapten
Op initiatief van de Chronisch zieken en Ge-
handicapten Raad en de Federatie van Ouder-
verenigingen is de website www.belasting-
voordeelvoorgehandicapten.nl samengesteld.
Deze website geeft uitgebreide informatie over
aftrekposten. Ook als u informatie, advies of
ondersteuning wilt over onderwerpen die met
handicap, ziekte of arbeidsongeschiktheid te
maken hebben kunt u deze website raad-
plegen voor adressen en telefoonnummers.

Alzheimer Café Zutphen 

op 21 november 
Iedere derde woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café ge-
opend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41. U hoeft zich
niet aan te melden en de toegang is gratis.
Bewoners uit Vorden en omgeving zijn ook
van harte welkom.

Alzheimer Cafe 10 jaar
Dit jaar bestaan de Alzheimer Cafés tien jaar.
Een Alzheimer Café is een maandelijkse ont-
moetingsplaats voor mensen met dementie,
mantelzorgers en hulpverleners. De bezoekers
krijgen informatie over dementie en kunnen
ervaringen uitwisselen. Nederland telt inmid-
dels 140 Alzheimer Cafés, verspreid over het
land. De Cafés worden door een regionale
afdeling van Alzheimer Nederland georgani-
seerd.  "In het Alzheimer Café kan je alles zeg-
gen, zonder schroom en gêne", zegt Kees Eek
(51), zoon van een moeder met dementie. Hij
prijst de formule van de succesvolle Cafés.
"Met lotgenoten praat je makkelijker. Je weet
zeker dat je begrepen wordt. Bovendien is het
leerzaam". 

Kees had vaak confrontaties met zijn moeder,
totdat hij een Alzheimer Café bezocht.
"Tijdens het eerste bezoek aan een Alzheimer
Café drong pas echt tot me door dat mijn moe-
der ziek was. De verhalen van andere bezoe-
kers opende mijn ogen: mijn moeder heeft
een ziekte. Zij kan niets doen aan haar dwars-
igheid, stemmingswisselingen en eindeloze
gemopper. Het is geen onwil. Ze is ziek. Ik be-

sefte dat ik mijn moeders gedrag moest accep-
teren. Vanaf die dag verdwenen onze confron-
taties." In het jubileumboekje over 10 jaar
Alzheimer Cafés dat binnenkort bij Alzheimer
Nederland verschijnt, beschrijft Tweede Ka-
mervoorzitter Gerdi Verbeet in het voorwoord
waarom het Alzheimer Café zo belangrijk is. 

"De Cafés maken dementie bespreekbaar en le-
veren daarmee een grote bijdrage aan de
maatschappelijke acceptatie en integratie van
mensen met dementie." Openheid over deze
ziekte is nodig, vindt Verbeet, die zelf een de-
menterende moeder heeft.  

Het aantal mensen met dementie stijgt als ge-
volg van de vergrijzing van de bevolking. De
belangrijkste en meest bekende oorzaak van
dementie is de ziekte van Alzheimer. Neder-
land telt momenteel ongeveer 270.000 men-
sen met dementie. Jaarlijks komen er 30.000
nieuwe dementiepatiënten bij. Volgens bere-
keningen van de Gezondheidsraad zal het aan-
tal mensen met dementie de komende decen-
nia verdubbelen. 

Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor pa-
tiënten en hun naasten. Gemiddeld genomen
zijn er drie mensen betrokken bij de verzor-
ging van een persoon met dementie. Meer dan
een miljoen Nederlanders hebben dus met de-
mentie te maken in hun nabije omgeving.
Voor de omgeving van iemand met dementie
is de dagelijkse zorg vaak zwaar. Bezoek aan
een Alzheimer Café kan daarbij ondersteu-
ning bieden. 

Kijk voor meer informatie over dementie en
een overzicht van alle Alzheimer Cafés op de
website van Alzheimer Nederland:
www.alzheimer-nederland.nl 

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een
thema.Gasten (buiten De Wehme) van de
'Open Tafel' kunnen ook deelnemen. De kos-
ten zijn €10,00 per persoon. Als u geen deel-
nemer van de 'Open tafel' bent, mag u ook
aanschuiven. De kosten zijn dan €14,50 per
persoon. U bent van harte welkom. Informatie
en/of aanmelden via De Wehme, tel. (0314)
35 74 50. 

Progamma: mantelzorgsalon 

op 13 november
Thema: de Dag van de Mantelzorg. Viering van
de landelijke dag voor de mantelzorgers. Van-
af 12.00 uur is er een lunch, daarna is er tot
3.00 uur een ontspanningsactiviteit. De mid-
dag is in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5
in Hengelo en is georganiseerd door de VIT
Oost- Gelderland, initiatiefnemer van de man-
telzorgsalon en bestemd voor alle mantelzor-
gers in de gemeente Bronckhorst.  U kunt zich
aanmelden voor 7 november bij de VIT, tel.
(0573) 43 84 00.

Zelfstandigthuis.nl
Zelfstandigthuis.nl is een thuiswinkel die
producten verkoopt om zo lang mogelijk zelf-
standig thuis te blijven wonen. Zij bieden u
een ruim assortiment gebruiksvriendelijke
producten aan om het leven comfortabeler,
veiliger of gewoon leuker te maken. Voor meer
informatie kunt u hun website bezoeken:
www.Zelfstandigthuis.nl

Valys
Valys is een vervoersvoorziening voor reizigers
met een mobiliteitsbeperking. Deze is bedoeld
voor sociaal recreatieve uitstapjes waarbij de
bestemming of het vertrekpunt van de reis op
meer dan vijf openbaar vervoerzones van uw
woonadres ligt. Voor kortere afstanden kunt u
gebruik maken van de regiotaxi. 

Om van Valys gebruik te kunnen maken heeft
u een Valys-pas nodig. Wij informeren u graag
wanneer en hoe u in aanmerking kunt komen
voor de Valys-pas. U kunt ook bellen met (0900)
96 30 of kijken of www.valys.nl

Rijbewijskeuring 70+ 

via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
(0575) 55 20 03. De prijs voor deze medische
keuring bedraagt € 25,--. De eerstvolgende rij-
bewijskeuring is op zaterdag: 24 november a.s.

De voormalige Oost-Duitse inlichtin-
gendienst, de Stasi, telde maar liefst
90.000 medewerkers en zo'n 200.000
informanten. De Stasiofficier Wiesler
luister dag en nacht de beroemde
theaterauteur Dreyman af. De vrouw
van de auteur, een beroemde actrice,
mag op de persoonlijke belangstelling
van de minister van cultuur rekenen,
die in ruil voor haar gewilligheid haar
carrière bewaakt. De vrouw komt
meer en meer onder druk te staan als

haar man ervan verdacht wordt belas-
tende informatie door te spelen aan
het West-Duitse blad Der Spiegel. In
Wieslers onwrikbare trouw aan zijn
partij komen langzaam scheurtjes als
hij de actrice, die hij zo bewondert, wil
beschermen. Uiteindelijk loopt zijn
behulpzaamheid uit op een tragisch
einde voor de actrice en hemzelf. Na
de val van de muur ziet Dreyman zijn
Stasidossiers in. Als hij erachter komt
wie hem uiteindelijk gered heeft,
maakt hij bij het schrijven van zijn
nieuwe roman een geste van erken-
ning. Kaartjes zijn verkrijgbaar in de
bibliotheek. Leden van de V.O.B. krij-
gen korting.

Film in de bibliotheek
Donderdag 15 november aanvang
20.00 uur vertoond de Bibliotheek
van Vorden de film: Das Leben der
Anderen van regiseur Florian
Henckel von Donnersmarck..

Meneer L. Enthoven uit Deventer van
de Stichting Operation Eardrop komt
ons vertellen over het werk van de
stichting met behulp van lichtbeel-
den.  Een initiatief van enkele Zut-
phense kno-artsen, die dove en slecht-
horende kinderen in Kenia belange-
loos helpen door middel van bijvoor-

beeld een operatie. Deze avond komt
de handwerkgroep uit Eefde ook bij
os. Zij helpen door verkoop van hun
artikelen deze stichting en willen op
deze avond hun artikelen bij ons te
koop aanbieden. Wij willen de stich-
ting gaan helpen door onze kerstcol-
lecte aan de stichting te schenken. De
avond begint om 19.45 uur in de Her-
berg. Op 14 november is de Doedag
van de provinciale handwerkcommis-
sie in het Dorpscentrum.

NBvP Vrouwen van Nu
Woensdagavond 21 november is
weer de maandelijkse bijeenkomst
van de Vrouwen van Nu.

VORDENSE BRIDGECLUB
Bridgen schijnt een goede training te
zijn voor je geheugen  en concentratie.
Bovendien is het een sociale bezig-
heid. Tegenwoordig vind je in elke ge-
meente, dorp, wijk, buurt, wel één of
meerdere bridgeclubs. In Vorden kun
je op de maandagavond of woensdag-
middag bridgen in het Dorpscentrum. 

De contributie voor een seizoen be-
draagt maar € 35. Voor meer info kan
men bellen met 55 19 54 of 44 19 70.

Uitslagen maandag 5 november
GROEP A:
1 Mw. van Gastel/Walter Kilian 70.00%
2 Mw. Hendriks/Grootenhuis 56,25%
3 Mw./Dhr. Vruggink 53,75%

GROEP B:
1 Mw. de Bruin/ter Schegget 58,00%
2 Mw. Lamers/Mw. de Vries 57,83%
3 Mw. den Elzen/Mw. Matser 57,39%

Uitslagen woensdag 7 november
GROEP A:
1 Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 67,40%
2 Dhr. Nijenhuis/Vruggink 63,96%
3 Dhr. Schoo / Dhr. Thalen 58,85%

GROEP B:
1 Mw./Dhr. Stertefeld 61,25%
2 Mw./Dhr. Koekkoek 59,69%
3 Mw. Lassche/Mw. Waenink

B r i d g e n

VORDEN - INBRAAK BIJ BEDRIJF
Bij een bedrijf aan de Bedrijvenweg in
Vorden werd in de nacht van zondag
op maandag 5 november ingebroken. 

Weggenomen werd gereedschap. De
politie is een onderzoek gestart. Om

het bedrijf binnen te komen werd een
raam vernield. Eenmaal binnen werd
van een bedrijfsauto, die in het pand
stond,  de achterklep vernield en ver-
volgens het gereedschap weggeno-
men. Het gaat onder meer om een ha-
merboor en een borenset.

P O L I T I E



Het gezelschap mensen voelde zich
trots. ‘Dat hebben ze bij Oldenhave
toch maar mooi voor elkaar gekre-
gen’, zo hoorde je links en rechts zeg-
gen! Het is zo langzamerhand een be-
kend gegeven dat smederij Oldenhave
veel restauratiewerkzaamheden voor
‘Den Haag’ verricht. Niet alleen de
kroonluchters, het ‘Torentje van Bal-
kenende’ en het hekwerk erom heen,
de Ridderzaal, het hekwerk bij de in-
gang van de Eerste Kamer etc. Ook
werkzaamheden in de stad Den Haag
zelf: het hekwerk voor het museum,
de Koninklijke schouwburg, noem
maar op. Allemaal opdrachten waar
ze bij smederij Oldenhave en eigenlijk
in heel Vorden, trots op mogen zijn,
een puur stukje reclame voor de hele
gemeente Bronckhorst.

Vandaar ook dat Wilma en Willem Ol-
denhave ‘buurtschap Delden’ had uit-
genodigd om met een touringcar naar
Den Haag te gaan om al dit moois te
bekijken. Bij aankomst op het Binnen-
hof was het gelijk raak, de fontein in
volle pracht en glorie. Een prachtige
‘gouden’ blikvanger die nog onlangs
bij smederij Oldenhave is gerestau-
reerd en die inmiddels weer staat op
de plek waar het thuis hoort, het Bin-
nenhof. En dat moest natuurlijk van
dichtbij bekeken worden. Willem Ol-
denhave: ‘ We waren natuurlijk erg
verheugd toen we eind november vo-
rig jaar aan deze klus konden begin-
nen. We hebben de fontein in ‘stuk-
ken’ naar Vorden getransporteerd en
na restauratie, in juli dit jaar weer op
het Binnenhof geplaatst. Tijdens de
restauratie kwam er regelmatig een
delegatie vanuit Den Haag naar Vor-
den om zich op de hoogte te stellen
over de voortgang van de restauratie’.
En natuurlijk moest ‘Delden’ deze vrij-
dag rondom de fontein op de foto!

Tijdens de rondleiding maakten niet
alleen de kroonluchters indruk, maar
de gehele Ridderzaal. Wat opviel,
naast de troon stond geen stoel. ‘Na
het overlijden van Prins Claus wilde

Koningin Beatrix geen lege stoel meer
naast zich, dat vond zij te pijnlijk. Als
in de toekomst Prins Willem Alexan-
der koning wordt (hij wordt dan Ko-
ning Prins Willem de Vierde, red.) dan
zal er naast de troon weer een stoel ge-
plaatst worden, voor Prinses Maxima’,
zo kreeg het Vordense gezelschap te
horen. De Ridderzaal wordt niet al-
leen op Prinsjesdag maar voor vele
doeleinden gebruikt. In 1948 vond er
het Congres van Europa plaats. Daar
waren toen 500 prominente vertegen-
woordigers uit alle vrije landen van
Europa bijeen, waaronder ook de toen-
malige Prinses Juliana en Prins Bern-
hard en onder meer ook Winston
Chrchill. Na deze bijeenkomst werd de
Raad van Europa gevestigd.

Tijdens het bezoek aan de Tweede Ka-
mer kreeg het gezelschap uitleg over
de werkwijze in de Kamer en werd
aangegeven waar de verschillende
fracties zitten. De Eerste Kamer kan
vrijwel nooit bezichtigd worden. Dat
gebeurt bij hoge uitzondering, in dit

geval dankzij de relatie die Willem Ol-
denhave met ‘Den Haag’ heeft. Een
werkelijk schitterende zaal met aan de
wanden prachtige schilderingen. Op
de tafel voor de ‘leden’ als blijk van
nostalgie een ouderwetse tinnen inkt-
pot. Er lag ook een briefje met de
tekst: ‘Met ingang van 11 december
2000 zal de vergaderbel in de Eerste
Kamer effectiever worden gebruikt: 1
maal lang bellen, opening van de ver-
gadering; tweemaal kort bellen bete-
kent: schorsing; 3 maal kort: hervat-
ting van de vergadering en vier maal
kort wil zeggen, sluiting van de verga-
dering. 

Niet alleen dus een fraaie Eerste Ka-
mer maar verderop in het gebouw ‘ju-
weeltjes’ van kamers waar de fracties
zich kunnen beraden.In de fractieka-
mer van het CDA in grote kasten langs
de wanden, honderden dikke boeken
waar alle onderhandelingen die in de
Eerste Kamer zijn gevoerd, zijn opge-
slagen. Indrukwekkend om te zien.
Tot slot, terwijl storm, regen, hagel en
wind de boulevard en de Pier van
Scheveningen teisterden en meters ho-
ge golven tegen de golfbrekers te plet-
ter sloegen, ging het gehele Vordense
gezelschap tegelijk het Kurhaus bin-
nen. Flinke consternatie, bedienend
personeel en veiligheidsmensen kwa-
men van alle kanten ‘aangestoven’. Je
zag ze kijken, wat gebeurt hier toch al-
lemaal? ‘Och, zo sprak Willem Olden-
have, wij hebben als smid uit Vorden
hier binnen het hekwerk bij de trap
naar het restaurant gemaakt’. Oh ja,
wat leuk zeg, prachtig gedaan hoor,
kijk gerust even rond’, zo sprak de lei-
ding van het Kurhaus!

Deldenaren voelen zich thuis in de Eerste Kamer,
de Tweede Kamer en in de Ridderzaal

Geen Koningin Beatrix die een troonrede uitsprak, geen Jan Peter Balke-
nende die een buitenlandse delegatie verwelkomde, nee het was afgelo-
pen vrijdagmiddag Erik Oldenhave van beroep smid in Vorden, die in de
Ridderzaal in Den Haag het woord voerde. Een dame die een groep men-
sen tekst en uitleg gaf over de zaal, vroeg de aanwezigen ‘en hoe vinden
jullie deze prachtige kroonluchters? En of de bezoekers het prachtig von-
den, een enthousiast en spontaan applaus klonk op. Erik mocht vertellen
op welke wijze de kroonluchters bij smederij Oldenhave waren gerestau-
reerd. ‘Wij hebben de buitenste rij lampen van de kroonluchters zodanig
aangepast, dat daardoor een betere verlichting ontstaat. Cameraploegen
van de TV kunnen nu bij opnames hun eigen lampen thuis laten. De
kroonluchter die boven de troon hangt is geheel nieuw’, aldus Erik die
eraan toevoegde dat binnenkort ook de binnenste rij lampen van de
kroonluchters door vakmensen van de smederij onderhanden zullen wor-
den genomen.

Met z'n allen rondom de fontein op het Binnenhof.

'Delden' in de Eerste Kamer.

Piet de Vries, voorzitter van de afde-
ling Vorden deelde in zijn openings-
speech mede dat Vorden met 50 leden
en 26 vrijwilligers een gezonde afde-
ling is. ‘Wij hebben zelfs nog een klei-
ne wachtlijst, een teken dat het goed
met ons gaat’, zo sprak hij om eraan
toe te voegen blij te zijn met de spon-
soring van de Rabobank voor deze ‘ver-
rassingsmiddag’.

Later op de middag kwam de Vries
nogmaals aan het woord, maar nu om
de dames die vanaf de oprichting lid
zijn, onder het aanbieden van een
bloemetje te bedanken voor al die ja-
ren inzet voor de afdeling Vorden.

Het drietal Trijntje Klein Kranenbarg,
Ria Gerritsen en Marietje Steenbreker
kregen ook door de regiobestuursle-
den Greet Heijink en Ria Klein Kranen-
barg bloemen aangeboden. 

Onder het genot van een drankje en
heerlijke hapjes kon de volle zaal ge-
nieten van een tweetal optredens van
‘Professor Karlini’ in zijn rol als magic
entertainer. De pauzes voor en tijdens

deze feestmiddag werden opgevuld
door DJ Lucas.

In feite was de eerste oprichter van de
afdeling Vorden, Jan Kuijperij zelf.
Ruim 22 jaar geleden trad hij in vaste
dienst bij de Zonnebloem (hoofdkan-
toor Breda). Daar werken 80 mensen
in vaste dienst die er onder meer voor
zorgen dat er jaarlijks met behulp van
vele vrijwilligers14.000 Zonnebloemle-
den op vakantie kunnen gaan.

Jan Kuijperij: ‘De taak van de 22 bui-
tendienstmedewerkers is ondersteu-
nend, stimulerend en het in stand
houden van de afdelingen. Mijn eerste
taak was destijds om in Noord en Oost
Gelderland afdelingen van de grond te
tillen. Dan zorgde ik zoals bijvoor-
beeld hier in Vorden voor een stukje in
de krant, veel ‘op de trom slaan’, men-
sen aanschrijven, zaaltje huren en dan
maar hopen dat er belangstellenden
op af kwamen. 

Op die manier heb ik 82 afdelingen
met behulp van vrijwilligers kunnen
oprichten’, aldus Jan Kuijperij.

Distriktshoofd Jan Kuiperij:

'Jubilerend Zonnebloem behoort duide-

lijk bij dorpsgemeenschap in Vorden'

‘Zonnebloemwerk is in feite aandacht hebben voor elkaar, of anders ge-
zegd de wereld een beetje kleur geven. De jubilerende afdeling in Vorden
behoort duidelijk bij de plaatselijke gemeenschap. Bovendien werkt men
hier altijd nauw samen met anderen’, aldus Jan Kuijperij districtshoofd
van de Zonnebloem in Noord- en Oost Gelderland. Hij vertelde dat de eer-
ste poging om in Vorden een afdeling van de grond te krijgen mislukte,
maar dat de tweede wel slaagde met als resultaat dat de afdeling Vorden
op 3 november 1987 kon worden opgericht. Het boeket bloemen dat hij
vervolgens aan Anja Derksen aanbood moest volgens hem gezien worden
als een felicitatie aan de gehele afdeling Vorden!

Trintje Klein Kranenbarg, Piet de Vries, Marietje Steenbreker en Ria Gerritsen

Deze week worden onder regie van
Erik Klein Haneveld de afsluitende re-
petities gehouden.

Zaterdagavond is er na afloop muziek
met medewerking van ‘Lady and the
Vageband’. Echter, er kan roet in het
eten worden gegooid, want de Maffia
wil tijdens de revue ‘keihard’ toeslaan,

waarbij het bestuur van Jong Gelre
hoopt dat de bandleden niet voortij-
dig ontvoerd worden. Momenteel
staan er in de Nederlandse media da-
gelijks artikelen te lezen over proces-
sen betreffende ‘maffiapraktijken’ en
liquidaties. Vandaar ook dat er tijdens
de revue’s loten worden verkocht met
een wel zeer speciale hoofdprijs.

De winnaar mag namelijk met Gerrit
Borgman de algeheel leider van de re-
vue, mee naar onze hoofdstad om daar
een echte liquidatie mee te maken!!

Revue Jong Gelre
Zaterdag 17 november, vrijdag 23
en zaterdag 24 november wordt in
het dorpscentrum de revue ‘Is het
vet al warm’ opgevoerd.

KSH D2 - Dash D7 0-4

ZATERDAG 10 NOVEMBER
Willems-Gemini MC3 - Dash MC2 4-0
Overa MC1 - Dash MC3 4-0
Brevolk MA1 - Dash MA1 4-0
Willems-Gemini D1 - Dash D3 1-3
Dash circ. 2 - Tornado 2 1-3
Dash circ. 1 - BVC'73 1 0-4
Dash M1 - Boemerang MC1 3-2
Dash D5 - Boemerang D4 3-1
Dash MB1 - Dynamo-Neede MB1 3-2
Dash D2 - Wevoc D2 0-4
Dash  - Bas/Wivoc D2 0-4
Dash D6 - Boemerang D5 2-3
Dash H1 - Vios Eefde H1 1-3

ZATERDAG 17 NOVEMBER
12.30 Vios MB2 - Dash MB1 
12.30 Dynamo-Neede MC2  - Dash MC3 
14.30 Dynamo-Neede D2 - Dash D2 
14.30 Dynamo-Neede D7 - Dash D7 
14.30 Sparta MC1 - Dash MC2 
16.30 Sparta D3 - Dash D3 
17.15 DVO MA1 - Dash MA1 
17.30 DVO D1 - Dash D1 
13.00 Dash D5 - Willems-Gemini D3
13.00 Dash MC1 - Willems-Gemini MC1
15.00 Dash D4 - Willems-Gemini D2
15.00 Dash D6 - KSH D2
17.00 Dash H1 - Volga H2
17.00 Dash H2 - V.IJ.V. H1

D A S H



LONGA '30 - VORDEN 2-2
Vorden heeft in Lichtenvoorde een uit-
stekende prestatie geleverd door een
punt te pakken van de koploper. Lon-
ga '30 lijkt heer en meester in de 3e
klasse C, want zij staan fier aan kop en
een doel-gemiddelde van meer dan
vier per wedstrijd. 

Longa '30 heeft drie boomlange en
kopsterke spitsen en laatste man en
aanvoerder Marcel Golstein beschikt
over een fabelachtige traptechniek
met een precisie, zoals alleen zijn va-
der dat kon. Hoewel Longa het spel
maakte en ook sterker was, had Vor-
den toch het juiste antwoord op hun
spelconcept.  De verdediging stak goed
in elkaar met de jeugdige Bart Stok-
man als absolute uitblinker 

Longa nam vanaf de aftrap het initia-
tief, wat Vorden overigens ook toe
stond. Het zou een grote fout zijn om
tegen deze snelle en makkelijk scoren-
de ploeg offensief te spelen. 

Er ontstond direct in de beginfase al
een hachelijk moment voor het doel
van Vorden en de verdediging maakte
kennis met de fysieke kracht van het
spitsenduo. In de 3e minuut gaf Den-
nis Wentink de bal uitstekend voor en
Micha Bolink kon de 0-1 eenvoudig
binnen knikken 0-1. 

Dit was een flinke opsteker op voor
Vorden en het had het in de 5e mi-
nuut weer een uitstekende mogelijk-
heid om opnieuw te scoren, doch deze
unieke kans werd jammer genoeg ge-
mist. Longa maakte door de fysieke
kracht veel overtredingen en de vrije
trappen op spits Dennis Wentink wa-
ren zeker niet zonder gevaar. In de 35e
minuut kwam Longa, met dank aan
hun grensrechter, op 1-1. 

De bal was de zijlijn reeds gepasseerd,
waarmee zijn ploeg bevoordeelde,
want met een afstandsschot werd
Mark Borgonjen verrast. De tweede
helft gaf een zelfde spelbeeld te zien.
Een sterker Longa, die vooral uit spel-
hervattingen gevaarlijk voor het Vor-
dense doel opereerde. Het spelpatroon
van Longa was eenduidig. De lange bal
van Golstein op hun spitsen en dubbe-
le dekking op de Vordense aanval. Het
middenveld wordt overgeslagen, doch
de spitsen knikken iedere week vier a
vijf doelpunten binnen. 

In de 75e minuut streepte Erik Olden-
have een vrije trap richting Dennis
Wentink, die boven de verdedigers uit-
torende en de 1-2 binnenkopte. Dit gaf
natuurlijk een geweldige kick om te-
gen zijn oude ploeg te scoren. Vorden
wist in de reguliere speeltijd stand te
houden, hoewel de druk erg groot
was. In blessuretijd moest het toch de
gelijkmaker toestaan. 

Een vrije trap van Marcel Golstein
werd in eerste aanleg goed wegge-
werkt, maar in de rebound flipperde
de bal via allerlei benen dan toch nog
over de lijn 2-2. 

Een goede prestatie van de Vordense
ploeg, die overigens dik tevreden mag
zijn met het ene punt tegen de koplo-
per.  Scheidsrechter van Dam floot een
uitstekende wedstrijd.

ZATERDAG 3 NOVEMBER
Vorden A1 - GSV '38 A1: 4-2
Vorden A2 - Westendorp A1: 3-4
Vorden B1 - RKZVC B1: 0-3
Vorden B2 - DZC '68 B6: 3-1
Terborg C2 - Vorden C2: 1-4
Halle D1D - Vorden D2: 3-2
Vorden D3 - Warnsv, Boys D2: 0-5
Eefde SP D2 - Vorden D4: 1-2
Vorden E1 - DZC '68 E2: 1-0
Vorden E2 - Be Quick Z. E2: 6-3
Steenderen E2 - Vorden E3: 7-5
Vorden E4 - Eefde SP E3: 2-3
Pax E5 - Vorden E5: 3-1
HC '03 F1 - Vorden F1: 8-0
Warnsveldse Boys F3 - Vorden F2:7-5
Keijenburg. Boys F3 - Vorden F3: 1-3
Vorden F4 - Be Quick Z. F4: 0-4

ZONDAG 4 NOVEMBER
Longa '30 1 - Vorden 1: 2-2
Longa '30 3 - Vorden 2: 3-2
Longa '30 6 - Vorden 3: 3-3
Vorden 4  - Longa '30 9: 4-1
Vorden 5  - Be Quick Z. 6: 2-2

v v  v o r d e n

UITSLAGEN MAANDAG 29 OKT.
Groep A:
1. Mw. Hoftijzer/Dhr. Hoftijzer 65,21%
2. Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 59,38%
3. Mw. Westerhof/Veenhuis 53,13%

Groep B:
1. Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 59,92%
2. Mw. Lamers/Mw. de Vries 58,83%
3. Mw./Dhr. Speulman 58,70%

UITSLAGEN WOENSDAG 31 OKT.
Groep A:
1. Mw. van Gastel/Mw Hendriks 63,33%
2. Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 61,46%
3. Mw. Albers/Dhr. Kip 56,04%

Groep B:
1. Mw./Dhr. Stertefeld 71,20%
2. Dhr. Gille/Dhr. Wegchelaar 59,77%
3. Mw./Dhr. Koekkoek 59,24%

Op 31 oktober is bij de Ruurlose
Bridgeclub de 1e ronde gespeeld van
de laddercompetitie 2007-2008, met
de volgende resultaten.  

LADDERCOMPETITIE RONDE 1:
Noord-Zuid lijn:
1. echtpaar van Veen 73,26%
2. mw Gotink-hr Bunk 58,80%
3. mw/hr Wiegerinck 57,87%

Oost-West lijn:
1. echtpaar Sanders 63,43%
2. dames Baan-Schot 57,64%
3. echtpaar Jelsma 57,52%

B r i d g e n

BERKELDUIKERS 1E PLAATS OP
VIERKAMP RECREANTEN
Het was een gezellige boel in zwem-
bad "de Beemd" toen daar zaterdag de
2e wedstrijd van de recreanten werd
gezwommen. Het ging ditmaal om de
4 kamp wedstrijd. De wedstrijd werd
door de Berkelduikers zelf georgani-
seerd en met  hulp van vele vrijwilli-
gers konden de eerste zwemmers om
17.00 uur van het startblok  gefloten
worden. Met een frisse jonge ploeg
werd er erg hard gezwommen, ieder-
een wist zijn of haar persoonlijke re-
cord te verbeteren. Sommige zelfs met
meer dan 10 seconden!  Op deze recre-
anten wedstrijden worden de 25 me-
ters en de 50 meters gezwommen
door kinderen van 6 t/m 13 jaar.  Er
wordt altijd afgesloten met een
Zweedse estafette ( 8x25 meter gemixt)
die voor veel spektakel zorgt. De pun-
ten voor de estafette tellen dubbel, dus
het was groot feest toen de Berkeldui-
kers deze wist te winnen en daarmee
voldoende punten binnenhaalde om
de hele wedstrijd als winnaar af te
sluiten. Buitengewone records zijn ge-
zwommen door  Demi Kalfsterman
die haar pr met 18 sec verbeterde en
Bjorn Derksen deed dit maar liefst
met 28 sec.

De einduitslag was als volgt:
1e. plaats Berkelduikers met 86 pnt.
2e. plaats Proteus Twello met 84 pnt.
3e. plaats abs Bathmen met 57 pnt.
4e. plaats brc Borculo met 24 pnt.

Wa t e r p o l o

Doorscheurkans sterretjes 
minstens 50%: ook in de herfst!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door harde wind,
zware regen- en hagelbuien en vooral
de eerste nachtvorst veroorzaakt. De
stijfheid en daarmee de sterkte van de
carrosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto. Breuken in het
glas verzwakken de voorruit. Door
temperatuurswisselingen (afkoeling
door plotselinge regen- en hagelbuien
en nachtvorst enerzijds en het opwar-
men van de voorruit door de autover-
warming anderzijds) ontstaan er extra
spanningen in het glas. Ook het dicht-
gooien van een deur (luchtdruk) ver-
oorzaakt extra spanning. Door al die
spanningen is de kans op doorscheu-
ren van een barstje of ster ruim 50%,
zo blijkt uit technisch onderzoek! Tij-
dige reparatie van een ster is daarom
zeer aan te raden. Bent u voor ruits-

chade verzekerd en wordt u doorver-
wezen naar een ruitschadespecialist,
dan kunt u bij Automark terecht. Au-
tomark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzeke-
raar. Voor de klant zijn er geen kosten
of moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. Als Automark uw ruit repareert,
heeft u geen eigen risico en geen no-
claimverlies. Automark gebruikt voor
reparatie de meest moderne harsinjec-
tie-methode en geeft op alle reparaties
levenslange garantie! Bij ruitreparatie
moet de geldige groene kaart worden
meegebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten is tegenwoordig goed be-
taalbaar.Het is zelfs mogelijk dat er
een speciale reflectielaag over de gra-
vures wordt aangebracht, waardoor
de gravures bij regen en 's avonds goed

zichtbaar blijven. Graveren helpt te-
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen! 

Gratis Voorruitinspectie 
op de parkeerplaats 
van de Markt aan de Dorpsstraat
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Vorden voor een ac-
tie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis gelnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. 

Men hoeft niet van te voren een af-
spraak te maken: voor Voorruitinspec-
tie of Ruitreparatie meldt men zich di-
rect bij de reparateur. Reparatie van de
voorruit is voor WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden geheel zonder kos-
ten. Voor de juiste verzekeringsgege-
vens moet bij reparatie wel de geldige
groene kaart worden meegenomen.
Klaar terwijl u wacht/winkelt! 

Donderdag 15 november kunt u te-
recht van 09.00 tot 16.30 uur op de
parkeerplaats van de Markt aan de
Dorpsstraat. Bij regen kunt u rustig in
de auto blijven zitten. Let op de gele
tent en gele bus van Automark.

Donderdag in Vorden:

Gratis* ruit repareren

*GRATIS VOORRUIT REPAREREN EN RUIT INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knalden de ruiten er in zijn geheel uit.
De huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet, maar scheuren veel-
al in een later stadium alsnog door, ook nog na één of twee jaar! Dat bete-
kent uiteindelijk toch weer een tijdrovende ruitvervanging en het betalen
door verzekerde van een eigen risico. Echter, bij een WA-Plus, Casco of All-
Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten.
Sterreparatie is daarom veel aantrekkelijker dan vervanging! Verzeke-
raars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.

Het gaat hier over de Gelderse Estafet-
te kampioenschappen in Wageningen,

waar we met de selectie van de Berkel-
duikers afgelopen zaterdag supergoed

gezwommen hebben. Het regende per-
soonlijke records op alle 50 meter
nummers. Van de 12 inschrijftijden
werden er 9 met meerdere seconden
verbeterd. En om die tijden gaat het
uiteindelijk: wat kun je, met je team
van 4 zwemmers gezamenlijk op de
klok zetten. Luuk, Thomas, Rick en
Niels (10 en 11 jaar) zwommen zich
twee maal in het brons. Eerst door op
de 4 x 50 vrije slag allemaal een sterk
persoonlijk record te zwemmen, daar-
na deden ze dit op de 4x50 wisselslag
nog eens, waarbij ze zelfs heel dicht
bij het zilver kwamen. Anne-Carlijn,
Milou, Carmen S. en Merel zwommen
een uitstekende 4x50 wisselslag, waar-
voor op het podium een bronzen me-
daille omgehangen kregen. Op de foto
tonen ze hun welverdiende medailles,
graag gingen ze daarvoor nog even het
water in. De andere teams haalden 3x
een 6e, 3x een 7e , 1x een 9e en 2x een
11e plaats. Voor de totale uitslag en
een foto van het hele team kan men
kijken op www.berkelduikers.nl

Berkelduikers 
Drie maal Brons en veel pr's op Gelderse Estafette Kampioenschappen

Vorig jaar kwamen we uit met 2 teams op 4 onderdelen. Dit jaar konden
we met 5 teams al 12 van de17 onderdelen bezetten en, wie weet, kunnen
we volgend jaar met een volledige ploeg in alle 17 programmanummers
starten.

Verder veel kraampjes, met allerlei
leuke hebbe dingetjes. Anders dan u
van ons gewend bent. Met o.a. een
kraam van de etos en de mölle, siera-
den, kinderkleding, bloemschikken,
tuperware-kookdemonstratie, hobby-
club en natuurlijk een verloting en
nog veel meer. Het wordt super gezel-
lig, vooral als u ook komt. 

De opbrengst van de zelf gemaakte ar-
tikelen van de groep en dagverzorging
komt ten goede aan de bewoners van
De Wehme. De dag begint om 10.00
uur en eindigt om 14.00 uur Iedereen
is meer dan welkom !

Gezellige najaarsmarkt

op De Wehme

Zaterdag 24 november is het weer
zover. Oliebollen, nieuwjaarrolle-
tjes maar ook erwtensoep en slaa-
tjes al dan niet samen met de be-
zoekers van de groep en dagverzor-
ging zelf gemaakt.



Donderdag in Vorden:

GRATIS* RUIT REPAREREN
Let op de gele tent en gele bus van Automark

Donderdag 15 november kunt u terecht op de parkeerplaats van
de Markt aan de Dorpsstraat in Vorden en wel van 09.00 tot
16.30 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Graveren van het kenteken met NL in

alle ruiten kost slechts € 15,- per auto, inclusief twee waarschuwingsstickers. Voor € 5,- extra

kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures bij

regen en 's avonds goed zichtbaar blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gesto-

len auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen! 

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS, OOK IN DE HERFST!
Harde wind, zware regen- en hagelbuien en vooral de eerste nachtvorst zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine
barstjes / sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveilig-
heid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie
voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange
Garantie!

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

Automark uw ruit repareert, heeft u geen eigen risico en geen no-claimverlies. Voor de juiste adres-, voertuig- en verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de gel-

dige groene kaart worden meegenomen. De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars

reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt een vrijblijvend en deskundig advies. 

Zie ook: www.automark.nl

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

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 

Info pianoles: 0575-550756

stemmen
repareren
revisie 
verkoop
verhuur
accessoires
pianolessen
concerten
exposities

Care for Human

Verbeter uw gezondheid?
Uitgangspunt is de healthcheck, (meting van BMI, Cholesterol, glucose)
Het vervolg is een op maat gesneden interventieprogramma
• Gezonde voeding
• Gezond bewegen
• Stoppen met roken
Verbeter uw gezondheid, ik kan u daar bij begeleiden.
• Ook bedrijvenchecks (evt. uitbreiding burnout/stress-test, RSI test)

Carmen Smeerdijk
(verpleegkundig healthconsulent)

Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl

www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

Sluitingsdatum inschrijving: 6 december 2007.
Inschrijvingsvoorwaarden en formulier verkrijgbaar bij:

Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4 7255 CB Hengelo Gld. Tel. 0575-462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

DE MAKELAARS VAN BRONCKHORST

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

5,5 HA LANDBOUWGROND
AAN DE VORDENSEWEG TE BARCHEM

Sint is bijna in ons land en de Kerstman is ook al onderweg
om unieke cadeautjes onder de 5 euro te scoren bij de
Wereldwinkel Vorden. Maar ook u bent van harte welkom om
uw eigen leuke cadeautjes te verzamelen! Zo maakt u uw
eigen pakket voor Sinterklaas of Kerst helemaal op maat, naar
uw eigen budget. Bijna alles is mogelijk, kom gerust een kijk-
je nemen aan de Kerkstraat 1a in Vorden. Wij helpen u graag
en u helpt daarmee de producenten in ontwikkelingslanden.

Vanaf 1 november
nieuwe openingstijden:

MA - DI - WOE - DO:
8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur

VRIJDAG:
van 8.30 doorlopend tot 20.00 uur

ZATERDAG:
van 7.00 doorlopend tot 16.00 uur.

Golden Tulip De Scheperskamp is een
viersterrenhotel met 50 hotelkamers en ligt aan
de rand van Lochem.

Wij zijn op zoek naar een 
Medewerkster huishouding

(part-time)

Wij bieden: 
- Een prettige werksfeer
- Salaris conform de CAO voor het Horecabedrijf

Voor informatie kunt u kijken op 
www.goldentulipdescheperskamp.nl, of bellen
met Rikie Bekebrede, tel 0573 - 254051
Wij verzoeken u vriendelijk om uw brief met cv
voor 1 december via de post of e-mail te
verzenden aan Golden Tulip De Scheperskamp,
Paasberg 3, 7241 JR, Lochem, 
t.a.v. mevr. R. Bekebrede, 
info@goldentulipdescheperskamp.nl

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings
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Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!



Aanleiding hiervoor is o.a. het vertrek-
ken van genoemde persoon naar Zwit-
serland waar hij ondertussen werkt
als fysiotherapeut in Stans, bij Luzern.
Bij zoiets roepen bepaalde mensen al-
tijd om een (afscheids) feestje en wat is
dan leuker (en praktischer) dan iets or-
ganiseren in een plaatselijke kroeg
met bevriende muzikanten? 
Een heleboel mensen werden gebelt
en die zeiden allemaal spontaan toe
mee te werken; Paula, Merel, Ard, Os-

car, Jan en Stef zullen als gast muzi-
kant acte de presence geven! Er komt
zelfs internationaal talent aan te pas!
De laatste bezetting waar Maarten
mee gespeelt heeft, met Piet van Tie-
nen op gitaar en Han Thie op bas zal
de avond beginnen. Afgelopen konin-
ginnedag kon het publiek zien dat dit
trio eigenlijk veel te goed bij elkaar
past om dit een eenmalig optreden te
laten zijn. Het trio laat daarom nog
een keer zien dat Jimmy Hendrix, Al-
mond Brothers en Rory Galagher nog
lang niet uit de tijd zijn al zijn ze niet
meer onder ons.. Het podium wordt
bemand vanaf 21.30. Het belooft een
hele speciale avond te worden.. Zoals
bekent is het zaaltje niet erg groot, het
houdt op bij ongeveer 125 mensen. 
Wil je zeker komen, dan kun je kaar-
ten reserveren vanaf 10 november bij
"het Olde Lettink", tel. 55 40 0 
e-mail: info@oldelettink.nl

Blues feestje in "Het Olde Lettink"
Op zaterdag 24 november a.s.
wordt in intieme sfeer wederom
een bluesavond georganiseerd bij
"Het Olde Lettink". Optreden zul-
len een groot aantal Vordense mu-
zikanten die in de loop van de ja-
ren in verschillende bezettingen
samen met drummer Maarten
Graaskamp hebben opgetreden in
Vorden en omsteken.

In totaal gaat het om ongeveer 400
huisadressen. Alle adressen worden
op afspraak bezocht; afspraken die
door de studenten vooraf zelf telefo-
nisch worden gemaakt. De studenten
verblijven tweemaal een drietal dagen
achtereen in Wichmond-Vierakker en
werken centraal vanuit het Ludgerus-
gebouw. 

EXTRA IMPULS SAAMHORIGHEID
Voor de hogeschoolstudenten is de en-
quête onderdeel van een studieop-
dracht. Ze gaan de verkregen gegevens
onder begeleiding van hogeschooldo-
cent Hans Glas verwerken tot een in-
formatief eindverslag. De presentatie
van het eindverslag zal tijdens de
eerstvolgende algemene ledenverga-
dering van Dorpsbelang in februari
2008 plaatsvinden. Er is bewust geko-
zen voor het huis-aan-huis intervie-
wen van bewoners, en niet voor het
versturen van een enquêteformulier.

Dorpsbelang-voorzitter Jan Klein Len-
derink: "We geven de voorkeur aan het
persoonlijke contact met de inwoners.
Bij het opstellen van de vragenlijst is
overigens ook rekening gehouden met
de lokale groeperingen. De actie
'Dorpsbelang komt naar u toe' is wat

dat betreft dus ook erg interessant
voor alle plaatselijke verenigingen en
organisaties. Die krijgen een geweldi-
ge mogelijkheid om inzicht te krijgen
in de wensen van de inwoners op ver-
enigingsgebied. Een andere positief ef-
fect is dat door onze actie de saamho-
righeid in Wichmond-Vierakker een
extra impuls krijgt." 

ACTIVITEITEN DORPSBELANG
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
werd op 26 januari 2005 opgericht.
Het doel van de vereniging is de belan-
gen van de inwoners te behartigen en
het leefklimaat en de leefbaarheid in
de woonkernen te bevorderen. Dorps-
belang zet lokale initiatieven in gang
en ondersteunt ze en ze geeft ge-
vraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente Bronckhorst en andere in-
stellingen over de meest uiteenlopen-
de onderwerpen. Dorpsbelang heeft
bijna 400 leden en sinds de oprichting
heeft de vereniging bepaald niet stil-
gezeten. Er werd onder meer een
Dorpsvisie ontwikkeld, er werd een
woonenquête gehouden, er werden in-
formatieborden geplaatst, er kwam
een website, tweemaal per jaar ver-
schijnt er een eigen nieuwsbrief (Lud-
gerbode) en een in eigen beheer ge-
maakte Dorpsgids werd huis-aan-huis
verspreid. Ook werden er twee wandel-
tochten ontwikkeld waarvan de Ock-
horstroute in 2007 werd beloond met
de eerste prijs (10.000 euro) voor het
mooiste Gelderse ommetje.

ORANJE FONDS
Secretaris Jan Rensink besluit: "De ac-
tie 'Dorpsbelang komt naar u toe'
brengt uiteraard de nodige kosten met
zich mee voor de vereniging. Het
Oranje Fonds steunt het initiatief met
een eenmalige subsidie van 1.500 euro.
Voor de resterende kosten doen we
een beroep op een activiteitensubsidie
van de gemeente Bronckhorst.

Dorpsbelang komt naar u toe
Unieke huis-aan-huis raadpleging bewoners Wichmond en Vierakker

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
gaat de wensen en behoeftes van de
inwoners van beide woonkernen
in kaart brengen. Hiervoor gaan
van 20 tot 29 november 23 studen-
ten van Hogeschool Vanhall-Laren-
stein uit Wageningen huis-aan-
huis interviews afnemen. Dat ge-
beurt aan de hand van een vragen-
formulier. Aan de orde komen the-
ma's als veiligheid en voorzienin-
gen. Met de uitkomsten van de en-
quête gaat Dorpsbelang de Dorps-
visie uitwerken tot concreet en
praktisch beleid voor de komende
jaren.

29 december lijkt nog ver weg, maar
inmiddels is de organisatie al druk be-
zig met de voorbereiding van de cross-
loop. Drie jaar geleden was deze cross-
loop, na 25 jaar, bijna opgehouden te
bestaan omdat het aantal deelnemers
fors terug liep. Een nieuwe organisa-
tie, bestaande uit leden van de plaatse-
lijke loopgroep van Ton ten Have,
heeft de organisatie van de loop over-
genomen. Er is flink aan de weg get-
immerd en veel publiciteit aan de
loop gegeven. Het aantal deelnemers
is daardoor de laatste jaren behoorlijk
toegenomen. Dit zijn niet alleen plaat-
selijke lopers, maar ook lopers uit de
wijde omgeving hebben de weg naar

Vorden gevonden om te genieten van
het mooie parkoers en de gezellige
sfeer die er tijdens de crossloop heerst. 

Om de continulteit van de crossloop
veilig te stellen heeft de organisatie be-
sloten een stichting op te richten.
Daarvoor is de Vordense notaris mr.
Hulleman benaderd. De notaris, zelf
ook een hardloper, heeft enthousiast
en kosteloos zijn medewerking ver-
leend aan het oprichten van de stich-
ting en de organisatie met raad en
daad bijgestaan. Inmiddels is Stich-
ting Oudejaar Crossloop Vorden een
feit. Notaris mr. Hulleman heeft zich
bovendien voor de komende jaren als
sponsor aan het evenement verbon-
den. De organisatie is blij met deze
nieuwe sponsor, evenals met de ande-
re sponsoren die ons al langer onder-
steunen. Wij als organisatie zien daar-
om de toekomst van de crossloop zon-
nig tegemoet.

Stichting Oudejaars
Crossloop Vorden opgericht
Op de laatste zaterdag van het jaar,
dit jaar dus op 29 december, wordt
traditioneel de Oudejaars Cross-
loop te Vorden gehouden. Start en
finish zijn op het voetbalterrein
van Voetvalvereniging Vorden.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
De afgelopen week werd er weer volop
gespeeld.

SENIORENTEAM 1
Flash 1 speelde afgelopen donderdag
tegen Grol. Peter van Dijk moest het in
het enkelspel opnemen tegen oud-
clubgenoot Emiel Laarveld. Het werd
een spannende partij waarin Peter
met 21-19 en 21-17 wist te winnen. Ro-
bert Kater won zijn enkel ook in twee
sets. Joyce Teeuwen had een taaie te-
genstandster. Het werd een spannende
drie-setter waarbij Joyce in de derde set
net met 22-20 verloor. Marian te Riele
wist haar enkelspel in twee sets te win-
nen. Het herendubbel werd daarna in
drie sets gewonnen terwijl het dames-
dubbel in drie sets werd verloren. Ook
in de mixedspelen was het spannend.
Het eerste mixed ging in drie sets
verloren maar gelukkig werd het twee-
de mixed gewonnen zodat Flash met
de overwinning aan de haal ging.
Flash - Grol: 5-3

SENIORENTEAM 2
Afgelopen vrijdagavond heeft het
tweede team van Flash gespeeld in en
tegen Zevenaar. Chjehrando Gasper en
Niels Lijftogt wonnen hun enkelspel.
Geeske Menkveld had een hele zware
en spannende partij maar kwam in
beide sets net te kort, 21-19 en 21-18.
Bernadeth Heijenk wist voor het eerst
in dit seizoen haar enkel te winnen.
Zij was hier erg blij mee. Na de enkel-
partijen stond het 3-1 voor Flash.
Chjehrando en Niels wisten hun dub-
bel samen ook te winnen. Lianne Heij-
enk en Bernadeth verloren hun dub-
bel. Lianne en Chjehrando wisten hun
mix te winnen. Geeske en Niels deden
hetzelfde. Eindstand 6-2 voor Flash.
Door deze overwinning blijft het team
de koploper op de hielen zitten. 
Zevenaar - Flash: 2-6

RECREANTENTEAM
Dit team speelde in de samenstelling
Beppie Menkveld, Annie Eggink, Frans
van Gils en Theo Huntink een wed-
strijd in Dinxperlo tegen Euro. Het
blijkt dat het recreantenteam dit jaar
in een zware poule speelt. De over-
winning ging naar Euro. 
Euro - Flash: 6-2

JEUGDTEAM 1
Met een flinke spierpijn in de benen
van de eerste regiotraining op vrijdag-
avond moesten Vera Velhorst, Ilse van
Dijk en Erik van Hoffen zaterdagmor-
gen aantreden in en tegen Eefde. Zij
werden vergezeld door Jelle van Ros-
sum die voor Carlos Waenink inviel. 

In de enkelpartijen moesten de spie-
ren nog wat los komen. Erik had drie
sets nodig om te winnen. Invaller Jelle
deed het goed. Hij won in twee sets.
Ilse en Vera wonnen hun enkelspel
beiden ook in twee sets. Daarna wer-
den alle dubbelpartijen gewonnen.
Vooral het tweede mixedspel van Vera
en Jelle was knap omdat de sterkste
heer van Eefde in het tweede mixed
speelde. Door deze klinkende overwin-
ning blijft dit team bovenaan staan. 
Eefde - Flash: 0-8

JEUGDTEAM 2 
J2 trad in Dinxperlo aan met Jelle van
Rossum, Sander van Gils, Tamara de
Vries en Caitlin Toker. Jelle won zijn en-
kelspel met moeite: 17-21, 24-22 en 14-
21. Sander ondervond ook flinke tegen-
stand: 19-21, 22-24. Caitlin verloor met
21-4 en 21-11, Tamara verloor ook: 21-11
en 21-15.  

Jelle en Sander wonnen de herendub-
bel waar bij de eerste set erg lang werd
verlengd: 27-25 en 21-15. De dames
dubbel werd verloren met 21-17 en 21-
3. De mix met Jelle en Tamara ging net

verloren: 17-21, 19-21. De mix met San-
der en Caitlin eindigde in 18-21 en 12-
21. Uiteindelijk verloor J2 nipt. Euro -
Flash: 5-3

JEUGDTEAM 3
Afgelopen zaterdag speelde Flash J3
tegen Phido J7 uit Doetinchem. Op-
nieuw was het een spannende wed-
strijd. Wesley Boode won zijn enkel-
spel met 21-11 en 24-22. Dennis Cai
verloor met 8-21 en 13-21. Eline Barge-
man moest in de slotfase van beide
sets net te veel punten inleveren: ze
verloor met 17-21 en 19-21. Lieke ten
Have won vrij makkelijk met 21-10 en
21-5. De heren dubbel ging in drie sets
naar Doetinchem: 9-21, 21-18 en 20-22.
De Dames dubbel werd gemakkelijk
gewonnen door Eline en Lieke: 21-6 en
21-10. Wesley en Eline wonnen hun
dubbel ook makkelijk: 21-10 en 21-13.
Dennis en Lieke lieten de punten ech-
ter weer aan Phido, hoewel het nog
weer erg spannend werd: 10-21, 20-22.
Flash - Phido: 4-4

JEUGDTEAM 4
De benjaminnen van Flash kregen het
flink voor de kiezen. Tegenstander
Varsseveld trad aan met 4 heren en dat
koste de meisjes van Flash wel erg veel
energie. Toch was ook deze wedstrijd
best spannend. Niels Golstein verloor
zijn enkel nipt met 18-21 en 18-21. Ste-
fan te Riele won met 21-19 en 21-10.
Lynn Berenpas verloor in drie sets met
21-15, 9-21 en 12-21. Voor Pauline te
Riele duurde de wedstrijd te lang: ze
verloor ook in drie sets met 22-20, 4-21
en 4-21. Niels en Stefan wonnen in drie
sets: 20-22, 21-12 en 23-21 het heren-
dubbel. Paulien en Lynn verloren hun
damesdubbel met 11-21 en 11-21 .
Niels en Paulien verloren met 10-21 en
13-21. Stefan en Lynn wonnen tenslot-
te nog in drie sets: 21-14, 16-21 en 21-19.
Flash - Varsseveld: 3-5

B a d m i n t o n

Wel hebben we het traject van circa 20
kilometer met ongeveer 1,5 kilometer
ingekrompen om op bepaalde stukjes
grond geen schade aan te richten. Het
jachtgezelschap schatte de medewer-
king van de grondeigenaren naar
waarde in, door na afloop in hotel
Bakker luid voor hun medewerking te
applaudisseren’, aldus een opgeluchte
Tiny Koning. Overigens was het voor
het Jachtcomité Vorden zondagmor-

gen opnieuw vroeg dag. Toen trok het
drietal, na een stevig ontbijt met ba-
con, er opnieuw op uit. Ditmaal om
het traject weer in de oude staat terug
te brengen!

Burgemeester Henk Aalderink was za-
terdagmiddag bij de aanvang van de
jacht bij kasteel Vorden present om
niet alleen de deelnemers in Vorden
c.q. de gemeente Bronckhorst welkom

te heten, maar bovenal om hen ook
een goede jacht toe te wensen. Na zijn
toespraak was het door de jagers eerst
‘petje- af’en vervolgens ‘petje-op’ voor
de eerste burger van Bronckhorst. Ver-
volgens vertrokken de circa 50 ruiters,
waaronder enkele aspirant- jagers (die
het ‘vak’ nog moeten leren) gestoken
in zwarte jassen voor een jacht door
de bosrijke omgeving van Vorden. De
heer J.E. Lichtenvoort Cats fungeerde
tijdens de jacht als Master, Henk Rot-
tinghuis en Boudewijn van Heuveln
waren de Fieldmasters en Gert Lou-
rens de Huntmaster.
De eerste kill werd bij Huize Kiefst-
kamp gehouden, de tweede bij ’t Zelle,
waarna de jacht werd afgeblazen,
waar het ook begon, namelijk bij kas-
teel Vorden.

Dankzij loyale medewerking

grondeigenaren toch slipjacht in Vorden!

De leden van het jachtcomité Vorden (Tiny Koning, Albert Mulderije en
Appie Noordkamp) waren zaterdagmorgen al heel vroeg uit de veren. Har-
de wind en met name de hevige slagregens had het drietal uit de slaap ge-
houden met de alles overheersende vraag ‘kan de slipjacht deze middag
wel doorgaan’? Tiny Koning: ‘We zijn die zaterdagmorgen alle boeren
langs gegaan om te informeren of de paarden wel over de toch wel drassi-
ge grond konden galopperen. Een pak van ons hart dat wij overal positie-
ve reacties kregen.



August Koster wil wat meer gaan ge-
nieten van zijn vrije tijd. De Vordenaar
blijft in de komende periode echter
nog wel zeer nadrukkelijk op de ach-
tergrond actief als adviseur voor het
bedrijf. ,,Ik laat Mevo absoluut niet in
één keer los. Daarvoor waren de laatste
drie decennia te intensief. Geleidelijk
wil ik mijn geesteskindje loslaten.” Au-
gust Koster begon zijn kleinschalige
metaaldraaierij in Vorden. De naamge-
ving van het bedrijf lag voor de hand:
MEVO (MEtaaldraaierij VOrden). In
1999 verhuisde het bedrijf van Vorden
naar Ruurlo. In de bedrijfsnaam is
toen geen verandering gekomen. Kos-
ter: ,,Mevo was van het begin een pak-
kende en herkenbare naam.” Kenmer-
kend voor Mevo is kwaliteit, de ver-
nieuwing en het innovatieve karakter
waardoor producten kunnen worden
geleverd die zich onderscheiden in
prijs en kwaliteit. ,,En dat is mij niet
aan komen waaien. Daar hebben we
met z’n allen hard voor moeten wer-
ken waarbij het ‘thuisfront’ ook een
zeer belangrijke rol heeft gespeeld ”,
zo verklaart de voormalige directeur.
Van oorsprong was Mevo een metaal-
bewerkingbedrijf gespecialiseerd in de
productie van fijnmechanische pro-
ducten. Koster: ,,In de loop van de ja-
ren heeft Mevo zich met zijn onderne-
mingen in Ruurlo en TrenÄ‰in (Slo-
wakije) steeds meer toegelegd op het
vervaardigen van hoogwaardige preci-
sieonderdelen voor de automotive, in-
strumentatie en de medische markt.”
In de hoofdvestiging in Ruurlo zijn
ruim 60 medewerkers werkzaam op
het gebeid van marketing, enginee-
ring, inkoop, administratie, productie
en logistiek. De zelfstandige dochter-
onderneming in Slowakije werd in
1994 opgestart en telt momenteel 42
vaste medewerkers. Koster: ,,Een groot
deel van de productie van Mevo is in-
middels in Slowakije ondergebracht.
De loonkosten zijn in dit land nu een-
maal lager dan in ons land. De sterke
groei in klantenkring en de vraag naar
toegevoegde activiteiten heeft tevens

geleid tot het opzetten van een assem-
blageafdeling in Slowakije voor de me-
dische markt. De nieuwe richting van
Mevo is het verder uitbouwen van deze
activiteiten in zowel Nederland als
daarbuiten en met het toevoegen van
engineering zal de klant een volledige
ondersteuning van zijn productie/as-
semblage proces verkrijgen.” 

BESCHEIDEN
Bij August Koster heeft kwaliteit altijd
hoog in het vaandel gestaan. ,,We zijn
daarin in vele opzichten normbepa-
lend. We zijn daarvoor uitgerust met
de modernste apparatuur. Mede hier-
door is Mevo een gerespecteerde speler
in haar vakgebied zonder ons nu di-
rect op de borst te kloppen. Want dat is
absoluut niet mijn en onze mentali-
teit. Doe maar gewoon is altijd mijn en
ons devies geweest”, zo verklaart Kos-
ter bescheiden. Van oorsprong is Kos-
ter Groenloër van geboorte. Koster
komt van ‘de boer’ en ging een aantal
jaren naar landbouwschool in Bel-
trum. Daarna werd voor een technisch
opleiding gekozen waarvan ruim zes
jaar via avondscholen. Na zijn studie
belandde hij bij Ten Have in Vorden
maar koos vandaar uit voor zelfstan-
digheid. Nu hij de directievoering
heeft overgedragen komt er wat meer
vrije tijd tot Kosters beschikking.
Paardrijden is een hobby die door zijn
drukke beslommeringen de laatste ja-
ren op een laag pitje is komen te staan.
,,Maar die wil ik weer wat meer gaan
activeren bij de Landelijke Rijvereni-
ging De Graafschap in Vorden. Dres-
suur en samengestelde wedstrijden
zijn mijn favoriete disciplines binnen
de paardensport, maar dit laatste laat
ik nu aan anderen over.” 

TOUWTREKKEN
Van een geheel andere orde zijn de
‘paardenkrachten’ die vrijkomen bij
de touwtreksport. Een sport die als
een rode draad door Kosters leven
loopt. Eerst voorzitter van de vereni-
ging en actief als speler aan het touw

bij touwtrekvereniging De Bisons in
Beltrum. Talloze nationale- en inter-
nationale kampioenschappen beho-
ren tot zijn palmares. Later als trainer
van onder meer de Eerbeekse en Hall-
se Touwtrekclub (EHTC) en als bonds-
coach voor de Nederlandse Touwtrek-
kers Bond (NTB). Momenteel maakt hij
voorzitter van de strafcommissie van
de NTB en is Koster voorzitter van de
Stichting Touwtrek Evenementen Bel-
trum (STEB) die op gezette tijden inter-
nationale toernooien organiseert.
,,Dat is ontzettend leuk werk. Oké, de
sport is relatief klein en krijgt in de
media naar mijn mening absoluut on-
voldoende belangstelling. Maar ik kan
mijn ei er in kwijt.” Ook de schaats-
sport is Koster niet vreemd. Hij was
van de partij toen op de Weissensee in
Oostenrijk in 1989 de eerste alternatie-
ve Elfstedentocht werd verreden. Voor
Koster mag er na elf jaar de komende
winter weer een echte ‘Friese tocht’
verreden worden. 

KOESTEREN
Maar eerst ondersteund de Vordenaar
in de komende periode zijn nieuwe
opvolger Paul C. Neumann voor Mevo.
,,In hem heeft Mevo in mijn ogen een
perfecte opvolger gevonden. Neu-
mann brengt een lange ervaring met
zich mee in diverse uiteenlopende on-
dernemingen gericht op de milieu, de-
fensie, luchtvaart en de automotive
markt. Het klikte direct tussen ons. De
zoektocht naar een opvolger ging niet
over één nacht ijs.” De nieuwe direc-
teur is in Indonesië geboren maar ver-
huisde op jonge leeftijd naar Neder-
land. Was voor het ministerie van de-
fensie onder meer werkzaam in Liba-
non en stapte in 1986 over naar het be-
drijfsleven. Neumann was twee jaar
woonachtig in Ierland maar koos er
uiteindelijk voor om weer naar Neder-
land terug te keren om via adviseurs-
en consultfuncties bij Mevo te beland-
den. ,,Ik had in mijn vorige functies al
affiniteit met de branche waarin Mevo
zich begeeft”, zo verklaart de kersver-
se directeur. Neumann zal de lijn en
koers die zijn voorganger hanteerde
binnen Mevo voortzetten. ,,Ik zal mij
richten op het verder uitbouwen van
deze succesvolle onderneming. En
daar betrek ik August Koster zeer na-
drukkelijk bij. Zijn kennis en ervaring
moeten we koesteren.”

Directie wisseling bij Mevo Precision Technology

Oprichter August Koster doet stap terug

Hij begon in oktober 1977 als metaaldraaier in Vorden met een éénmans-
bedrijfje. In dertig jaar groeide onder zijn leiding het bedrijf gestaag uit
tot twee vestigingen met in totaal ruim honderd medewerkers. Sinds en-
kele weken heeft oprichter en directeur August Koster (56) uit Vorden bin-
nen het Ruurlose bedrijf Mevo Precision Technology een stap terug ge-
daan. Koster heeft zijn functie als directeur overgedragen aan Paul C. Nu-
emann (52) uit Hattem.

August Koster (rechts) droeg de directie functie van Mevo recent over aan Paul C. Neumann.

RATTI DAMES CUPA 1 - RATTI 1
Na twee weekenden rust mochten de
ratti dames eindelijk weer aan de bak.
Tegen koploper Cupa beloofde het een
spannende wedstrijd te worden.  Ratti
bleek in de eerste helft niet onder te
doen voor Cupa en kwam goed aan
het voetballen. Mede door aanvulling
van jeugdspeelster Milou Wolsing,
Kim Heuvelink en Frederike Boekelo
stond er een sterk elftal. Ratti creëerde
kansen, maar de voorhoede stond niet
op scherp en zo werd er verzuimd om
Ratti op een voorsprong te zetten. 

Cupa daarentegen werd een enkele
keer gevaarlijk en wist in een tijdsbe-
stek van vijf minuten tot twee keer toe
tot scoren te komen. Twee identieke si-
tuaties waarbij ze de achterhoede van
Ratti te snel af waren zorgde ervoor
dat Ratti in een mum van tijd tegen
een achterstand van 2-0 aankeek. Ratti
liet zich hierdoor niet uit het veld
slaan en pakte de draad weer op. Nog
voor de rust wist spits Gerrie Brum-
melman de schade te verkleinen. Met
een prachtige lob was zij de keepster
van Cupa te slim af. 2-1. Ratti kwam na
de rust goed uit de startblokken. Een
corner van Gerrie Brummelman werd
strak binnen gekopt door Marielle Pe-
ters. 2-2. Ratti bleef druk zetten en de
achterhoede van Cupa had moeite
met de productiviteit die ze te verwer-
ken kregen. Kelly Peters stuurde Ma-
rielle Peters met een dieptepass weg.
Een afstandsschot wat volgde beland-
de perfect in de hoek en bekroonde de
aanval. 2-3. Een verdiende voorsprong
voor Ratti. 
Cupa gaf zich echter niet gewonnen.
Een zuiver buitenspel doelpunt werd
hun toegekend waardoor ze weer in
de race waren. 3-3. Het ging hard te-
gen hard en de vraag was welk team
het meeste lucht in de longen had.
Gerrie Brummelman kwam oog in
oog te staan met de keepster van Cupa.
Het uitkappen kwam niet helemaal
tot zijn recht en het schot werd ge-
blokt. Opkomende speelster Rowena
Peters reageerde alert en schoot als-
nog de voorsprong binnen. 3-4. De
aanvallen gingen hierna over en weer
en wederom wist Cupa de gelijkmaker
binnen te schieten. 4-4. Het balletje
kon in de laatste vijf minuten nog elke
kant op rollen, maar de scheidsrech-
ter vond het genoeg en de punten wer-
den verdeeld. Een wedstrijd met een
zeer goede inzet en de winst was
dichtbij maar met een gelijkspel toch
twee punten afgesnoept van de koplo-
per! Aanstaande zondag thuis tegen
SDZZ.

ZONDAG 4 NOVEMBER 2007,
DIEPENHEIM 1 - RATTI 1
Op een goed bespeelbaar veld begon
Ratti, na de overwinning van vorige
week tegen Halle, met vertrouwen aan
de wedstrijd tegen Diepenheim. Voor
de wedstrijd stonden beide ploegen in
punten precies gelijk.
Ratti begon de wedstrijd met de inten-
tie te winnen en zette de tegenstander
onder druk. Dit resulteerde in de eer-
ste 10 minuten in een veldoverwicht,
zonder uitgespeelde kansen te creë-
ren. Bij een hoekschop van Ratti werd
de bal resoluut naar voren geschoten
door één van de Diepenheimse verde-
digers. De bal viel pardoes achter de
verdediging en met een gelukje kreeg
de linkers spits de bal goed mee waar-
na hij beheerst afrondde. Tegen de ver-
houding in kwam Ratti met 1-0 achter.
De goal was geen aanleiding anders te
spelen en Ratti zette de tegenstander
op eigen helft vast. Een doorbraak van
Michiel Gudde werd door de keeper
van Diepenheim gestuit. De keeper
moest zijn actie met een blessure be-
kopen en werd even later gewisseld.
Eén van de eerste momenten na de
wissel was een vrije trap van verdedi-
ger Sander Roelvink. De bal werd niet
weggewerkt door de Diepenheimse
defensie waarna Ruud Mullink met
een volley in de achttiende minuut ge-
lijk kon maken. Ratti zette meteen
weer druk. In de vijfentwintigste mi-
nuut kwam de bal via een vlotlopende
aanval bij Gijs Klein Heerenbrink die
een goede voorzet afleverde. Het was
opnieuw Ruud Mullink die scoorde,
dit keer met een geplaatste kopbal.
Enkele minuten na de 1-2 kwam Die-
penheim via een fel uitgevoerde coun-
ter op gelijke hoogte. Hierna verander-

Vo e t b a l de het spelbeeld doordat Diepenheim
wat meer initiatief nam, kwam het
duel in evenwicht. Een minuut of tien
voor rust werd een afgeslagen bal van
een meter of twintig door de rechts-
buiten van Diepenheim op doel ge-
schoten. De bal kreeg een rare stuit
mee en draaide vlak voor keeper Her-
bert Rutgers langs het doel in. Na een
goede eerste helft stond Ratti tegen de
verhouding in met 3-2 achter.

Na rust begon Diepenheim feller dan
Ratti. De wedstrijd speelde zich dik
twintig minuten op het middenveld
af, waarbij geen van beide keepers op
de proef gesteld werd. Hierna was het
Diepenheim dat de overhand kreeg.
Ratti was niet bij machte het goede
spel van de eerste helft door te zetten
en creëerde nauwelijks kansen. Om
toch te proberen nog minimaal een
punt mee te nemen, koos trainer Eric
Gijsbers voor een man tegen man ver-
dediging. Ratti had daardoor wel
meer balbezit, maar kon niet gevaar-
lijk worden. Uit één van de scherpe
counters bracht de rechtsbuiten van
Diepenheim de 4-2 eindstand op het
bord. Al met al een goede eerste en
een matige tweede helft van Ratti. Vol-
gende week wacht koploper Klein
Dochteren.

UITSLAGEN 3 NOVEMBER
Ratti A1CD - Grol A2: 5-0
Ratti C1C - Be Quick Z. C2: 2-5
Ratti D1CD - Harfsen D1: 1-2
Ratti F1C - SBC '05 F2: 1-1
Westendorp 3 - Ratti 4 (zat): 3-2
Steenderen B2 - Ratti B1C: 1-1
Hoven De E2 - Ratti E1C: 4-3

UITSLAGEN 4 NOVEMBER
Ratti 2 - Witkampers 5 (zon): 4-3
Ratti 3 - Oeken 4 (zon): 4-3  
Diepenheim 1 - Ratti 1 (zon): 4-2
Cupa DA1 - Ratti DA1 (zon): 4-4

DASH DAMES 1 BLIJFT ONGESLAGEN
Afgelopen zaterdag moesten de dames
van Dash het thuis opnemen tegen
V.C.V uit Varsseveld. Het uitspelende
team kwam goed en enthousiast uit
de startblokken en wist de eerste set
naar zich toe te trekken met 21-25. De
tweede set begon het eerste dames-
team uit Vorden beduidend beter en

nam het al gauw een voorsprong. Het
spel verbeterde en de voorsprong werd
niet meer uit handen gegeven, het
werd een duidelijke overwinning: 25-
13. Ook de derde set wiste de Vordense
dames binnen te halen, nu met 25-20.
Het was nu wel wat spannender en er
moest flink wat strijd worden gele-
verd. In de vierde set nam Luca Vlog-
man aanvallend het voortouw. Nadat
Dash achterstond wisten de dames ka-

rakter te tonen en nog knap terug te
komen. Vooral de harde klappen van
Ilse Limpers gaven de doorslag; de
wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. Het
door Friso Woudstra Architecten bu-
reau  en Strada gesponsorde dames-
team behoudt daarmee de koppositie
in de regiodivisie Oost. In de komende
wedstrijd op 17 november speelt het
eerste team van het acht kastelendorp
de derby tegen D.V.O om 17:30 uur.

D a s h  d a m e s

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Volgende week barst de competitie
weer in alle hevigheid los met wed-
strijden voor alle teams. In de afgelo-
pen week speelde alleen het derde
jeugdteam.

JEUGDTEAM 3
Afgelopen zaterdag speelde Flash J3 te-
gen de koploper Pluumke J3 uit Win-
terswijk. Het werd een spannende
wedstrijd. Wesley Boode begon goed,
maar moest de eerste partij net aan
zijn tegenstander laten: 19-21. Het was
ook lastig spelen tegen een linkshan-
dige speler en ondanks vele lange ral-
ly's ging ook de tweede set naar Win-
terswijk.: 15-21. Eline Bargeman speel-
de als tweede heer, maar moest haar
meerdere erkennen in haar tegenstan-
der. Ze verloor met 11-21 en 10-21. Lie-
ke ten Have won in een spannende
partij de eerste dames enkel: 22-20 en
21-7. Rianne Fokkink verkeek zich
eerst op de techniek van haar tegen-
standster en kwam er in de eerste set
niet aan te pas. Daarna kreeg ze zicht
op de zwakke plekken van haar tegen-
standster en won ze uiteindelijk in
drie sets: 2-21, 21-19 en 21-13. 

Bij de heren dubbel speelde Wesley
Boode samen met Dennis Cai. In het
begin hadden ze het erg moeilijk en
verloren ze de eerste set met 7-21. Het
herstel in de tweede set was nog niet
genoeg voor de winst: 16-21. Lieke ten
Have speelde de damesdubbel met Eli-
ne Bargeman. Dat was een goede com-
binatie. De eerste set wonnen ze na
verlenging : 22-20. In de tweede set
hadden ze winst al onder handbereik
maar gaven een flinke voorsprong nog
uit handen: 20-22. In de derde set stel-
den ze orde op zaken en wonnen die
met 21-4. 

De mix-dubbel met Wesley Boode en
Lieke ten Have ging na een spannende
strijd in drie sets naar de tegenstan-
der: 21-7, 13-21 en 15-21. De tweede
mix dubbel was net zo spannend. Den-
nis Cai en Rianne Fokkink verloren
jammer genoeg in drie sets: 11-21, 21-
15 en 9-21. 

Al met al was een nipte 3-5 nederlaag
tegen koploper 't Pluumke toch een
goed resultaat.

B a d m i n t o n



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

Iets meer dan 100 bezoekers genoten
afgelopen zondagmiddag van het op-
treden van het Sweelinck ensemble.
Vijf jonge talentvolle musici maakten
de hoge verwachtingen, die men van
ze koesterde, volledig waar. Het werd
een middag voor fijnproevers van ka-
mermuziek met prachtige muziek van
Mozart voor de pauze en van Brahms
erna. Het lieflijke, romantische klari-
netkwintet in A KV 581 van Mozart dat
voor velen een zeer bekend stuk is,
kwam schitterend tot zijn recht. Het
klarinetkwintet van Brahms was welis-
waar in de nadagen van zijn leven ge-

schreven, maar klonk krachtig en ro-
buust. In de sfeervol verlichte Orange-
rie waren de klanken die het vijftal
voortbracht, niet alleen een lust voor
het oor, maar deed de feestelijke ruim-
te er voor het oog nog een schepje bo-
venop. Niet alleen het publiek was op-
getogen, hetgeen tot uitdrukking
kwam in een langdurig staand ap-
plaus, maar ook de uitvoerende musi-
ci waren zeer tevreden. Klarinettist Mi-
chael Hesselink, een aanstormend
jong talent, verwoordde de mening
van de anderen:  "Het is fijn om hier te
spelen. Een zaal met een goede akous-

tiek in een mooie omgeving inspireert
je tot een goede prestatie". De groep
treedt regelmatig met elkaar op maar
soleren ook bij grote orkesten. De laat-
ste jaren brachten zij veel tijd door in
het buitenland. Het is een goed op el-
kaar ingespeeld ensemble. Zonder de
anderen tekort te doen was het vooral
de verdienste van de klarinettist dat
dit ensemble zeker terug moet komen
in Ruurlo. De Kunstkring Ruurlo
slaagt er keer op keer in om goede mu-
sici naar Ruurlo te halen. Volgende
voorstelling van de KunstKring is op 24
november a.s. in het Kulturhus. Om
20.00 uur treedt dan de groep Blue
Dew op met het Ierse theater program-
ma "Roasted Barley". Informatie
www.kunstkringruurlo.nl

Romantisch herfstconcert in de Orangerie

Zondagmiddag genoten velen van een romantisch concert in de Orange-
rie te Ruurlo. Daar trad het Sweelinck Ensemble op voor fijnproevers. Een
geslaagd concert wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Misschien heeft u een vraag, een pro-
bleem, of u zoekt een oplossing of een
luisterend oor. Elke maand kunt u van
19.00 tot 20.00 uur terecht bij deskun-
dige raadsleden die klaar zitten om u

met raad en daad bij te staan. Als in-
woner van Bronckhorst telt u mee
voor de VVD! U hoeft u alleen even aan
te melden en naar het gemeentehuis
in Hengelo te komen, wij zorgen voor
de koffie. 
De eerstvolgende datum is dinsdag 20
november a.s. Graag vooraf aanmelden
bij de secretaris, de heer S.J. Roorda,
tel. (0575) 45 17 26.

Voor inwoners van Bronckhorst

Politiek spreekuur VVD
Welke politieke kleur u ook heeft,
u bent van harte welkom op het
maandelijkse spreekuur van de
VVD Bronckhorst.

De Graafschap Dierenartsen, met ves-
tigingen in Zutphen, Vorden, Steende-
ren, Ruurlo en Hengelo, adviseert
daarom eigenaren van honden en kat-
ten nu al te beginnen met een alterna-
tieve vuurwerktherapie. Dat kan met
behulp van een speciale cd. De thera-
pie bestaat uit een medicijn dat angst
vermindert in combinatie met het
heel langzaam laten wennen van
hond of kat aan en het geluid van
vuurwerk. Het trainen van huisdieren
met behulp van de speciale cd is vol-
gens de Graafschap Dierenartsen, ge-
baseerd op het koppelen van iets ple-
zierigs (zoals spelen of eten) aan het la-
waai van vuurwerk. Hierdoor wordt
geprobeerd om huisdieren minder
angstig te laten reageren wanneer er
rond de jaarwisseling vuurwerk wordt
afgestoken. De training neemt dage-
lijks tussen de vijf en vijftien minuten
in beslag. Nadeel om alleen medicij-
nen (tabletten) te gebruiken tijdens de
jaarwisseling is dat deze uitsluitend
als symptoombestrijding werken en

de oorzaak niet wordt aangepakt.
Daardoor zullen deze honden en kat-
ten altijd bang blijven. Deze angst kan
juist ook toenemen met de jaren.

ALGEMENE TIPS
Houdt honden en katten binnen.
Breng je huisdier als het erg bang is
naar een plek waar geen vuurwerk te
zien of te horen is, zoals een pension.
Laat huisdieren zo vroeg mogelijk vóór
en zo laat mogelijk ná het vuurwerk
uit; Vraag eventueel medicatie aan de
dierenarts, maar wees daar voorzichtig
mee. Het dier raakt er versuft door, ter-
wijl de geluidsgevoeligheid juist kan
toenemen; Laat de hond gerust bij u
zitten: steun geven mag best, maar
voorkom troosten. Dat bevestigt de
angst en het dier wordt nog banger. As-
socieer vuurwerk met leuke dingen;
iets lekkers of een spelletje; Het kan
helpen om de muziek binnen harder te
zetten en de gordijnen dicht te doen
als buiten het vuurwerk wordt afgesto-
ken; Is je hond heel bang? Begin zo snel
mogelijk met een vuurwerktraining bij
een erkende gedragstherapeut. Meer
informatie: neem contact op met de
gedragstherapeut van De Graafschap
Dierenartsen (0575) 58 78 80.

De Graafschap Dierenartsen
over vuurwerkangst
Nu de decembermaand voor de
deur staat, begint voor veel huis-
dieren weer de tijd van stress en
angst voor vuurwerk.

De jeugd liep een afstand van 2,5 km
en de Nordic Walkers konden kiezen
uit 7,5 en 12,5 km. Het hoofdnummer,
de veldloop over 7,5 en 15 km bracht
de grootste groep aan de start. Bij de
7,5 km ging de overwinning naar de
Nederlands kampioen op de 1500 m.
Bram Rouwen. Hij bleef zijn clubge-
noot van Hanzesport, Ronald Kleine
Koerkamp, die tweede werd ruim voor.
Op de langste afstand ging de overwin-
ning naar Mark Groeneweg uit Dieren. 

UITSLAGEN
2,5 km jongens
1. Jaro Bellekom Lochem 10.27 min
2. Oscar Greven Zutphen 12.14
3. Jasper Groters Zutphen 12.40

2,5 km Meisjes
1. Karin van Kooij Gorssel 10.29 min
2. Mirthe Overkamp Zutphen 10.52
3. Nynke Dijkstra Zutphen 14.28
7,5 km Veldloop mannen
1. Bram Rouwen Vierakker 24.55 min
2. Ronald kl.Koerkamp Zutphen 26.11
3. Edwin Ruumpol Ruurlo 26.25
7,5 km Veldloop Vrouwen
1. Susan Hesseling Zutphen 32.00 min
2. Wilma Bos Zutphen 33.13
3. Alice ten Velde Deventer 33.15
15 km Veldloop Mannen
1. Mark Groeneweg Dieren 53.37 min
2. Jos Haagen Wehl 55.32
3. Victor Kaal Ruurlo 58.07
15 km Veldloop Vrouwen
1. Esme Moricke Laren (gld) 1.03.54
2. Wilma Fraas Laren(gld) 1.14.53
3. Liesbeth Brinkman Gorssel 1.14.53
7,5 km Nordc Walking
1. Aukje Kruithof Warnsveld 1.17.00
2. Hennie Brokken Zutphen 1.18.20
3. Rinie Machiels Lochem1.18.20
12,5 km Nordic Walking
1. Jan Wendels Zutphen 1.32.37
2. Henk Ellenkamp Baak 1.47.51
3. Ton de Jong Eefde 1.52.20

Nederlands kampioen
Rouwen wint in Vorden
De zondag in Vorden gehouden
Grote Veldloop is door veel deelne-
mers bezocht. Vanaf het Sport en
recreatiecentrum Free-Wheel werd
er gestart voor diverse afstanden.
Bijna 300 hardlopers en Nordic
Walkers genoten van een prachtig
parkoers door de herfstbossen van
het Grote Veld.

Dit in het kader van: "Opdat zij allen
één zijn" (Joh. 17 Vers 21). Een jonge
spreker zal vertellen over zijn bijzon-
dere werk in Israel. Verder is er de mo-

gelijkheid om in een ontspannen sfeer
met elkaar te praten en te zingen. De
middag begint met koffie en thee om
14.30 uur. Afsluiting om 16.30 uur. De
Kapel ligt aan de Kapelweg (een zijweg
van de Wildenborchseweg richting Lo-
chem). 
De organisatie: Evangelisatiecommis-
sie. Bettie Arfman: 55 65 76, Gerrie
Groot Roessink: 55 28 09, Carolien
Brouwer: 55 10 60 en Ria Wijnhoud:
55 24 54 (voor vervoer ).

Ontmoeting in de 
Kapel van de Wildenborch
Evenals vorig jaar organiseert de
Evangelisatiecommissie op zondag
18 november een ontmoetingsmid-
dag speciaal voor Christenen die in
Vorden of omgeving een gemeente
bezoeken. Ook mensen die zich nog
aan het oriënteren zijn. Welkom!
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Hendrik is drok met klein vee,
kniens en allerhand kakelend
spul. Hij is lid van de club. In ons
Bronckhorst spietig veur um dat ze
in Zelhem neet zonne club hebt.
Zelhem was toch de grootste ge-
meente van het Bronckhorst van
vandage. Die paar hoogtij dage in
Vorden, eerst in de Kapel vlakbiej
het kasteel de Wildenborch en
later van de Vogelvrienden in het
Stampertjen. Gelukkig dit jaor gin
Mond en Klauwzeer of Vogelpest
of andere besmettelijke narigheid.
Het belang van de hobby dieren
dat wordt alsmaor groter. Hovulle
geld en tied daor wel in geet zitten?
Het begint al met peerde. Hele klei-
ne paerdjes zo groot as ne’n groten
hond en de allergrootsten, vrogger
afkomstig uut engeland, die ze
gebruukten met de ruiter toer-
nooien. Geweldig wat een enorme
beeste. Ze hebt ze ok wel veur de
bierwagens laoten lopen. Dat bunt
dan ok wel de grootste hobby diers.
Neet veur een gewonen pearde-
boer umme te onderhollen. Koone
veur de hobby, dat begint er ok al
in te kommen. De kleinste koetjes
of die met zonne zwarten of rooien
bant op de rugge, Lakenvelders.
Een heel olderwets soort. De rood-
bonten, Maas Rijn en IJselvee, zo
heten dat ras vrogger, die legt het
langzamerhand af. Kunt neet ge-
makkelijk met kommen. 10 000 kg
melk per jaor dat is erg vulle. De
zwarten die haalt dat met gemak.
En dan allerhande soorten vleis
vee. Ze laot het kalf er biej lopen.
Van olds heten dat vetweiderieje.
Dan most de boer zelf al een betjen
vet wezzen. Maor die komt neet in

de Kapel. Sierkippen in soorten en
maoten. Doeven, maor die bunt
mear biej de vogelvrienden een
poaar dag later in het Dprpscen-
trum. Er geet vulle geld in umme
staon umme de beste te laoten
zeen. Een bekenden name in Zut-
phen, den hef een compleet doe-
ven dorp Postdoeven bunt al heel
lange gebruukt umme belangrieke
boodschappen oaver te brengen.
Samen met kippen, varkens melk-
beeste, peerd, hond, katten, een
tam knien, zult ze wel de oldste
huusdiern wezzen. Witte moeze
en ratten kenden ze vrogger nog
neet. Dat was allenig schadelijk
spul. Dat kon een plaoge wezzen
en het bracht nare zeekten oaver.
Hendrik en ziene Riek bekiekt zich
alles in de Kapel. Vulle kniens,
enorme zwaore mooie diers en ook
sierlijke zwart witte hollandertjes.
Wat hebt ze er as kindre van ge-
noten. Jonge knientjes in het veur-
jaor en jonge poesjes. Wat een
mooi kinder spullegood. Trouwens
wat is er non mooier as alles wat
jong en spuls is? Ze hebt sier-
kippen en vechthanen en hele
zwaore grote vleesrassen. Discus-
sie’s tussen de verschillende eige-
naren ter plekke. Wie de prieze
kreeg? Allicht bunt ze het neet
met mekaar eens. Prachtig dat zo-
wel klein as groot zich zo intensief
bezig hult met deze intensieve
sport. Het is jammer dat andern
zik argert an een hane die kreit en
een knien dat ruk en kanarie’s of
parkieten. Of doeven die op het
dak zit en hun morgenlied zingt.
De leu van tegenswoardig kunt
steeds minder van mekare ver-

dragen. Zuk levend spul is heel wat
anders as olifantjes verzameld of
plastic kikkers of andere vrumde
dinge. Wanneer het dagelijks wark,
umme de kost te verdenen, hef
afgedaon, dan bun iej een gelukkig
mense ai hobby’s hebt. Wat te
denken van alle bekende katten en
honde rassen. Dat bunt wear ande-
re clubs. No mot het wel zo wezzen
dat er met rashonde fokken nog
wel een leuk centjen is te verde-
nen. Iej heurt van prachtige prieze
veur een klein hundjen, ai de ge-
vraogde soort maor hebt. Tegelieke
kan het oew wel is vulle geld kosten.
Wanneer oewn lieven Tippy zien
pootjen bezeert hef, of ‘geholpen’
mot worden. De dierenarts, Tippy
is leups of uuthuuzig, de dokter
hem van zien balletjes afhelpt, of
nog duurder van ziene eierstok-
ken, dan schrik iej wel ai de rekke-
ning kriegt. Ja wat dacht iej, dat
dieren ziekenhuus en hotel an de
Hengelse weg in Vorden met zonne
20 medewerkers, die kriegt iets
mear as het minimum loon. En ze
mot het eerder hebben van dit
soort diers dan van de melkbeeste
en de vlees varkens. Er bunt in ons
Nederland langzamerhand vulle
mear dieren fokkers zonder boer-
derieje as met! Een boerenbedrief
umme as gezin van te leaven dat is
een steeds moeilijker opgaaf. En
het zal allenig nog zeldzamer
worden. Gelukkig dat er nog zo
vulle bunt in ons Bronckhorst die
vulle plezear beleaft an de dier-
holderieje. 

De Baron van Bronckhorst
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Ter gelegenheid van Make a Differen-
ce Day werden de bezoekers aan de
hand van de foto's rondgeleid door het
Steenderen van vóór de jaren 50. De
bezoekers werden door de Steenderen-
se CDA- raadsleden Henk Onstenk en
Anton Huirne en Annie Stapelbroek
uit Zelhem en een aantal CDA vrijwil-

ligers voorzien van koffie met gebak. 
De volle zaal genoot zichtbaar van de
oude foto's en ansichtkaarten van
Steenderen en omgeving, die via een
beamer groot in beeld werden ge-
bracht. Vooral de foto's van het oude-
mannenhuis Elim, dat vroeger op de
plek van de Bongerd stond, en de foto's

van de voormalige openbare school
oogstten veel herkenning. In de pauze
en na afloop werd er druk nagepraat
over "vroeger". 

Leden van de Historische Vereniging
Steenderen waren aanwezig om de op-
en aanmerkingen van de aanwezigen
te noteren. De middag was georgani-
seerd door de PR-commissie van CDA-
Bronckhorst.

Make a Difference Day met CDA Bronckhorst

Afgelopen zaterdagmiddag waren ruim 60 oudere Steenderenaren afge-
komen op de uitnodiging van het CDA-Bronckhorst in Woonzorgcentrum
"de Bongerd" in Steenderen.

De ingrediënten daarvan zijn: een
enorme kerstboom in het centrum
van Vorden, meer dan 5000 lichtjes,
speciale kerstkaarten, persoonlijke
kerstwens, basisscholieren, plaatselij-
ke ondernemers en andere bedrijven
en instellingen. De opbrengst van het
project 'Sterren Stralen' komt volledig
ten goede aan 'mensen in de knel’.
Dichtbij huis, in gemeente Zutphen
en Bronckhorst, zien mensen die het
vanwege huiselijke omstandigheden
moeilijk hebben dit jaar met kerst een
wens in vervulling gaan. En voor een
achtergebleven groep mensen in het
noorden van Ghana verbeteren de eer-
ste levensbehoeften door het creëren
van een watervoorziening. 

STERREN STRALEN
De tijd van Kerst en van Oud en Nieuw
komt er weer aan. Voor velen een tijd
van gezelligheid, huiselijkheid en een
warme sfeer. Van veel zorg en aan-
dacht voor wie ons dierbaar zijn. Maar
soms met wat minder ruimte voor wie
verder van ons af staat. Het bijzondere
initiatief 'Sterren Stralen' speelt hier-
op in. In de maand december straalt
op het Dorpsplein in Vorden een enor-
me kerstboom van ruim 25 meter. Ie-
der die dat wil kan in die boom een
ster laten stralen voor wie hem of haar
dierbaar is. Heel persoonlijk. Heel di-
rect. Om te bedanken voor een gebeur-
tenis uit het afgelopen jaar. Of gewoon
om te laten weten dat er aan hem of
haar wordt gedacht. Iedere persoon
voor wie een lichtje in de boom wordt
aangestoken, krijgt daarvan bericht:
op een speciale kerstkaart met per-
soonlijke kerstwens. 'Sterren Stralen' is
een bijzonder initiatief waar meerde-
re Rotaryclubs in Nederland aan deel-
nemen en waaraan iedere club zijn ei-
gen goede doel verbindt.

GOEDE DOELEN
Ook dit jaar is door de Vordense Rota-
ryclub gekozen voor een doel dichtbij
en een doel veraf. Dichtbij worden spe-
ciale kerstwensen vervuld van mensen
uit de omgeving die in moeilijke om-

standigheden verkeren en veraf wordt
met een uiterst kostenefficiënte en ef-
fectieve hulp voor een achtergebleven
groep mensen in het noorden van
Ghana een erg noodzakelijke water-
voorziening gecreëerd. In 2006, toen
de actie Sterren Stralen voor de eerste
keer werd gehouden, werd voor zo'n
30 kinderen uit het gebied van Tsjer-
nobyl een verblijf van zes weken in
een gezonde omgeving bekostigd.

KAARTEN KOPEN
De kaarten zijn te koop voor € 5. Voor
deze prijs heeft de 'zender' een heel
speciale kaart met en inlegvel en enve-
lop, waarmee hij/zij een dierbare aan-
geeft dat een lichtje brandt in de
boom. Maar tevens steunt men daar-
mee de goed doelen. De kaarten zul-
len te koop worden aangeboden door
de plaatselijke ondernemers in Vor-
den. Zij zijn herkenbaar aan de 'Ster-
ren Stralen'-poster bij de entree van
hun zaak. Bij de diverse gelegenheden
rond de kerstboom (oprichting van de
boom en de kerstmarkt) worden de
kaarten verkocht. De kaart wordt,
eventueel met persoonlijke kerstwens,
naar het opgegeven adres gestuurd.
Ook kunnen kaarten worden besteld
via email: sterrenstralen@planet.nl

DE KERSTBOOM
In de grote kerstboom is plaats voor
5.000 lichtjes. Vijfduizend kerstwen-
sen. Vijf duizend momenten van lief-
de, dank of waardering. De boom staat
symbool voor al die warmte en neemt
in de decembermaand dan ook een
centrale plaats in de Sterren Stralen
actie. Ook wat de plaats betreft: vóór
de ABN Amro bank, een van de spon-
soren,  op het Dorpsplein in Vorden. In
een feestelijke sfeer en hopelijk onder
grote belangstelling zal de boom op
zaterdag 8 december a.s. worden ge-
plaatst en zullen aan het eind van de
middag de eerste lichtjes worden ont-
stoken. De hele dag kan het publiek bij
de boom al kaarten kopen evenals een
bekertje warme chocolademelk.

SPONSORS EN GIFTEN
Het organiseren van dit project is een
kostbare zaak. Inmiddels zijn een aan-
tal bedrijven benaderd om sponsor te
worden. Evenals vorig jaar zijn de eer-
ste reacties positief. De VOV verleent
haar medewerking en een aantal be-
drijven heeft al grote bestellingen van
kaarten geplaatst.

Sterren Stralen voor mensen in Ghana
Rotaryclub Vorden-Zutphen organi-
seert een project voor mensen in de
knel in de omgeving én in Ghana.
Onder het motto 'Sterren Stralen'
organiseert Rotaryclub Vorden-Zut-
phen, net als in 2006, in de maand
december een prachtige kerstactie
voor de gemeente Bronckhorst.

Wij demonstreren u deze avond de di-
verse HotStone massages en de diverse
lichaamspakkingen. De ideale avond
om gezellig met een vriendin, moe-
der, collega of alleen kennis te maken
met deze heerlijke, verzachtende en
ontspannende massage's. 

Uiteraard kunt u deze avond onze
schoonheidsspecialisten ook vragen
stellen over de diverse gezichtsbehan-
delingen die wij u kunnen bieden, al-
lemaal toegesneden op uw eigen per-
soonlijke huidtype. 
Deze avond kunt u ook advies inwin-
nen hoe u uw huid het beste kunt ver-
zorgen tijdens de gure en koude win-
termaanden.

Er zijn deze avond diverse leuke aan-
biedingen en acties, daarnaast is deze
avond het geschikte moment om uw
eerste sinterklaas of kerstinkopen te
doen. De gratis inloopavond begint
om 18:30 uur en duurt tot 22:00 uur. 

U bent van harte welkom. Martine
Hair + Beautysalon, Sint Michiels-
straat 2B, 7255 AP, Hengelo Gld, 0575-
465715. Zie ook de advertentie elders
in dit blad!

Martine Hair 

+ Beautysalon:

21 november a.s. 

Gratis inloopavond!
De schoonheidssalon bij Martine
Hair + Beautysalon is meer dan een
gewone schoonheidssalon. Deze
avond staat de schoonheidssalon
dan ook centraal.

Ze heeft voor al haar denkbare voor-
komende werkzaamheden die ze ver-
richt, zowel 's morgens als 's avonds
laat, de Oorkonde van Verdienste van

de Bond Horeca Nederland met een
zilveren speld overhandigd gekregen. 
Tevens ontving ze nog een mooie bos
bloemen. Van harte proficiat.

Jubilaris bij Hotel Leemreis

Donderdag 1 november jl. was Jenny 'tha Jansen 25 jaar in dienst bij Hotel
Leemreis aan de Spalstraat 40 te Hengelo (Gld.).

V.l.n.r.: de heer Visser, mevrouw Visser, de jubilaris mevrouw Jenny 'tha Jansen en de heer
Visser jr.

Het is een toneelbewerking van de ro-
man van Tolstoi en geeft een mooi
beeld van het leven van de upper ten
in het Rusland van voor de Revolutie.
Allen hebben we genoten van het
prachtige stuk dat werd gespeeld door
Theatergroep De Kern. Het was een

zeer geslaagde avond en de werkgroep
is zeer gelukkig met de keuze voor dit
mooie spel. De tweede Kunstbus van
dit seizoen gaat op 7 december a.s.
naar Sleeping Beauty in de Hanzehof
te Zutphen. De muziek is van Tsjai-
kowski met het ballet van Sint Peters-
burg en het Nationaal Filharmonisch
Orkest van Oekraïne. 

De werkgroep hoopt dat het dan weer
zo'n geslaagde avond zal worden. De
bus is in ieder geval weer vol.

Kunstbus
Gelderland/Hengelo/Steenderen
Zaterdag 20 oktober ging de eerste
Kunstbus van dit seizoen (voor het
4e jaar al) naar de Hanzehof te Zut-
phen, waar we naar Anna Karenina
gingen.
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AANLEIDING
In de programmabegroting 2008-2011
is het College erin geslaagd om de ge-
vraagde extra bezuiniging voor 2008
te realiseren. De bezuinigingtaakstel-
ling was namelijk door de gemeente-
raad verhoogd van ca. € 5 ton naar
ca. € 1 miljoen. Deze geslaagde bezui-
nigingsoperatie werkt vanzelfspre-
kend ook door in het meerjaren-
perspectief 2009-2011. Ook het omzet-
ten van oud beleid in nieuw beleid
wordt in de programmabegroting toe-
gepast. Het CDA heeft aangegeven, dat
alleen na de bezuinigingsactie en de
actie nieuw voor oud een extra ver-
hoging van de ozb bespreekbaar is.
Het College voldoet daaraan.

OZB STANDPUNT
Het CDA vindt een extra verhoging

van de ozb voor bedrijven in 2008 met
10% verdedigbaar, omdat bedrijven re-
gionaal gezien al erg weinig OZB beta-
len. Er sprake van een zogenaamde
scheefgroei: woningen betalen relatief
meer OZB en bedrijven betalen rela-
tief weinig OZB. Dit wordt overigens
ook verder versterkt door het verschil
in waarde-ontwikkeling van de betref-
fende panden. Om die scheefgroei
tegen te gaan is die extra verhoging
acceptabel voor het CDA. 

De verhoging in 2008 is, in de ogen van
het CDA nodig, om in meerjarenper-
spectief te komen tot een positief sal-
do. Ook is die verhoging nodig om en-
kele voorstellen voor nieuw beleid uit
te kunnen voeren. Bovendien loopt de
gemeente een aantal financiele risico's
niet, die niet in de begroting zijn mee-
genomen. Hierbij wordt gedoeld op:
1. de WMO, aangezien dit een open-

einde regeling betreft en
2. het nog vast te stellen accomodatie-

beleid. Accomodaties zijn voor de
leefbaarheid immers heel erg be-
langrijk.

De extra verhoging van de OZB van
10% in 2009 vindt het CDA nu voorba-
rig. Een mogelijke verhoging van de
ozb voor 2009, kan wat het CDA be-
treft, past aan de orde komen bij het
behandelen van de programmabegro-
ting 2009-2012, in het najaar 2008.

CDA Bronckhorst wijst 
verhoging ozb 2009 af
Bij de behandeling van de pro-
grammabegroting 2008-2011 wijst
CDA Bronckhorst de voorgestelde
extra verhoging van 10% van de
OZB in 2009 voor bedrijven (=niet
woningen) af. CDA Bronckhorst is
van mening, dat ondanks dat be-
drijven in Bronckhorst regionaal
relatief weinig OZB betalen, een
verhoging van 2 keer 10% voor
hen een flinke lastenverzwaring
inhoudt. Het is gewenst om terug-
houdend om te gaan met lasten-
verzwaringen.

Het bestuur van de PvdA Bronck-
horst heeft onlangs een enquête
gehouden onder haar leden. De
respons op deze enquête was 50
procent. Uit de enquête zijn een
aantal interessante resultaten ge-
komen. Deze zullen op 20 novem-
ber tijdens een openbare avond
met de leden en ander gelnteres-
seerden uit de gemeente Bronck-
horst worden besproken. 

Een van de belangrijkste resultaten
van de enquête is, dat de leden (en wel-
licht ook anderen) meer en beter wil-
len worden gelnformeerd over kwes-
ties die leven in de lokale politiek. 
Minder belangstelling bestaat er voor
de traditionele ledenvergaderingen.

Ook over dit onderwerp wil het be-
stuur met een ieder die gelnteresseerd
is in de lokale politiek, graag in ge-
sprek. Een belangrijk doel van deze
avond is om een antwoord te formule-
ren op de vraag hoe de discussie en
het debat over thema’s die leven bij de
burgers van Bronckhorst, georgani-
seerd kunnen worden. Het bestuur
van de PvdA Bronckhorst nodigt ieder-
een, ook leden van andere partijen,
PvdA stemmers of ‘zwevende’ kiezers,
van harte uit om op dinsdag 20 no-
vember mee te denken en te praten
over het politiek debat in Bronckhorst!
De gespreksavond vindt plaats op 20
november, aanvang 20.00 uur, in café-
bar-zaal Marktzicht aan de Bleekstraat
3 in Hengelo. Tel. (0575) 46 13 40.

PvdA Bronckhorst 
wil met u in gesprek ...

AANLEIDING
De aanleiding om dit aan te kaarten is
de leegstand van het pand Eikeboom
te Keijenborg, de Engel in Steenderen
en het pand van Aviko in Hoog Keppel.
Deze leegstand van panden leidt tot
veel ergernis van de omwonenden.
Ook kunnen daar onveilige situaties
ontstaan, doordat er mogelijk kinde-
ren in gaan spelen.

OPDRACHT AAN HET COLLEGE
Tijdens de raadsvergadering van 8 no-

vember 2007 bij de behandeling van
de programmabegroting 2008-2011
zal het CDA een motie hierover indien-
den. Daarin verzoekt zij het College
om te onderzoeken welke instrumen-
ten er door de gemeente kunnen wor-
den ingezet om langdurige leegstand
van panden te voorkomen of bestaan-
de reeds langdurig leegstaande pan-
den op te lossen. Indien hieromtrent
mogelijkheden zijn dan dient dat in
beleid te worden vastgelegd en van-
zelfsprekend te worden toegepast. 

Het CDA erkent, dat dit een zeer weer-
barstige materie is, waarbij vele ver-
schillende belangen een rol spelen.
Maar met deze motie wil zij in beeld
gebracht hebben, wat de gemeente er
aan kan doen. Hopelijk zal hierdoor in
de toekomst dit soort situaties minder
gaan voorkomen danwel dat de leeg-
stand minder lang in stand wordt
gehouden.

CDA Bronckhorst pleit voor aanpak
langdurig leegstaande panden
Bij de behandeling van de pro-
grammabegroting 2008-2011 pleit
CDA Bronckhorst voor een onder-
zoek om de langdurige leegstand
van panden aan te pakken. Deze
leegstaande panden leiden o.a.
door de uitstraling tot verpaupe-
ring en tot aantasting van het
woon- en leefklimaat in de onmid-
delijke omgeving.

Enige tijd geleden ontdekten ze dat ze
een passie deelden: 'oude kippenhok-
ken'. Inmiddels zijn ze 2 ochtenden op
zoek gegaan en hebben er nu vijf vast-
gelegd. In Baak, Linde, Vorden, Vierak-
ker en Wichmond. Yke fotografeert de-
tails en Hans met de gedigitaliseerde
Hasselblad het kippenhok in z'n om-
geving.

Kippenhokken zoals die in de jaren 50
in gebruik waren. Van donker gecreo-
soteerde planken of  in de carboline-
um  met witte kozijnen. In het achter-
hoeks gezegd: 'van die zwart'n'. Heel af
en toe staat er ook nog ergens een met
een groen 'jasje'. Hierin hielden de
boeren vroeger hun kippen. Die hok-
ken hoefden toen, op het gemengde
bedrijf, nog niet zo groot te zijn. 

Het lijkt wel alsof in de boerderijtjes
bij de nog bestaande kippenhokken de
oorspronkelijke bewoners nog wonen.
Het lijkt waarschijnlijk dat wanneer
de oude bewoners de boerderij verko-
pen de nieuwe eigenaren de oude ver-
vallen kippenhokken snel zullen slo-
pen. Dit betekent dat die hokken bin-
nen 10 tot 20 jaar grotendeels verdwe-
nen zullen zijn. 

Kopers, particulieren en bedrijven,
gezocht van het fotoboek 'Verdwijnen-
de kippenhokken in de Achterhoek'.
Zij willen van die foto's een mooi foto-
boek maken met foto's van die hokken
in het, merendeels cultuurhistorische,
landschap, van mooie details en zo
mogelijk een portret van de huidige
eigenaar. En zo de kippenhokken voor
het nageslacht bewaren. We denken
dat het boek zo'n 80 pagina's dik gaat
worden waarin we een selectie van de
40 mooiste kippenhokken 'portrette-
ren'. Het zal niet meer dan € 20,00
gaan kosten en in het najaar van 2008
of begin 2009 uitkomen. Maar er moe-
ten wel kopers van zo'n boek zijn. Par-
ticulieren die een enkel exemplaar
zouden willen kopen of bedrijven die
er meer willen afnemen. Misschien
ziet een Achterhoeks bedrijf of instan-
tie hierin een mooi relatiegeschenk.
Voor die bedrijven is het bijvoorbeeld
mogelijk een apart bedrijfseigen ka-
tern mee te drukken en in te binden.
Alles is nog bespreekbaar. Eigenlijk
denken wij dat dit voor bedrijven een
mooie kans is, die met beide handen
zou moeten worden aangegrepen. Ui-
teraard zijn wij bereid dit persoonlijk
toe te komen lichten met fotomateri-

aal. Laat weten of u interesse heeft
door een mail te sturen naar
info@hendriksfotografie.nl of ytrues-
sink@zonnet.nl of bel met Yke Rues-
sink (06) 43 20 76 45. De 1e foto's kunt
u vinden op www.hendriksfotografie.nl
onder 'portfolio' - 'vrijwerk'.

Gezocht: verdwijnende kippenhokken

De Achterhoekse fotografen Yke Ruessink en Hans Hendriks, willen de
karakteristieke kippenhokken in de achterhoek vastleggen. Voordat ze
voorgoed verdwenen zijn. Wie weet er nog één of meer te staan? Geef het
'adres' en zo mogelijk een tel.nr. van de eigenaar en/of een simpel fotootje
door via e-mail: info@hendriksfotografie.nl of ytruessink@zonnet.nl
of bel met Yke Ruessink (06) 43 20 76 45.

AANLEIDING
Dat ouderen graag zo lang mogelijk in
hun vertrouwde omgeving willen blij-
ven wonen, is voor een ieder bekend.
Met de introductie van de WMO wordt
het mogelijk om zelf de benodigde
zorg te organiseren. Uit enkele prak-
tijkgevallen is bekend, dat daarbij de
woning soms te klein is. Ook is het
soms lastig om de gewenste privacy
daarbij te behouden. Recent is bekend
geworden dat zowel provincie Gelder-
land als de Inspectie van VROM in-

stemmen met beleid om de woning
zogenaamd informeel te splitsen in
twee woon-eenheden. Hierbij wordt
bijvoorbeeld de keuken gezamenlijk
gebruikt.

"WONEN EN ZORG OP MAAT"
Het CDA dient een initiatiefvoorstel
om in situaties van sociaal en/of medi-
sche indicaties het mogelijk te maken,
dat de woning met max. 10 % vergroot
mag worden. Dit geldt voor woningen
in het buitengebied. Tevens kan men
daarbij kiezen voor het informeel
splitsen van de woning. Dit laatste kan
ongeacht de wens om de woning te
vergroten. Met het informeel splitsen
van de woning is het mogelijk om de
privacy te waarborgen.

T.a.v. de bebouwde kom dient het CDA
een motie in met vergelijkbare strek-
king. Ook voor de bebouwde kom
dient het mogelijk te worden om een
bijgebouw te veranderen en te gebrui-
ken als aparte wooneenheid. Het ini-
tiatiefvoorstel en motie zullen worden
behandeld in de commissie Beleids-
ontwikkeling van 6 december a.s. en
in de raad van 20 december a.s..

CDA Bronckhorst pleit voor
"wonen en zorg op maat"
Bij de behandeling van de pro-
grammabegroting 2008-2011 pleit
CDA Bronckhorst voor "Wonen en
zorg op maat". Met de invoering
van de WMO door de gemeente
wordt duidelijk, dat het organise-
ren van de benodigde zorg steeds
meer een verantwoordelijkheid is
van de burgers zelf. Keuzevrijheid
staat daarbij centraal. CDA Bronck-
horst is van mening, dat deze nieu-
we ontwikkeling ook vertaald
dient te worden in de ruimtelijke
ordening en in het volkshuisves-
tingsbeleid. Daartoe dient zij een
initiatiefvoorstel en motie in.

Joke Verweerd vertelt over het schrij-
verschap: het ontdekken van de taal,
de ontwikkeling van het talent en het
omgaan met het "anders" zijn in haar
jeugd. Ook komt de vraag aan de orde
of én hoe een Christenschrijver
zijn/haar overtuiging in zijn/haar boe-
ken laat meespelen. Het programma
wordt afgewisseld door korte voor-
drachten, een hoofdstuk uit één van
haar romans en een verhaal uit eigen
werk. De lezing heeft meer het karak-
ter van een ontmoeting tussen schrijf-
ster en het lezerspubliek, dan van
"eenrichtingsverkeer". Zij verzorgt een
boekentafel, zodat men kan zien wat
zij zoal heeft geschreven ( meer dan 25
titels) Zij zal bij aankoop de boeken
signeren. Niemand mag deze bij uit-
stek literaire middag missen. Stel deze
bekende schrijfster niet teleur. Belang-
stellenden zijn van harte welkom!

PCOB kijkt in de keuken
van Joke Verweerd
Op de as. middagbijeenkomst van
de PCOB afdeling Vorden hoopt
mevr. Joke Verweerd uit Deventer
te komen spreken over "Kijken in
de keuken van een schrijfster". De-
ze bijeenkomst zal worden gehou-
den op donderdag 22 november as.
te 14.30 uur in het Stampertje

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

De Limpar roosterschuif is een handbediende 

electrische machine. Hij is speciaal geschikt voor 
het reinigen van stalroosters. Met deze machine 
zorgt u voor: comfort en gezondheid van uw koeien. 

De kans op ziektes (voornamelijk aan de klauwen) 
verkleint u door regelmatig met de Limpar rooster-
schuif de stalroosters te reinigen. Met een schone 

stal laat u uw koeien er verzorgt en gezond uit zien. 
De loopgangen zijn schoon en toegankelijk. U hoeft 
niet meer met zwaar handarbeid de roosters te reini-

gen, daar de Limpar roosterschuif over een rij 
aandrijving beschikt. Bij regelmatig gebruik, enkele 
minuten per dag, houd u een schone stal! 

Roosterschuif SP 92Limpar

Eigenschappen:

• compacte en wendbare bouw.

• krachtige 24 V aandrijving.

• 1- rijsnelheid.

• schuif tijd  ± 1,5 uur.

• laadtijd bij lege accu ± 6 uur.

• totale gewicht machine 90 kg.

• dubbele V-schuif 90 cm.

• complete vrijloop van de wielen.

• duwboom in 3 hoogtes verstelbaar.

• machine vuurverzinkt / RVS.

• grote luchtbanden met tractorprofiel.

• inclusief accu’s en acculader.

• € 1.425,= (excl. BTW) € 1.695,= (incl. BTW)

NIEUW

L.M.B. VORDEN B.V.

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

do. 22 nov: 09.00-18.00 uur
vr. 23 nov: 09.00-21.00 uur
zat. 24 nov: 09.00-21.00 uur
zo. 25 nov: 10.00-16.00 uur

Entree € 2,00 
incl. winterdrankje

Laat u inspireren 
voor de kerst bij

Bloemsierkunst
WIJNBERGEN

Deventerweg 25 - Laren
tel. (0573) 40 12 85

Puur natuurPuur natuur
Volop inspirerende ideeën

MATYSTA BV
LAS- EN CONSTRUCTIEWERK
REPARATIE EN ONDERHOUD

vraagt door toenemende werkzaamheden een

CONSTRUCTIE BANKWERKER m/v
(fulltime)

Ben je in bezit van een VMBO diploma en heb
je interesse, mail dan je brief met een CV bin-
nen 14 dagen na heden naar:

info@truckbouw.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen
met dhr. Herbert Hofman, tel. (0575) 465600 of
06-28557705.

Zelhemseweg 20, 7255 PT  Hengelo Gld.

SERREBOUW

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd

(vergoeding door zorgverzekeraars)

Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’

De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld

Telefoon (0575) 52 64 76

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus. Nieuwe CV-ketel inclusief montage.

Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1750,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VANAF

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

W W W . A M B I A N C E - Z O N W E R I N G . N L

Ambiance Zonwering

Disbergen
Varsselseweg 25

7255 NN Hengelo

10%

Winterblues?
Bezoek dan snel onze showroom en profiteer van de rolluikenactie. 
Als u in november of december een rolluik aanschaft, krijgt u 
10% korting op de aankoopprijs! En rolluiken weren niet alleen 
de winterkou, maar ook ongewenste bezoekers.

Z O N W E R E N E N S F E E R C R E Ë R E N

KO
RTIN

G
!
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Afgelopen week verscheen deel één
van de uitgave voor klarinet. De titel
van de serie is Easy Steps. De complete
methode zal uiteindelijk vier delen
gaan bevatten. In deel één worden,
door middel van een duidelijke uitleg,
oefeningen, spelletjes, bekende liedjes
en medleys stap voor stap de beginse-
len van het klarinetspelen bijgebracht. 

Van alle oefeningen en speelstukjes
staat de begeleiding op twee bijgevoeg-
de cd's. Wat de uitgave zo uniek maakt
is de toevoeging van een bijgeleverde
dvd, waarin alle beginstappen duide-
lijk uiteen worden gezet. Zo kan de be-
ginnende klarinettist/e, maar ook zijn
of haar ouders, zien hoe een klarinet
in elkaar wordt gezet en uit elkaar

wordt gehaald en uit welke onderde-
len deze bestaat. Verder wordt nauw-
keurig maar speels uitleg gegeven over
houding, ademhaling, toonvorming
en onderhoud. 

Een hoofdrol op deze dvd is wegge-
laagd voor de jonge Vordense klarinet-
tist Ruben Boerstoel. Zowel op de dvd
als via foto's op diverse pagina's in het
boek maakt klarinetspelend Europa
via Ruben straks kennis met dit mooie
houten blaasinstrument.

DVD klarinetmethode met Ruben Boerstoel

Vorig jaar is er een nieuwe lesmethode op de markt verschenen voor de
meest voorkomende blaasinstrumenten. De eerste boeken die werden ge-
presenteerd waren voor de trompet en dwarsfluit.

Ruben Boerstoel tijdens de opnames van de dvd 'Easy Steps'; stap voor stap klarinet leren spelen.

Roasted Barley betekent gebrande
gerst. Het is de grondstof die de typi-
sche smaak en kleur geeft aan de na-
tionale Ierse drank: Guinness. De ver-
halen van Roasted Barley gaan over de
geschiedenis van de Ieren, midden ne-
gentiende eeuw, waarin aangrijpende
thema's als ziekte, honger, afscheid en
armoede, als gevolg van de Engelse
uitbuiting, vaste onderdelen waren
van het zware Ierse leven. 

Een bestaan dat ook mooie kanten
kende zoals hechte vriendschap, het
familieleven, zorgzaamheid voor el-
kaar en natuurlijk de rijkdom van de
verhalen en de Ierse muziek. Muziek
die nu alom bekend staat om zijn vro-
lijke tunes en prachtige ballades. 
Blue Dew wil met Roasted Barley ech-
ter ook de donkere, bittere kant van
deze muziek laten horen; Ballades
werden gezongen om uiting te geven
aan ondraaglijk verdriet en er moest
worden gedronken om te kunnen fees-
ten.

Blue Dew bestaat uit muzikanten die
zich al bijna twintig jaar intensief en
met grote gedrevenheid met Ierse folk
en Amerikaanse bluegrass bezig hou-
den. Het is de mix van deze muziek-
stijlen die zo typerend is voor de ont-
wikkeling en de muziek van Blue Dew. 

De groep heeft een repertoire opge-
bouwd dat bestaat uit Iers gezongen
ballades, afgewisseld met jigs en reels,
bluegrasstraditionals en eigen num-
mers. Sinds enkele jaren is de band
vooral in het noordoosten van Neder-
land erg bekend en trekthij overal vol-
le zalen met zijn vertelprogramma's.
In 2006 genoot het publiek in Ruurlo,
in de bomvolle zaal van het Kultur-
hus, van de voorstelling The long Jour-
ney Home.

John Beumer is de schrijver en vertel-
ler met een scherp oog voor de een-
voudige, schrijnende én vrolijke de-
tails van het leven van de Ieren uit de
late jaren van de negentiende- en het

begin van de twintigste eeuw. Hun
zweet, bloed, tranen, de verliefdheden
en verliezen komen levensecht naar
voren in liederen waarmee dit ruige,
schrijnende, maar ook prachtige leven
in beeld wordt gebracht. John doet dit
met een kwinkslag, en met een on-
deugende twinkeling in zijn ogen. Met
dramatische wendingen in het ver-
haal houdt hij de luisteraars volledig
in zijn ban.

Voor het verhaal "De kracht van Idan's
viool" zijn vier muziekstukken ge-
schreven door Marius Klein.
Pim Leutholff zang, bluegrassbanjo,
gitaar en bodhran;
Marius Klein zang, gitaar en Ierse bou-
zouki;
Wendy van Zomeren viool en zang;
John Beumer verteller, zang, contra-
bas en mondharmonica;
Sijtze Malda accordeon, bodhran en
wooden spoons.

Blue Dew trad onder andere op tijdens
bluegrassfestivals als het Big Bearfesti-
val, The European World of Bluegrass
en op internationale folkfestivals. Blue
Dew is meerdere malen naar Ierland
geweest voor optredens in onder ande-
re Galway en Dublin. 

In 2005 was Blue Dew in Polen voor
optredens in Cheremcha en Bialystok.
Van 2002 t/m 2005 organiseerden de
bandleden van Blue Dew zelf een folk-
festival : Blue Dew Folkvillage. Locatie:
Kulturhus, Nieuweweg 5 te Ruurlo.
Datum 24 november 2007. Aanvang:
20.00 uur.

Kaarten zijn te verkrijgen tegen con-
tante betaling bij Groot Jebbink, bloe-
menwinkel en Alex schoenmode, bei-
de in de Dorpsstraat te Ruurlo, via
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl en vanaf
een uur voor aanvang van de voorstel-
ling.

Meer informatie: 0573-452268 
en www.kunstkringruurlo.nl 
www.bluedew.nl

Blue Dew terug in Ruurlo

De Ierse Folkband Blue Dew komt met zijn 2e Ierse Theaterprogramma:
‘Blue Roasted Barley’. Het bestaat uit Ierse verhalen, geschreven en verteld
door John Beumer. De verhalen worden muzikaal omlijst door muzikan-
ten van Blue Dew. Tegelijkertijd worden Ierse landschappen (in de vorm
van aquarellen van de kunstschilder Sijtze Malda) op een scherm gepro-
jecteerd. De combinatie van muziek en beelden is buitengewoon krachtig
en roept een sfeer op, die diep ontroert.

Anno 2007 is het bedrijf uitgegroeid
tot een goedlopend bedrijf met vier
medewerkers en is HelpatHome in de
regio een begrip geworden. De afgelo-
pen jaren is HelpatHome behoorlijk
uit haar jasje gegroeid en was een ver-
huizing noodzakelijk. Het nieuwe on-
derkomen is Hengelo Gld. geworden.
Voor klanten verandert er niets. Het
motto Service aan huis en aan de zaak
blijft van kracht. Maar mocht een pro-
bleem ter plekke niet verholpen kun-
nen worden, dan neemt HelpatHome
de computer mee naar kantoor. Daar
zal het probleem alsnog verholpen
worden en wordt hij zo spoedig moge-
lijk weer teruggebracht naar de klant,
waar hij weer netjes wordt aangeslo-
ten. Het werkgebied blijft voorname-
lijk de gemeente Bronckhorst, maar
daarbuiten kan ook met als maximale
grens Deventer, Winterswijk, 's-Heer-
enberg en Arnhem. Voor de klanten
binnen de gemeente Bronckhorst wor-
den geen voorrijkosten gerekend.
Naast de bekende werkzaamheden als

reparatie, installatie, nieuwe en twee-
dehands levering van computers en
randapparatuur en de aanleg van
ADSL/InternetPlusBellen, heeft Helpa-
tHome in de loop der jaren haar werk-
zaamheden uitgebreid. Dat was moge-
lijk, omdat er nu meerdere mensen
werkzaam zijn en ieder zijn specifieke
kwaliteiten heeft. 

Zo is webdesign, het ontwerpen en/of
aanpassen van websites, een belangrij-
ke tak geworden van HelpatHome. De
websites kunnen uitgerust worden
met een beheerpaneel voor de klant.
Dat houdt in dat de klant zelf tekst
en/of foto's toe kan voegen of kan wij-
zigen, zonder tussenkomst van Helpa-
tHome. Dit is in aanschaf iets duurder,
maar bespaart de klant op lange ter-
mijn veel geld. Maar misschien nog
wel belangrijker is, dat de klant de
website zelf actueel kan houden. Als
aanvulling op deze dienst kan Helpa-
tHome zelf web- en mailhosting aan-
bieden. Het registreren of verhuizen

van domeinnamen valt tevens binnen
deze dienst.

Voor de zakelijke klant heeft Helpa-
tHome nog meer diensten. Dit loopt
uiteen van de aanleg van bekabeling
tot het plaatsen van een compleet net-
werk met Windows- en/of Linuxser-
vers met bijvoorbeeld de mogelijkheid
tot thuiswerken. Maar ook maande-
lijks onderhoud is een veelgevraagde
dienst, zodat het hele computerpark
up-to-date blijft en problemen in een
vroeg stadium al afgevangen kunnen
worden. Doordat de werkzaamheden
van HelpatHome zo divers zijn en ze
zich in de loop der jaren flink hebben
uitgebreid, is er nu plek voor een vijf-
de persoon binnen het bedrijf. Zie
hiervoor de vacature elders in de blad.
Mocht u meer informatie willen over
het bedrijf of wilt u gebruik maken
van onze diensten, neem dan gerust
een kijkje op de website www.helpa-
thome.nl

Telefonisch contact opnemen kan ook
met 0575-465057 (maandag t/m vrij-
dag van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten deze
tijden kunt u, bij geen gehoor, het ant-
woordapparaat inspreken).

"Voor klanten verandert er niets"

HelpatHome blijft groeien en is verhuisd

Jeroen Brummelman is in 2000 met het bedrijf HelpatHome gestart. Des-
tijds waren de werkzaamheden voornamelijk gericht op het repareren,
installeren en leveren van computers en randapparatuur. Zijn motto was
Service aan huis en aan de zaak.

Het team van HelpatHome.

Voor deze prestigieuze prijs worden
over het algemeen internationale fi-
nanciële instellingen genomineerd. In
2006 is de prijs bijvoorbeeld gewon-
nen door Barclays. Dit jaar zijn onder
andere genomineerd: Bear Sterns, Ro-
beco Group, Fortis, ASN bank en Stich-
ting De Periodieke Gift uit Vorden !!.
Deze vreemde eend in de bijt is verle-
den jaar opgericht uit ideële motieven

en heeft een "optimale schenkings-
constructie" ontwikkeld die ervoor
zorgt dat natuurlijke personen via een
fiscale constructie meer gelden kun-
nen besteden aan goede doelen en ker-
kelijke instellingen. Dit is dan ook de
reden dat (voor het eerst) een particu-
liere stichting is genomineerd voor de-
ze prijs. Meer informatie over deze
schenkingsconstructie kan gevonden
worden op de website van deze stich-
ting (www.deperiodiekegift.nl)

13 December wordt in hotel Des Indes
in Den Haag bekendgemaakt aan wie
de prijs is toebedeeld. Voormalig minis-
ter Gerrit Zalm zal de prijs uitreiken.

Stichting uit Bronckhorst genomineerd
Elk kalenderjaar kiest de Financië-
le Telegraaf uit het grote aanbod
van financiële producten een "Fi-
nancieel Product van het jaar". Be-
gin december wordt de winnaar
voor 2007 bekendgemaakt.

PROGRAMMA 18 NOVEMBER
GWVV 1 - Socii 1

OBW 5 - Socii 2
SDZZ 6 - Socii 3

Socii 4 - Voorst 4
Socii 5 - Be Quick Zutphen 6

S o c i i   n i e u w s
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

’t Kraamparadijs
voor moeder, baby en peuter
de Hoven 27 7122 BJ Aalten 
Parkeerplaats De Hoven
tel. 0543 - 476632.
info@babyspeciaalzaak.nl
www.babyspeciaalzaak.nl

Mega Sale!
Zondag 18 november 20% KORTING

op aankoop van een complete babykamer*!
*ledikant, commode, wandrek, kast, m.u.v. aktieprijzen.

Super Sale!
MAXI-COSI AUTOSTOELEN
Cabriofix van € 159,00 voor € 129,00
Tobi van € 269,00 voor € 199,00
Rodi XP van € 149,00 voor € 89,00
Zolang de voorraad strekt. op=op

You are so beautiful
Check out the NEW Wintercollection

Maternity - and Babywear ’07/’08

Sale Sunday
KOOPZONDAG 18 NOVEMBER A.S.

OPEN VAN 11.00 - 17.00 UUR

Oost

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op 

AB Oost Asbestsanering
Voor meer 
informatie of 
een vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

3 GANGEN WILDMENU

€ 38,50
BOSMAN GROENKWEKERIJ
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 88
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE
Diverse percelen van onze kwekerij moeten
leeg. Mooie planten tegen groothandel prijzen.

Mooie planten 
voor hagen

Taxus van 60 cm tot 200 cm v.a. € 3,00
Blauwe haagconifeer
150-175-200 cm v.a. € 7,50

Op zaterdag of na tel. afspraak, zolang de voorraad
strekt grote partijen vroegtijdig bestellen i.v.m. rooiwerk

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE

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



Het motto waarmee deze bevlogen dirigent
door het leven gaat is simpel: ‘Zingen is ge-
zond voor de geest’ zo zegt ze een paar maal
tijdens een kennismakingsgesprek in de Chris-
tus Koningkerk. Een gesprek dat wordt bijge-
woond door Titi Liesker, al 22 jaar de harts-
vriendin van Ans en die haar, zo bleek, ook
door en door kent. ‘Ans Strik is een hele vlotte
vrouw die op pedagogische wijze een koor kan
leiden. Ik vind het leuk om hier in Vorden on-
der haar leiding te zingen’, zo zegt Titi. Zoals
gememoreerd, Ans Strik is geboren en getogen
in Arnhem. Zegt ze: ‘Ik kom uit een hele muzi-

kale familie, vader en moeder en zes kinderen.
Viool, accordeon, gitaar, piano, iedereen bij
ons thuis kon wel een instrument bespelen.
En bovendien konden we ook allemaal zingen.

Mijn vader was heel kerks en net als mijn
broers zeer bewogen met het St. Jans Parochie-
koor, waar overigens mijn broer Jan ook zong.
Wanneer de dienst was afgelopen, daarna veel
gezelligheid bij ons thuis. Eerst bespraken we
met de familie de kerkdienst en dan werd het
de hoogste tijd om met zijn allen muziek te
maken. Ik kijk op die periode in mijn leven

met grote dankbaarheid terug’, zo vertelt een
enthousiaste Ans. Op 22 jarige leeftijd verliet
zij het ouderlijk huis. Ze wilde als secretaresse
bij een chocolateriebedrijf op ‘eigen benen’
gaan staan. Ans: ‘Ik ben toen in Didam gaan
wonen en heb mij daar meteen aangemeld als
lid van het kerkkoor. 
Ik had al pianoles en ben toen ook de studie or-
ganist gaan volgen. Van de toenmalige diri-
gent en kerkmusicus Jan Strik heb ik veel ge-
leerd, niet vermoedende dat ik na het overlij-
den van zijn vrouw, een aantal jaren later met
hem in het huwelijk zou treden’. 
Jan Strik was ook degene die aan Ans vroeg om
tijdens de kerkdiensten in Nieuw Wehl ook
voor de orgelbegeleiding te zorgen. Intussen
was zij in Utrecht ook begonnen met de studie
kerkmuziek.Ans: ‘Het was trouwens in Nieuw
Wehl prettig werken. Het is een plaats van am-
per duizend inwoners, waarvan er ruim hon-
derd lid waren van of een dames- of mannen-
koor, of ze waren lid van het jeugdkoor.
Na afloop van de repetities deden we altijd
spelletjes of hield ik met de jongeren sociale
gesprekken. Met de leden van het mannen-
koor was het na afloop van een dienst meestal
kaarten, ‘een potje ‘zwikken’, zo zegt Ans. Na
Nieuw Wehl werd zij in 1985 ook dirigent bij
het ‘Heiligen Geest Parochiekoor’ uit Doetin-
chem. Daar nam zij ook het kinderkoor onder
haar hoede.Ans: ‘In 1995 overleed mijn man,
hij was toen ook o.m. dirigent van Cantemus
Domino hier. Op verzoek van het bestuur heb
ik een jaar later mijn man in Vorden opge-
volgd. Cantemus Domino is een enthousiast
koor met ook een aantal wat ‘oudere’leden die
overigens nog prachtig bij stem zijn. Toch is
het met oog op de toekomst gewenst dat het
koor met wat jongere leden wordt uitgebreid.
Ik vind het prachtig om mensen te stimuleren
om te gaan zingen. Ik ben wel een strenge diri-
gent, als het koor een bepaald stuk te moeilijk
vindt om te zingen dan zeg ik altijd ‘kom op
mensen volhouden en doorzetten. 
Wanneer ik dan na afloop van een kerkdienst
mensen hoor zeggen dat het een leuke dienst
was, dan is mijn zondag geslaagd. Musiceren
is mijn lust en mijn leven en dat probeer ik
ook op anderen over te brengen. Vrouwen die
in een rouwproces zitten zou ik willen advise-
ren om lid van een zangkoor te worden. Zin-
gen werkt veel verdriet weg en zoals ik al eer-
der aangaf het is gezond voor de geest’, zo zegt
Ans Strik tot slot.

Huldiging op 25 november in Christus Koningkerk

Ans Strik een bevlogen dirigent
van zangkoor Catemus Domino

De in Arnhem geboren Ans Strik (‘ik ben van oorsprong een echt Arnhems meisje hoor’)
is al tien jaar dirigent van het zangkoor Cantemus Domino uit Vorden. Daarnaast diri-
geert zij ook het zangkoor van Sint Pancratius uit s’Heerenberg. Maar bovenal is Ans Strik
een vrouw die al 40 jaar lid is van de Sint Gregorius Vereniging, de overkoepelende orga-
nisatie van koorzangers. Een dergelijk heuglijk feit gaat natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij. Zo zal Ans tijdens een kerkdienst op zondag 25 november in de Christus Koning-
kerk in Vorden gehuldigd worden. ‘Een week eerder gebeurt dat ook in s’Heerenberg, dus
dan weet ik precies wat mij in Vorden te wachten staat’, zo zegt Ans Strik lachend.

Bij het zien van het overzicht van de opdrachten die Jan
Aartsen krijgt valt één ding op. Hij reist de hele wereld
over om bedrijven te decoreren met bloemen, planten en
ander organisch materiaal. Ook is hij betrokken bij diver-
se kampioenschappen (o.a. in Rusland, Polen en Neder-
land) en geeft hij demonstraties, workshops en lezingen
over zijn passie, zijn werk.

WAT MAAKT ZIJN WERK ZO BIJZONDER EN WAT
ZIJN DE UITGANGSPUNTEN DIE HIJ HANTEERT? 
Jan probeert zijn creaties 'duurzaam' te maken. Zijn idee
is dat je er zo lang mogelijk van moet kunnen genieten.
De seizoenen bepalen onder andere welke producten
worden gebruikt. De prachtige kleurencombinaties die
de herfst ons nu biedt zijn zijn favoriet, maar ook ande-
re jaargetijden kennen hun charmes. 
Daarnaast kijkt hij kritisch naar de trends in de verschil-
lende landen. Trends zijn altijd tijdelijk en kunnen een
'verplichting' worden waar hij niet van houdt. Ze kunnen
leiden tot uniformiteit en de producten verliezen zo hun
unieke charme. De juiste 'spanning' in een decoratie
moet niet verkregen worden door overvloed en buitenis-
sigheid maar door een zorgvuldige selectie van materia-
len en vormen. Zijn motto is dan ook : Using less to ma-
ke more.

Meer informatie over (minimale) kosten, tijd en reserve-
ring kunt u krijgen bij de bibliotheek. Of kijk op www.bi-
bliotheekwestachterhoek.nl onder Vorden. Donateurs
krijgen korting.

Lezing door Jan Aartsen

het leven als free-lance bloembinder
De Stichting Vrienden van de Bibliotheek Vorden
heeft weer een speciale avond georganiseerd. Dit-
maal over 'bloemdecoraties' in bedrijven. Jan Aart-
sen uit Vorden heeft ruim 30 jaar ervaring met het
decoreren van bedrijven en heeft in zijn vakgebied
vele prijzen gewonnen. Op donderdag 22 november
komt hij in de bibliotheek over zijn boeiende en
veelzijdige vak een lezing houden.

In het zevende en laatste deel van de serie, Harry Potter
en de Relieken van de dood, onthult schrijfster J.K.Row-
ling eindelijk de antwoorden op de laatste vragen waar
miljoenen fans al zo lang op zitten te wachten. 

Is Perkamentus echt gestorven? Aan wiens zijde staat
Severus Sneep? En is Harry Potter in staat de zware taak
te volbrengen om alle overgebleven Gruzielementen van
Jeweetwel op te sporen en te vernietigen? Vanaf 17 no-
vember a.s. kun je op alle vragen een antwoord krijgen,
vanaf 00.01 bij de Bruna in Vorden.

Kom naar de nachtopening bij de Bruna!

Harry Potter en de
Relieken van de dood
In de nacht van 16 op 17 november staat niet alleen
de tovenaarswereld, maar ook de dreuzelwereld op
zijn kop. Want dan verschijnt het allerlaatste deel
van de Harry Potter reeks. Speciaal voor deze gran-
dioze finale heeft de Bruna dan de winkel open.

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

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer
en vestigingen die de praktijk

 aansturen. Lid OSB en ISO-
                                    gecertificeerd.

Voor een pand in Vorden zijn wij op zoek naar
personeel voor in de avonduren.

Reacties tijdens kantooruren;
DJM Bedrijfsdiensten Deventer
Telefoon: 0570-606077



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

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 Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 46, 13 november 2007

Op 8 november jl. vergaderde de gemeenteraad
in de raadzaal van het gemeentehuis. Het
onderwerp dat de meeste tijd in beslag nam, was
de discussie over de gemeentelijke begroting
2008. Voordat dit aan de orde kwam, stonden
eerst twee voorstellen over nieuwbouwplan 'De
Kwekerij' in Hengelo op stapel. De raad stemde in
met de vaststelling van het bestemmingsplan
voor de bouw van 200 woningen (waaronder
verschillende starterswoningen) aan de rand 
van Hengelo. De fracties gaven aan het algemeen
belang van de bouw te laten prevaleren boven het
belang van de meubelfabriek die nu nog enkele
gronden in het plangebied bezit. Maar wel veel
belang te hechten aan het naar behoren regelen
van het verplaatsen van dit bedrijf, dat voor
Bronckhorst aardig wat werkgelegenheid biedt.
De gemeente is hierover in overleg met de
meubelfabriek. Ook met het tweede voorstel over
'De Kwekerij', te weten de bestendiging van het
voorkeursrecht voor het plangebied, ging de raad
unaniem akkoord. Hiermee geldt voor een aantal
eigenaren van panden in het plangebied dat zij
als zij hun onroerende zaak willen verkopen dit
eerst te koop moeten aanbieden aan de
gemeente.

Begroting
De begrotingsbehandeling begon met een korte
presentatie van de raadsfracties waarin zij hun
algemene beschouwingen (zoals gepubliceerd in
het Contact van 30 oktober jl.) nog eens beknopt
weergaven. Het CDA complimenteerde wethouder
Boers van financiën met de positieve begroting.
De fractie gaf aan het goed te vinden dat rekening
gehouden wordt met moeilijke tijden die komen.
Zo zijn de kosten van de Wmo onzeker en kost de
nieuwbouw van scholen veel geld de komende
jaren. Zij vroegen via een gezamenlijke motie met
de PvdA aandacht voor het voorkomen van
leegstand van panden. Panden die lang leegstaan
verpauperen en zorgen voor aantasting van de
leefbaarheid in de dorpen.

Ook de PvdA was er trots op dat Bronckhorst met
een positieve begroting wist te komen. Veel van
wat in het raadsprogramma (de plannen van de
coalitie voor hun bestuursperiode) staat, is
gerealiseerd en waar mogelijk maakt de
gemeente interactief beleid door met betrokken
inwoners en instanties te overleggen. Aandachts-
punten voor de PvdA zijn de subsidieverordening
(die voor veel verenigingen een belangrijke in-
komstenbron vormt), de werking van de
kringloopbedrijven en de onzekere kosten van
onder meer de Wmo. Ook vroeg de partij via een
motie extra aandacht voor het jeugdwerk, met
name voor het contact met jongeren die niet zijn
aangesloten bij een club of vereniging.

De VVD geeft aan dat de begroting wel sluitend is,
maar dat b en w te weinig concreet aangeven hoe
de bedrijfsvoering in de gemeente gaat. Zij geven
aan daardoor geen goed inzicht te hebben in de
inkomsten en uitgaven van de gemeente. Dit
maakt dat geen gefundeerde keuzes gemaakt
kunnen worden voor het uitvoeren van allerlei

plannen en het op peil houden van voorzieningen.
De fractie diende een motie in om b en w te vragen
om met beheers- en onderhoudsplannen, een
nota reserves en voorzieningen en een risico-
analyse naar de raad te komen om daarmee beter
inzicht in de bedrijfsvoering van het ambtelijk
apparaat te krijgen.

Ook GroenLinks gaf aan tevreden te zijn over het
resultaat dat de wethouder van financiën in zijn
begroting liet zien. De fractie vindt aandacht voor
milieu, landschap en de verhouding tussen de
gemeente en haar inwoners belangrijk.
GroenLinks wil energiebesparende maatregelen
stimuleren en vindt het dan ook een goede zaak
dat hiervoor aandacht is bij de bouw van het
nieuwe gemeentehuis. De fractie vraagt b en w
tevens de mogelijkheden te bekijken voor
energiezuinige openbare verlichting. GroenLinks
uitte enige bezorgdheid over dienstverlening 
van de gemeente aangaande onder meer de
toekomstvisie op het stadje Bronkhorst en ont-
wikkelingen rond de motorraces op circuit De
Varsselring in Hengelo. De fractie vindt dat de
gemeente de belangen van bewoners zwaar moet
wegen.

D66 was ook tevreden met het positieve resultaat
van de begroting. Enkele speerpunten voor de
fractie zijn interactie tussen de gemeente en haar
inwoners, cultuur, de mogelijkheden die Europa
biedt en digitale dienstverlening door de
gemeente. De contacten met de dorpsraden
moeten veel aandacht hebben. D66 is blij dat de
gemeente extra in gaat zetten op het verkrijgen
van subsidies van het rijk en Europa. Cultuur
verdient volgens de fractie speciale aandacht
omdat het goed is voor educatie, recreatie/
toerisme en leefbaarheid. De fractie diende een
motie in om b en w te vragen een culturele
commissie in te stellen die haar adviseert bij het
voorbereiden en uitvoeren van cultuurbeleid. Ook
diende D66 amendementen in met de opdracht
aan b en w ervoor te zorgen dat de opbrengst van
de OZB voor eigenaren van woningen in 2008
gelijk is aan de oorspronkelijk geraamde
opbrengst van 2007 en de OZB opbrengst voor
niet-woningen in 2008 met 5% verhoogd wordt 
(b en w stelt in de begroting een verhoging van
10% voor).

Uitkomsten
Na het debat over de begroting stemden de raads-
fracties in met de voorliggende begroting en
meerjarenbegroting. Alleen de VVD gaf met een

stemverklaring aan in te stemmen met de
begroting omdat deze sluitend is, maar tegen 
de voorgestelde OZB verhoging te zijn.

De beide amendementen van D66 over de OZB zijn
verworpen door CDA, PvdA, GroenLinks en de
VVD. De motie over het instellen van een culturele
commissie haalde het ook niet. Naast D66
stemden de VVD en GroenLinks voor. PvdA en CDA
zijn tegen. Zij zijn het eens met wethouder van
cultuur Glasbergen die aangaf dat de gemeente
nog moet beginnen aan de opzet van het nieuwe
cultuurbeleid en dat b en w eerst willen bekijken
hoe zij dit willen gaan doen en wie zij daar op
welke manier bij willen betrekken. De oprichting
van een culturele commissie zou teveel op de
zaken vooruitlopen.

De gezamenlijke motie van CDA en PvdA over 
het voorkomen van leegstand van panden werd
aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. Met de
motie wordt b en w gevraagd te onderzoeken
welke instrumenten de gemeente kan inzetten om
langdurige leegstand van panden te voorkomen
en bestaande situaties op te lossen. Hierover zou
ook een richtlijn moeten komen.

De motie van de VVD over de bedrijfsvoering
haalde het niet. Alleen de VVD stemde hiervoor.
De overige fracties waren tegen.

De motie van de PvdA over het jeugdwerk werd
aangenomen. Alleen GroenLinks stemde niet in.
In de motie wordt b en w gevraagd in het eerste
kwartaal van 2008 met de raad te bespreken hoe
zij denken via het jeugdbeleid jongeren te
bereiken die niet zo gemakkelijk voor zichzelf
opkomen, jongerenparticipatie te ondersteunen
en groepen die op straat rondhangen te activeren.
Indien nodig moet hier extra geld voor
beschikbaar komen.

Tot slot
Voor alle informatie over de onderwerpen die
besproken zijn tijdens deze begrotingsverga-
dering verwijzen wij u naar de website van de
gemeente (onder gemeente/raad en commissies).
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is
op 22 november 2007. Aanvang 20.00 uur.

Raadsfracties stemmen in met begroting 2008

De kapel, midden in het stadje Bronkhorst.

Kunst in Hengelo Gld.

De gemeente heft OZB van eigenaren en gebruikers van

niet-woningen, zoals winkels.



Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst op 
7 januari 2008 in hotel De Gouden
Karper in Hummelo worden de
kampioenen van 2007 gehuldigd. Als
u een persoon of een club kent die
het afgelopen jaar kampioen
geworden is op sportief of cultureel
gebied, dan kunt u dit tot 
7 december a.s. aan de gemeente
doorgeven. De huldiging van de
kampioenen is een blijk van

waardering van de gemeente en
haar inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen.

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

eerste prijs behaald tijdens een

nationaal kampioenschap
• de persoon of club heeft een

eerste, tweede of derde prijs
behaald tijdens een Europees of
wereldkampioenschap

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

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

Wilt u enkele (digitale) foto's of (nog
leuker) een filmpje van de persoon
of groep/club tijdens beoefening van
de sport bij de aanmelding voegen?
De foto's/film worden gebruikt
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Heeft
u hier vragen over, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.
Een aanmeldingsformulier treft u
hierbij aan en is ook verkrijgbaar bij
de balies van het gemeentekantoor
en van het gemeentehuis en via de
gemeente website uit te printen. 
U kunt het formulier met bijlagen 
tot vrijdag 7 december a.s. naar 
de gemeente sturen (geen post-
zegel nodig), afgeven, of de
gegevens mailen naar 
m.ankone@Bronckhorst.nl.

Aanmelden van Bronckhorster kampioenen
Voor feestelijke huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie

De kampioenen van 2006.

De monumentencommissie
vergadert op 21 november 2007 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

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

Monumentencommissie

Eind november organiseert de
gemeente een bijeenkomst om met
genodigden (evenementenorgani-
saties, kermis- en schutterij-
commissies, dorpsbelangenorgani-

saties, leden Toeristisch Recreatief
Overleg Bronckhorst en de oranje-
en 4 mei comité's in Bronckhorst)
hun ervaringen met de gemeente
door te spreken bij onder meer het
organiseren van evenementen.
Aanleiding is het evenementen- en
festiviteitenbeleid en de regels voor
tijdelijke reclame-uitingen die de
gemeente medio dit jaar vaststelde.

Inzien stukken
Genodigden die hierover meer
willen lezen kunnen terecht op de
website van de gemeente onder:
www.bronckhorst.nl � infobalie �
diensten en producten �
evenementenvergunning.

Bijeenkomst over evenementenbeleid
gemeente

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigin-
gen, scholen, stichtingen,
bedrijven en instellingen in
Bronckhorst. In april 2008
gaat de gemeente weer een
'up to date' gids huis aan
huis verspreiden. Deze
gids moet voor het eerst
twee jaar meegaan
(gemeentegids
Bronckhorst
2008/2009). We
maken de
gemeentegids
net zoals vorig
jaar samen met specialist
FMR-producties uit Den Helder.

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
advertentiemogelijkheden. U kunt
hiervoor zelf ook contact opnemen
met FMR-producties via tel. (0223)
66 14 25.

Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden opge-
nomen, worden eind dit jaar/begin
volgend jaar benaderd door FMR.
Als u wijzigingen of aanvullingen

hebt op de (adres)gegevens die van
uw instantie/vereniging in de huidige

gemeentegids staan, dan kunt u
deze nu al wel vast

opsturen naar
FMR-
produc-

ties,
Postbus 23,

1780 AA Den
Helder, 

o.v.v.
Gemeentegids

Bronckhorst
2008/2009. 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, bijvoorbeeld
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden.

Naast de gedrukte gids staat op de
gemeentelijke website (www.bronck-
horst.nl) ook een digitale gemeente-
gids met de actuele adressen van
verenigingen en instanties. Deze
wordt zeer regelmatig bijgewerkt.
Als uw vereniging eind 2008 een
nieuwe secretaris krijgt of u verhuist
met uw organisatie, dan kunt u
hierin de actuele gegevens laten
opnemen (gratis, door dit door te
geven aan FMR).

Gemeente komt in april 2008 met
nieuwe gemeentegids
Geef wijzigingen tijdig door!



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. 

Brandweer Bronckhorst vraagt: medicinale zuurstof in
huis?
Heeft u medicinale zuurstof in huis of is dit binnenkort het geval, dan vragen wij u dit te melden bij de
brandweer. Dit is van belang om in geval van een calamiteit te kunnen inschatten welke extra risico's
hulpverleners lopen. De veiligheid van die hulpverleners is daarmee dus gediend. Voor het aan- of 
afmelden van medicinale zuurstof kunt u contact opnemen met de gemeente, de heer H.Hoftiezer, 
tel. (0575) 75 02 21.

Raadsvergadering 
22 november 2007
Op 22 november a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Regio Achterhoek scherper aan

de wind
Doorgeschoven agendapunt van
de vergadering van 25 oktober
2007.

• Tweede voortgangsreportage
Doorgeschoven agendapunt van
de vergadering van 25 oktober
2007.

• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2006 
Koningsweg 1, Hengelo Gld.'

Voorgesteld wordt dit
bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen, in die zin dat de
maximale goothoogte voor het
nieuwe woongebouw wordt
gewijzigd in 3m.

• Bestemmingsplan 'Autobedrijf
Groot Jebbink, Vorden'
B en w vragen de raad dit
bestemmingsplan voor de
uitbreiding van de garage
ongewijzigd vast te stellen.

• Subsidieverzoek stichting de
Wildenborchse Kapel
Onder voorwaarde dat de
provincie mede subsidieert, wil 
de gemeente 50.000 euro
beschikbaar stellen voor de
verbouw van dorpshuis de
Wildenborchse Kapel in Vorden.
Het is een centrale ontmoetings-
plaats voor inwoners en het

onderkomen van verschillende
verenigingen. Het gebouw levert
een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid in het buurtschap.

• Verkorte onteigening plan 
'De Kwekerij, Hengelo Gld.'
De gemeente heeft voor de bouw
van de woningen op het
bestemmingsplan 'De Kwekerij
Hengelo Gld.' gronden nodig,
deze zijn nog niet allemaal in het
bezit van de gemeente. De
onderhandelingen met de
eigenaren van de gronden hebben
er nog niet toe geleid dat zij deze
wilden verkopen. Omdat het
bestemmingsplan 'De Kwekerij'
in de naaste toekomst noodzake-
lijk is, wordt de raad voorgesteld
om over te gaan tot onteigening
van de benodigde vier percelen.

• Keuzenotitie woonvisie en
woonbehoefteonderzoek
B en w presenteren de raad de
uitkomsten van het onlangs
gehouden woonbehoefte-
onderzoek en willen met hen in
discussie over hun ervaringen,
evenals gezamenlijk kaders
stellen voor het nieuwe beleid 
dat nu opgesteld gaat worden.
Bijvoorbeeld moet besloten
worden over hoe de verdeling van
woningbouw over de kernen moet
gebeuren, de behoefte aan 
woonzorgcomplexen, het

stimuleren van energiebesparen-
de maatregelen in huizen etc.

• Regionaal beleidskader en 
-plan Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg

• Regiocontract Achterhoek 
2008-2011

• Wijziging bouwverordening
• Verordening Brandweerrechten

Bronckhorst 2008
Deze verordening gaat over het in
rekening brengen van kosten van
bepaalde dienstverlening die de
brandweer verricht. Het gaat
hierbij niet om het uitvoeren van
de wettelijke taken, maar om
zaken als onderhoud aan
ademluchtapparatuur aan
derden, het oplossen van
bepaalde gevaarlijke situaties
veroorzaakt door bedrijven
(bijvoorbeeld wegvervuiling) etc.

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

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet
bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen

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

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, snertwandeltocht met diverse afstanden, 12 januari 2008 van 09.00 tot 16.30 uur,

wandelvereniging Y.M.C.A.
• Hengelo Gld., muziekfestijn tijdens de kermis, 11 en 12 juli van 18.00 tot 01.30 uur, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 en 12 juli 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, partycentrum
Langeler

• Hengelo Gld., huis aan huis verkoop van loten, 22 december 2007, jeugdbestuur V. en AV Pax
• Keijenborg, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2008 van 01.00 tot 05.00 uur, dorpshuis De Horst
• Olburgen, Olburgseweg 7, Drank- en Horecavergunning voor een horeca- en slijtersbedrijf,

mevr. M.W.Th. Steintjes-Brugman.
• Steenderen, Molenkolkweg, bruiloft met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 

10 mei 2008 van 12.00 tot 01.30 uur, de heer T. Berends
• Gebied Hummelo en Keppel, plaatsen van vijf kerstbomen in de kernen, 11 t/m 28 december

2007, ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt
• Vorden, Dorpsstraat 34, plaatsen van een steiger van 7 januari tot 12 april 2008, ten Brinke

Bouw.
• Vorden, innemen van een standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks op zaterdagen, 

1 januari t/m 31 december 2008, mevr. T.P. Nguyen-Hoang
• Wichmond en omgeving, 24-uurs wandelevenement voor K.W.F., parkeerverbod Lankhorster-

straat, 14 juni vanaf 15.00 uur tot 15 juni 15.00 uur, verkoop loten, 1 januari t/m 15 juni 2008,
SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 't Witte Paard, 1 januari
t/m 31 december 2008, C.R. van Baardwijk

• Zelhem, afsluiten gedeelte Groen van Prinstererstraat i.v.m. techniekdag, 28 mei 2008 van
07.30 tot 14.00 uur, basisschool Jan Ligthart

• Zelhem, Bergstraat/Magnoliaweg, optreden als straatmuzikant, 2x per week t/m 31 januari
2008, Sasho Sashev Iliev

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
• Halle, Tarwestraat 9, bouw woning met garage
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 10, plaatsen combi dakkapel op het achterdakvlak
• Vorden, Galgengoorweg 19a, bouwen kapschuur/tuinberging
• Wichmond, Polweg 9, plaatsen bergingsruimte

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Hesselinkdijk 2, vrijstelling bouwen loods en wegens overschrijden in

bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan oppervlak aan bebouwing (excl. woning);
artikel 7, lid 3a, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'; artikel 17, lid 1 onder 2

Het bouwplan (ontwerpbesluit) ligt vanaf 15 november t/m 12 december 2007 tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Wildenborchseweg 11, voor het uitbreiden van een woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, voor de gedeeltelijke verbouw van een schuur voor woondoelein-

den, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'
• Drempt, Tellingstraat 7, voor de verbouw en uitbreiding van een schuur als kas en verkoop-

ruimte als onderdeel van een wijnboerderij, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken (artikel 19, lid 1 en lid 2)
liggen van 15 november t/m 26 december 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Kijk voor de laatste informatie
regelmatig op www.bronckhorst.nl.
Maar natuurlijk publiceren we op
deze gemeentepagina's ook over de
vorderingen rond de bouw van het
nieuwe gemeentehuis, van waaruit
we u vanaf 2010 van dienst zullen
zijn.

Wilt u alles weten
over de bouw van
het nieuwe
gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw



Openbare bekendmakingen - vervolg

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de voorgenomen vrijstellingen in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, 
tel. (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de betreffende afdelingen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 8 november 2007:
• Halle, Dorpsplein, kerstmarkt en plaatsen kerstboom, 16 december 2007 van 10.00 tot 

22.00 uur, cafetaria De Woage
• Hengelo Gld. en omgeving, mountainbiketocht, 16 december 2007 van 09.00 tot 14.00 uur, 

T.C. Keiaosers
• Hengelo Gld., sportherberg De Veldhoek, Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning voor

twee kansspelautomaten en één behendigheidsautomaat in 2008, J.H. Buchter
• Laag-Keppel, Sinterklaasintocht, 24 november 2007 van 14.00 tot 16.00 uur, Sinterklaascomité
• Vorden, Nieuwstad, manifestatie VMBO-YES voor genodigden, tijdelijke gebruiksvergunning,

22 november van 09.00 tot 19.30 uur en 23 november 2007 van 09.00 tot 16.00 uur, Ulenhof
College 't Beeckland

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 2 november 2007:
• Vierakker, Kapelweg 4, plaatsen veranda
• Vorden, Prins Berhardweg 7, vervangend bouwen garage
Verzonden op 7 november 2007:
• Hengelo Gld., Banninkstraat 50, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50,

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

• Hengelo Gld., Zelledijk 6, bouwen erker

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 2 november 2007:
• Toldijk, Hoogstraat 16a, vergroten woning
Verzonden op 6 november 2007:
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 5, bouwen vrijstaande woning en bijgebouw, verleend met

vrijstellingen op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 7 november 2007:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, vergroten woning
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 8, vergroten werktuigenloods, verleend met toepassing van artikel

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

• Hummelo, Keppelseweg 20, veranderen en vergroten woning, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19, lid 3 en artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Olburgen, Olburgseweg 31, bouwen ligboxenstal
• Steenderen, Eekstraat 3, veranderen schuur tot logiesverblijf
• Vorden, Ruurloseweg 108, bouwen bergruimte met overkapping
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 9, veranderen woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 8 november 2007:
• Drempt, Veldweg 1, vernieuwen schuur

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 2 november 2007:
• Zelhem, Blekweg 2a, veranderen woning
Verzonden op 5 november 2007:
• Halle, Dorpsstraat 2, veranderen en vergroten garagebedrijf

Sloopvergunningen
Verzonden op 7 november 2007:
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 21, slopen dakbeschot, komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33, slopen asbestonderdelen van de pastorie
Verzonden op 8 november 2007:
• Vorden, Enkweg 1, geheel slopen loods

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 7 november 2007:
• Zelhem, aan Karjan Horeca B.V. is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horeca-

bedrijf in de inrichting Stationsstraat 2

Kapvergunningen
Verzonden op 31 oktober 2007 (rectificatie):
• Vorden, begraafplaats, vellen van 63 are diverse bomen (onder andere grove den, eik, larix,

en berk), herplant verplicht: volgens nader uit te werken beplantingsplan
Verzonden op 7 november 2007:
• Laag-Keppel, Rijksweg 59, vellen van één Amerikaanse eik, geen herplantplicht
• Vorden, het Jebbink 9d, vellen van één haagbeuk, herplant verplicht: één boom naar keuze
Verzonden op 8 november 2007:
• Baak, Vrendenbargsedijk 4, vellen van twee essen, herplant verplicht: één notenboom
• Hengelo Gld., Banninkstraat 28, vellen van één populier, geen herplantplicht
• Vorden, Dorpsstraat tegenover nummer 8, vellen van één kastanjeboom, noodkap, geen

herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 6 november 2007:
• Rha, Prinsenmaatweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Baak, Schooldijk 4, voor verbranding nabij de Bonte Koeweg
• Keijenborg, Remmelinkdijk 10, voor verbranding nabij dit perceel
Verzonden op 13 november 2007:
• Halle, Potronsdijk 5a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Wiekenweg 9, voor verbranding nabij de Heijinkweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de kerstmarkt op 16 december 2007 is de Kerkstraat, tussen de Dorpsstraat en

de Roggestraat, van 10.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

• Laag-Keppel, tijdens de Sinterklaasintocht op 24 november 2007 is de Dorpsstraat van 
14.00 tot 14.50 uur en van 15.30 tot 15.50 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Wehlsedijk, Eldrikse-
weg, IJsselweg en Jonker Emilweg.

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter 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.

Verleende vergunningen

• Wichmond, in verband met asfaltwerkzaamheden zijn van 19 t/m 23 november 2007, of zoveel
langer of korter als nodig is, de kruispunten Baakseweg/Riethuisweg en Baakseweg/
Hackforterweg afgesloten. Helaas kunnen wij soms niet exact de periode van afsluiting
aangeven, omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen
vertragen of versnellen (bijvoorbeeld weersomstandigheden).

Wegwerkzaamheden

Vastgesteld paraplubestemmingsplan 'Prostitutie 2007 Zelhem en deel
Hengelo Gld.'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 oktober 2007 het paraplubestemmingsplan
'Prostitutie 2007 Zelhem en deel Hengelo Gld.' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De voormalige gemeenten Vorden, Steenderen en Hummelo en Keppel hebben het gemeentelijk
prostitutiebeleid planologisch geregeld door zones vast te stellen waarbinnen seksinrichtingen
mogelijk zijn. De voormalige gemeente Zelhem en een deel van Hengelo hadden planologisch
nog niets geregeld. Omdat binnen de gemeente Bronckhorst al zones vastgesteld zijn waar
seksinrichtingen mogelijk zijn, wordt met dit bestemmingsplan uitgesloten dat binnen de
voormalige gemeentegrenzen van Zelhem en een deel van Hengelo seksinrichtingen mogelijk
zijn. Voor het buitengebied van de voormalige gemeente Hengelo is dit in het recent
vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' al uitgesloten.

Het bestemmingsplan ligt van 15 november t/m 26 december 2007 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 
12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2007
De Veersweg 4, Baak'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 oktober 2007 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen 2007 De Veersweg 4, Baak' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn de
volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp:
• in de toelichting is aangegeven dat een deel van het gebouw, waarbinnen de nieuwe woning is

ingericht, uitsluitend gebruik mag worden voor opslag en stalling
• de plankaart is voorzien van de aanduiding 'opslag en stalling'
• de voorschriften zijn aangepast t.a.v. het aanwezig zijn van ten hoogste één woning met een

omschrijving van de aanduiding 'opslag en stalling'.

Het plan heeft betrekking op het bestemmen van een bestaande monumentale schuur als
burgerwoning.

Het bestemmingsplan ligt van 15 november t/m 26 december 2007 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan 
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: post@gelderland.nl 
(o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via
tel. (026) 359 98 20.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
15 november t/m 26 december 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten
ter inzage:

Ontwerpbesluiten art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb
• Hengelo Gld., Kruisbergseweg 10, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,

vergunning voor een aannemersbedrijf
• Keijenborg, Wolsinkweg 2, voor een veranderingsvergunning voor een varkenshouderij

Ontwerpbesluit voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften
art. 8.22 en 8.23 Wm en afd.3.4 Awb
• Drempt, Rijksweg 40b, voor de op 11 augustus 1981 en op 23 november 1982 verleende

vergunningen voor een tankstation

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke en
mondelinge zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 27 december 2007. Als u
mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten
aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
15 november t/m 28 december 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Zieuwentweg 2, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit landbouw

van toepassing is. De melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij
• Hengelo Gld., Oosterinkdijk 2, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit

landbouw van toepassing is. De melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit landbouw

van toepassing is. De melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij
• Vorden, Ambachtsweg 11, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en

transportbedrijven op een reeds aanwezige inrichting. De melding heeft betrekking op opslag
van houtkachels en tuindecoratie

• Vorden, Wildenborchseweg 32, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit
landbouw van toepassing is. De melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij

• Zelhem, Oosterwijkweg 1, voor het oprichten van een onderdeel behorende bij een bestaande
inrichting waarop het Besluit mestbassins van toepassing is. De melding heeft betrekking op
het oprichten van een mestbassin bij een melkrundveehouderij

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Steenderen, Covikseweg 13, voor de bouw van een opslagloods voor aardappelen
Deze verklaring is op 13 november 2007 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit 
besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaar-
schriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een
voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
15 november t/m 26 december 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Halle, Stadsedijk 8, een veranderingsvergunning voor een rundveebedrijf

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

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

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 27 december 2007.

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

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30
Awb)
Bij de afdeling Veilgheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
15 november t/m 26 december 2007 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit voor het
ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Zelhem, Kruisbergseweg 12a, voor de op 13 februari 1990 verleende vergunning voor een

tankstation

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 27 december 2007.

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

Wet milieubeheer

B en w van Bronckhorst maken het volgende bekend (ingevolge artikel 4 lid 1)

Aanwijzing (artikel 2)
Op 8 november 2007 heeft de raad besloten de percelen die gelegen zijn in
• Hengelo Gld., plangebied 'De Kwekerij' aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 

26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het plangebied is globaal
gelegen tussen De Heurne, de Vordenseweg, het Vordens Voetpad en de Hiddinkdijk. De
aanwijzing heeft als planologische basis het op 8 november 2007 vastgestelde bestemmings-
plan 'De Kwekerij'. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kaart 
en lijst van aangewezen percelen.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van de percelen, gelegen in het plangebied 'De Kwekerij', als
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of
zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of
hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Ter inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 10 november 2007 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Buiten de openingstijden is het mogelijk om de stukken in te zien
als u hiervoor een telefonische afspraak maakt met de heer D. Davies, tel. (0575) 75 03 65.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het besluit tot het aanwijzen van de percelen, gelegen in het plangebied als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening
van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. 
In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de
belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan de raad van de
gemeente Bronckhorst gericht te worden.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wilt u een onderwerp op de
politieke agenda plaatsen? Dat kan
als het tenminste niet gaat over
een privé-belang, een klacht of
een bezwaar. Voor informatie en
spelregels kunt u contact
opnemen met de griffie of de
website raadplegen, klik op
infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens Over
burgerinitiatief en spreekrecht.

Uw onderwerp op de politieke agenda
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Plan Nederland heeft de organisatie in
handen van deze actie die om de twee
jaar georganiseerd wordt. Het zwem-
men vond plaats in Apeldoorn en het
schaatsen in Deventer. Met veel ple-
zier gingen de leerlingen te water en
zwommen gedurende 25 minuten zo-
veel mogelijk baantjes. De meeste
baantjes werden gezwommen door
Patty Woerts bij de meisjes (54) en
Björn van Zuilekom(48) bij de jongens. 

Bij het schaatsen hadden de leerlin-
gen 45 minuten om zoveel mogelijk
rondjes te schaatsen. De leerlingen
hadden veel plezier ook al werden er
veel blaren gescoord. Door het gemis
van strenge winters is de jeugd het
schaatsen nauwelijks meer gewend. 
Desondanks was het een erg geslaagde
middag. Twee jaar terug was de op-
brengst bijna € 3000 en we hopen dit
jaar op een even hoog bedrag of meer.

Beeckland schaatst en zwemt voor water in Afrika
Zo’n 160 leerlingen van 't Beeckland, school voor VMBO in Vorden, hebben
donderdagmiddag meegedaan aan de actie "Schaatsen en zwemmen voor
water"voor waterprojecten in Burkina Faso(Afrika).

Gezellig schaatsen voor het goede doel

Hierbij gaat het om aanleg van sin-
gels, bosjes, poelen, hoogstamfruitbo-
men en knotbomenrijen. Daarnaast
kan beheersubsidie worden aange-
vraagd voor percelen met een exten-
sief beheer en/of weidevogelbeheer.

Nieuwe natuur, Provinciale Subsidie-
regeling Natuurbeheer (PSN): Binnen
deze regeling kunnen projecten bin-
nen de Ecologisch Hoofdstructuur of
Ecologische Verbindingszones gereali-
seerd worden. 

Hierbij wordt landbouwgrond ont-
trokken aan de landbouw en omge-
vormd naar nieuwe natuur. Indien u
gebruik wenst te maken van een van
beide subsidieregelingen, dan kunt u
contact opnemen met ANV 't Onder-
holt voor het inwinnen van informa-
tie of het maken van een afspraak. 

't Onderholt
Enzerinckweg 10, 7251 KA  Vorden
www.onderholt.nl / info@onderholt.nl

Aanvraagperiode subsidie landschaps-
elementen en nieuwe natuur
Van 15 november 2007 tot 15 janua-
ri 2008 bestaat de mogelijkheid
voor het indienen van aanvragen
voor inrichtings- en beheersubsi-
die voor landschap en natuur. De
overheid stelt subsidie beschik-
baar voor het realiseren van land-
schap en nieuwe natuur. De subsi-
dieregeling omvat 2 trajecten.
Landschapsbeheer, Provinciale
Subsidieregeling Agrarisch Na-
tuurbeheer (PSAN):

UITSLAGEN
Bronckhorster kleindierenshow

HOENDERS:
Hollands Hoen: B. Tiessink 4xF, 5xZG,
4xG; Lakenvelder: E.H. Ruesink 1xF,
1xZG; Twents Hoen: D.J. Lijftogt 2xZG,
1xG; Wyandotte: Gebr. Rouwenhorst
3xF, 1xZG, H. Berenpas 3xZG, 4xG, B.
Wassink 1xF, 1xZG, 2xG; New Hamps-
hire E.H. Ruesink 1xF, 2xZG; Oud En-
gels Vechthoen: H. van Heerde 1xF,
2xZG, 1xG

DWERGHOENDERS:
Hollandse kriel: Joh. Rouwenhorst
1xF, 2xZG, 3xG; Vorwerk kriel: Sil Rue-
sink 2xZG, 1xG; Apenzeller spitskuif:
H. van Olst 2xZG, 4xG; Amrockkriel: J.
Pardijs 1xF, 3xZG, 2xG; Wyandotte-
kriel: Gebr. Rouwenhorst 1xF, 1xZG, H.
Berenpas 1xZG, 2xG, T. Zevenhoeken
2xF, 2xZG, H. Siemes 1xZG, 5xG; Mo-
dern Engels vechtkriel: H. van Heerde
2xZG, 3xG

SIERDUIVEN:
Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken 2xZG,

1xG; Felegyhazer Tuimelaar: F. van
Olst 3xZG, 3xG

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: A. Dijkstra 2xF, 2xZG;
Groot Lotharinger: C.J. Willemsen
3xZG, 1xG, J.J. Roording 1xF, 1xZG, 1xG
Franse Hangoor: Jory Brummer 1xF,
1xZG, D. Kuiper 1xF, 1xZG, 2xG, R.
Bruinsma 1xU, 2xZG, 1xG, A. Eggink
1xZG, Bram Bruinsma 1xZG, 1xG, K.
Brummer 1xF, 1xZG, W.H. Arends 1xG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
2xF, 2xZG; Gele van Bourgondie: W.
Boersma 5xZG, 3xG; Californian: W.H.
Arends 1xZG, 2xG; Wener: H.J. Nijen-
huis 2xF, 2xZG, 1xG; ode Nieuw Zee-
lander: J. Bakering 2xF, 3xZG, G. Lense-
link 3xF, 4xZG; Alaska: J. Bakering 3xF,
1xZG, H. Pardijs 3xZG; Duitse Han-
goor: Lorain Horstman 1xG; Angora:
Comb. 't Wolletje 2xF, 2xZG; Tan : L.
Jansen 2xF, 1xZG; Thrianta: E.J. Huur-
nink 1xZG; Hollander: T.H. Janssen
2xF, 1xZG, 1xG, K. Hietbrink 3xF,
3xZG, H.W. Sloetjes 1xF, 5xZG, 2xG,
A.J. Everink 1xF, 2xZG, T. Zevenhoeken
2xZG, 2xG; Hulstlander: A. Dijkstra

3xF, 1xZG, H.W. Sloetjes 2xF, 2xZG;
Rus: E.J. Huurnink 1xZG; Nederlandse
Hangoordwerg: Devin Horstman 1xF,
2xZG, 1xG, Lorain Horstman 1xF, 1xG,
J. Grobben 2xF, 1xZG, 1xG, J. Martens
1xG; Kleurdwerg: H. Gubbels 2xF,
4xZG, J.Martens 1xF, 2xZG, 1xG, Sha-
ron Eggink 1xZG, 1xG

CAVIA'S:
Borstekhaar: T. Zevenhoeken 1xF,
3xZG, 1xG

Diepenheim

KONIJNEN: 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 2xF,
1xZG, 1xG, Bram Bruinsma 1xZG; We-
ner: H. Nijenhuis 1xF, 1xZG, 1xG; Rode
Nieuw Zeelander: J. Bakering 1xF,
2xZG, 1xG; Alaska: J. Bakering 2xF,
1xZG; Hollander: T. Zevenhoeken 1xF,
3xZG; Hulstlander: A. Dijkstra 3xZG,
1xG

CAVIA'S:
Borstelhaar: T. Zevenhoeken 1xF, 2xZG

P. K . V.  N i e u w

Bij elke 10 euro besteding ontvangt
de klant een sjoelsteen en bij aan-
koop van wekelijks zes verschillende
actieartikelen zijn extra sjoelstenen
verkrijgbaar. In totaal kan er voor
dertig verschillende sjoelstenen wor-
den gespaard met afbeeldingen uit
zes verschillende Nickelodeon tv-se-
ries. De unieke sjoelbak (met even-

eens Nickelodeon-figuren) is te koop
voor 29,95 euro. De sjoelbak heeft
het officiële formaat van een sjoel-
bak, namelijk 200 cm x 41 cm x 7,4
cm (lxbxh).

Verrassing van 'Ontbijtpiet'
En dat is nog niet alles. Sinterklaas
zelf doet namelijk ook een duit in
het zakje. Kleine consumentjes kun-
nen bij PLUS een gratis poster opha-
len. Als ze die thuis voor het raam
hangen, maken ze kans verrast te
worden door niemand minder dan
'Ontbijtpiet'! Namens Sinterklaas zal
'Ontbijtpiet' bij dertien consument-
jes een wens in vervulling laten
gaan. De tv-zender Nickelodeon zal
bij deze verrassingsbezoeken aanwe-
zig zijn en de wens die in vervulling
gaat uitzenden op tv.

Sparen voor Nickelodeon sjoelstenen

Sinterklaasactie bij
Plus Hans Eland
Als Sinterklaas weer in het land
is, loopt er bij PLUS een geweldig
leuke spaaractie: de Super Sjoe-
lers. Van 12 november tot en met
8 december kan de PLUS-klant
sparen voor sjoelstenen. Geen ge-
wone sjoelstenen, maar sjoelste-
nen met afbeeldingen van beken-
de Nickelodeon-figuren. En na-
tuurlijk ontbreekt ook de sjoel-
bak niet.

Bijna 45 nieuwe leden zijn erbij geko-
men. Ook vindt de KBO het fijn, dat er
nogal wat jongere senioren deze stap
hebben gezet.

Daarnaast is het verheugend te mer-
ken dat verschillende ‘nieuwelingen’
zich in willen zetten voor diverse ta-
ken die er te doen zijn bij de KBO. Er
zijn zoveel mensen met capaciteiten
op diverse terreinen die hun diensten
willen aanbieden, wat de vereniging
ten goede komt.

Ook kunnen leden zelf aandragen wat
zij belangrijk vinden om te organise-
ren. Wel heb je natuurlijk met een
groot verschil van leeftijd te maken. 

Daarom is het zinvol een mix van alles
te kunnen aanbieden. Graag willen
wij, daar waar mogelijk is, tegemoet
komen aan de wensen die er zijn. 

De KBO ‘Ons Genoegen’ hoopt dan
ook van harte dat de nieuwe leden het
goed naar de zin zullen hebben bij de
KBO in Keijenborg. 

LET OP:
De datum van de bijeenkomst voor de
leden van Zijactief en de KBO is niet op
21 oktober, maar op 21 november.

Geslaagde ledenwerfactie KBO
'Ons Genoegen'
De KBO Keijenborg heeft na zes
jaar weer een ledenwerfactie ge-
voerd. Deze actie werd gehouden in
de week van 15 tot 21 oktober jl. De
actie is zeer geslaagd.

Uw taken:
• Calculeren van diverse werkzaamheden
• Voorbereiden en begeleiden van

aangenomen werken in samenwerking
met de uitvoering

• Opnemen van werkzaamheden bij
diverse opdrachtgevers op locatie

Wij bieden:
• Een dynamische / uitdagende /

afwisselende full – time baan
• Prettige en collegiale werksfeer
• Grote mate van zelfstandigheid
• Prima salaris volgens CAO-bouwnijver-

heid

Wij vragen:
• MBO - bouwkunde
• Goede contactuele eigenschappen
• Kennis van Word, Excel, Bouwcalc o.g.
• Leergierig ingesteld en zelfstandig

kunnen werken
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Hebt U interesse voor deze uitdagende
functie, stuur dan Uw reactie voor
20 november naar:
Timmer- en aann. de Vries bv
t.a.v. de heer R. Kemink
Zelhemseweg 14
6999 DN  Hummelo

Tel.  0314 - 38 12 48   -   info@devrieshummelo.nl

In verband met een vrijkomende vacature zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER m / v 
met ervaring in restauratie – renovatie en nieuwbouw.

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv is een traditierijke onderneming 
met meer dan 125 jaar ervaring in de restauratie, renovatie, nieuwbouw, 
verbouw en klantenwerk. 
Kennis van vier generaties heeft de Vries een rijke ervaring gegeven.
Bij de Vries werken ca 20 timmerlieden / metselaars met veel ervaring en vak-
manschap, deze vaklieden geven de Vries meerdere mogelijkheden in groei 
en ontwikkeling.

De Handel B.V.

Door eigen import de goedkoopste

Te Koop Historische materialen

• Kloostermoppen

• Tuinornamenten

• Estrikken e.d.

De Handel B.V.

Kwinkweerd 100-A

7241 CW Lochem

tel.nr. 0573-250821 / 06-22608774

dehandel@de-handel.com

Openingstijden:

ma,di,do,vrij 09.00 uur - 17.00 uur

za 09.00 uur - 13.00 uur of volgens afspraak



U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen.

www.veranderingenindezorg.nl

Het jaar loopt ten einde. Tijd wellicht om aandacht te besteden aan uw

zorg verzekering. We willen u daarbij helpen en zetten een paar belang-

rijke zaken op een rij. Deze huis-aan-huis pagina is de eerste afl evering

in een serie van drie. De tweede vindt u over 14 dagen in uw krant en de

laatste over vier weken.

Misschien heeft u al een aanbod gekregen van uw zorgverzekeraar.

Anders krijgt u dat deze week. Blijft u bij uw huidige verzekeraar, dan

hoeft u niets te doen.

Net als vorig jaar. U bent dan vanaf 1 januari automatisch verzekerd.

Wilt u wel iets aanpassen in uw verzekering of wilt u een andere verze-

keraar? Regel dat dan voor 1 januari 2008.

U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op

www.KiesBeter.nl. Elders op deze pagina leest u er meer over.

Ik hoop dat de informatie op deze pagina u op weg kan helpen bij de

keuze voor uw zorgverzekering in 2008.

Uw zorgverzekering in 2008

Ab Klink,
minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport

Eigen risico vervangt no-claim
We hebben in de afgelopen twee jaar kunnen constateren dat de
no-claim onrechtvaardig uitpakt voor chronisch zieken. Zij ma-
ken noodgedwongen veel zorgkosten en kunnen er dus niet voor
kiezen om minder kosten te maken. Daardoor kwamen zij nooit in
aanmerking voor een teruggave. Voor het kabinet is dat een be-
langrijke reden om de no-claim af te schaffen.

Welke zorgvormen vallen allemaal
onder het eigen risico?
Het eigen risico geldt alleen voor de

zorg die in het basispakket zit.

Aanvullende verzekeringen vallen er

dus niet onder.

Niet alle zorg uit het basispakket valt

onder het eigen risico.

Er zijn vier uitzonderingen:

• de huisarts

• tandheelkundige zorg t/m 21 jaar

• verloskundige zorg

• kraamzorg

Voor wie geldt het eigen risico?
Iedereen krijgt te maken met het

eigen risico. Maar er is één

uitzondering:

het eigen risico geldt niet voor kinde-

ren onder de 18 jaar.

Zij betalen immers ook geen premie.

Deze weken krijgt iedereen het nieu-
we aanbod van zijn zorg verzekeraar
voor de zorgverzekering in 2008.
Wat moet u doen? Er zijn verschil-
lende mogelijkheden:

“Ik ben tevreden”
Bent u tevreden over het aanbod van

uw verzekeraar? Dan doet u niets.

U bent in 2008 verzekerd volgens het

aanbod dat u heeft gekregen.

“Ik wil iets veranderen”
U wilt bij uw huidige zorgverzekeraar

blijven. Maar u wilt bijvoorbeeld wel

iets veranderen in uw aanvullende

verzekering. Kijk dan in uw polis van

de aanvullende verzekering. Daar

staat wanneer u een wijziging moet

doorgeven.

“Ik wil een andere verzekeraar”
Als u van verzekeraar wilt verande-

ren, dan moet uw verzekeraar uw

opzegging vóór 1 januari 2008 heb-

ben ontvangen.

Kiest u in december al een nieuwe

verzekeraar? Dan kunt u uw nieuwe

verzekeraar vragen de opzegging bij

uw oude verzekeraar voor u te rege-

len. Dat is de overstapservice van de

zorgverzekeraars.

Wilt u naar een andere verzekeraar

maar weet u nog niet direct naar wel-

ke? Dan heeft u tot uiterlijk 1 februari
de tijd om een andere verzekeraar te

kiezen. Maar let op: u moet dan zelf
uw oude verzekering opzeggen.

Regel de opzegging zo snel

mogelijk en houd rekening met de

decemberdrukte bij de post.

Uw oude verzekeraar moet

vóór 1 januari 2008 uw opzegging

binnen hebben. Anders loopt de

oude verzekering gewoon door.

Blijf ik wel verzekerd als ik
overstap naar een andere
verzekeraar?
Uw oude verzekering loopt altijd

door tot 1 januari, ook als u die al in

december opzegt. De nieuwe verze-

kering gaat altijd met terugwerkende

kracht in op 1 januari als u die maar

vóór 1 februari 2008 hebt afgesloten.

Zo blijft u dus altijd verzekerd.

Het aanbod van uw
zorgverzekeraar

Alle polissen voor 2008 staan op
www.kiesBeter.nl. U kunt de nieuwe
polis van uw verzekeraar ook verge-
lijken met uw huidige polis.
Is er iets veranderd in de dekking,
dan geeft de site dat aan.
Op de site vindt u ook de service-
scores van verzekeraars: hoe goed
is hun service? Verder kunt u zoeken
op basis van een ziekteprofi el en
vindt u er informatie over collectieve
polissen. Nieuw is dat ook het
machtigingenbeleid van verzekeraars
kan worden vergeleken.

Machtigingen
U kunt nagaan voor welke zorgkos-

ten u vooraf toestemming van de

zorgverzekeraar nodig heeft, zoals

voor plastische chirurgie, zorg in het

buitenland of sommige hulpmidde-

len. En hoe dat bij de verzekeraar in

zijn werk gaat.

Service van zorgverzekeraars
Ook dit jaar kunt u de service van

zorgverzekeraars vergelijken.

De ervaringen van duizenden

klanten zijn in scores uitgedrukt. Er

zijn onder meer servicescores voor

telefonische bereikbaarheid en de

afhandeling van rekeningen.

Ziekteprofi elen
Mensen met een chronische aandoe-

ning kunnen polissen selecteren met

behulp van ‘ziekteprofielen’. Die laten

dekkingen zien die speciaal voor hun

ziektebeeld van belang zijn. Er zijn

ziekteprofielen voor astma/COPD,

diabetes, hart- en vaatziekten, kanker,

reuma en spierziekten.

Collectieve polissen
De site biedt ook een overzicht van

de collectieve polissen voor vereni-

gingen en patiëntenorganisaties.

Ook die kunt u per verzekeraar

bekijken.

Polissen vergelijken op kiesBeter.nl

1 NOVEMBER 2007

November 2007
Vóór 20 november ontvangt u een polis

van uw zorgverzekeraar

Januari 2008
Vóór 1 januari 2008 kunt u uw zorgzverzekering

aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar

Februari 2008
Vóór 1 februari 2008 moet u een zorgzverzekering

afsluiten als u wilt overstappen

Vragen over uw zorgverzekering
U kunt terecht bij de onderstaande adressen.

Eigen betalingen blijven

nodig om de zorgpremie

niet te veel te laten stijgen.

Het kabinet wil niet terug

naar eigen bijdragen die

we vroeger hadden, zoals

de ‘medicijnenknaak’ of het

specialistengeeltje’.

In plaats daarvan komt er

een algemeen eigen risico.

Dat pakt rechtvaardiger uit

voor chronisch zieken.

KiesBeter.nl

KiesBeter.nl geeft betrouwbare en

onafhankelijke informatie over de

zorg. KiesBeter.nl is een product

van het Rijksinstituut voor Volks-

gezondheid en Milieu (RIVM).

Op de site kunt u zorgpolissen,

maar ook ziekenhuizen en andere

instellingen met elkaar vergelij-

ken. KiesBeter.nl geeft antwoord

op vragen zoals: Wat houdt mijn

aandoening in? Wat voor be-

handelingen zijn mogelijk? Waar

kan ik daarvoor terecht? Moet ik

bijbetalen voor mijn behandeling

of medicijnen? Of wat zijn mijn

rechten als er een medische fout

is gemaakt?



weekendpakkers

www.plus.nl

Weekendvoordeel

Een gratis sjoelsteen bij elke €10,-* aan boodschappen.
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

46/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 november 2007

Vers van het mes
100 gram

Alle buitenlandse kaas

0.99
100 gram

Fles 75 cl
ELDERS 4.99

Solaz
Shiraz Tempranillo, 
Tempranillo Cabernet 
Sauvignon of Rosado*
Deze wijn is afkomstig uit de 
beroemde bodega van Osborne

3.99

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00 Wat een verschil.

Nieuws van PLUS Eland

Bistrokrielaardappeltjes
Zak 450 gram
1.29

Beenhammetjes
Diverse soorten
500 gram

3.75 0.79

PLUS
Boerenschouderham
Vers voor u gesneden
150 gram
NORMAAL 1.88

1.29
150 gram

PLUS
Hamburgers naturel
8 stuks à 100 gram
NORMAAL 5.58

3.98

PLUS
Reuze garnalen
Uit de koeling
Bak 200 gram
NORMAAL 5.99

3.99

Friesche
Vlag
Milk & 
Fruit
Diverse
smaken
Pak 1 liter
ELDERS 1.39

0.99

PLUS
Boeren tijger
Wit of tarwe
Heel
NORMAAL 1.19

0.95

Stokbrood
Wit of tarwe
Vers uit eigen oven
ELDERS 1.15

0.79

PLUS
Magere hamlappen
1 kilo
NORMAAL 7.48

4.99
kilo

Grote Hollandse 
bloemkool
Per stuk

0.89



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

Hoewel de weersomstandigheden ver-
re van gunstig waren kan toch van een
succes worden gesproken. Vooral 's
middags en 's avonds kwam veel win-
kelend publiek naar de Superwinkel
en deed gul mee aan deze Voedselac-
tie.Niet minder dan 105 volle dozen
werden in gezameld ( iets lager dan vo-
rig jaar toen 110 dozen werden ingeza-
meld). Deze dozen werden de andere
dag door coördinator Jan Strijd  naar
het verzamelpunt in Winterswijk ge-
bracht. Van daaruit worden deze
z.s.m. naar de allerarmsten in Oost-Eu-

ropa gebracht. Het aantal ingezamel-
de oude mobiele telefoons voor dit
goede doel, was dit jaar een enorm
succes. Niet minder dan ruim 80 enve-
loppen werden verstrekt. Deze moe-
ten door de klanten rechtstreeks aan
een firma in Deventer worden gezon-
den, waar ze voor ¤ 3,50 per telefoon
worden omgezet ten bate van dit goe-
de doel. Ruim 100 kleurplaten werden
aan de kinderen verstrekt. Diegenen
die willen meedingen naar een prijs
moeten deze zelf naar Dorcas te An-
dijk sturen (adres: Postbus 12 1619 ZG

te Andijk). De collectebus, waarvan de
opbrengst is ter leniging van de trans-
portkosten, kon dit jaar voor het eerst
niet worden geopend. De opbrengst
hiervan zal later worden bekend ge-
maakt. Dit geldt ook voor de op-
brengst van de extra collecte tijdens
de dankdienst in de Gereformeerde
Kerk op 7 november jl. Daardoor kreeg
deze Voedselactie in Vorden deze week
brede steun. Coördinator Jan Strijd
zegt de medewerkers die hebben ge-
holpen aan het welslagen van deze ac-
tie hartelijk dank, evenals het perso-
neel van Super de Boer, die steeds
weer klaar staan om deze actie tot een
succes te maken.

Voedselactie Dorcas geslaagd

Op vrijdag 9 november jl. vond dit jaar de Voedselactie Dorcas in de winkel
van Super de Boer in Vorden plaats.

Liposuctie / liposculptuur is het weg-
zuigen van ongewenste plaatselijke ve-
tophopingen. Het is dus absoluut geen
methode om af te vallen (uw li-
chaamsgewicht zal door een liposuc-
tie ook niet veel dalen). Plaatsen waar
liposuctie dan ook vaak zinvol blijkt te
zijn, betreffen buik, heupen, binnen-
zijde knieën, binnenzijde bovenbenen
en borstvet bij mannen. Voorwaarde
voor een geslaagde liposculptuur is
dat de conditie van de huid goed is (ge-
noeg elasticiteit, geen striae, zwanger-
schapsstriemen). Bij het intakegesprek
zal hierop door een goede kliniek ook
de aandacht worden gevestigd, want
na het wegzuigen van het vet, is het
aan de huid om te ''krimpen''.  
Verder is het belangrijk dat uw ge-
wicht  in de buurt ligt van uw ideale
gewicht (afwijkingen van 20% zijn nog
acceptabel), en u moet hiervoor in goe-
de gezondheid verkeren. 
De Hooghe Birck Kliniek vindt Lipo-
suctie of Liposculptuur, in tegenstel-
ling tot wat in sommige advertenties
elders wordt gesuggereerd, wel dege-
lijk een serieuze medische ingreep.
Om die reden vindt voor de behande-
ling een bloedonderzoek plaats en
dient deze behandeling dan ook op
een goed uitgeruste operatiekamer te
worden uitgevoerd. Een voordeel van
deze behandeling is, dat u daarbij ech-
ter niet onder narcose hoeft ! In verre-
weg de meeste gevallen geschiedt de
ingreep namelijk onder een comforta-
bele specifieke vorm van plaatselijke
verdoving en met hele dunne zuig-
buisjes. Bij deze door ons toegepaste
Tumescente Liposculptuur wordt een
vrij grote hoeveelheid vloeistof onder-
huids in het te behandelen gebied in-
gespoten. Dit  werkt verdovend en
zorgt tevens voor een vermindering
van het ontstaan van bloedinkjes on-
der de huid. Dit houdt tevens in dat
het te behandelen gebied opzwelt (en

ook na de operatie nog gezwollen kan
zijn) en kan lekken via de openingen
waardoor het vet is weggezogen, maar
dit is meestal na ongeveer 1-2 dagen
weer over. De duur van de operatie va-
rieert uiteraard met de uitgebreidheid
van het te behandelen gebied van een
tot enige uren. Van de behandeling op
zich merkt u doorgaans niet zoveel.
De meeste mensen liggen op de be-
handeltafel zelfs hun vakantie erva-
ringen uit te wisselen met het OK-per-
soneel, terwijl de arts zijn werk doet..!
Af en toe mag u gaan staan, zodat de
arts kan bekijken of het resultaat in
uw 'normale positie' al bereikt is.
Aansluitend aan de operatie blijft u
enige uren na in de kliniek. U krijgt di-
rect na de ingreep een elastisch druk-
pak aan, om de losse huid weer aan te
drukken. Het pak is erg belangrijk
want het zorgt voor het opnieuw vast-
hechten van de huid op de onderlaag.
Als de verdoving uitgewerkt raakt
voelt het behandelde deel van uw li-
chaam beurs aan en enige blauwe
plekken kunnen ontstaan. Hoe lang
het duurt voordat u uw dagelijkse ac-
tiviteiten weer (normaal) kunt uitvoe-
ren hangt uiteraard af van de zwaarte
van deze activiteiten, de grootte van
de operatie en uw pijndrempel. Een
week "rustig aan doen" is in ieder ge-
val aan te raden. De tussentijdse na-
controles vinden plaats, en na onge-
veer enige maanden de eindcontrole.
Het cosmetisch resultaat van een li-
posculptuur is na ongeveer 3-6 maan-
den goed te beoordelen.
Het kan voorkomen dat na een lipos-
culptuur nog wat kleine onregelma-
tigheden in het behandelde huidop-
pervlak te zien zijn.  Door middel van
een kleine nabehandeling is dit meest-
al goed op te lossen, soms door deze
weg te spuiten door oplossende injec-
ties (Lipolyse), soms door Endermolo-
gie behandelingen. 
Ook zo geërgerd aan dat vet deze zo-
mer? Dan is het een goed idee om de
Info Dag van de Hooghe Birck Kliniek
op 17 november te bezoeken, tussen 11
en 16 uur ! Hebt u verder nog vragen,
dan kunt u natuurlijk ook  tijdens
kantooruren contact opnemen met  :
0314 343525. De kliniek is gevestigd
aan de Kruisbergseweg 5 te Doetin-
chem.

Moderne Liposculptuur verlost u van
ongewenste plaatselijke vetophopingen!
Heeft u ook In de vakantie uitge-
breid tegen uw buikvet aangeke-
ken of de balen gekregen van die
dikke benen ? Dan is er hoop, want
de moderne Liposculptuur-tech-
nieken kunnen u daarvan wellicht
verlossen. In de Hooghe Birck Kli-
niek in Doetinchem weet men er
raad mee.

Op zondag 25 november wordt voor de
15e keer de off-road rit in Hengelo Gld.
gehouden. Deze rit van ruim 40 kilo-
meter is voor meer dan 95 procent on-
verhard. De off-road deelnemers ko-
men dus ruimschoots aan hun trek-
ken. Vorig jaar deden er 773 deelne-
mers mee. Maar er is meer dan alleen
een mooie route. Vanaf 13.00 uur is er

live muziek in de verwarmde molen
waar ook een perfecte catering aanwe-
zig is. Vanaf 10.00 tot 14.00 uur kan er
worden gestart. Het is zeer de moeite
waard om eens te komen kijken langs
de route of na 13.00 uur in de Hamove-
molen. De organiserende Hamove
hoopt vele motorliefhebbers te mogen
begroeten op zondag 25 november.

Off-roadrit in Hengelo

Van woensdag 14 tot en met maan-
dag 19 november kan er weer oud
papier in de container worden ge-
deponeerd die dan bij school staat. 

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

Oud papier basisschool Veldhoek

Het parcours was zeer zwaar door alle
regen en modder. Dit zijn echter de
ideale omstandigheden voor de Neder-
lands Kampioen Thijs van Ameron-
gen. Net als vorige week in de Super
Prestige ging hij nu ook weer met de
overwinning aan de haal. Op de twee-
de plaats eindigde ook een oud RTV-er
Hans Becking uit Lochem. De derde
plaats ging naar Ramon Sinkelman.

Op zaterdag werd langs het kanaal
tussen Eefde en Almen een wedstrijd
voor de GOW cyclocross competitie
verreden. Hier stonden wederom ver-
schillende renners van RTV Vierakker
Wichmond aan het vertrek. 

Bij de Masters behaalde Peter Makkink
een 9e plek. Garjo Kamphuis werd 13e,
Hans Reintjes 18e en Frans de Wit 21e.
Bij de Elite reed Richard Sleumer naar
een mooie derde plek. Jeroen Brum-
melman werd bij de amateurs 16e en
Jeroen Borgonjen bij de junioren 11e. 

Tot slot werd nieuweling Joost Berent-
sen in zijn wedstrijd 17e.

Wereldbekerzege 
Thijs van Amerongen
Thijs van Amerongen heeft zijn
goede vorm van vorige week kun-
nen behouden. Afgelopen zondag
werd in Pijnacker de derde wed-
strijd voor de wereldbeker Cyclo-
cross verreden.

De opluchting om niet   

meer te hoeven roken!
Probleemloos stoppen met roken kan met eraCare. 

Door Pam van Vliet 

Denkt u dat stoppen met roken onmogelijk is? Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht 

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u 

al diverse pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

“Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno 

Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik 

daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk met alle 

bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo 

lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...” Dat is 

inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker van 

weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te 

roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken 

af heeft geholpen. 

Iedereen kan stoppen

Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is 

lastig door de combinatie van lichamelijke verslaving, 

geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. 

Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan, 

waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak 

definitief vaarwel te zeggen.  

Auriculo therapie 

Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er 

gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-

acupunctuur). Op de uiteinden van de betreffende 

zenuwbanen op en rond het oor worden pijnloos enkele 

piepkleine steriele puntjes geplaatst die zorgen voor een 

snelle ontgifting en het onderdrukken van de 

ontwenningsverschijnselen. U blijft zich dus prettig 

voelen!

U volgt intussen een effectieve training en krijgt een 

boekje mee waardoor u leert de geestelijke afhankelijkheid 

te bestrijden en uw rookgewoonte te doorbreken. Tijdens 

de tweede behandeling (een week later) worden de 

puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw puntje dat 

voorkomt dat u gaat aankomen.   

Gaat het ondanks alles tóch soms even wat minder 

makkelijk? Dan kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks  

telefonisch contact opnemen met de heer Vloet voor een 

extra duwtje in de rug.  

Levenslang garantie!

eraCare is zo overtuigd van de werking van haar 

behandelmethode dat zij maar liefst levenslange garantie 

geeft. Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan 

roken, dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na 

deze zes maanden betaalt u slechts voor de 

consultkosten.   

Gediplomeerd therapeut 

Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig 

therapeut. Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen 

u uit dat ook eens bij de concurrentie te doen.....)  

ALLEEN bij eraCare worden deze behandelingen door 

85% van de zorgverzekeraars (deels) vergoed .  

(Zie voor vergoedingen ook onze website.)   

U kunt in Malden ook bij hem terecht voor afvallen, 

pijnbestrijding en coaching. Vloet is aangesloten bij o.a. de 

BATC en de Ring. eraCare werkt uitsluitend op afspraak 

en is binnenkort ook bij u in de buurt.  

 dinsdag 20 november in de Hooiplukker in Lochem .

 dinsdag 27 november in De Bron in Groenlo .

 zaterdag 1 december  in  ’t Witte Paard  in  Zelhem .

Voor meer informatie of het maken van een afspraak bel 024-3880457 (24 uur per dag) of kijk op www.eraCare.nl.

Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk. 

Advertorial
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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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Zoveel mensen, zoveel wensen ...

WWEENNSSKKAAAARRTTEENN, bestel nu !
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Rolluiken bieden uRolluiken bieden u
optimaal comfortoptimaal comfort

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

Rolluiken doen veel 
meer dan energie 

besparen, ze bieden 
de beste bescherming 

tegen:
• Regen, wind en  

   sneeuw
• Warmte, zonlicht

• Geluidsoverlast
• Inkijk

• Glasbreuk en inbraak
Vraag vrijblijvend 
gratis prijsopgave!

Nu messcherp geprijsd!
Enkele prijsvoorbeelden:
Rolluik 100x100 cm (bxh) Nu e 198.- 
Rolluik 140x180 cm (bxh) Nu e  297.- 
Rolluik 260x180 cm (bxh) Nu e 399.- 
Meerprijs elektrische bediening 

Van 369,- Nu e 99.50

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

Bouwbedrijf Bruggink ontwikkelt en bouwt projecten 
voor de particuliere en zakelijke markt. Het gaat 
hierbij zowel om nieuwbouw als verbouwprojecten. 
Naast het bouwbedrijf is een keuken-/sanitairbedrijf 
actief, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Voor ons bouwbedrijf zoeken wij een

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

• Algehele coördinatie planning bouwbedrijf
• Opstellen en bewaking overall-planning, 

personeelsplanning en detailplanningen 
voor nieuw- en verbouwprojecten

• Inschakelen van en overleg met onderaannemers

Wij vragen:

• HBO denk- en werkniveau
• Goede communicatieve en klantgerichte 

eigenschappen
• Flexibel, stressbestendig en samenwerkingsgericht
• Ervaring met Microsoft Office-pakket (en eventueel

planningssoftware)

Ook zoeken wij voor onze bedrijven

Wij bieden:

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Prettige collega’s 
• Goede ontplooiingsmogelijkheden 
• Een organisatie die veel waarde hecht aan goede 

persoonlijke verhoudingen en de inbreng van
medewerkers

Inlichtingen over deze functies kunt u telefonisch 
inwinnen bij: de heer B. Heutinck: 0315 24 29 29

Schriftelijke sollicitaties met uw cv kunt u 
naar onderstaand adres sturen of een e-mail
verzenden naar: b.heutinck@bruggink-bv.nl

Allround Timmerlieden

Planner/projectcoördinator

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

KKKEEERRRSSSTTTNNNUUUMMMMMMEEERRR   CCCOOONNNTTTAAACCCTTT
In week 50 (10-16 december) verschijnt het
Kerstnummer. Het wordt ingesloten in de gehele
oplage van Weekblad Contact. Advertenties en

berichten voor dit extra nummer dienen uiterlijk
woensdag 28 november voor 17.00 uur in ons bezit

te zijn.

Inleveren advertentie’s en berichten i.v.m. Kerst
en Oud en Nieuw.

Weekblad Contact blijft eind 2007 iedere week*

verschijnen. Onze aanlevertijden zijn echter

wel aangepast.

Voor weekblad Contact van 27/28 december
aanleveren voor woensdagavond 19 december
17.00 uur.

Voor weekblad Contact van 2/3 januari 2008
aanleveren maandag 24 december voor 16.00
uur.

We rekenen op uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact

* In week 52, zaterdag 29 december, verschijnt

weekblad Contact Warnsveld niet.

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Bloemkool nu 0.89 p.st.

Witlof deze week 500 gram 0.69
Spruiten voor 500 gram 0.49

Aardappelen eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Handappels v.a. 2 kilo 1.00

Relatie- of Kerstgeschenk?
Doe het met een streekproducten geschenk!!

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

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

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

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

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

compleet gelegd met
standaard ondervloer,
strippen en buigplintenmet vellingkant, bijna niet van

echte planken te onderscheiden,
in schitterende houtdessins

KARPETTEN
uit voorraad, korting 10-50 %

... AANBIEDINGEN ...
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De V.S.A. deelnemers aan deze markt
zijn:
IJsboerderij Dommerholt Borculo,
Bakkerij Kuipers Winterswijk, Imker
Mario Waardenburg Winterswijk,
Vleesboerderij Oberink Aalten, Hoeve
't Hulshof Almen, Mosterdmakerij Cris
Boesveld Almen, Slagerij de Schelfer
Geesteren, Kaasboerderij en Groente-
kwekerij 't Versland Geesteren, Wijn-
hoeve Kunneman Geesteren, Meer-
beek (3D-kaarten) Geesteren, Bosbes-
sen- en zachtfruitbedrijf fam. Te Pas
Heelweg, Vleesboerderij Garritsen Tol-
dijk, AGF-bedrijf Garritsen Toldijk,
Bronckhorster Bieren Rha (gem.
Bronckhorst), Bloemenboerderij 't
Wolsenhuus Ruurlo en Familie Park
Cactus Oase Ruurlo. 

Anny Cactus draait aan het Cactus
Rad van Avontuur waar lekkere Ach-
terhoekse Streek- producten te win-
nen zijn. Waag een gok en win een
(h)eerlijk product. Op deze zondag
krijgen de kleurrijke vogels in de Cac-
tus Oase voor één dag gezelschap van
enkele prachtige dieren van de Ruur-
lose Pluimvee en Konijnen Vereniging
"Nieuw Leven". De kinderen kunnen
in de speciale kinderhoek een kijk-
doos over het platteland maken. Nog
t/m het eind van dit jaar zijn de bijzon-
dere werken van Eveline Lavalette te
bewonderen. 
Het gedeelte waar de Streek Producten
Markt plaatsvindt is de gehele dag gra-
tis toegankelijk. Wilt u de Cactus Oase
zelf bezichtigen, dan is dit uitsluitend
op zondag 25 november van 10.00 -
12.00 uur gratis. Voor meer informa-
tie: Familie Park Cactus Oase, Jonger-
manssteeg 6, 7261 KA Ruurlo, 
tel. (0573) 45 18 17, infolijn (24 uur per
dag bereikbaar): (0880) 10 20 30. 
Website: www.cactusoase.nl 
E-mail:  info@cactusoase.nl

Zondag 25 november

Streekproduktenmarkt
Vereniging Streekproducten Ach-
terhoek (V.S.A.) presenteert een
Streek Producten Markt "In Kerst-
feer"  in Familie Park Cactus Oase.
11.00 uur: officiële opening door de
wethouder voor                                 toe-
risme: dhr L. Scharenborg.

Door de eenzijdige nadruk op de fi-
nanciële kant van de economie ver-
liest men belangrijke waarden als cul-
tuur, open ruimte en milieu uit het
oog. Hij ziet dit als symptomatisch
voor het intellectuele tekort in Neder-
land. Hij wijt dit aan de verloedering
van het onderwijs. Schaalvergroting
en woekering van management ziet
hij als belangrijke boosdoeners. Voor
een remedie grijpt hij terug op de
Joodse traditie: het permanente leren
moet centraal komen te staan.

Arnold Heertje was tot 2006 hoogle-
raar aan de Universiteit van Amster-
dam. Vanuit zijn wetenschappelijke
inzichten levert hij al veertig jaar op-
merkelijke bijdragen aan het politieke
en maatschappelijke debat in Neder-
land. Zo keerde hij zich tegen de aan-
leg van de Betuwelijn en beijvert hij
zich voor een beter behoud van cul-
tuurmonumenten in Nederland. 

Tegenstanders vinden hem eigenzin-
nig en tegendraads, medestanders roe-
men zijn heldere analyses en scherpe
taalgebruik. Maar bovenal is Heertje
een leermeester in hart en nieren. In
zijn lezingen brengt hij toehoorders op
het puntje van de stoel. Aanvang 20.00
uur. Reserveren wordt aanbevolen:
dir@woodbrookershuis.nl

19 november in het Woodbrookershuis Barchem:

Professor dr. Arnold Heertje
spreekt over 'echte economie'
Arnold Heertje is de bekendste en
meest spraakmakende econoom
van Nederland. In zijn nieuwste
boek 'Echte economie' hekelt hij de
heersende economische opvattin-
gen.

Een groot deel van de artikelen in dit
Jaarboek handelt over allerlei aspec-
ten van landgoederen in de ruimste
zin van het woord. 

Een overzicht van de inhoud van het
Jaarboek: Wim Scholtz; Scholten (Win-

terswijk), Henk Stevens; Overenk, van
boerderij tot havezate (Didam), Chisti-
an Curré; Leven op een landgoed (Lo-
chem), Dick Kuit; Jan Herman van
Heek, een Twents Geldersman, Sebas-
tiaan Roes; De sloop van tweeduizend
Nederlandse kastelen: de casus Gen-
dringen, Jan Harenberg; Het Huis te
Lathum, E.V. Gatacre; De Wiersse: een
bijzonder ensemble onder de landgoe-
deren van de Graafschap, Tjalling T.
Wieringa; In 't jaar ons Heeren 1581
(Ulft), Sebastiaan Roes; Gedichten,
Wim van Heugten; Openluchtspelen
in de Liemers, Hans de Beukelaer; El-
ten Duits - Nederlands - Duits, Leo van
Dijk; Een schoolmeester in Beltrum als
slachtoffer van de Bataafse revolutie.

Jaarboek Achterhoek 
en Liemers 2008
Op vrijdag 9 november jl is het Jaar-
boek Achterhoek en Liemers 2008
gepresenteerd. Het eerste exem-
plaar werd aangeboden aan de
heer Jhr. F.F.A. Beelaerts van Blok-
land tijdens een speciale bijeen-
komst van de Historische Vereni-
ging Achterhoek en Liemers (de
voormalige Oudheidkundige Ver-
eniging De Graafschap).

De Start en Finish vonden plaats bij
zaal Concordia. De 1,25 km startte om
11.00 uur. Het was koud en guur en
slechts negen jongens en meisjes kwa-
men aan de start, maar deze waren wel
gemotiveerd. 

De jongste deelneemster was Sharon
Arendsen uit Baak, zij is 5 jaar. De start
van de 2,5 km was snel daarna, om
11.03 uur. Ook deze groep is niet zo
groot, zeven deelnemers. De 5 km start-
te rond 11.10 uur. De veertig deelne-
mers kregen net voor de start nog een
klein buitje, maar daarna werd het be-
ter. De wind bleef echter straf en zorg-
de voor lagere eindtijden. De oudste
deelnemer van deze ochtend was Dhr.
M. Trentelman uit Hummelo, 77 jaar.
Met iets meer dan 25 minuten, liep hij
een prima 23ste tijd. 

Theo Janssen liep deze ochtend voor de
25ste achtereenvolgende keer mee! Bij
de langste afstand, de 10 km, startte de
grootste groep, 58 deelnemers. Al snel,
na minder dan 40 minuten, kwamen
de eersten over de Finish. Alle deelne-
mers kregen na afloop een medaille.
Voor de volledige uitslagen wordt ver-
wezen naar de internetsite www.dog-
baak.nl. De volgende trimloop wordt
gehouden op zondag 27 april 2008.

UITSLAGEN:
1,25 KM
1. Sven Janssen, Baak, 9 jaar, 4,36; 2. Ky-
ra Jolink, Baak, 7 jaar, 5,35; 3. Nina

Oosterink, Toldijk, 9 jaar, 5,55; 4. An-
ne-Wil Otten, Baak, 11 jaar, 5,56; 5. Jo-
ris Otten, Baak, 7 jaar, 5,59; 6. Sanne
Dikkers, Baak, 10 jaar, 6,00; 7. Riley Ste-
vering, Wehl, 9 jaar, 6,30; 8. Babette
Hemeltjen, Zutphen, 9 jaar, 7,58; 9.
Sharon Arendsen, Baak, 5 jaar, 8,27;
10. Esther Dikkers, Baak, 34 jaar, g.t.

2,5 KM
1. Mark Oosterink, Toldijk, 14 jaar,
10,01; 2. Laura van Megen, Doesburg,
12 jaar, 10,30; 3. Riley Stevering, Wehl,
9 jaar, 11,03; 4. Amy de la Combé, Does-
burg, 10 jaar, 11,08; 5. Eugene Arnol-
dus, Brummen, 14 jaar, 11,27; 6. Jitse
Witz, Diepenveen, 14 jaar, 11,31; 7. De-
mi Versteegh, Brummen, 11 jaar, 14,01.

5 KM
1. Frank Reintjes, Zevenaar, 16,15; 2.
Guido Engelen, Zevenaar, 16,43; 3. Ste-
fan Blonk, Didam, 17,01; 9. Roelof Lo-
vink, Zelhem, 20,56; 12. Henk Wool-
schot, Zelhem, 21,47; 13. Joris Ooste-
rink, Toldijk, 22,23; 17. Ruud Sanders,
Wichmond, 23,09; 18. Bert Woolschot,
Zelhem, 24,21; 23. M. Trentelman,
Hummelo, 25,19; 24. Wieke Weer-
kamp, Steenderen, 25,20; 25. Hans
Marsman, Vorden, 25,25; 27. Elly
Geurts, Steenderen, 25,29; 28. Bas
Oonk, Vorden, 26,41; 30. Theo Janssen,
Baak, 28,36; 32. Rogier Oonk, Vorden,
29,20; 35. Han Oortgiese, Baak, 31,34;
38. Willy Verhey, Toldijk, 32,50; 39.
Gerrit Drost, Zelhem, 36,25; Marcel
Stam, Steenderen, blessure.

10 KM
1. Victor Bolwerk, De Heurne, 36,40; 2.
Mark Groeneweg, Dieren, 36,48; 3.
Werner Weustenenk, Hengelo, 37,39;
7. Bert Klein Brinke, Vorden, 39,50; 10.
Marco Bremer, Steenderen, 40,52; 11.
Ton ten Have, Vorden, 41,22; 14. Harry
Klein Brinke, Wichmond, 42,03; 15.
Hans Rouwen, Vierakker, 42,15; 17.
Alex Hendriks, Wichmond, 42,35; 21.
Stef Kloppenberg, Drempt, 43,53; 22.
Edwin Goosens, Hengelo, 43,57; 34. Jos
Joling, Toldijk, 47,38; 35. Jaap Harm-
sen, Vorden, 48,17; 36. Paul Snelder,
Hoog-Keppel, 48,36; 41. A. Wijnen,
Steenderen, 50,10; 44. Henk Weer-
kamp, Steenderen, 50,54; 45. Michel
van Pijlen, Vorden, 52,00; 47. Carmen
Smeerdijk, Vorden, 52,35; 49. Joop Ver-
schuur, Baak, 54,55; 50. Carla Hartel-
man, Vorden, 56,11; 54. Willy Pasman,
Steenderen, 57,15.

Trimloop treft het met het weer

Zondagmorgen 11 november regende het in de vroegte. De deelnemers
van de halfjaarlijkse trimloop van Gymnastiek Vereniging D.O.G. Baak
wachtten daarom echt tot het laatste moment om zich in te schrijven.
Toch kwamen uiteindelijk ruim 100 atleten aan de start.

Veertig deelnemers van de Trimloop in Baak startten voor de 5 kilometer.

“Toen de VVV geheel dreigde te ver-
dwijnen uit Hengelo Gld. is er contact
geweest tussen de VVV Bronckhorst en
het Dorpsbelang Hengelo. Uit deze ge-
sprekken kwam naar voren dat er be-
hoefte zou kunnen zijn aan het geza-
menlijk optrekken van de onderne-
mers uit Hengelo Gld. om bepaalde
vrijetijdsactiviteiten meer en beter te
coördineren zodat er geen dubbel-
werk gedaan wordt en er synergievoor-
deel behaald wordt. Eén en één is
drie” volgens Harald Salomons.

Rick Hulshof: “In de omringende dor-
pen zijn er al Toeristisch Platforms ac-
tief. Tijdens het gesprek met het
Dorpsbelang Hengelo Gld. kwam naar
voren dat er wel duidelijke ideeën wa-
ren, maar dat er geen goede bodem
was om hier iets moois uit te laten
groeien. Toen is het idee geboren om
het Toeristisch Platform Hengelo Gld.
op te richten”.

Dat dit inderdaad in een behoefte
voorziet, blijkt wel uit het animo en

enthousiasme dat er was tijdens de op-
richtingsvergadering in september. Er
waren in totaal tien Hengelose verte-
genwoordigers van de diverse onder-
nemingen actief in de vrijetijds- en re-
creatie sfeer. Zoals camping, horeca,
Hengelose Ondernemers Vereniging,
IJsboerderij, party- centrum, de Markt-
vereniging, en dergelijke.

“Het was goed om te zien dat de on-
dernemers zo enthousiast waren en
werden van elkaar. Data werden uitge-
wisseld: Wie, wanneer en wat ging
doen. Kritiek werd er ook gespuid en
oplossingen gezamenlijk aangedra-
gen. Een leuke en enthousiastmeren-
de groep ondernemers bij elkaar die
gaan voor het ‘Hengelse’ belang”, zegt
Salomons. Hij heeft er alle vertrouwen
in dat dit goed gaat.

Rick Hulshof: “Een van de ideeën was,
om voor Hengelo een thema te kiezen
zoals bijvoorbeeld in Terhorne (Fries-
land) het thema Kameleondorp heeft
gekozen. Een thema geeft richting en
sturing aan acties die gezamenlijke
ondernemers op poten zetten en geeft
andere ondernemers kans om hierop
in te haken indien zij dat wensen. Een
idee om verder uit te werken, is een
prijsvraag uit te schrijven voor de in-
woners van Hengelo en op die manier
een thema te kiezen, dat aanslaat bij
de bewoners van Hengelo. Een thema
gekozen door de inwoners van Henge-
lo geeft een beter draagvlak als het
vanuit de inwoners zelf komt!”.

Binnenkort hoort en ziet u nog meer
van het Toeristisch Platform Hengelo
Gld., een gezamenlijk initiatief van
Dorpsbelang Hengelo Gld., de VVV
Bronckhorst en de ondernemers van
Hengelo Gld.

Toeristisch Platform Hengelo opgericht

Dorpsbelang Hengelo en de VVV Bronckhorst hebben gezamenlijk het
Toeristisch Platform Hengelo opgericht. ”Reden voor deze oprichting is
het initiëren, stimuleren en ondersteunen van vrijetijds- en andere activi-
teiten in en voor Hengelo Gld.”, zeggen Harald Salomons, voorzitter van
Dorpsbelang Hengelo en Rick Hulshof, directeur VVV Bronckhorst.

Harald Salomons voorzitter van Dorpsbelang Hengelo, heeft vertrouwen in het Toeristisch
Platform Hengelo.
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Na het kick-off event op 6 oktober op
de Maasvlakte moesten toch een paar
dingen gewijzigd worden aan de auto.
Het veersysteem werd steviger ge-
maakt door het monteren van een ex-
tra bladveer. De auto kreeg zo een be-
tere, minder slechte, wegligging om
de slechte wegen in Afrika beter aan te
kunnen. Op advies van de organisatie
monteerden ze hun 27mc (bakkie) op
een minder opvallende plek. In Ma-
rokko is namelijk een vergunning no-
dig, dat kan het team een boete ople-
veren. Uit veiligheid maakten ze toch

een extra hek/kooi tegen het tussen-
schot en krijgen nu bij een aanrijding
niet alle bagagein de nek. Via deze reis
proberen Herwin en Erik een water-
put in Fantumbung (Gambia) te reali-
seren. Door de vele donaties en spon-
soren voelen zij zich gesteund en bo-
vendien: de waterput komt er! Nu
moeten ze er alleen nog voor zorgen
dat ze Dakar halen.

REISVERSLAG
Zaterdag 3 november vertrokken Her-
win en Erik al vroeg uit Olburgen om

op tijd in Amsterdam te zijn. Peter Ti-
mofeef sprak de deelnemers bemoe-
digd toe en daarna gingen ze dan echt
van start. Bij Hazeldonk de grens over,
door België en Frankrijk in. De reis ver-
loopt voorspoedig en in Tours over-
nachten ze.
Zondag 4 november. De reis gaat rich-
ting Spanje, de grens wordt bereikt
aan het eind van de middag. De reis
door de Pyreneeën verloopt zonder
problemen. Eindbestemming voor de-
ze dag is Madrid.

Via de website www.amsterdamda-
kar.com kunnen alle teams gevolgd
worden. Op de site www.zandstra-
lers.nl, zijn de verrichtingen van Her-
win en Erik, team 1208 te volgen. Hun
sms berichten en een beknopt reisver-
slag worden eveneens geplaatst.

De Zandstralers, team 1208 vertrokken uit Amsterdam

Amsterdam Dakar Challenge

Zaterdagochtend 3 november 2007 vertrokken Erik de Greef en Herwin
Liet uit Olburgen vanuit de Amsterdamse NDSM werf voor de Amsterdam
Dakar Challange. Familie en vrienden ware er om ze uit te zwaaien en dat
werd zeer gewaardeerd. De laatste voorbereidingen werden de afgelopen
weken afgerond. De auto werd optimaal ingepakt, met een zo laag moge-
lijk gewicht, voor een goede wegligging.

Erik de Greef (l.) en Herwin Liet zijn in Amsterdam vertrokken, op weg naar Dakar.

Dit jaar zal er op zaterdagavond een
spectaculair avondfeest georganiseerd
worden. Het vorig jaar op de vrijdag
gehouden "preuvenement" zal door
geschoven worden naar een later tijd-
stip. 

Helaas zal er dit jaar geen ijsbaan bij
zijn. Om die reden wil de gezamenlij-
ke horeca dit compenseren door
groots uit te pakken met de showband
"HIKE" en "DJ Oliver".  De tent dit jaar
zal bijna twee keer zo groot worden.
Hike (www.hike.nl) is een lokale super-
formatie uit Doetinchem, bestaande

uit 4 jonge heren. Feest gegaran-
deerd!!!
Trots zijn wij ook dat DJ Oliver zal
gaan zorgen voor spetterende momen-
ten. 

Dit jaar dus voor jong en oud een ge-
weldig feest. De tent zal om 20.30 uur
haar deuren openen. Kaarten zullen
vanaf 16 november in de voorverkoop
zijn bij de "Herberg  en op de feest-
avond zelf aan de deur (De munten
van vorig jaar zijn gewoon te gebrui-
ken). De tent is dit jaar voorzien van
garderobe en verwarming.

Kortom, laat dit feest niet aan je voor-
bij gaan. Begin de laatste maand van
2007 goed. De gezamenlijke horeca
ziet jullie graag in de tent.

Het gezelligste midwinterfeest van de Achterhoek 

"Kolde Karmis 2007"
Na twee succesvolle jaren gaan we
de uitdaging voor de 3de keer aan
en wel op 1 December '07 Kolde
Karmis tentfeest 3/III.

De wandeltocht vond plaats op het
"Klooster". Een prachtig bosgebied on-
der Hengelo waar ook ons drinkwater
vandaan komt. Na de wandeltocht van
3,5 of 5 km was er voor een ieder een
drankje en een bord erwtensoep met
roggebrood en spek. Tevens vond de
uitreiking van de certificaten plaats.
Op zaterdag 17 november start de hon-
denschool een vuurwerkcursus. Deze

cursus bestaat uit 4 lessen, goed voor
mens en dier. Men kan zich opgeven
via www.kleinweetink.nl

Mede dank zij het prachtige weer en
de mooie herfstkleuren was het voor
allen een hele geslaagde middag.

Herfstwandeling hondenschool
"Klein Weetink"
Op zondagmiddag 4 november wa-
ren er zo'n 75 honden met hun
baasjes aanwezig op landgoed
"Heidehoek" aan de Roessinkweg
voor de traditionele afsluiting van
de zomer hondentrainingen.

De 4 organisatoren van het Hengels-
feest zijn op het moment alweer hard
aan het werk voor Hengelsfeest 2008,
na vele enthousiaste reacties denkt de
organisatie er over dit jaar op 23 au-
gustus het wel bekende hengelse feest
een 3e editie te geven. Afgelopen jaar
heeft het dorpsfeest ruim duizend be-
zoekers getrokken. Wij willen ieder
jaar opnieuw een topfeest maken voor
de hele gemeente Bronckhorst of je 8
of 80 jaar jong bent, mensen die van
gezellige muziek houden onder het
genot van een hapje en een drankje
zijn bij ons aan het goede adres, bena-
drukt de organisatie.  
Men is voor het komende jaar druk be-
zig met het zoeken naar topartiesten
en bands die het Hengelsfeest weer
heel bijzonder gaan maken volgend
jaar, ze hebben hiervoor al enkele be-
kende artiesten en bands op het oog,
maar dit blijft natuurlijk een grote
verassing. Ongeveer 4 weken voor het
evenement kleuren de wel bekende
geel-paarse borden heel Hengelo en
omstreken weer mooi op en kan
Bronckhorst zich verheugen op het ge-
zelligste feest van het jaar! 

De organisatie hoopt er het komende
jaar samen met u en alle vrijwilligers

en sponsoren weer een topfeest van te
maken waar nog lang over gesproken

zal worden. Graag tot Hengelsfeest
2008!

In de wolken met het Hengelsfeest!
De Hengelsfeest bezoekers Jacque-
line Kuipers en Roland Fielt heb-
ben zondag 4 november een prach-
tige ballonvaart gemaakt, ze heb-
ben deze ballonvaart gewonnen op
1 september 2007 tijdens het Hen-
gelsfeest door middel van een lote-
rij. De ballon is opgestegen in Zut-
phen en is in de buurt van Zelhem
weer netjes geland. Volgens de
prijswinnaars een gebeurtenis om
nooit meer te vergeten!

V.l.n.r Tim de Jong, Dion Wolf, Roland Fielt en Jacqueline Kuipers (Prijswinnaars). Hylke Veenstra (ballonvaarder), Jan-Willem Harmsen,
Nando Burghardt

De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare frac-
tievergaderingen op wisselende lo-
caties in Bronckhorst. Op woens-
dag 28 november is dat Vorden.

Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24. De actu-
ele gemeentepolitiek komt dan aan
bod, aan de hand van de agenda van
de komende raadsvergadering. Onder-

werpen daarop zijn onder meer het
woonbehoefte-onderzoek en het regio-
contract Achterhoek. Daarnaast kan
elke aanwezige punten naar voren
brengen. D66 heeft gemerkt dat er on-
der de mensen veel leeft op het gebied
van politieke zaken in de gemeente en
de fractie wil hierover graag met inwo-
ners van Bronckhorst van gedachten
wisselen. Deze partij houdt graag de
vinger aan de pols.

D66 in Vorden

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

IIII eee tttsss    ttteee    
vvv iii eeerrreeennn???
de keuze is enorm

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
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Nu ook op internet

www.contact.nl

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

Verkoop geschiedt in 2 kavels, groot respectievelijk
1,9 hectare en 3,7 hectare.

Sluitingsdatum inschrijving: 29 november 2007.
Inschrijvingsvoorwaarden en formulier verkrijgbaar bij:

Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4 7255 CB Hengelo Gld. Tel. 0575-462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

DE MAKELAARS VAN BRONCKHORST

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

5,6 HA LANDBOUWGROND
AAN DE UILENESTERSTRAAT TE KEIJENBORG

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

3 GANGEN WILDMENU

€ 32,50

Vraag 

naar onze 

actiefolder 

of onze 

uitgebreide

catalogus!

Vraag 

naar onze 

actiefolder 

of onze 

uitgebreide

catalogus!

IN NOVEMBER EN DECEMBER DUBBELE ZEGELS!

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf
bos-, tuin- en parkmachines

Zelhemseweg 22a, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 44 16 88
info@jandewinkel.nl  www.jandewinkel.nl

� Leilindes en leiplatanen
� Bolbomen:

Esdoorn, Catalpa, Acasia, Essen

� Dakplatanen Dakmorus

� Beukenhaag en bomen
notenboom, Tammekastanje

� Magnoliabomen diverse kleuren

� Thuya Brabant 180 tot 200 cm

� Taxus bac. tot 350 cm

BOOMKWEKERIJ

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

t 0575 51 15 74 
www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Wij halen 
voor U uw recht

Schakel Juridisch 
Adviespunt in.

Betaalbaar en bij u 
in de buurt.



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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Bedrijfsprofiel

Wissels Techniek BV vormt

samen met Wissels Oilfield 

& Geo Services een klein

innovatief bedrijf wat

voornamelijk klant gericht

werkt.

Onze klanten richten zich op

het opsporen naar mineralen

in de aardbodem, dit kunnen

olie en gasvoorraden zijn.

Ook doen wij wereldwijd

milieu-technisch onderzoek.

Wissels Techniek BV ontwikkelt

en produceert hiervoor samen

met zijn partners allerlei 

voertuigen en machines.

Uiteenlopend van grote

moerasvoertuigen tot

handportable boormachines,

voor een deel worden deze

ook op locatie opgebouwd.

Daarnaast verlenen wij de

nodige service op locatie 

incl. het leveren van 

onderdelen en goederen.

NIJVERHEIDSWEG 1 • 7255 RA HENGELO (GLD.)
TEL. (0575) 46 23 97 • FAX (0575) 46 25 17

E-MAIL: INFO@WISSELSTECHNIEK.COM

De functie

We zijn een kleine organisatie hetgeen betekent dat je bereidt bent je
handen uit de mouwen te steken. Onze wijze van samenwerken met onze
klanten betekent dat je klantgericht bent ingesteld en dienstverlenend van
aard. Bij ons dragen de werknemers veel verantwoordelijkheid en tonen
initiatief. Samen werken we aan onze opdrachten en staan we onze klanten
met advies terzijde.

Je herkent jezelf dan ook als iemand die graag in een klein team samenwerkt
en zelfstandig kan werken in de werkplaats. Dit houdt in dat je klein constructie
en las werk verricht, hydraulische installaties en machines kunt opbouwen
en testen, en klein draai en frees werk kunt uitvoeren, conventioneel en evt.
met CNC machines.

Vereisten

• Kennis van hydrauliek is vereist.
• Kennis van metaal bewerken en lassen verdienen de voorkeur.
• Basis kennis van motoren.
• Geen 8 tot 5 mentaliteit.
• In het bezit zijn van een geldig rijbewijs zeker B-E.
• Enige kennis van de Engelse en Duitse taal verdient onze voorkeur. 

Wij bieden onze nieuwe medewerker de mogelijkheid tot bijscholing 
en doorgroei mogelijkheden naar een leiding gevende functie. 

Uw reactie met C.V. kunt u binnen 14 dagen sturen naar Wissels Techniek,
t.a.v. de heer Wissels, of e-mailen naar info@wisselstechniek.com

Wissels Oilfield & Geo Services

Tailormade Equipment & Supplies

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Voor de derde keer op het Marktplein in Vorden

Grandioos ”Kolde Karmis” Tentfeest

Het gezelligste midwinterfeest van de Achterhoek

Zaterdag 1 december vanaf 20.30 uur

Superformatie Hike en D.J. Oliver
Kaarten in de voorverkoop vanaf 16 november bij de Herberg € 10,-

Aan de kassa bij de tent € 12,50

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

DE AH DISNEYWEKEN GAAN WEER VAN START!
PUNTEN SSSPAREN VOOR GRATISSS JUNGLEBOOK POP

DUJARDIN VIEUX
1 LITER

nu 9.99

SUN VAATWASMIDDEL
diverse varianten

1+1 GRATIS
2 dozen à 30 stuks van 12.38 voor6.19

HAMBURGERS
pak 8 stuks

van 6.49 voor 4.99

AH ELSTAR
zak 1,5 kilo

nu 1.39

BAKE-OFF: ROOMB.
GEV. SPECULAASKOEK
per 5 stuks 

van 3.60 voor 2.49

AH
MANDARIJNEN
net kilo

nu 1.25

BRAND BIER
2 krat à 12 flesjes van 0,3 liter

van 11.10 voor5.55

2 HALEN = 1 BETALEN



Bij elke 10 euro aan boodschappen of bij één van 
de speciale Suske en Wiske actieproducten, 

zie folder, ontvang je een 
zakje met 5 stickers
HELEMAAL GRATIS!

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 12 november t/m zaterdag 17 november 2007. Week 46

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

© 2007 Standaard Uitgeverij Antwerpen - België 

Spaar alle Suske en Wiske 
stickers en maak

je album compleet!

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG: 8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG: 8.00 - 20.00 UUROPENINGSTIJDEN:

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

Grootste keuze, kleinste prijzen!

1.19
Van 2,38

2 halen = 1 betalen!
per kilo 59

Markant
patates
frites
2 zakken 
à 1000 gram

DIEPVRIES

rib- of haas-
karbonade
kilo

Elders 12,99

10.49
Elders 10,99

7.99

Elders 8,99

4.99

rode grapefruit
kilo

Elders 1,98

99ct
SLIJTERIJ 
Jägermeister
fles 700 ml

Grolsch bier
pijpjes of beugels,
krat 16 flesjes
à 450 ml of
krat 24 flesjes
à 330 ml

max. 4 kratten 
per klant per liter 14,98


