
Trouwen in oorlogstijd was op zich na-
tuurlijk geen sinecure en om er toch
een leuke dag van te maken speelde de
‘vindingrijkheid’ een belangrijke rol.
Ap Winkels: ‘Er was niets te krijgen, al-
les was op de bon. Gelukkig hadden
wij thuis kippen, koeien en varkens.
Dus wat deed ik? Paard voor de (platte)
wagen gespannen, op de bodem van
de wagen boter en spek gelegd, stro er
overheen en op naar café Wolbrink in
Hengelo. Daar heb ik spek en boter
omgeruild tegen jenever en bier, dat

ik natuurlijk ook onder het stro ver-
stopte en vervolgens weer terug naar
Vorden. Gelukkig werd ik onderweg
niet door de Duitsers aangehouden.
De bruiloft werd thuis op de boerderij
gevierd, we hadden er zelfs nog een
zanger/gitarist bij’, zo zegt Ap Win-
kels. 

Was de bruiloft al een bijzondere
gebeurtenis, ook de geboorte van brui-
degom Ap was destijds heel speciaal.
‘Ik ben in het ziekenhuis in Zutphen
via de ‘keizersnee’ geboren. Dat was
wel heel apart, één van de eerste keren
dat daar op die manier een baby ter
wereld kwam. Mijn moeder Derkje
heeft de bevalling goed doorstaan, zo
heeft ze mij later verteld’, zo zegt hij.
Ap Winkels bezocht na de lagere
school de landbouwschool, die hij
evenwel niet afmaakte. Hij ging bij
zijn vader op de boerderij (gemengd
bedrijf) werken.

Daarnaast ‘melk rijden’ voor de boter-
fabriek. Zo kon het gebeuren dat hij
als 17 jarige knaap ook melk ophaalde
bij de familie Sloëtjes aan de Schut-
testraat. Daar op de boerderij de
‘Menkhorst’ was ene Hanna Peters
werkzaam. Een vrolijke knappe meid

van 22 jaar. Hanna: ‘Ik ben in Wolvers-
veen geboren en na de lagere school
reeds op 14 jarige leeftijd in betrek-
king gegaan. Eerst bij een boer in Zel-
hem en vanaf mijn zeventiende bij de
familie Sloëtjes. Daar kwam ik Ap te-
gen’, zo zegt ze. Van verliefdheid was
aanvankelijk geen sprake. Wel over en
weer wat geintjes maken. Het gein ma-
ken was Ap overigens wel toever-
trouwd, tot aan het moment dat Han-
na, samen met haar zus Drika, zij Ap
bij de ‘kladden’ pakten en de zussen
hem in de ‘hakselkiste’ legden. Ap
vond de grap verre van leuk. ‘Man ik
kon er niet meer uit komen en stikte
bijna’, zo herinnert hij zich.

De meiden hadden de grootste lol. ‘Ze
hebben mij daarna een poos niet meer
gezien’, zo zegt Ap. Hanna had echter
een dusdanige indruk op Ap gemaakt
dat hij op gegeven moment toch weer
richting de ‘Menkhorst’ trok. Cupido
vergezelde hem daarbij met als gevolg
dat de (nog) 17 jarige Ap en de 22 jari-
ge Hanna echt verkering kregen. Twee
jaar later werd er getrouwd. Ap en
Hanna hebben twee kinderen, een
zoon en een dochter, vijf kleinkinde-
ren en drie achter-kleinkinderen. Na
hun huwelijk was het thuis op de boer-
derij aan de Almenseweg keihard wer-
ken, waarbij Ap vooral genoot van het
fokken van en handelen met de ‘dikbil-
len’ (koeien). Hanna stond op de boer-
derij eveneens haar ‘mannetje’. Daar-
naast was de tuin haar grote hobby.

Ruim acht jaar geleden zijn ze naar de
Delle (achter de Wehme) verhuisd,
waar ze het goed naar de zin hebben.
Ap: ‘We worden hier ontzettend goed
verzorgd’. Hanna heeft de laatste ja-
ren wat last van de rug en de knieën.
Verder zijn ze gezond van lichaam en
geest. Ap doet veel vrijwilligerswerk
op de Wehme. Elke morgen koffie
schenken (alleen de herentafel). Ook is
hij de ‘regelneef’ tijdens het sjoelen en
koersballen. Met Ap achter het stuur
gaat het echtpaar er veelvuldig met de
auto op uit. Boodschappen doen, be-
zoeken afleggen e.d. ‘We hebben het
goed met elkaar. Als ik het allemaal
over mocht doen, opnieuw een leven
met Hanna. Ik heb een vrouw gekre-
gen die mij al die jaren goed onder de
duim heeft gehouden’en dat had ik
nodig’, zo zegt Ap met een brede
grijns!
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Ap Winkels en Hanna Winkels - Peters
65 jaar getrouwd !

Zondag 29 november zijn Ap Winkels (84) en Hanna Peters-Winkels (89),
65 jaar getrouwd. Dat wordt die dag gevierd met een receptie (van 15.00-
17.00 uur) in party centrum Langeler in Hengelo. Er zijn maar weinig
mensen die zich hun trouwdag niet meer voor de geest kunnen halen.
Ap en Hanna ook, als de dag van gisteren! Ap Winkels: ‘Dat was op 29 no-
vember 1944, een zeer angstig gebeuren. We reden vanuit mijn ouderlijk-
huis aan de Almenseweg met drie rijtuigen (familie) naar het gemeente-
huis. Na een paar honderd meter vlak voor de overgang van de spoorbaan,
opeens een boel lawaai. De ‘Tommies’ (Engelsen) vlogen over om de spoor-
lijn Vorden-Zutphen te bombarderen. Wij het ruituig uit, plat op de buik
gaan liggen en flink bang. Gelukkig vielen de bommen een eindje verder
op, nabij de boerderij van de familie Rouwenhorst. Wel vielen er die dag,
zo bleek achteraf, drie doden toen de spoorbaan bij de meubelfabriek
van Groot Bramel aan de Ruurloseweg werd gebombardeerd,’ zo zegt
bruidegom Ap Winkels. 

Tijdens dit concert kunt u: - luisteren
naar Russische volksmuziek, roman-
cen en klassiek. - echte Russische mu-
zikanten zien. - een echte Russische
ziel voelen. Kaartjes verkrijgbaar van-
af een half uur voor aanvang. Muzi-
kant Youri is de toetsenist van het het
koor Vokate uit Vorden)

Concert van
een 
Russisch trio
Zaterdagavond 28 november geven
3 muzikanten uit Rusland  een con-
cert in de Christus-Koning Kerk.
(aanvang 20.00 uur) Unieke muzi-
kanten, prijswinnaars van interna-
tionale muziekfestivals in Rusland,
Oekralne, Wit-Rusland, Kazach-
stan en Duitsland.

Ook dit jaar geeft Drukkerij Weevers 

weer de KERSTKRANT uit. 

Deze krant wordt verspreid

vanaf 12 december in de gemeente

Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Aanleveren kopy en advertenties 

voor de Kerstkrant 2009 

voor 2 december 2009.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3
Amaryllissen

€5.00

Plus wat een verschil! 
Elke dag vers gebak!

• Tompoucen 4 stuks  € 2.49
• Gourmetpakket

± 800 gram  € 7.99
• Runderstoofrollades

kilo  € 7.99
• Bananen kilo  € 0.89

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

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

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 november 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, 1ste
advent, Avondmaal

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 november 10.00 uur  ds. F. van der Weij uit Rijs-
sen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 november 10.00 uur  dhr. Kees Benard 1ste ad-
vent

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 november 10.00 uur Eucharistieviering 1ste zon-
dag advent

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 november 17.00 uur Eucharistie, herenkoor.
Zondag 29 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor

Tandarts
28-29 november J.J. de Kruif, Vorden tel. 0575 – 55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
25 november t/m 1 december 2009 

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

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

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

Woensdag 25 november 
Kippensoep / Wiener Zwiebelrostbraten, gefrituurde uien, aard-
appelen en groente.

Donderdag 26 november 
Zuurkoolovenschotel met braadworst, zuurgarnituur en mosterd
/ vlaflip met slagroom.

Vrijdag 27 november 
Erwtensoep / Sissi’s Kaiserschmarn met vruchtencompote.

Zaterdag  28 november (alleen ophalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom.   

Maandag 30 november
Runderbouillon met flensjes / Huisgemaakte gehaktbal met jus,
groente en gekookte aardappelen.

Dinsdag 1 december
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

Sint en piet bestellen dan
dit nummer bellen 0314-
620600 na 19.00 uur 06-
10110280

�

Gestolen uit bedrijfsbus
Acacia Boomzorg 20 nov.
aan Zutph.weg 93 Vorden
Twee motorzagen Husqvar-
na 357 en 254. Weet u iets?
Bel 0575 55 50 78. Eventueel
tipgeld.

�

Verloren:   zaterdagmid-
dag 14 novemberin het cen-
trum van Vorden 'n SEIKO
Herenhorloge met witte wij-
zerplaat, datum en een 2-
kleurige stalen band.Graag
tegen beloning terug bezor-
gen!  Tel. 552238 of
0650255451.

�

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

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

�

REURLSE MIDWINTER-
HOORNWANDELING Zon-
dag 29 nov. a.s. van 10.00 -
16.00  u. Starten tot 14.00 u.
bij Pannenkoekboerderij De
Heikamp Zie voor uitgebreide
informatie www.vvvruurlo.nl
Keuze uit 3 routes; 5, 12 en
20 km Volw.€ 3,50, kind. €
1,50 Inl. VVV Ruurlo 0573
453926

Open huis voor work-
shops kerstdecoraties zon-
dag 29-11 van 11.00 tot
16.00 uur. "Creatief bij Marjo"
M.Frederiks, Wiendelsw.1,
Keijenborg tel:0575463442

TE HUUR (tijdelijk) vrijge-
legen woonhuis te WICH-
MOND Begane grond 170
m², intree, hal, gang, woon-
kamer 41,5 m², keuken 27,5
m², 2 slaapkamers, badka-
mer, berging, vlizo trap naar
bergzolder. Inl. 06 21580650

�

Boedelverkoop za 28 nov
10.00-16.00 Kempersweg 15
7156 RB Beltrum

�

Te Koop: Keybord Tech-
nics sx-KN5000.Prachtig in-
strument, heeft alles in huis
wat de verwende speler
wenst.Aanslag gevoelige
toetsen, div.in- en uitgangen:
b.v. microfoon,expr.ped. sus-
tain.Geweldig geluid, 2 x 18
W + 1 x 30 W= 66 W.Music
Stylist 1000 styles, 200 times
x 4 variaties.Realistische
klanken, Grand piano (Stein-
way), accordeons met echte
regsiters,orgels Midlife player
met teksten.Etc.etc. Gratis:
veel software!! Het ultime de-
cember-cadeau of tracteer U
zelf. Bel nu (0575) 522250.

�

Gevraagd huishoudelijke
hulp op de maandag van
13.00 -18.00 uur. Tel. 06-
230 86 851

�

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

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Sint-aanbiedingen 
voor een heerlijk avondje

Speculaasstaaf 
per stuk € 2,95

Speculaaspoppen
2 st. 480 gram € 5,95

Aanbiedingen geldig van di. 24 nov. t/m za. 5 dec.

Gevraagd huishoudelijke
hulp voor 2x 3 uren per
maand. Tel. 0573 - 44 16 55

�

Heeft u ze al, de IJS-
BAAN-ABONNEMENTEN
Voorverkoop, Zie advertentie
Contact week 47. Meer infor-
matie: www.ijsvereniging-
vorden.nl

Te huur of koop: 2 sinter-
klaaspakken tel 0573-
451385

Te Huur per 1 Jan. 2010
in buurtschap Bekveld nabij
Hengelo; gedeelte van een
woonboerderij met veel pri-
vacy, huurprijs € 600,00 exl.
energie. Telnr 0575-462828

�

TE HUUR (tijdelijk) 
vrijgelegen woonhuis te
WICHMOND. Begane grond
170 m², intree, hal, gang,
woonkamer 41,5 m², keuken
27,5 m², 2 slaapkamers, 
badkamer, berging, vlizo trap
naar bergzolder. 
Inl. 06 21580650

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l
T  06 55 916 250
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Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

Keuken - Badkamer - Praktijkinrichting - 
Kantoorruimte - Kasten

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

Alleen op afspraak.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

Kadotip voor
Sinterklaas!
Geef een massage-
bon voor iemand
die je eens echt
wilt verrassen.

Voor een Ayurvedi-
sche- of een

Sabaaydi massage.

Verkrijgbaar bij: 
Praktijk voor

Natuurgeneeskunde
Dorine

De Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.

Tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

Voelt u zich moe
en lusteloos?

Laat dan de energie

weer door uw lichaam

stromen en breng uzelf 

weer in balans met een

Touch for Health behan-

deling. U voelt zich be-

ter en energieker! 

Praktijk voor
Natuurgeneeskunde

Dorine

De Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.

Tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

Aangesloten bij BATC (vergoe-

ding ziektekostenverzekering)

Je hebt twee kleine handjes.
Geef ons er allebei één.
Dan leiden wij je rond, totdat je zegt:
“Ik kan het wel alleen”.

Pepijn
is geboren op
18 november 2009 om 20.08 uur.
Hij weegt 3800 gram
en is 53 cm lang.

Zoon van:
Erik Rukkers en Lennie Vaartjes

Beeklaan 26
7234 SL  Wichmond
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Nieuw bij Balans

Kom samen met je partner,
moeder of vriendin een
sabaaydi-massage

ondergaan. Deze duobe-
handelingen kunt u boeken

op de maandagavond. 
Ook leuk om kado te

geven met Sint of Kerst.
Bel met 06 - 14 94 59 36.

(zie redactioneel stukje)

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

Sinttip: Leo Lont de 
neef van James Bond
of Miami Vice in de 
Hengelose mais, 
bij de plaatselijke 
Hengelose supermarkten 
aan de infobalie of op 
www.kreunen-multimedia.nl

Super8 films, VHS,
video8, enz.

overzetten naar DVD. 

www.kreunen-multimedia.nl
Tel 0575 - 46 33 36 

Hengelo (G.)

José la Croix, Verpleegkundig

Overgangsconsulente
Ook voor botmeting, afvallen

en orthomoleculair advies.

www.joselacroix.blogspot.com
Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575-560381

Aangesloten bij VVOC en MBOG.

Veelal vergoeding zorgverzekeraars.

Wij verhuren weer SINT
en PIET kostuums 

DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575 - 45 20 01 

EEFSCHE 
MOLEN 

DIERVOEDERS

heeft een nieuwe 
website. 

Alle info plus 
prijzen op

www.eefschemolen.nl

De hoogste kwaliteit
voor de laagste prijs!

Almenseweg 45a
Eefde

0575 51 42 56 /
06 13 76 24 06

ADMIRAALS-
BROOD

EEN LEKKER
MEERGRANEN-

BROOD MET
POMPOENPITTEN

NU VAN 2.48

VOOR € 1.99

WITTE BOLLEN

6 VOOR € 1.95

SLAGROOMSNITT

VOOR € 6.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 november.

PEPERNOTEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

WEGENS 
GROOT SUCCES

starten wij weer
met een nieuwe
groep om onder
begeleiding af te

slanken.

Bel voor informatie
52 23 26.

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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FEESTAANBIEDING
500 gram Rundergehakt
4 Hamburgers
100 gram Keurslager Achterham
150 gram Feestsalade
Stuk Grillworst Samen € 10.00

VLEESWARENKOOPJE

gebraden Rollade +
Salami 2x 100 gram € 3.49

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket
Vlees + ui + kruiden samen € 6.00

MAALTIJDIDEE

gebraden Gehaktbal per stuk € 1.79

SPECIAL

Vordense Rolletjes 100 gram € 1.49

De Keurslagers zijn uitgeroepen tot winnaar
van de publieksprijs ‘Beste Foodspeciaalzaak
2009’ bij de ING Retail Jaarprijs. We hebben
uitstekend gescoord op aspecten als service,
personeel, assortiment en kwaliteit.

Wij zijn bijzonder trots op dit
resultaat, om dit te vieren
profiteert u de komende week
van 5 heerlijke aanbiedingen.

Beste 
Foodspeciaalzaak 2009!



Koop op de

Vordense Weekmarkt!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

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 Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

HEERLIJKE ZOETE CLEMENTINES 30 stuks € 5,00
VITAMINEBOMMEN KAKI FRUIT 10 stuks € 2,50
ZWARE IJSBERGSLA per krop € 0,50
MOOIE LANGE KOMKOMMERS per stuk € 0,29
PUIKBESTE BILDTSTAR 10 kilo € 2,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP DE
MARKT TE
VORDEN

Vol smaak:
Hollandse bloemkool stuk 0,99
Nieuwe oogst Navelina 1 kilo 1,99
hand sinaasappelen     2e kilo halve prijs
Zeer compleet 
erwtensoep groentepakket 4,95

Weekaanbiedingen:
Roerbak groentepakket + 
gratis roerbaksaus 500 gram 3,99

Uit eigen keuken:
Ambachtelijke bruine bonen- 
of erwtensoep liter 5,99

2e liter 1/2 prijs en een 1/2 rookworst gratis

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 nov. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch
vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2009

Gespeeld wordt het komische blijspel in dialect:

Onrust in het Rusthuis
geschreven door Henk Roede

Entree € 7,50 t/m 12 jaar € 3,50
Inclusief kop koffie/thee

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kapel Wildenborch, Kapelweg 1

Telefonisch kaarten reserveren tussen 19.00 en 20.00 uur
bij Frieda te Lindert (0575) 55 67 26.
Aan de zaal zolang de voorraad strekt.

BOER’N BROK
Panklaar 4 stuks  3,95
FILÉTSTEAK
„ALEXANDRA”
Panklaar ± 8 min. bakken

500 gram  4,95

VERSE WORST
2 stuks  3,90

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
Geldig van dinsdag 24 oktober t/m maandag 30 november

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

“Win samen met je buren”
Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2009
Evenals de voorgaande jaren organiseert de V.O.V. ook dit jaar
weer de bekende Eindejaarsactie.

Wanneer?
De actie loopt van 16 november tot en met 12 december 2009.

Hoe werkt de actie?
Met elke kassabon die men ontvangt bij besteding
van € 10,00 of meer (2 bonnen van € 5,00 gelden
ook) kan men meedoen. Men vermeldt naam, adres,
POSTCODE en telefoonnummer op de bon en
vervolgens deponeert men deze in de daarvoor be-
stemde bussen.

Alleen de kassabonnen van de deelnemende
ondernemers doen mee in deze aktie. Deze
ondernemers zijn herkenbaar aan de posters
op de winkeldeur.

Waar staan de bussen?
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys • Mitra Slijterij Sander Pardijs
Welkoop Vorden • Visser Mode • Den 4Akker te Vierakker • Bruna Vorden

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket
t.w.v. € 100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in de

prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelne-
mende Vordense ondernemers.
De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend ge-

maakt.
De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodi-
ging om samen met de buren de prijzen in ontvangst te
nemen op de Kerstmarkt 
19 december om 13.00 uur.

Doe mee en WIN SAMEN 
MET JE BUREN!!!

De eerste trekking van de Eindejaarsaktie is gevallen op 
postcode: 7251 WG 7251 WZ
• R. ter Beest, Hoetinkhof 46, 7251 WG Vorden 

Ook de buren met dezelfde postcode hebben prijs! Dit zijn de
buren op Hoetinkhof 26 t/m 74

• Mevr. Ria Veldkamp, Brinkerhof 11, 7251 WZ Vorden
Ook deze buren met dezelfde postcode hebben prijs! Dit zijn de
buren op Brinkerhof 1 t/m 39

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!!!
U krijgt persoonlijk een uitnodiging om de prijs op te halen op
de Kerstmarkt.



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Afgesmakt.

B. Afgrewwelen.

C. Greuts.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Onze deelnemers hebben weer hun
best gedaan om vele leuke dingen

voor u te maken, ook voor kinderen.
Naast de bekende sokken, sloffen,
handdoeken etc. proberen we steeds
weer nieuwe dingen te maken.

Bent u nog op zoek naar een leuk
cadeau, kom gerust eens kijken en
laat u verrassen! De koffie staat klaar.

Verkoop welfarewerk
Het Welfarewerk in Hummelo en
Keppel houdt a.s. zaterdagochtend
weer haar bekende Sint en Kerst-
verkoop, ditmaal in het Kerkhuis
te Hoog-Keppel.

Ondanks dat de Sint en zijn Pieten het
ontzettend druk hebben op deze dag
vlak voor Pakjesavond, wil hij net als
elk jaar weer graag een mooi verhaal
komen voorlezen in de bibliotheek.
De Sint beleeft ondanks zijn hoge leef-
tijd nog dagelijks avonturen met zijn
Pieten. Om al zijn belevenissen niet te

vergeten heeft de Sint ze opgeschre-
ven in een hele boel boeken. Wil je
naar het voorlezen nog een verhaal
van de Sint horen? Dan kun je altijd
één van de spannende avonturenboe-
ken lenen. 

De voorleestijden van alle vestigingen
zijn: in Doesburg om 13.30 uur; in Zel-
hem om 14.30 uur; in Hengelo om
15.30 uur; in Doetinchem 14.00 - 14.30
uur; in Wehl 15.15 - 15.45 uur; in De
Huet 14.00 – 14.30 uur; in Gaanderen
15.00 – 15.30 uur en in Vorden 16.15 –
16.45 uur.

Sinterklaas leest voor
Op woensdagmiddag 2 december
leest Sinterklaas een spannend ver-
haal voor in de vestigingen van Bi-
bliotheek West-Achterhoek. In
Hengelo is de aanvang om 15.30
uur. Alle kinderen zijn welkom.

GROENLO - Sportvereniging Grol
is, nadat deze een aanvraag heeft
ingediend genomineerd voor de
klimaatparelwedstrijd van de pro-
vincie Gelderland. Aan de wed-
strijd mogen leden van sportver-
enigingen, dorpsraden, buurtver-
enigingen of andere groepen zoals
ouders op school meedoen.

Het thema van de klimaatparelwed-
strijd is dit jaar dat er meer groen en
water in steden en dorpen komt en er
daardoor meer ruimte is voor dieren
en plantsoorten. Een klimaatbestendi-
ge inrichting begint bij een eigen wo-
ning, tuin of directe omgeving. Meer
groen door grasdaken op woningen of
waterpartijen in de tuin. Of het plan-
ten van meer bomen bij speelplaatsen
of bij de parkeerplaats van uw sport-
club. Sportvereniging Grol wil na de
realisering van het kunstgrasproject
in 2008 het sportpark Den Elshof voor-

zien van meer groen zoals hagen, per-
ken en bomen. Door vanaf vrijdag 20
tot en met zondag 22 november een
stem uit te brengen op sportvereni-
ging Grol maakt deze kans op één van
de vier geldprijzen van € 10.000,-. Het
bedrag moet dan wel gebruikt worden
voor de uitvoering en deskundige on-
dersteuning van het plan. Het stem-
men kan op www.klimaatparels.nl

S.v Grol genomineerd voor
klimaatparelprijs

Ook blijkt dat naar sommige adressen
de oproep voor de kinderen (6 maan-
den tot 5 jaar) en de huisgenoten (van
een baby van 0 tot 6 maanden) niet ge-
lijktijdig is verzonden. Tevens komt
het voor dat mensen nog helemaal

geen oproep hebben ontvangen. Hebt
u nog geen oproep gekregen, dan
wordt deze binnenkort bezorgd. De
oproepen zijn landelijk door het RIVM
verzonden en bij het sorteerproces is
iets mis gegaan. Het blijkt niet te ach-
terhalen wie een foutief schema heeft
ontvangen bij de oproep. Omdat de
vaccinaties op korte termijn plaatsvin-
den, is het niet mogelijk de oproepen
opnieuw te verzenden.

Voor de juiste tijdstippen en locaties
kunt u terecht op de website van GGD
Gelre-IJssel: www.ggdgelre-ijssel.nl.
Hebt u geen beschikking over inter-
net, belt u dan met GGD Gelre-IJssel,
tel. 088-4433000.

Problemen oproepbrieven
griepvaccinatie
Bij de verzending van de oproep-
brieven door het RIVM voor de jon-
ge kinderen en hun huisgenoten
tegen de Mexicaanse griep zijn pro-
blemen ontstaan. Een aantal inwo-
ners in de regio Gelre-IJssel heeft
een foutief schema met de data en
locaties ontvangen bij de oproep.
In plaats van informatie van GGD
Gelre-IJssel is het schema van GGD
Rotterdam-Rijnmond bijgevoegd.

In de zomer van 2006 hebben Maarten
van Setten uit Hengelo Gld. en Robin
Koster uit Vorden hun bedrijf opge-
richt tijdens de laatste fase van hun
studies. ROMA marktonderzoek maak-
te een vliegende start en is inmiddels
een bekende naam in de onderzoeks-
branche. Het bedrijf telt momenteel
vijf medewerkers.

ROMA MARKTONDERZOEK
ROMA opereert landelijk en onder-
steunt haar klanten door middel van
het opzetten en uitvoeren van ver-
schillende typen onderzoeken. Op-
drachtgevers krijgen op basis daarvan
advies en kunnen daarmee gefundeer-
de (strategische) beslissingen nemen.
Van Setten: "Wij willen organisaties
beter laten functioneren. Dat doen we
door hen te voorzien van volledige, be-
trouwbare en objectieve informatie en
adviezen."

Het team van gedreven onderzoekers
richt zich met name op het midden-
en kleinbedrijf (MKB), het openbaar
vervoer (OV) en de (semi)overheid. Kos-
ter: "Wij zijn een praktijkgericht on-
derzoeks- en adviesbureau met ver-
stand van zaken. We pretenderen niet
de wijsheid in pacht te hebben. Ver-
wacht van ons geen houding van 'wij
zullen wel even vertellen hoe het
moet'. Wij luisteren eerst goed en
daarna formuleren we samen met de
klant de onderzoeksvraag. Daarbij
wordt rekening gehouden met alle re-
levante factoren, zoals de informatie-
behoefte, de gewenste doorlooptijd en
het beschikbare budget. Maar min-
stens zo belangrijk: wij werken met
plezier en dat brengt het beste in ons
naar boven!"

Volgens verschillende MKB bedrijven,
provincies en gemeenten, maar ook
opdrachtgevers als TNO en Veolia
Transport, onderscheidt ROMA zich
door inhoudelijke kwaliteit, snelheid
en veel enthousiasme. De 'Achterhoek-
se nuchterheid en betrokkenheid' ken-
merkt de organisatie. Het team is over-
tuigd van de kracht van samenwer-
ken. Met en voor de klant. Aangezien
ROMA een onafhankelijk bureau is,
wordt voor ieder vraagstuk objectief
de beste onderzoeksmethode vastge-
steld. Het bedrijf beschikt over een om-
vangrijk netwerk van specialisten op
het gebied van veldwerk, online (pa-
nel)-onderzoek en telefonisch onder-
zoek. Dit maakt het de onderneming
uiterst flexibel en onafhankelijk in de
keuze voor de meest geschikte onder-
zoeksmethode en daarmee het beste
resultaat voor de klant.

ACHTERHOEKSE NUCHTERHEID
IN MODERN KANTOORPAND
Ook in deze tijd van economische re-
cessie weet de klant ROMA te vinden.
Het aantal opdrachtgevers is zelfs
groeiende. Deze ontwikkelingen heb-
ben erin geresulteerd dat ROMA zich
per 1 oktober jongstleden in een mo-
dern kantoorpand heeft gevestigd in
Hengelo Gld. aan de Ruurloseweg 17b.
Van Setten: "Na drie goede eerste jaren
waren we uit onze voegen gebarsten.
Daarom hadden we simpelweg meer
ruimte nodig. Bovendien maken de fa-
ciliteiten van het nieuwe pand het mo-
gelijk om ons dagelijkse werk nog be-
ter uit te voeren."

UIT DE PRAKTIJK…
Een concrete opdracht van ROMA is
het landelijke klanttevredenheidson-
derzoek voor Syntens. Syntens is een

initiatief van het ministerie van Eco-
nomische Zaken (EZ). Het is haar mis-
sie om het innovatievermogen van
MKB-ondernemingen te versterken,
hen aan te zetten tot succesvol innove-
ren en daarmee zichtbaar een bijdra-
ge te leveren aan duurzame groei. RO-
MA is als onafhankelijk bureau verant-
woordelijk voor het continue klantte-
vredenheidsonderzoek. De resultaten
van de metingen dienen mede als ver-
antwoording naar EZ en geven hand-
vatten waarmee het kwaliteitsniveau
van de dienstverlening wordt geopti-
maliseerd.

Een andere opdrachtgever van ROMA
is De Meilink Groep. Deze onderne-
ming ontwerpt en produceert indus-
triële verpakkingen voor exporteren-
de producenten van kapitaalgoede-
ren. Een substantieel deel van haar
klanten is gevestigd in China. Deze
klanten kwamen regelmatig met de
vraag of de Meilink Groep daar ook
een vestiging had, om ter plekke van
haar dienstverlening gebruik te kun-
nen maken. ROMA onderzocht of er
voldoende vraag was om een vestiging
in China te openen. Voor de Meilink
Groep waren de onderzoeksresultaten
van de haalbaarheidsstudie een be-
langrijk instrument om te beslissen
over de eventuele gang naar China.

LEDENONDERZOEK
VOETBALVERENIGING VORDEN 
ROMA ondersteunt momenteel het be-
stuur van de voetbalvereniging Vor-
den bij het uitvoeren van een ledenon-
derzoek. Alle leden hebben een vra-
genlijst thuisgestuurd gekregen. Kos-
ter, speler in het 2e elftal: "Voor dit on-
derzoek berekenen we geen kosten.
We vinden het belangrijk dat we een
bijdrage kunnen leveren aan de ver-
eniging. Ik verwacht een goede res-
pons, want de leden willen meestal
graag hun mening geven."

www.roma-marktonderzoek.nl

Sterk in crisis met Achterhoekse
nuchterheid en betrokkenheid
Economische recessie brengt ondernemers niet van hun stuk

Wat kan er gebeuren wanneer een laatstejaars student Master Business
Administration van de Universiteit Twente (UT) en een laatstejaars HEAO
student van Saxion Hogescholen de handen ineen slaan? Dan kan gedu-
rende de opleiding een bedrijfsconcept uitgroeien tot een volwaardige en
succesvolle onderneming.

links Maarten van Setten en rechts Robin Koster

HEREN QUINTUS PLOETEREND
LANGS RAALTE 
De mannen van SV Quintus hebben
een zwaar bevochten zege behaald op
Raalte in Sporthal De Kamp in Henge-
lo. Na een 8-10  achtertstand bij rust ze-
gevierde SV Quintus uiteindelijk met
21-18. De wedstrijd werd overscha-
duwd door een ernstige blessure van
Jeroen Sesink. 
SV Quintus begon de wedstrijd zonder
de geblesseerden Tonnie Jaaltink en

Stijn Holland. Daarentegen kon coach
Ton van Huffelen weer een beroep
doen op hoekspeler Niké Sesink.  Het
laaggeklasseerde Raalte kreeg van het
slap verdedigende SV Quintus veel
ruimte en wist in de beginfase naar
een 5-7 voorsprong uit te lopen. 
Tien minuten voor rust viel Jeroen Se-
sink bij een verdedigende actie onge-
lukkig met zijn hoofd op de grond. De
opbouwer  verloor even het bewust-
zijn en werd met een hoofdwond naar
het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd
lag meer dan tien minuten stil. In de
laatste minuten voor rust speelde SV

Quintus zonder overtuiging. 
Na een matig begin van de tweede
helft herpakte de ploeg uit Hengelo
zich alsnog.  Verdedigend kreeg de
ploeg eindelijk grip op Raalte en doel-
man Tonny Beeftink verrichtte enkele
goede reddingen.  Aanvallend lieten
Benno Dolphijn en Niké Sesink een
aantal goede acties zien en liep SV
Quintus uit naar een voorsprong van
enkele doelpunten.  In de slotfase van
het duel kwam de overwinning niet
meer in gevaar en was met 21-18 de
zesde overwinning van het seizoen
een feit.

H a n d b a l



Na de ontvangst krijgen ze een rond-
leiding en een heldere uitleg over het
reilen en zeilen in het dierenasiel. Ze
zien niet alleen honden en katten,
maar ook fretten, konijnen en kippen.
Het wordt ze duidelijk dat niet alle
aanwezige dieren gevonden zijn en
geen baasje hebben. Een aantal lo-
geert er alleen maar voor een poosje,
omdat hun baasje bijvoorbeeld met
vakantie is. De medewerker van het

asiel vertelt hoe een werkdag eruit
ziet. Die bestaat zeker niet de hele dag
uit knuffelen van de dieren, maar
vooral uit veel schoonmaken van de
hokken en kattenbakken. 
Het vele werk wordt door een paar be-
roepskrachten gedaan en daarnaast
door heel veel vrijwilligers. Deze zijn
zeker nodig om het asiel draaiende te
houden. De leerlingen leren hoe de
dierenopvang aan het benodigde geld

komt voor de gevonden dieren en
waarom dieren chippen heel belang-
rijk is.

Nadat alles verteld en gezien is, mo-
gen de kinderen de poezen in hun ver-
blijf knuffelen en kan de verkregen in-
formatie even bezinken. Vragen die
daarna nog boven komen drijven kun-
nen ze aan de medewerker stellen, die
ze goed beantwoordt. Het was een leu-
ke een leerzame middag. Een aantal
kinderen wil, later als ze groot zijn,
wel in een dierenasiel werken.

Bezoek aan dierenasiel

Dankzij een aantal ouders, die bereid zijn om te rijden, kunnen op don-
derdag 12 november jl. de kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool
St. Martinus in Baak naar het dierenasiel in Doetinchem.

Deze massage bestaat uit verschillende
handelingen, de rug word gestempeld
met warme thaise kruidenstempels,
daarna word de rug met een warme
olie gemasseerd, uw hoofd-gezicht
krijgt een heerlijke massage, en afslui-
tend worden de voeten uitgebreid ge-

masseerd. Een exclusieve massage voor
lichaam en geest. Deze duo-behande-
lingen worden gegeven door Lidwien
en Jolande beide sabaaydi-masseuse.U
kunt deze behandelingen boeken op
de Maandagavond, of eventueel op de
Zaterdag. Kom dus samen genieten!!

Bij balans kunt u ook terecht voor:
voetreflexbehandelingen, ontspan-
ningsmassage's en workshop voet-
massage's. Bel voor inlichtingen met:
(06) 14 94 59 36.

Nieuw bij Balans
Bij praktijk Balans kunt u nu ook
duobehandelingen ondergaan. Sa-
men met je partner, vriendin of
moeder genieten van een heerlijke
oosterse sabaaydi-massage.

Ook dit jaar belooft het weer een spet-
terend feest te worden met de Vorden-
se band Big=U en met DJ Oliver. De deu-
ren gaan open om 00:45uur en het
feest gaat door tot 5:30 uur. Voor ieder-
een die vorig jaar het Oud&Nieuw feest
heeft gemist, voor iedereen die nog op
zoek is naar een leuk sinterklaasca-
deau, en voor iedereen die het feest
niet wil missen organiseert de STEVO
vrijdag 4 december een extra voorver-
koopavond bij Mitra Sander Pardijs. 

Vorig jaar waren de kaarten binnen 8
dagen uitverkocht, dus wees er op tijd
bij! Vrijdagavond 4 december kunnen
kaarten gekocht worden bij Mitra San-
der Pardijs. 
De officiële kaartverkoop begint dins-
dag 8 december, kaarten zijn verkrijg-
baar bij de bekende voorverkoopadres-
sen: Mitra Sander Pardijs, Fashion Cor-
ner en tankstation Weulen Kranen-
barg. Kijk voor meer informatie op
www.stevo.nu

Pre Sale Oud & Nieuw feest

De dagen worden korter en killer, dat betekent dat we steeds dichter bij
het jaar 2010 komen. De STEVO (Stichting Evenementen Vorden) organi-
seert alweer het 7e oud en nieuw feest in de Sporthal van Vorden.

De ongeslagen status werd bereikt
door maar liefst 86 keer te scoren en
slechts 4 tegentreffers te incasseren.
Dit kampioenschap moest natuurlijk

passend gevierd worden en daarvoor
hadden enkele enthousiaste ouders
het e.e.a. geregeld. Na het ontvangen
van de felicitaties werden de spelers,

hun leiding en de vaste supporterscha-
re getrakteerd. Voor de jongens was er
een hele grote stapel pannekoeken ge-
bakken en die hebben ze zich prima
laten smaken. De F2 kan zich nu op
gaan maken voor de zaalcompetitie de
komende winter.

Ongeslagen in najaarscompetitie

Vorden F2 Kampioen

Afgelopen zaterdag is de F2 van voetbalvereniging Vorden met overtui-
ging kampioen geworden. Met 9-0 werden de spelers van Warnsveldse
Boys F3 verslagen en was het kampioenschap een feit.

Bovenste rij van links naar rechts: Dick, Dion, Peter en René. Middelste rij: Freek Velhorst, Jurre Hey, Nick Ziggers, Dion Besselink en Milo
v/d Pol. Onderste rij: Bart Jansen, Chico en Esli Lindenschot, Werner Rondeel, Jim Reintjes en Rogier.

In Withmundi kunt u terecht voor
een kop erwtensoep of een lekker
broodje knakworst.
De opbrengst is voor Stichting UP4S (
www.up4s.nl) UP4S zet zich in voor
wees-en kansarme kinderen in Buko-
mansimbi, Oeganda. Up4S werkt op
basis van kindspecifieke sponsoring

en algemene donaties.
Van de algemene donaties worden bij-
voorbeeld de kosten van onderwijs,
onderdak en medische zorg betaald.
Al het geld komt direct ten goede aan
het project in Oeganda, in Nederland
wordt uitsluitend gewerkt op vrijwilli-
ge basis.
Door de opbrengsten van afgelopen
seizoen (2008-2009) in Wichmond
kunnen in Oeganda bijna twee loka-
len van de nieuwe school voor secun-
dair onderwijs worden ingericht.  Er is
ook iemand van UP4S aanwezig in
Withmundi, bij haar kunt u terecht
met al uw vragen. Start en Finish:
Withmundi, (achter de Hervormde
kerk)
Dorpsstraat 16, Wichmond Starttijd
tussen 13.30 uur en 14.30 uur.
Afstand: ± 5 km. en ± 9 km. Deelname
is gratis en geheel voor eigen risico!

6 december a.s.

Midwinterhoornwandeltocht
Eerste keer de midwinterhoorn-
wandeltocht wordt georganiseerd
door de ZWO groep. Deze wandel-
tocht is natuurlijk bekend omdat
deze al jaren werd georganiseerd
door camping Kleine Steege. Ook
dit jaar zal er medewerking zijn
van blazers van midwinterhoorn-
groep D'Olde Roop uit Zelhem  en
de molen van kasteel Hackfort zal
bemand worden door een van de
molenaars. Op de rustplaats verko-
pen de dames van de OVG een lek-
ker warm drankje.

Wees klaar voor songs van Snowpa-
trol, RHCP, Greenday, Robbie Willi-
ams, Queen, Live, U2, The Earring, Ra-
diohead, Anouk, Kane, Tina Turner als
ook een gezond aantal eigen num-
mers. 
De beide heren spelen sinds in de pop-
rockformatie Crystal Dream, maar

vonden het in 2003 tijd voor een nieu-
we uitdaging: Brazen. Gezien de
lovende reacties en het aantal optre-
dens mag worden gesproken van een
geslaagde start. Brazen schopt het tot
de finale van het "Open Podium" in
het Amphion Theater en maakt een
kleine tour langs een aantal theaters
in de Achterhoek.
Brazen voelt zich vooral thuis in intie-
me horecagelegenheden zoals De Slof.
Daar komen de songs en de sfeer goed
tot z'n recht. Een optreden van Brazen
is helder, eenvoudig, intiem en zonder
opsmuk; kortom een genot voor de
echte muziekliefhebber. Komt dat
zien op zondagmiddag 29 november
aan de Dorpsstraat 34 Vorden.

Akoestisch rocken in De Slof
De mannen van Brazen spelen
akoestisch en toch vliegen de von-
ken er vanaf. Op 29 november
treedt het duo op in De Slof te Vor-
den. Gerwin Ruesink (gitaar) en
Marcel Geven (zand) zullen hun pu-
bliek trakteren op pop- rocksongs
uit de jaren '80 en '90, aangevuld
met muziek uit de hedendaagse
hitlijsten.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Zadel
passen, verkoop en reparatie

(MSFC gecertificeerd)

Lederwerken
handgemaakte lederwerken

en lederreparaties

Ruitersportartikelen
Uitgebreid assortiment

Paardenvoeders
HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

Kijk voor meer informatie op:

www.oldehietmoat.nl
Of bel:

T 0314 642 175 • M 06 1369 1852

bezorging in de regio
afhalen alleen op afspraak

Hans Rietman Goud- en zilversmid 25 jaar in Zelhem

www.de-goudsmid.nl
Tel. 0314-623584

Kerkweg 13
7021 CM
Zelhem

• verkoop van gouden en zilveren sieraden
• herinneringssieraden
• trouw- en relatieringen
• jubileumsieraden en relatiegeschenken

• ontwerpen en veranderen van sieraden
• reparatie en restauratie werkzaamheden
• zetten van edelstenen
• inkoop oud goud

Exklusiv und Individuell

Nieuw in de collectie: 
Charlot Borgen Bedels.

ddee  hheellee   mmaaaanndd  nnoovveemmbbeerr   eenn   ddeecceemmbbeerr

JJuubbii lleeuummaaaannbbiieeddiinnggeenn  
oopp  ddee  ggeehheellee  ccooll lleecctt iiee   

vvaannaaff   1100%%

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

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

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

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

MIDWINTERCONCERT
21 december 19.30 uur

PIANIST TJAKO VAN SCHIE
speelt de Goldberg Variaties

van J.S. Bach en geeft een lezing vooraf

Kaarten reserveren 
vanaf 1 december 

0575-550756

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

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

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

Kinderboerderij

FELTSIGT

SINT EN KERSTACTIVITEITEN

• 28 november PANIEK in het 

PAKJESHUIS hoofdpiet vraagt hulp!

• 2 december UITPAKJESmiddag

• 22 en 23 december

BEKVELD IN HET LICHT 

mooi variërend programma vol warmte,

vermaak, kunst en cultuur

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

DDDééé   bbbllloooeeemmmeeennn---
aaacccttt iiieee    ooommm   uuuwww
vvveeerrreeeennniiigggiiinnnggg
ooofff    ccc llluuubbbkkkaaasss

ttteee   ssspppeeekkkkkkeeennn...
VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::

wwwwwwwww... tttuuulllpppeeennnaaacccttt iiieee ...nnnlll

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

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

Zaterdag 28 november

Smaaktoer op de winkelvloer

Bij inlevering van deze advertentie

6 scharreleieren van eigen
bedrijf GRATIS op deze

smaakvolle dag

Pure Aloe vera producten 

Info en bestellen via
www.jannienijkamp.

myflpbiz.com

TTeee  HH uu uu rr
aan de Gildenweg 16 7021 BR Zelhem

per 01/01/2010 op zichtlocatie aan de

rotonde Stikkenweg.

Kantoor onder/bovenverdieping 110m2

Kleine opslag/bedrijfsruimte 50 m2

Diverse mogelijkheden.

0314-622046.



Wat ik persoonlijk erg leuk vind is bij-
voorbeeld het bereiden van een menu
à la carte en warme en koude buffet-
ten. Ook kan ik in een Indisch buffet al
mijn creativiteit kwijt. Als kok moet je
veelzijdig zijn en wat de creativiteit be-
treft krijg ik bij hotel Bakker alle vrij-
heid voor mijn werk. Weet je trouwens
wat K.O.K. betekent ? Dat betekent
‘Kan Ook Koken’! In mijn vak is het van
groot belang dat je altijd rustig blijft,
althans aan de ‘buitenkant’ rust blijft
uitstralen. Natuurlijk ‘kook’ je ook wel
eens van binnen, zoals onlangs. We
hadden met heel wel liefde en creativi-
teit voor een x aantal personen een di-
ner voorbereid. Alles staat klaar en de
gasten komen niet opdagen! Ontzet-
tend vervelend, maar ook dat soort
dingen gebeuren’, zo zegt Peter.

Geboren en getogen in het westen van
het land (Gouda/ Den Haag) wist de in
Warnsveld woonachtige Peter van
Geel al op jonge leeftijd dat hij later
kok wilde worden. ‘Mijn moeder kon
altijd heel erg lekker koken, vandaar
misschien mijn interesse. Om kok te
worden is een vooropleiding een ver-
eiste. In mijn geval banketbakker. De
opleiding kok/kelner heb ik op de
Francois Fratel school in Den Haag
gevolgd. De school is genoemd naar
Fratel, een beroemde kok aan het hof

van de grote Lodewijk de Veertiende’,
zo weet Peter te vertellen. Toen zijn ou-
ders destijds in Nunspeet beheerder
werden van het conferentieoord van
de Industriebond, verhuisde ook Peter
mee naar het oosten van het land,
waar hij zich in diverse hotels in het
vak van kok bekwaamde.

Peter: ‘In 1984 heb ik bij hotel Bakker
gesolliciteerd. Na een kort gesprek
met Klaas werd ik gelijk aangenomen.
Ik heb het in al die jaren prima naar
de zin gehad. Ik kan het met Klaas en
Loke en de collega’ s goed vinden. Dat-
zelfde geldt ook voor de huidige werk-
gevers Liesbeth en Jeroen’, zo zegt
Peter van Geel. Thuis hoeft hij (bijna)
niet te koken. ‘Mijn vrouw Francien
kookt ook voortreffelijk hoor’, aldus
Peter die in zijn vrije tijd graag knut-
selt en klust. Daarnaast zingt hij als
‘bas’ bij het Algemeen Gemengd Koor
(AGK).Wanneer Anita Haggeman,
woonachtig in Hengelo, over haar er-
varingen (eveneens 25 jaar in dienst
bij hotel Bakker) vertelt, straalt ze van
oor tot oor. ‘Zo ben ik nu eenmaal, al-
tijd goede zin. Ik ga s’morgens altijd
om 6.00 uur met veel plezier naar
mijn werk. Ik heb echt geen probleem
met vroeg opstaan. Ik heb mij in al die
jaren nooit verslapen’, zo zegt ze met
opnieuw een lachend gezicht.

‘Ook ik heb een zeer afwisselende
baan, geen dag in de week hetzelfde.
Helpen in de bediening, ontbijt klaar
maken, bloemen verzorgen, afspraken
maken, de huishouding doen, alle-
maal leuk werk. In al die jaren prettig
met Klaas en Loke samengewerkt en
ook met de nieuwe generatie Liesbeth
en Jeroen. Weet je, ik ken Liesbeth al
heel lang, vroeger bracht ik haar dik-
wijls naar de kleuterschool’, zo zegt
Anita Haggeman. 

Na de huishoudschool in Vorden be-
zocht te hebben, ging Anita naar de
MSPO (Middelbaar Sociaal Pedago-
gisch Onderwijs). Anita: ‘Ik wilde ge-
zinsverzorgster worden. Nadat ik het
diploma had behaald heb ik dat werk
ook gedaan, echter van zeer korte
duur. Na een jaar was de lol er voor
mij af. Werken in gezinnen met alco-
holverslaving, drugsverslaafden e.d.,
dat wilde ik absoluut niet.

Mijn schoonzus Miranda adviseerde
mij toen om bij hotel Bakker te sollici-
teren. ‘Daar is het prettig werken’, zo
zei ze erbij (Miranda kon het natuur-
lijk weten, want inmiddels werkt zij al
28 jaar bij de familie Bakker). Na een
gesprek met Loke kon ik gelijk begin-
nen. Aanvankelijk vijf dagen in de
week, maar na de geboortes van mijn
kinderen, drie dagen in de week. Wan-
neer ik thuis ben, lekker voor het ge-
zin zorgen, heerlijk tuinieren en zin-
gen bij een ‘gelegenheidskoortje’ in
Bekveld. Kortom, zo zegt Anita, ‘ik zit
lekker in mijn vel’. Volgende week
worden Anita en Peter door de familie
Bakker en de collega’s in het zonnetje
gezet. Dan laten zij zich zelf een keer-
tje ‘lekker bedienen’!

Anita Haggeman en Peter van Geel
zilveren jubileum bij Hotel Bakker

De zilveren jubilarissen Anita Haggeman en Peter van Geel hebben, hoe-
wel ze een totaal verschillende functie hebben bij hotel Bakker, één ding
met elkaar gemeen: ‘ze doen hun werk met heel veel plezier’. Kok Peter
zegt het daarbij heel treffend: ‘Een goede kok stopt liefde in het vak’!
En hij kan het weten want de 59 jarige jubilaris heeft al een ‘leven lang’
in de keuken doorgebracht, waarvan de afgelopen 25 jaren dus bij hotel
Bakker. ‘Ik heb het prima naar de zin, prettige collega’ s en een goede
werkgever, maar bovenal is het werk zeer afwisselend. Het is niet alledag
oesters met kaviaar maar ook niet elke dag stamppot bereiden.

Anita en Peter De fietstocht startte op 27 september
tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf de Ra-
bobank kantoren in Laren en Borculo.
Daar kregen de deelnemers een kop
koffie met krentewegge en werden de
routes uitgedeeld. Ook kreeg iedereen
een lijst met foto's mee. Deelnemers
die de foto's onderweg in de juiste
volgorde konden zetten, maakten
kans op één van de mini-laptops en
webcams. 

PRIJSUITREIKING
Woensdag 11 november hebben de 8
winnaars van de prijsvraag hun prijs
in ontvangst genomen. Gerrit Scheers,
directeur Particulieren en Private Ban-
king van Rabobank Graafschap-Noord
overhandigde de gelukkige winnaars
hun gloednieuwe elektronica. De drie
beschikbare mini-laptops zijn gewon-
nen door: V. Doorne uit Borculo, T.
Braakman uit Laren en A. van Ark uit
Vorden. De webcams zijn mee naar
huis gegaan met: Fam. Smeitink uit

Brummen, T. Hazelhoff uit Zutphen,
M. Seesing uit Hengelo, Fam. Eggink
uit Laren en M.P. Dirks uit Lochem.
"Wij hebben gekozen voor deze mo-
derne prijzen omdat wij één van de
modernste en meest innovatieve ban-
ken in Nederland zijn" zo legt Gerrit
Scheers de prijswinnaars uit. 

"Ons Virtueel Kantoor is daarvan het
bewijs. Via de pc en webcam kun je
daar contact leggen met onze mede-
werkers en zo regel je heel persoonlijk
al je bankzaken, gewoon vanuit je
huiskamer. Met deze prijzen kunnen
jullie dat nu zelf uitproberen."

VOLGEND JAAR WEER
Het succes van de Rabo Herfsttinten-
tocht neemt ieder jaar toe. Dit jaar re-
den ruim 400 mensen méér mee dan
in 2008. Voor iedereen die volgend
jaar (weer) mee wil fietsen: rerveer al-
vast de laatste zondag van september
in je agenda!

Rabo Herfsttintentocht

Zondag 27 september organiseerde Rabobank Graafschap-Noord de jaar-
lijkse Herfsttinten fietstocht. Dit jaar fietsten ruim 1.100 mensen de
prachtige tocht tussen Laren en Borculo. Onderdeel van de fietstocht was
een fotoprijsvraag. Woensdag 11 november vond de prijsuitreiking plaats
bij de Rabobank Vorden.

De winnaars gingen allemaal met nieuwe apparatuur naar huis.

Autorijschool Wim Steintjes uit
Drempt is maandag 30 november
te gast bij Vrouwengroep Drempt. 

Mevrouw Steintjes neemt met de aan-
wezigen de laatste wijzigingen door

voor wat betreft verkeersboden, 60 ki-
lometerwegen, dubbele rotondes en
dergelijke. De nuttige en informatieve
avond wordt gehouden in de pastorie-
zaal Voor-Drempt. De aanvang is om
20.00 uur. Niet-leden betalen 3 euro.

Vrouwengroep Drempt

BON BOYS - VORDEN 2-7
Vorden heeft zondag niet alleen drie
punten toegevoegd aan haar totaal,
maar ook het doelpuntensaldo flink
opgevijzeld.
Maar liefst 7 keer wisten de geelzwar-
ten het net te vinden. Na 15 minuten
spelen had de bal al vijf keer in het net
gelegen en gelukkig voor Vorden werd
het doelpunt na 2 minuten spelen we-
gens buitenspel afgekeurd.

Bon Boys heeft een supersnelle voor-
hoede, maar daarnaast zijn het drib-
belaars tot de doellijn. De achterhoede
is erg zwak en men paste alleen man-
dekking toe op de centrumspits van
Vorden.

Het geeft natuurlijk een geweldige
kick om zoveel doelpunten te scoren.

Bon Boys ging als een raket uit de
startblokken. De linkervleugelspits
liep met de bal aan de voet de 100 me-
ter in 9 seconden en maakte onderwijl
ook nog een aantal passeerbewegin-
gen. Het zou een moeilijke middag
worden, dat was de snelle conclusie
van het Vorden publiek. Na twee mi-
nuten lag de bal al in het net, welis-
waar afgekeurd wegens buitenspel,
maar de defensie van Vorden werd
compleet op snelheid geklopt. Boven-
dien had Vorden geen grip op het posi-
tiespel van de Bonifatianen.
Dat de achterhoede niet het sterkste

onderdeel van de ploeg was bleek al
vrij snel en in de 8e minuut profiteer-
de Stefan Eggink daar dankbaar van
door een cornerbal van Niels
Siemerink in een keer op de slof te ne-
men. 0-1

In de 13e minuut kreeg Micha Bolink
de vrije ruimte en die benutte hij goed
en passeerde de doelman met een
droog schot. 0-2
Lang kon Vorden niet genieten van de-
ze riante voorsprong, want een mi-
nuut later hing de 1-2 in de touwen via
een razendsnelle uitval. Toen Dennis
Wentink in de 16e minuut de bal vrij
kon aannemen en met een bekeken
schot de 1-3 aantekende kwam het

zelfvertrouwen in de Vordense ploeg.
Het speelde geen oogstrelend voetbal,
maar er werd hard en met veel inzet
gewerkt. De spitsen van Bon Boys ble-
ken niet alleen over de kwaliteit van
snelheid te beschikken, maar ook een
dribbelgave hadden, waar de verdedi-
gers van Vorden steeds meer vat op
kregen. Frank Hiddink rondde in de
34e minuut een voorzet van Bart Stok-
man met een boogballetje bekwaam
af en dat was een stand waarbij het
prettig is om aan de thee te gaan.
Vorden koos in de tweede helft direct
de aanval en Micha Bolink legde de
bal panklaar voor de aanstormende
Stokman, die de doelman geen kans
gaf. 1-5.

Bon Boys zou nog een keer het net vin-
den, weliswaar uit een overduidelijke
buitenspelsituatie, maar daar maak-
ten de spelers van Vorden zich niet
druk over. Zij hadden voor het publiek
namelijk nog twee doelpunten in pet-
to. Frank Hiddink kreeg een intikker-
tje via Bart Stokman, die een kanons-
kogel afvuurde en de doelman de bal
niet klemvast had. 2-6
Tien minuten voor tijd scoorde Stefan
Eggink zijn tweede doelpunt van de
wedstrijd en zette de eindstand van 2-
7 op het scorebord.
Een wedstrijd die de spelers zich nog
heel lang zullen herinneren.

Vo e t b a l
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3. 50 plussers op herhaling 8 april 1993.
V.l.n.r: ?, J.v. d.Broek, Spithoven, ?,

Chr. Everhard, Bleumink, Bargeman, Horstman,
J. Hilferink, W. Oortgiesen, mevr. v. Uden,

weth. Voortman, Speulman.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 23 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Opening van de Zon.

1. Kerstboomplaatsing 17 december 1987.

2

3



Hiervoor worden corrigerende of be-
schermende technieken gebruikt zo-
als ortheses (siliconen hulpmiddelen)
of therapiezolen. Tevens worden  ad-
viezen gegeven hoe voetaandoeningen
te voorkomen en te bestrijden. De
praktijk wordt gerund door Melanie
Oonk. Als registerpodoloog is zij aan-
gesloten bij de Stichting LOOP, het Lan-
delijk Overkoepelend Orgaan voor de
Podologie. Een aangesloten podoloog
moet voldoen aan vastgestelde kwali-
teitsnormen en om het predikaat te
mogen blijven voeren zijn er ieder jaar
bijscholingsverplichtingen. Het is be-
langrijk op de hoogte te blijven wan-
neer er zich nieuwe ontwikkelingen,
onderzoeksresultaten, technieken of
behandelwijzen in het vakgebied voor-
doen vertelt Oonk. Omdat het een zeer
doeltreffende therapie is gebleken
hebben zorgverzekeraars producten
en diensten van geregistreerde podolo-
gen in hun vergoedingenpakket opge-
nomen. Oonk vertelt dat de voet een
zeer complex lichaamsdeel  met veel
taken is en dat er daarom in grote en

kleine mate problemen kunnen ont-
staan. Hoe belangrijk de algehele wer-
king is,  beseft men pas wanneer er
klachten optreden. Ongeveer 70% van
de Nederlandse bevolking krijgt te ma-
ken met voetklachten of voetgerela-
teerde klachten. U kunt hierbij denken
aan overbelasting, klachten door pro-
blemen aan knie, heup of rug veroor-
zaakt door een afwijkende voetstand
of looppatroon, vermoeidheidsklach-
ten, standafwijkingen aan voeten en
tenen, klachten tijdens het sporten of
sportblessures maar ook specifieke
voetproblemen bij kinderen en klach-
ten bij Diabetes Mellitis en Reuma.
Herkent u hier iets in? Dan is het raad-
zaam uw voeten te laten controleren,
een verwijzing via uw huisarts is niet
noodzakelijk. De praktijk werkt op af-
spraak. Voor informatie of het maken
van een afspraak kunt u contact opne-
men met Melanie Oonk, tel. 06
40141002, Praktijk voor Podologie,
Overweg 16 (Strada Sports), 7251 JS Vor-
den. U heeft hiervoor overigens geen
verwijzing van uw huisarts nodig.

Praktijk voor podologie gestart

Vanaf oktober is er binnen het centrum van Strada Sports in Vorden een
podologiepraktijk gevestigd. Podologie is een wetenschap die zich richt op
het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen, voetklachten
en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegings-
apparaat.

Bij de huldiging was ook ‘good old Jan
Willem Markerink aanwezig, de man
die ooit voorzitter was van de ‘Achter-
hoekse Touwtrekkers Bond’ , de voor-
loper van Gewest Oost. Volgend jaar
wordt net als het WK voetbal, in Afri-
ka ook het wereldkampioenschap
touwtrekken gehouden. Gerrit Barink,
voorzitter van T.T.V. Vorden hoopt daar
met een team van zijn club te kunnen
deelnemen. ‘Uiteraard zijn er eerst
voorselecties. Als dat positief voor ons
verloopt komt het belangrijkste en
wel de vraag of we de nodige sponsors
kunnen werven, want deelnemen in
Afrika is een kostbare aangelegen-
heid.’, zo zegt hij. Gerrit Barink is al
bijna 35 jaar voorzitter van de Vorden-
se club. De afgelopen maanden liep hij
zo trots als een pauw door de regio !

‘Het is toch fantastisch dat onze ver-
eniging met slechts 14 actieve touw-
trekkers tot dergelijke prestaties in
staat is gebleken’, aldus Gerrit Barink.
Hij is een warm pleitbezorger van de
Vordense touwtrekkers club. Gerrit is
jaar- in, jaar – uit bezig om nieuwe le-
den te werven en wat hem ook echt

deugt doet, dat het succes tijdens de
Europese kampioenschappen twee
nieuwe leden heeft opgeleverd. ‘Het
lijkt niet veel, maar elk nieuw lid is er
één, wij zijn er hartstikke blij mee.
Binnenkort ga ik weer op stap om te
proberen er nieuwe jeugdleden bij te
krijgen. Het is jammer om te constate-
ren dat recente pogingen om leerlin-
gen van de plaatselijke basisscholen
voor deze sport ‘warm ‘ te krijgen,
niets hebben opgeleverd. Geen enkel
respons. Natuurlijk ook wel weer een
beetje te begrijpen want sporten als
voetbal, volleybal, tennis, zwemmen
e.d. spreken de jeugd meer aan.

Het teruglopen van leden bij de touw-
trek sport is een landelijk verschijnsel.
Uitgezonderd in het Oosten van het
land. De streek vanaf de Betuwe, Velu-
we, Twente en de Achterhoek telt 22
verenigingen’, zo zegt Gerrit Barink.
De T.T.V. Vorden telt inclusief de actie-
ve wedstrijd touwtrekkers in totaal cir-
ca 50 leden. Barink: ‘ Allemaal leden
uit het goede hout gesneden, altijd be-
reid om de handen uit de mouw te ste-
ken. Moeten er klussen worden opge-

knapt of het clubgebouw moet bij-
voorbeeld na een groot toernooi
schoon gemaakt worden, we kunnen
altijd op de leden ( en hun dames ) een
beroep doen. Wij zijn dus weliswaar
een kleine vereniging, echter de één-
heid en de samenwerking is erg groot.
En ook daar ben ik buitengewoon
trots op’, zo zegt Gerrit Barink .

De trainingen worden goed bezocht.
Het komt zelden voor dat er spelers
ontbreken. De trainingen staan onder
leiding van Henk Weenk, oud – speler
van de Heure. Barink: ‘ We trainen sa-
men met de Heure. Op dinsdagavond
in Vorden en op donderdag in Borcu-
lo. De trainingen zijn zeer veelzijdig.
Naast de gebruikelijke warming-
up,met behulp van diverse toestellen,
een afwisselende veldtraining en ver-
der nog trainingen in het krachthonk.
De Heure en Vorden werken nog op
een andere manier samen. Komen we
in de competitie spelers tekort dat is
het toegestaan spelers van elkaar ‘te
lenen ‘. Uiteraard lenen we over – en
weer niet de beste spelers uit. We wil-
len de concurrentie natuurlijk niet
versterken’, zo zegt Gerrit Barink la-
chend. Wat de ‘financiële huishou-
ding betreft heeft T.T.V. Vorden ook
geen klagen. Gerrit Barink: ‘Door de
reeds genoemde zelfwerkzaamheid
besparen we veel uitgaven. Dat aange-
vuld met de opbrengst van de oud pa-
pier actie en een paar sponsoren, kun-
nen we ons financieel bedruipen’, zo
zegt de ‘eeuwig’ optimistische voorzit-
ter Gerrit Barink.

Voorzitter Gerrit Barink zo trots als een pauw

Huldiging touwtrekkers T.T.V. Vorden
Vorden. Donderdagavond werden tijdens een gezellige receptie in restau-
rant ’t Wapen van Medler, de touwtrekkers van de T.T.V Vorden in het zon-
netje gezet. Dit jaar behaalde het team van Vorden aangevuld met twee
spelers van de Heure uit Borculo tijdens het Europees kampioenschap in
Assen in de gewichtsklasse 720 kilogram, de tweede plaats ( zilveren me-
daille ). Het team werd in dezelfde klasse ook kampioen van het Gewest
Oost. Martin Jansen, voorzitter van het Gewest prees het team met deze
voortreffelijke resultaten. ‘Vorden behoort tot de top. Ik hoop dat jullie op
de ingeslagen weg door zullen gaan’, aldus Jansen, die vervolgens een ge-
schenk onder couvert aanbood.

Het zwembad is namelijk vanaf heden
gecertificeerd met het keurmerk ‘Vei-
lig en Schoon’. En dat is volgens be-
drijfsleider Timme Koster wel een in-
formeel feestje waard . In Nederland
dienen alle zwembaden te voldoen
aan gestelde wet- en regelvorming.
Timme Koster: ‘Met het keurmerk ‘Vei-
lig en Schoon’ geeft de zwembad-
branche gehoor aan wensen en eisen
die klanten, eigenaren, zwembadma-
nagement en overheden aan zwemba-
den stellen. Het realiseren van structu-
rele kwaliteitsverbetering onder-
scheidt zwembaden. Het keurmerk,

uitgegeven door de Stichting Zwem-
badbestuur, leidt tot versterking van
de belangrijke maatschappelijke func-
tie van zwembaden en ook tot betere
bedrijfsresultaten. Het keurmerk is
een niet- verplichte regeling met het
wettelijk kader als ondergrens en daar
boven op een aantal extra kwaliteitsei-
sen. De betrouwbaarheid van het
keurmerk ‘Veilig en Schoon’ is door
‘ConsuWijzer’ gewaardeerd met het
(hoge) cijfer 9.4’, zo zegt een trotse
Timme Koster. (ConsuWijzer is het in-
formatieloket voor consumenten van
de Nederlandse overheid).

Keurmerk 'Veilig en Schoon' 
voor Vordens zwembad
Het personeel van het Vordense zwembad ‘In de Dennen’ trakteert zich
zaterdagmorgen 28 november zelf op koffie met taart.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

NOVEMBER
25 Handwerkmiddag/kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
25 ANBO klootschieten bij t. Olde Let-

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

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

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

plussers, infotel. 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 Galerie Agnes Raben 
Expositie Hugo Pasman

De eerste actiefoto's tijdens De Hei-
kamp Herfst en Winter Spelen, een

nieuw en spectaculair programma bij
Pannenkoekboerderij De Heikamp in

Ruurlo in samenwerking met Ultima-
teadventures. "Sport/spel en horeca op
1 locatie biedt onze gasten de moge-
lijkheid om bedrijfsfeestjes, familieu-
itjes met een actieve invulling bij ons
te vieren. Zoals op de foto's te zien is
kan het er  heet aan toe gaan tijdens
de Herfst en Winterspelen", aldus Bert
van Zijtveld, eigenaar van Pannen-
koekboerderij De Heikamp.
Tijdens de donkere herfst- en winter-
maanden kan er doorgespeeld worden
omdat de "speelweide" verlicht kan
worden. Gasten kunnen nu het actieve
en sportieve gaan combineren met
lekker eten en drinken en dit alles dus
op 1 locatie. 
Koffie met gebak bij de gezellige open
haard voorafgaand aan het sportieve
gedeelte, gluhwein buiten bij een ge-
zellige vuurkorf tijdens een pauze en
als afsluiting een feest of buffet. Diver-
se combinaties zijn mogelijk om uw
programma volledig naar uw wens in
te kunnen vullen.

Feestje met spanning en sensa-
tie……?Natuurlijk….bij De Heikamp!
Benieuwd naar de mogelijkheden……?
kijk op www.heikamp.nl of bel (0573)
45 20 90.

Althans, we dachten even de primeur te hebben met de eerste trainingsfo-
to's op deze geheime locatie van onze olympische ploeg ter voorbereiding
op de winterspelen in Vancouver volgend jaar. Dit bleek echter niet het ge-
val te zijn, het was namelijk NOG VERRASSENDER!!!:

De Heikamp in Ruurlo ontmaskerd
als geheime trainingslocatie

Ondanks dat de Sint en zijn Pieten
het ontzettend druk hebben op deze
dag vlak voor Pakjesavond, wil hij net
als elk jaar weer graag een mooi ver-
haal komen voorlezen in de biblio-
theek. De Sint beleeft ondanks zijn

hoge leeftijd nog dagelijks avonturen
met zijn Pieten. Om al zijn belevenis-
sen niet te vergeten heeft de Sint ze
opgeschreven in een hele boel boe-
ken. Wil je naar het voorlezen nog
een verhaal van de Sint horen? Dan
kun je altijd één van de spannende
avonturenboeken lenen. 

VOORLEESTIJDEN: 
Zelhem 14.30 uur, Hengelo 15.30 uur
Vorden 16.15 - 16.45 uur.

Sinterklaas leest voor
Op woensdagmiddag 2 december
leest Sinterklaas een spannend
verhaal voor in de vestigingen van
Bibliotheek West-Achterhoek. Al-
le kinderen zijn welkom.



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 48 van
23 november t/m

28 november 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



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

Spreken bovenstaande redenen u aan? Bel dan snel voor een
afspraak. U krijgt een gratis advies en vrijblijvende offerte.

Informeer ook naar de mogelijkheden van binnenschilderwerk.
Is uw woning ouder dan 2 jaar? Dan profiteert u bovendien van

het lage btw-tarief op alle glas- en schilderwerk!

A B C B E S S E L S , E E N H E L D E R E V I S I E O P S C H I L D E R W E R K

Neuzendijk 7 Zelhem
Tel. 0314 - 64 19 50

Huis wordt meer waard

Profiteer nu van tijdelijke subsidie-regeling

Energiebesparing

Verbetering wooncomfort

Geluid- en inbraakwerend 

1

2

3

4

5

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

SOLDERIE

NU 50%
1e etage

KENNISGEVING

Bijeenkomst Natura 2000 beheerplannen Rijntakken

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

C.Volp - waarnemend secretaris

Langs de Rijntakken zijn vijf Natura 2000-gebieden 

aangewezen. Dit zijn gebieden in de Uiterwaarden van 

de IJssel, de Gelderse Poort, de Uiterwaarden van de 

Waal, de Uiterwaarden van de Nederrijn en 

Loevestein. Deze gebieden maken deel uit van een 

Europees netwerk van te beschermen leefgebieden 

voor bijzondere planten en dieren zoals moerasvogels 

en rivierbossen.

De provincie Gelderland werkt aan beheerplannen 

voor deze gebieden. In het beheerplan spreken 

grondeigenaren, gebruikers en andere belang-

hebbenden en de provincie Gelderland met elkaar af 

hoe zij natuur en economische activiteiten in de 

gebieden in evenwicht houden of brengen.

De werkversie van het Natura 2000-beheerplan 

Rijntakken is klaar. Hierin is informatie opgenomen 

over de natuurwaarden, over de toetsing bestaand 

gebruik, over Natura 2000-doelen die door al 

lopende projecten gerealiseerd worden en over 

benodigde aanvullende maatregelen.Tijdens de 

bijeenkomsten voor de agrarische sector staan we 

ook stil bij het ammoniak vraagstuk.

Kijk voor meer informatie op de website:

www.gelderland.nl/natura2000

Er zijn, verdeeld over het gebied,
4 bijeenkomsten voor 
de agrarische sector:

De Twee Linden, Zandstraat 100,

6658 CX Beneden Leeuwen

Uitspanning Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4,

8019 BM Zwolle

Zalencentrum ’t Centrum, Dorpsstraat 78,

6909 AN Babberich

Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14,

7383 CG Voorst

Vanaf 19:30 uur kunt u binnenlopen voor een kop 

koffie. De presentatie start om 20:00 uur en na

afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst eindigt om 22:00 uur.

Er zijn, verdeeld over het gebied,

andere geïnteresseerden:

Grand café Urbana,Wipstrikkerallee 213,

8025 AH Zwolle

Zalencentrum Het Witte Huis, Pastoor van 

Laakstraat 54, 6663 CB Lent (Nijmegen)

Partycentrum Hof van Rhenen, Grutterstraat 17,

3911 KV Rhenen

Dorpshuis de Koeldert, Koeldert 30,

4181 CK Waardenburg

Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14,

7383 CG Voorst

Tussen 18:30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen voor 

een kop koffie en uw vragen stellen aan medewerkers 

van de provincie en adviesbureau Arcadis. Ook kunt u 

ideeën indienen. Er is tijdens deze bijeenkomsten 

geen centrale presentatie.

DIMAGO KARPETTEN

Wie kiest voor een karpet kiest voor 

comfort. Laat uw voeten eens wegzin-

ken in een luxueus hoogpolig karpet 

en ervaar de warmte ervan. De keuze 

in kleuren en kwaliteiten is ongekend. 

Voor elke ruimte en elk budget is er 

een passend karpet.

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

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

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

HARMSEN

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

Tijdens een eerste ontmoeting proberen we een helder beeld te 

krijgen van uw bedrijf of instelling, uw wensen en verwachtingen 

en vertalen dit in de boodschap die u wilt communiceren.

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

Britisch Oldtimer Services 

kiest bewust!
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Veel inwoners doen mee met de ge-
scheiden inzameling van kunststof
verpakkingen. In de eerste vier
maanden dat deze nieuwe inzame-
ling er is, is in totaal 62.000 kilo
kunststof verpakkingsmateriaal
apart ingeleverd. Op jaarbasis zou
dit betekenen dat circa 12 kg per
huishouden kan worden ingezameld
en dat is boven verwachting!  

Het apart inleveren van kunststof
verpakkingen levert een belangrijke

bijdrage aan het verminderen van
het restafval. Hierdoor wordt min-
der afval verbrand en neemt de
hoeveelheid CO2-uitstoot af.
Bovendien is het ingezamelde
kunststof weer te gebruiken als
grondstof voor nieuwe producten.

Nieuw perssysteem
Op drie druk bezochte locaties
worden deze week de ondergrondse
containers voor kunststof verpak-
kingen uitgerust met een pers-
systeem. Na inwerpen wordt het
materiaal door de pers samenge-
drukt, waardoor de container veel
meer volume kan opslaan. Daar-
door is de container minder snel vol
en wordt bespaard op de autokilo-
meters van de inzamelwagens. Dit
nieuwe systeem leggen we aan bij
de containers voor kunststof in
Hengelo (Kastanjelaan/Spalstraat),

Zelhem (Kerkweg) en Vorden (Hoe-
tinkhof). 

Voorkom zwerfvuil
Plastic producten en gebruiksvoor-
werpen, zoals speelgoed, tuinmeu-
belen en emmers horen niet in de
container voor kunststof verpak-
kingsmaterialen. Laat producten die
niet in de container horen of passen,
niet achter bij de milieuparkjes!  

Meer informatie
Treft u onverhoopt een volle con-
tainer aan? Dan kunt u dit melden
bij de Afval-Informatie-Lijn,
tel. (0575) 54 56 46. Ook met andere
vragen over uw huishoudelijk afval
kunt u hier terecht.
Op www.berkelmilieu.nl  en www.af-
valvrij.nl leest u meer informatie
over de inzameling van kunststof
verpakkingen.

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 
Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Ruim 2000 Bronckhorster inwoners
(kinderen  in de leeftijd van 6 maan-
den tot en met 4 jaar en de huisge-
noten van kinderen van 0 tot 6 maan-
den) hebben van de GGD Gelre-IJs-
sel een oproep ontvangen voor inen-
ting tegen de Mexicaanse griep. Het
kan zijn dat een aantal brieven een
foutief schema bevat. In plaats van
het schema van de GGD Gelre-IJssel
is dan het schema van de GGD Rot-
terdam-Rijnmond verzonden. Dit be-
tekent dat deze inwoners niet goed
geïnformeerd zijn waar en wanneer
zij zich kunnen melden voor de vac-
cinatie. Doordat de vaccinatie op
korte termijn plaatsvindt, is het niet
mogelijk de oproep opnieuw te ver-
zenden. Daarom deze informatie. De
eerste prik is op 25 november en de

tweede prik op 16 december en deze
vinden plaats in sporthal De Kamp in
Hengelo. Het juiste schema vindt u
hiernaast en op www.bronckhorst.nl.
Ook kunt u bellen met GGD Gelre-
IJssel via tel. (088) 443 30 00.
Excuses voor het ongemak. In ver-
band met het grote aantal te prikken
inwoners kunnen wachttijden optre-
den. Om deze enigszins te beperken
verzoeken wij u zich aan de aange-
geven tijden te houden.

Foutief schema bij oproep griepprik

Kunststof containers druk bezocht!

In deze rubriek leest u over de vor-
deringen van het nieuwe gemeen-
tehuis van Bronckhorst. De datum
van verhuizing nadert, de afronding
van dit enorme project komt in
zicht. In en om het gebouw wordt
gedreven gewerkt volgens een
strakke planning.

Samenspel gebouw en omgeving 
Het terrein krijgt steeds meer vorm.
Straks, wanneer de graszaden uit-
groeien, integreert het pand met

haar omgeving. De grassen passen
bij het oorspronkelijke weiland. Het
mossedumdak op de entree geeft
ook de bovenkant een groen aan-
zicht en legt daarmee een link naar
de natuur. Daarnaast heeft het een
isolerende werking en draagt daar-
mee bij aan het duurzaamheids-
concept.

Op de parkeerplaats is veel gebruik
gemaakt van niveauverschillen, ge-
markeerd met keerwanden. Zo

wordt snel duidelijk hoe u moet rij-
den en waar u kunt parkeren. Ook
daar maken we gebruik van bomen,
planten en gras om aan te sluiten
bij de omgeving. 

Indeling binnenruimte
Na de afronding van het stuc- en
schilderwerk en het leggen van de
vloerbedekking, worden nu de tus-
senwanden geplaatst om kantoren
en vergaderruimtes in te delen. Ook
de klantenbalie wordt gebouwd en
de eikenhouten blokjesvloer bij de
entree en raadzaal gelegd. Overal

wordt gebruik gemaakt van mate-
rialen met een warme, natuurlijke
uitstraling, voor rust en eenheid.

Nog even geduld…
De installateurs brengen lampen,
roosters, contactdozen en schake-
laars aan en het sanitair wordt ge-
plaatst. Er is veel aandacht voor
sfeerverlichting, als onderdeel van
de aankleding. In december plaat-
sen we het meubilair en worden de
ruimtes ingericht, zodat wij u vanaf
januari 2010 in ons nieuwe gemeen-
tehuis van dienst kunnen zijn!

Nieuwbouwnieuws

Opgave vrijwilliger
van het jaar 2009
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 11 januari 2010 in
Hengelo wordt de vrijwilliger van
het jaar 2009 gehuldigd. U kunt tot
15 december a.s. een persoon of
een groep aanmelden. Het aan-
meldingsformulier is verkrijgbaar
bij de receptie van het gemeente-
kantoor en het gemeentehuis. Het
formulier is ook uit te printen of te
mailen via www.bronckhorst.nl.



Stel, u maakt zich zorgen om uw
dochter, die meteen na schooltijd
achter de computer kruipt en
daardoor nauwelijks meer buiten
komt? Of u wilt uw zoon
van veertien op een ver-
antwoorde manier leren
omgaan met alcohol,
maar hij wil met de
groep meedoen en zegt
dat het allemaal wel
meevalt met zijn

drankgebruik. Ook vindt u het in-
gewikkeld om aan uw kinderen
uit te leggen waarom pap en mam
uit elkaar gaan. Advies over dit

soort kwesties, maar ook
luchtige informatie over
de opvoeding en het
opgroeien van uw kinde-
ren vindt u op www.
cjgbronckhorst.nl. Neem
eens een kijkje op deze
site!

Nederland staat de komende maan-
den weer in het teken van de feeste-
lijke campagne waarin Nederlan-
ders samen met hun buren energie
besparen: het Nationaal Klimaat-
straatfeest. De gemeente onder-
steunt deze landelijke actie van har-
te en roept u op ook mee te doen!
B en w besloten dit onlangs. “Het is
niet alleen goed voor de portemon-
nee en de saamhorigheid, maar ook
voor het klimaat! Klimaatverande-
ring kunnen we alleen stoppen als
iedereen z'n steentje bijdraagt. Door
energie te besparen of door te kie-
zen voor duurzame energie. En dat
dit ook nog eens leuk is, daar draait
het Klimaatstraatfeest om. Er wor-
den geen kilowatts geteld, maar
vooral leuke ideeën en samenwer-
kingsvoorstellen”, zegt André
Baars, wethouder milieu.

Wat staat op stapel?
Sinds half november 2009 kunnen
alle straten van Nederland vijf
maanden lang meedoen als Kli-
maatstraat. De opdracht is eenvou-
dig: ga met zoveel mogelijk buren
aan de slag om energie en geld te
besparen. Vijfhonderd straten met
de meeste 'klimaatpunten' winnen
een Klimaatstraatfeest. En de aller-
beste straat krijgt een swingend
Superstraatfeest met een live-
optreden van een bekende artiest.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen of met uw buren
opgeven en meedoen via de website
www.klimaatstraatfeest.nl. Deze si-
te staat vol adviezen en tips. Er zijn
verschillende manieren om klimaat-
punten in de wacht te slepen: door
energie te besparen en door op de
site testjes over energiegebruik te
doen. Maar samenwerking in de
buurt levert ook punten op: hoe
meer buren met elkaar samenwer-
ken, hoe meer punten! 

De gemeente werkt samen met u
hard aan een duurzame gemeente.
Inspireer uw buren en meldt u nu
aan voor het Klimaatstraatfeest!
De gemeente heeft er voor gezorgd
dat iedere straat in onze gemeente
met 2.000 bonuspunten kan begin-
nen. 

Hoe kunt u meedoen?
Meedoen is heel eenvoudig. Ga naar
www.klimaatstraatfeest.nl, klik op
'DOE MEE!' en vul uw gegevens in.
U ontvangt dan een e-mail met een
wachtwoord. Daarmee kunt u de
speciale pagina van uw eigen Kli-
maatstraat bekijken. Als u zich heeft
aangemeld, ontvangt u bovendien
een welkomstpakket, met leuke sti-
ckers en folders die u aan uw buren
kunt geven. Want hoe meer mensen
meedoen, hoe groter het feest! 

Hoe wordt uw straat een
Klimaatstraat?
Door uw straat in te voeren op de
website. U kunt de straat dan gelijk
zien op de kaart van Nederland én
de eerste punten zijn binnen! Boven-
dien kunt u dan zien welke huisnum-
mers bij u in de straat ook meedoen.
Handig, dan weet u bij wie u kunt
aanbellen als u een gezamenlijke
actie wilt organiseren. En bij wie u
kunt aanbellen om ze aan te moedi-
gen ook mee te doen!

Valt er wat te winnen? Jazeker! 
• De organisatie geeft maar liefst

500 spetterende straatfeesten
weg, door heel Nederland

• Voor de beste Klimaatstraat is er
een geheel verzorgd superfeest,
met een bekende Nederlandse
artiest 

• Ook kunt u profiteren van allerlei
interessante aanbiedingen met
fikse kortingen

• Er zijn extra prijzen, zoals de pro-
vincieprijs, prijzen van deelne-
mende Klimaatgemeenten en
andere verrassingsprijzen 

• Verder kunt u op de site precies
uitrekenen hoeveel euro's u kunt
besparen met enkele simpele
maatregelen. Al gauw een paar
honderd euro voordeel! 

Tot slot is meedoen simpelweg leuk
en hartstikke gezellig!

Hoe werkt het spel?
Zodra u bent aangemeld, heeft uw
straat extra klimaatpunten. Hoe
meer buren meedoen, hoe meer
punten. Op de site kunt u vervolgens
zelf uitkiezen wat u leuk of interes-
sant vindt. Alle gadgets leveren u en
uw straat automatisch extra punten
op: dat kunt u zien in de flitsende
puntenteller op uw eigen Klimaat-
straatpagina!

Wat kan ik allemaal doen op de
website?
De site zit boordevol leuke gadgets,
zoals de energielastenverlager, de
rijstijlmeter, de CO2-meter, de
energietips-gadget en de buren-
gadget. Hier kunt u invoeren wat u
samen met uw buren voor het kli-

maat hebt gedaan of wat u van plan
bent en waar u hulp voor nodig hebt.
Ook kunt u hier een oproep doen
voor een gezamenlijke aanbieding.
Een speciale jury zorgt er voor dat
alle leuke burenacties bonuspunten
scoren. En onthoud: alle gadgets op
de actiesite leveren u en uw straat
extra punten op!

Vordense straat vorig jaar 10e!
De Burg. Vunderinkhof in Vorden
werd vorig jaar 10e met deze actie
en won een spetterend straatfeest.
Volg in de voetsporen van deze
klimaatvriendelijke straat!

Woont u al in een Klimaatstraat? Werk samen met uw
buren aan een beter klimaat en win een straatfeest!
Gemeente zorgt voor 2.000 bonuspunten

De gemeente is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), Wet werk en bijstand (Wwb)
en de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) in Bronckhorst. Met deze wet-
ten zorgen we ervoor dat mensen,
voor wie dat anders niet vanzelf-
sprekend zou kunnen zijn, mee kun-
nen doen aan de maatschappij. We
willen deze wetten voor de doel-
groepen vanzelfsprekend zo goed
mogelijk uitvoeren. Hiervoor stellen
we onder andere beleid en uitvoe-
ringsregels op. Over hoe we dit
doen, overleggen we graag met be-
trokken cliënten en organisaties. De
gemeente ging in september op
zoek naar inwoners die hiervoor in
een nieuw te vormen participatie-
raad willen plaatsnemen. De raad
gaat bestaan uit maximaal 14 leden
die een afspiegeling vormen van de

doelgroepen binnen het terrein van
de maatschappelijke ontwikkeling.
Daarnaast is er een onafhankelijk
voorzitter (de heer H. van der Wen-
de, oud-burgemeester van Bronck-
horst en Zelhem).  

Na een oproep in verschillende me-
dia meldden zich 22 kandidaten aan.
Een selectiecommissie bestaande
uit de voorzitter, een onafhankelijke
derde en een ambtenaar van de ge-
meente heeft zes mannen en acht
vrouwen in de leeftijd van 33 t/m 71
jaar uitgekozen. Zij zijn werkzaam in
het maatschappelijk veld, hebben
persoonlijke contacten met cliënten
van de gemeente of zijn zelf (Wwb,
Wsw, Wmo) cliënt. De nieuwe leden
komen uit Hengelo, Hummelo,
Steenderen en Zelhem. De selectie-
commissie geeft aan: “Wij zijn zeer
tevreden over het aantal reacties en

de kwaliteit van de kandidaten. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat zij
de doelgroepen uitstekend gaan
vertegenwoordigen in de nieuwe
participatieraad.” 

De leden worden op 3 december a.s
geïnstalleerd.

Doel participatieraad 
De participatieraad is een adviesor-
gaan gericht op het verder invullen
van de maatschappelijke ontwikke-
ling van inwoners van Bronckhorst.
De participatieraad geeft de ge-
meente gevraagd en ongevraagd ad-
vies. Dit advies richt zich op de ver-
dere ontwikkeling en uitvoering van
het Wmo-, Wsw- en Wwb-beleid en
het verbeteren van de samenwer-
king, afstemming en uitwisseling
tussen de verschillende bij deze
wetten betrokken partijen.

Nieuwe participatieraad Bronckhorst
samengesteld

Inwoners van Kranenburg en andere
belangstellenden zijn van harte wel-
kom om de plannen voor Kerkweide
Zuid in Kranenburg te bekijken. De
gemeente organiseert hiervoor een
inloopavond op 30 november a.s.

van 19.30 tot 21.30 uur in basis-
school De Kraanvogel in Kranen-
burg. Tijdens deze avond krijgt u een
indruk van de stedenbouwkundige
opzet, de geplande verkaveling, het
bouwprogramma en de beoogde

beeldkwaliteit. Wethouder Baars,
ambtenaren van de gemeente, de
stedenbouwkundige en de bij de ont-
wikkeling betrokken projectontwik-
kelaar zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden. Ook is het mogelijk
een reactie op de plannen te geven. 
De gepresenteerde onderdelen vor-
men de basis voor het op te stellen
bestemmingsplan. De gemeente
streeft ernaar het voorontwerp van
dat bestemmingsplan nog in decem-
ber voor inspraak ter inzage te
leggen.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer H. Annevelink
van de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling,
tel. (0575) 75 03 54.

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan
Kerkweide Zuid in Kranenburg

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Help ook mee ons water schoon te houden.
Troep in het riool is schadelijker dan je denkt. Wat je met je afval doet,

en wat je wel en niet kan doorspoelen, lees je op nederlandleeftmetwater.nl



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. 

Mensen met een chronische ziekte,
gehandicapten en ouderen in
Bronckhorst kunnen voortaan te-
recht bij het landelijk webloket Re-
gelhulp. De gemeente sloot zich on-
langs aan bij dit loket. Het webloket
Regelhulp is een soort digitale tom-
tom in regelland. Veel mensen met
een beperking en ouderen hebben
een meervoudige hulpvraag. Maar
het kan heel lastig zijn antwoorden

te vinden op al die vragen. Het web-
loket Regelhulp leidt u door het
schijnbare lastige woud van regelin-
gen, voorzieningen en uitkeringen.
De site helpt u stap voor stap verder.
Regelhulp verwijst u naar de juiste
instantie, zoals bijvoorbeeld CIZ of
UWV en naar de site van de gemeen-
te. Daar zijn dan de juiste formulie-
ren voor uw hulpvraag te vinden.
Het digitale loket is te bereiken via

www.regelhulp.nl. Als u wordt door-
verwezen naar de site van de ge-
meente klikt u dan door naar Infoba-
lie � Digitaal loket � Formulieren �
Wmo-voorziening.

Mocht u na een bezoek aan www.
regelhulp.nl vragen hebben, neemt
u dan contact op met de afdeling
Werk, inkomen en zorg van de ge-
meente, via tel. (0575) 75 02 50.

Regelhulp via landelijk webloket
Helpt mensen met een beperking en ouderen om weg te vinden in alle regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving 
• Baak, parkeerplaats bij café/restaurant Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van

vis, wekelijks op dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel
• Halle, hoek Halseweg/Halle-Heideweg, tentfeest, 27 december van 12.00 tot 24.00 uur, carbid-

schieten met tentfeest, 31 december 2009 van 11.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergun-
ning tent, 27 en 31 december, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 december van
12.00 tot 24.00 uur en 31 december 2009 van 11.00 tot 21.00 uur, stichting Knalbal

• Halle, parkeerplaats naast café/zaal Nijhof, innemen van standplaats voor de verkoop van vis,
wekelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Hengelo (Gld), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van
1 januari t/m 31 december 2010, J.M.H. Wolbrink

• Hengelo (Gld), parkeerplaats tussen Raadhuisstraat 51 en 61, innemen van standplaats voor de
verkoop van vis, wekelijks op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, 1 januari t/m 31 decem-
ber 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Hengelo (Gld), Spalstraat 10, innemen van standplaats voor de verkoop van oliebollen, 30 en 31
december 2009, Heijerman de Bakker

• Keijenborg, Booltinkplein, innemen van standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op don-
derdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van Chinese
maaltijden, wekelijks op vrijdagmiddagen, 1 januari t/m 31 december 2010, T.C. Chan

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks
op dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks
op zaterdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, Roelofs vis

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van bloemen,
planten en tuingoed, wekelijks op vrijdagmiddagen, 1 januari 2010 t/m 31 december 2010,
bloemenhandel Stanly

• Toldijk, parkeerplaats van de Welkoop, innemen van standplaats voor de verkoop van vis,
wekelijks op vrijdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Vorden en omgeving, huis-aan-huis verkoop van loten, 23 t/m 30 januari 2010, stichting
Kranenburgs carnaval

• Vorden, 23 juli 2010, skeelerwedstrijd met start en finish in de Dorpsstraat van 17.00 tot 21.00
uur, instellen stopverbod op de Nieuwstad, Raadhuisstraat, De Horsterkamp, Vordensebos-
weg, Schuttestraat, Kosstedeweg en Lindeseweg en afsluiten één rijbaan gedeelte Hengelose-
weg van 18.00 tot 21.00 uur, stichting Skeelermarathon Vorden

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen van standplaats voor de verkoop van vis,
wekelijks op woensdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, Roelofs Vis

• Wichmond, bij het pand Dorpsstraat 22, innemen van standplaats voor de verkoop van vis,
wekelijks op dinsdagmiddagen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Zelhem, 't Witte Paard, ontheffing sluitingsuur i.v.m. nieuwjaarsfeest, 1 januari 2010 van 02.00
tot 05.00 uur, mevrouw Baardwijk-Van Schijndel

• Zelhem, Markt tegenover Aldi, innemen van standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op
dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2010, V.O.F. vishandel Hengel

• Zelhem, Stationsplein, innemen van standplaats voor de verkoop van oliebollen, 31 december
2009, folkloristische dansgroep Wi'j eren 't Olde

• Zelhem, 't Witte Paard, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m
31 december 2010, C. van Baardwijk holding B.V.

• Zelhem, tapperij/eeterij De Smoks, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van
1 januari t/m 31 december 2010, mevrouw A.L.M. Groeskamp-Van Londen

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 
• Drempt, Tellingstraat 2, vernieuwen carport en vernieuwen bijgebouw
• Halle, Dorpsstraat 16, vergroten showroom en opslagruimte 
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 5, vergroten woning
• Hengelo (Gld), De Heurne 10, aanbouwen erker
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 10, vergroten melkveestal
• Hummelo, Korte Broekstraat 7, bouwen garage en vergroten jongveestal
• Steenderen, De Eiken 13, vergroten woning
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat B, plaatsen schotelantenne
• Steenderen, Muldershof 10, veranderen woning
• Vierakker, Kapelweg 14, bouwen stoltenberg
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 5/7, verbouwen bovenwoning
• Wichmond, Hackforterweg 48, bouw woning met garage/berging
• Zelhem, Boeyinkweg 1, veranderen woning
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 66, vergroten woning
• Zelhem, Zevenweg 3, vergroten woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 november 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16, plaatsen van twee reclameborden, Hypotheekadvies

Bronckhorst
• Hummelo en omgeving, slipjacht, 9 januari 2010 van 11.00 tot 16.30 uur, Soestdijkse jachtver-

eniging
• Vorden, sporthal Het Jebbink, 1 januari 2010, oud en nieuwfeest met live-muziek, ontheffing

sluitingsuur van 00.30 tot 05.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 00.30 tot
05.15 uur, stichting Evenementen Vorden

Verzonden op 18 november 2009:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning voor twee speelautomaten, 1 janu-

ari t/m 31 december 2010, sportherberg De Veldhoek BV
• Hengelo (Gld), ophalen lege statiegeldflessen, 2 januari 2010, jongerenwerkgroep Roemenië
Verzonden op 19 november 2009:
• Vorden en omgeving, oudejaars crossloop met diverse afstanden met start en finish vanaf Ou-

de Zutphenseweg 11, 27 december 2009 van 13.00 tot 16.30 uur, stichting Oudejaars Crossloop
Vorden

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 13 november 2009:
• Zelhem, Prinses Beatrixstraat 40, bouwen serre
Verzonden op 19 november 2009:
• Zelhem, Turfweg 29, wijzigen gevels van de woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 november 2009: 
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, plaatsen tweede vettank
Verzonden op 17 november 2009: 
• Halle, Tarwestraat 13, bouwen woning
Verzonden op 19 november 2009:
• Vorden, Schuttestraat 20, verbouw woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 17 november 2009:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, bouwen woning

Kapvergunningen
Verzonden op 18 november 2009:
• Halle, Halle Nijmanweg 1, vellen van een kastanjeboom en zes berken, herplant verplicht: twee

lindes
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 10, vellen vier bomen, geen herplant 
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 33, vellen van een kastanjeboom, herplant verplicht: een linde of

plataan 
• Hummelo, begraafplaats Zelhemseweg, vellen twee beuken en een eik, herplant verplicht: drie

eiken 
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, vellen van drie eiken, herplant verplicht: vier beuken en een

walnoot
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 1, vellen van twee fijnsparren, herplant verplicht: twee varen-

beuken
• Toldijk, Hoogstraat 4, vellen van twee essen, herplant verplicht: 150 m2 bosplantsoen
• Olburgen, Olburgseweg 25, vellen van een kastanjeboom, geen herplant
• Zelhem, Hengeloseweg 59, vellen van 400 m2 berk, beuk en eik, herplant verplicht: 50 m2 beu-

kenhaag en vier hoogstam fruitbomen

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
De ontheffing is verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijke onderhoud, voor:
• Zelhem, Banninkstraat 2, afgegeven op 17 november 2009

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

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

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 17 november 2009:
• Halle, Tarwestraat 13, bouwen woning

Mogelijkheden voor beroep   
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

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

Ontwerpprojectbesluit 'Hummeloseweg 57 Zelhem' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Hummeloseweg 57 Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 26 november 2009 t/m 3 januari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 6 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het projectbesluit heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische functie in een aannemers-
bedrijf en het bouwen van een bijgebouw bij de bedrijfswoning op het perceel Hummeloseweg 57
in Zelhem.

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

Onherroepelijk projectbesluit 'Verbreding Elderinkweg', Hengelo (Gld)
Het projectbesluit 'Verbreding Elderinkweg', Hengelo (Gld) is onherroepelijk geworden. Het pro-
jectbesluit heeft betrekking op het verbreden van de Elderinkweg op de hoek ten westen van de
rotonde met de N316 in Hengelo.

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

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indie-
nen van een reactie.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 11 november 2009:
• Vorden, Joostinkweg 12, voor de tijdelijke opslag van boomstammen, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 november 2009 t/m
3 januari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de af-
deling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 6 januari 2010
in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afde-
ling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeis-
ende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Van 26 november 2009 t/m 3 januari 2010 ligt in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 6 januari 2010 in het gemeente-
huis, Elderinkweg 2, tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage het volgende ontwerpbesluit: 
• Vorden, Hamminkweg 5, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie

van de woonboerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 7 januari 2010. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke

Monumenten

gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen in-
brengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer W. Hagens of de
heer C. Hofs, via tel. (0575) 75 03 53/52. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aanto-
nen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als
belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluit tot plaatsen van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen: 
• Steenderen, Toldijkseweg 4
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 3

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 19 november 2009 en liggen van 
26 november t/m 31 december 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren
C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

• Vorden, in verband met bestratingswerkzaamheden (vervanging) sluiten wij vanaf 30 november
t/m 4 december 2009 de Willem Alexanderlaan, tussen de Christinalaan en Horsterkamp, af.
Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoor-
beeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 26 novem-
ber 2009 t/m 13 januari 2010 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Hoogstraat 4, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de

Wet milieubeheer voor het houden van vleesstieren en vleesstierkalveren

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 14 januari 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 00. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen
tegen de definitieve beschikking. 

Besluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
26 november 2009 t/m 13 januari 2010 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Weeninkweg 7, de vergunning op grond van artikel 8.26, eerste lid  van de Wet

milieubeheer wordt ingetrokken, omdat de activiteiten die binnen de inrichting worden uitge-
voerd onder de werkingssfeer vallen van het Besluit landbouw milieubeheer

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

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

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

der 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 14 januari 2009. De beschikking wordt na afloop van de beroeps-
termijn van kracht. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling
bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art 20.3 Wm).

Wet milieubeheer

Aanwijzingsbesluit belastingheffing
B en w maken bekend dat zij op 17 november 2009 het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaar-
der/betekenaar van 12 mei 2009 hebben geactualiseerd en dit gewijzigde besluit hebben vastge-
steld.

Het besluit treedt in werking op 25 november 2009 en ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de
afdeling Belastingen en organisatieondersteuning in het gemeentekantoor. Dit besluit is hier
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar, maar gratis te downloaden via www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Financiën en economie.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



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

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

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

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

www.detienhoeve.nl

Geniet van uw nieuwe badkamer

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

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

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

De Biljartspecialist van de Achterhoek.

Biljartkeuen  Longoni; Ceulemans en Artemis
Biljartkoffers, -tassen, -foudralen
Wedstrijdballen Aramith
Electronische scoreborden
Biljartbenodigdheden: Handschoenen

Krijt 
Pommeransen Schuurblokjes
En andere Benodigdheden

Ook voor reparatie en Biljartlessen

Schoenen en Sporthuis ten Bras
Dorpsstraat 23

Zieuwent  
tel. 0544-351257

Deelnemer
1 op 25 gratis kopen

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

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

OPRUIMING: 
GROTE PARTIJEN TEGELS

TEGEN STUNTPRIJZEN!

DE VAKHANDELAAR
STERK IN STEVIG WERK

Vakhandelaar
Vakhandelaarstraat nr

2000 Antwerpen

03 200 00 00

www.vakhandelaar.be

MSE 180 C-BQ
€ 249
€ 299
Krachtige elektrische motorzaag met 

QuickStop kettingremsysteem 

en kettingsnelspanner. Voor 

gelegenheidsgebruikers 

die graag een stevige 

zaag spannen.

De MS 230 biedt het perfecte evenwicht tussen 

gewicht en vermogen. Geschikt voor het zagen van 

haardhout, voor boomverzorging en voor het vellen 

van bomen met een stamdiameter tot 30 cm. 

MS 230
€ 399
€ 439

NU MET GRATIS KETTING
EN OPBERGDOOSJE

(ENKEL GELDIG OP DE MS 230)

MS 290
€ 549,00
€ 584,00
Topmotorzagen die aan het werk 

blijven, zelfs in de zwaarste omstan-

digheden. Perfect voor de houtkap 

in middelzware bosbestanden.

GRATIS BIJL BIJ MS 270/280/290/310/390/341

NU 
MET 

GRATIS 
BIJL

Deze motorzagen hebben een zeer gunstige 

verhouding vermogen/gewicht. Ze zijn licht en 

trillingsarm en dus comfortabel te bedienen. 

Lange levensduur en grote zaagprestaties.

ACTIEPRIJS:
MS 170 D
€ 199
€ 239 ACTIEPRIJS: 

MS 171 
€ 219
€ 249

N°1 wereldwijd

RUIL UW OUDE 
ELEKTRISCHE MOTOR-

ZAAG IN VOOR EEN 
ELEKTRISCH MODEL VAN 

STIHL* EN ONTVANG
EEN KORTING VAN

€ 50
*exclusief MSE 140 CQ

We starten weer met een nieuw seizoen 

ZAAGCURSUSSEN. Geef u nu op!

N°1 wereldwijd

Ruurloseweg 65c • 7251 LB  Vorden
Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

info@bulten-techniek.nl
awww.bulten-techniek.nl

m
e
n
u

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

Voorgerechtenpaletje van Ellens wildspecialiteiten: 
parfait van fazant met gecarameliseerde appel

Wildkroketje met een bloedworst mayonaise  
Wildbouillon met garnituur van paddestoelen

Combinatie van wildzwijnshaas en zwijnsrack 
met een saus van provinciaalse kruiden

of

Biefstuk van hert met een saus van vlierbessen

Kaneelparfait gelegd op karmozijnpeer hierbij een 

bolletje perensorbetijs

3 gangenmenu
voor 2 personen
met boek naar keuze

Menu voor 2 personen en een boek naar keuze 75,00

3 gangenmenu
voor 2 personen
met boek naar keuze



Truus: ‘ Het was een vrolijke boel bij
ons thuis. Mijn moeder Geertruida
had altijd goede zin. Als er maar even
gelegenheid voor was, hoorde je haar
zingen. Ik herinner mij de meeste lied-
jes nog precies zoals bijvoorbeeld
‘Daar was laatst een meisje loos’ of
‘Achter in het stille klooster’ . Dat
soort liedjes, prachtig om te
horen.Zelf zong ik ook altijd. Eigenlijk
van alles,veelal Nederlands- talige lied-
jes. Jodelen vond ik ook leuk. Het
mooiste moment van de week was de
zaterdagavond. Dan gingen we eerst
met zijn allen in bad. En als het dan
mooi weer was hoorden wij de kikkers
in de vennen bij Zwilbroek ( net over
de Duitse grens ) volop kwaken. Mijn
zussen en ik zaten dan buiten op het
grote hondenhok te zingen. De buur-
man naast ons, zong dan altijd ‘tegen
ons in’, zo zegt Truus Tolkamp. 

Nadat ze met Gerard Tolkamp was ge-
trouwd en Truus daardoor in Vorden
kwam te wonen, werd ze lid van de Ka-
tholieke Plattelands Vrouwenorgani-
satie ( KPO ). Op gegeven moment
werd van daaruit door pastoor van
Berkel een dameskoortje opgericht.
Dat had een reden. Tijdens rouw- en
trouwdiensten werd er altijd in de
kerk door een mannenkoor gezongen.
Aangezien diverse mannen vanwege
hun dagelijkse werkzaamheden niet
altijd tijd hadden, kwam genoemd da-
meskoortje er bij. Op gegeven mo-
ment werden de beide koren samen-
gevoegd en gingen we samen verder
als Cantemus Domino’, zo zegt Truus
Tolkamp. Weer wat later en Truus in-
middels voorzitter was geworden van
Cantemus Domino, ontstond er een
fusie met een koor dat altijd in de
Christus Koningkerk zong. De naam
Cantemus Domino bleef. 

Het koor telt momenteel 24 leden.
Truus: ‘ Het bestaat voor het meren-
deel uit vrouwen, wat dat betreft kun-

nen we nog wel een aantal mannen
gebruiken. We hebben in Ans Strik uit
Doetinchem een voortreffelijke diri-
gent. Kordaat en zeer bevlogen, Ans
houdt de teugels goed in handen. Ze is
tevens een gezellige vrouw, we hebben
het zeer met haar getroffen’, zo zegt
Truus. Negen jaar geleden, overleed
geheel onverwacht Gerard Tolkamp,
de man van Truus. Het overlijden van
haar echtgenoot bezorgde Truus veel
verdriet. ‘ Toch heb ik als eerste het
zingen weer opgepakt. Daar putte ik
veel moed uit. De zang heeft mij trou-
wens altijd geholpen. Toen ik nog bij
de Tuunte werkte kwam ik s’avonds
wel eens erg vermoeid thuis. Dan toch
naar de zangavond, bij terugkomst
voelde ik mij dan weer een heel ander
mens’, zo zegt Truus Tolkamp die bin-
nenkort ook weer met zangles begint. 

Truus: ‘ Ik zing behalve bij Cantemus
Domino ook bij het gemengd koor

Toonkunst Plus uit Zutphen, ook een
geweldig koor. Niet dat het nemen van
zangles nodig is, maar ik wil het
hoofdzakelijk gaan doen, omdat het
mij erg leuk lijkt’, zo zegt sopraan
Truus. Over de zangkwaliteiten van
haar eigen kinderen zegt Truus: ‘ Voor-
al mijn dochters kunnen goed zingen,
maar ze doen er niets mee. Toen er
kleinkinderen kwamen ( in totaal acht
) vond ik het prachtig, wanneer zich
de mogelijkheid voor deed,om samen
met hen te zingen’, zo zegt ze. Overi-
gens waren en haar kinderen en klein-
kinderen zondagmorgen in de Chris-
tus Koningkerk getuige van de huldi-
ging van respectievelijk moeder en
oma. Na de eucharistie viering ging
het koor Cantemus Domino met geno-
digden naar ’t Wapen van het Medler
waar gezellig een paar uurtjes het Ce-
ciliafeest werd gevierd.

40 jaar koorzangeres bij Cantemus Domino

Gouden ere - medaille voor 
jubilaris Truus Tolkamp
Het was zondagmorgen feest voor
Truus Tolkamp. Tijdens een kerk-
dienst in de Christus Koningkerk
in Vorden kreeg zij namens de Sint
Gregorius vereniging ( de overkoe-
pelende organisatie van kerkkoren
in Nederland, red ) uit handen van
pastoor van de Meer, de gouden
ere- medaille en bijbehorende oor-
konde uitgereikt. Dit vanwege haar
veertig jarig jubileum als zangeres
van het kerkkoor Cantemus Domi-
no. Vice- voorzitter Jaap Harmsen
memoreerde in zijn toespraak ook
de verschillende functies die Truus
Tolkamp binnen het koor heeft
vervuld.Het zingen zit Truus al van
jongs af aan in het bloed. Geboren
in Groenlo in een gezin met zes
broers en vier zussen was zingen
troef.

Truus Tolkamp en Pastoor van de Meer

De CDA-fractie bekeek de mogelijke ef-
fecten van het Masterplan Vorden en
kon met eigen ogen zien waar de voor-
gestelde veranderingen plaats zullen
vinden.

In Januari staat het Masterplan Vor-
den op de agenda van de raad en me-
de door dit bezoek probeert de CDA-
fractie zich goed voor te bereiden op
de te nemen beslissingen.

CDA fractie op bezoek

Op zaterdag 14 november werd de CDA fractie door de heer Leferink, voor-
zitter van de Vordense Ondernemersvereniging,rondgeleid door het cen-
trum van Vorden.

Aan de hand van fraaie lichtbeelden
toont hij onder andere de kleurrijke
kleding van de Indianen, van markten
met vreemde producten en die van la-
ma's, condors en Inka-rulnes, waaron-

der het beroemde Machu Pichu. Te-
vens zien de aanwezigen beelden uit
het oer-woud, waar de oorsprong ligt
van de Amazone.
Kortom; een boeiende reisimpressie,
door een ervaren en aangenaam ver-
teller, in de persoon van de heer De
Borst uit Wichmond.  Het reisverhaal
begint om 14.00 uur. 
Het bestuur van de ANBO-afdeling Vor-
den ziet leden en ook niet-leden met
belangstelling tegemoet. De toegang is
gratis!

Met de ANBO naar Zuid-Amerika

Peru….., het land van het 
verloren Inka-rijk
Vrijdagmiddag 27 november 2009,
vertelt de heer Rob de Borst in het
Dorpscentrum (zaal 't Stampertje),
over zijn recente reiservaringen in
Peru, het land van het verloren In-
ka-rijk, met woestijnen, vulkanen
en oerwoud

De welpen en verkenners van de groep
komen in Vorden en Wichmond bij de
mensen aan de deur om een pakketje
wintervoer voor vogels te verkopen.
Door zo'n pakketje wintervoer aan te
schaffen helpt u niet alleen de vogels
de winter door, maar levert u ook een
bijdrage aan de groepskas. Het bijeen-
gebrachte geld zal vooral besteed wor-

den aan de inrichting van de club-hui-
zen.

De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormen een be-
langrijke bron van inkomsten voor de
realisatie en het onderhoud van ons
scoutcentrum. Het groeiend aantal le-
den heeft hier een goede plek om op
een verantwoorde manier het scou-
tingspel te spelen. Jeugdleden en lei-
ding hopen dan ook, dat de bevolking
van Vorden en Wichmond ook nu
weer de vogels en Scouting zal helpen.

Vogelvoeractie van Scouting
en Welkoop

Op zaterdag 28 november houdt de
Vordense Scoutinggroep "David G.
Alford," in samen- werking met
Welkoop, de jaarlijkse actie "Win-
tervoer voor Vogels."

Elke derde woensdagmorgen van de
maand. De leden en hun tuinen vindt
men in Lochem, Gorssel, Barchem,
Vorden, Laren, Ruurlo, Borculo en ui-
teraard het tussenliggende gebied. Af-
gelopen jaar vierden zij het vijftienja-
rig bestaan. Door vergrijzing moeten
soms leden tot hun grote spijt afha-
ken, hierdoor is er ruimte voor nieuwe
leden. Dat kunnen zowel mannen als

vrouwen zijn, wat ze delen is het en-
thousiasme voor tuinieren. Gezamen-
lijk bezoeken zij kwekerijen en de tui-
nen van eigenaren die daar een per-
soonlijk stempel op hebben gedrukt.
In juli maken zij een dagreis naar drie
inspirerende tuinen elders in het
land. Als men belangstelling heeft en
daarover wat meer wil weten kunt u
contact opnemen met  secretaris Net-
tie Stoll, telefoonnummer 0573- 45 41
24, of  voorzitter mevrouw Henny be-
reikbaar op telefoonnummer 0573 - 25
36 38.

Op zoek naar nieuwe leden
voor Onze Tuinen

Tuinclub "Onze Tuinen" bestaat uit
een enthousiaste groep vrouwen,
die eenmaal per maand bijeen-
komt.

WOLFERSVEEN 1 - RATTI 1
(DAMES)
Met een straffe wind op de achter-
grond verzorgde Wolfersveen de af-
trap. Al na tien minuten liep Ratti ach-
ter de feiten aan. Met behulp van een
foutje van de keepster van Ratti kwam
Wolfersveen op voorsprong. 1-0. Ratti
deed  totaal niet onder voor Wolfers-
veen en de kansen gingen over en
weer. Ratti probeerde als team vooruit
te blijven voetballen. Schoten vanuit
de tweede lijn werden afgevuurd op
het doel, maar de keepster van Wol-
fersveen verrichte goede reddingen.
In de 14e minuut wist Wolfersveen te
profiteren van een mankement in de
achterhoede. 2-0. Na lang ploeteren
wist Ratti door middel van een su-
bliem afstandsschot van Kim Heuve-
link de schade te verkleinen. 2-1. De
rust werd bereikt met een 2-1 achter-
stand. Ratti ging als collectief hard
aan het werk op zoek naar de gelijk-

maker. De achterhoede van Wolfers-
veen kreeg meer werk te verrichten.
Wolfersveen wist de keepster van Ratti
te verrassen in de 20e minuut. Een bal
,wat leek op een voorzet, belandde on-
gelukkig in het net. 1-3. Op aangeven
van Els Berenpas slalomde Marielle
Klein Brinke door de achterhoede. Een
schot op het doel belandde over de
keepster. 2-3. Wolfersveen begon hier-
door wat krampachtiger te voetballen
en er zat meer in voor Ratti. Met nog
een kwartier op de klok waren er mo-
gelijkheden. De keepster van Wolfers-
veen stond echter geconcentreerd te
keepen en liet geen steekjes meer val-
len. De eindstand bleef 2-3. Een gelijk-
spel was gezien het spelbeeld zeker
verdiend geweest. Aanstaande zondag
staat de inhaalwedstrijd uit tegen Vios
Beltrum op het programma.

UITSLAGEN
Ratti DA1  -  Rekken DA1  1-3
Ratti B1GD  -  Ruurlo B2D  0-4
Ratti C1GD  -  Anadolu'90 C1 2-1
Ratti D1G  -  FC Zutphen D7  1-1

Ratti E2G  -  Pax E5  3-4
Ratti F1G  -  Warnsveldse Boys F5G  9-0
Ratti 2  -  Vorden 4  afgl.
Ratti 3  -  Ruurlo 5  afgl.
FC Eibergen 4  -  Ratti 5  0-7
Keijenburg. Boys E2  -  Ratti E1G  4-6
Zelhem 1  -  Ratti 1  afgl.  
SVBV 4  -  Ratti 4  3-1
Wolfersveen DA1  -  Ratti DA1  3-2

Programma
THUIS 
28/11/2009 14:30 Ratti 5 (zat) - HSC
'21/Carparc 11    
28/11/2009 11:00 Ratti E1G - VIOD E4    
28/11/2009 09:00 Ratti E2G - Warns-
veldse Boys E9    
28/11/2009 10:00 Ratti F1G - Warns-
veldse Boys F4    
Zondag 
29/11/2009 10:00 Ratti 2 (zon) - Pax 7    

UIT 
Zondag 
29/11/2009 12:00 VIOS B. DA2 (zon) -
Ratti DA1 (zon) Voss, B.H.M.

Vo e t b a l



Vooraf werd dit kampioensschap niet
verwacht maar in een bijzonder goede
groepssfeer zetten de 20 zwemmers
en zwemsterren het ene na het andere
persoonlijke record op de klok en won-

nen maar liefst met 50 seconden voor-
sprong de Meet van Gelderland.

Dit betekent dat de groep vrijwel zeker
ook mee mag doen aan de nationale

speedo clubmeet op 6 maart in Am-
sterdam, waar de 18 snelste minioren
ploegen van Nederland worden uitge-
nodigd. 
Een geweldig resultaat vooral omdat
de hele groep verantwoordelijk is voor
de prima sfeer waarin iedereen wel
extra "zwemvinnetjes' lijkt te krijgen.

Jeugdselectie Berkelduikers kampioen
van Gelderland!

Afgelopen zaterdag is de jeugdselectie van de Berkelduikers ( 8 tot 11 jaar)
kampioen geworden op de speedo clubmeet in Wageningen.

Dhr. Gerhard Weevers sprak uit dit
ook de komende jaren te willen blij-
ven doen en bekrachtig de dit door het
aanbieden van een prachtig profes-
sioneel outfit voor spelers van Ratti 5.
De leiding ontving van Roozegaarde

Sport& Mode uit Hengelo (Gld) nieuwe
coachjacks. Voorzitter Bert Tuinman
heeft tijdens de uitreiking dhr. Ger-
hard Weevers bedankt voor het op-
nieuw beschikbaar stellen van een
compleet tenue en gaf aan dat sv. Rat-

ti zeer content is met deze bijdrage.
Drukkerij Weevers is al jaren lang
sponsor van het zaterdag-elftal van
sv Ratti. Spelers en leiding waarderen
dit zeer en hopen nog op een lange
voortzetting van deze sponsoring.

Drukkerij Weevers schenkt Ratti 5 nieuw tenue

Drukkerij Weevers is al jaren de hoofdsponsor van het zaterdagteam Ratti 5.

UITSLAGEN DASH WEEK 47 2009
Energo/Fli... DS 1 - Dash DS 1 3-2
Dash HS 1 - GUV GREVEN... HS 3 3-1
Dash DS 6 - Givo'92 DS 3 1-3
Grol DS 3 - Dash DS 5 0-4
Longa'59 HS 4 - Dash HS 2 1-3
Longa'59 DS 5 - Dash DS 3 3-1
Dash HS 3 - D.V.O. HS 4 4-0
Dash MB 3 - Halley MB 4 1-3
Dash MB 1 - GUV GREVEN... MB 1 4-0
Dash DS 2 - Wevoc DS 2 4-0
KSV DS 2 - Dash DS 4 3-1

PROGRAMMA WEEK 48 2009
Donderdag 26 november
20:15 Labyellov MA 1 - Dash MB 1

Zaterdag 28 november
11:15 VIOS Eefde MC 1 - Dash MC 2
13:00 Dash MB 1 - S.C. GORSSEL MB 1
15:00 Dash MB 3 - DES MB 1
15:00 Dash DS 5 - Sparta Zelhe... DS 5
15:00 WIVOC MC 1 - Dash MC 1
16:15 TOHP MB 1 - Dash MB 2

VECHTLUST LEVERT DASH 
TWEE PUNTEN OP TEGEN 
VIRTUELE KOPLOPER
De dames van Dash speelden tegen
het eerste team van Energo/Flip
Schoonmaak uit het Brabantse Beers.
Voor het eerst in de competitie speel-
den de dames gesponsord door Visser
mode tegen een team waar ze nog
nooit eerder tegen hadden gespeeld.
Voor beide teams was het wel even
wennen tijdens de eerste set. Al snel
kwam Dash achter en moest een stand
van 12-18 worden rechtgetrokken.
Door een aantal goede services kwam
de druk bij Energo te liggen. Deze set
werd ondanks de spanning gewonnen
door Dash met 23-25.
Vol goede moed gingen ze door naar
de tweede set en de vechtlust die ze in
de eerste set hadden laten zien ging
gewoon weer door. De Achterhoeksen
speelden vol overtuiging, elke speel-
ster heeft z'n steentje bijgedragen, dit
resulteerde in een knappe 22-25.
De derde liep de druk bij Dash op, er
werden wat meer fouten gemaakt, bo-
vendien begon de tegenstander steeds
beter te spelen. Al snel kwam Energo
op een voorsprong en leek het alsof de
set al was weggegeven. Maar Dash wist
nog terug te komen tot een stand van
23-21. Helaas was dit niet genoeg en
wist Energo de set te winnen met 25-
21. In de vierde set gingen de dames
van Dash gesponsord door Bistro de
Rotonde en Strada Sports, niet goed
van start. Al snel kwam Dash achter te
staan met 6-1. De dames hadden de ser-
vicepass niet onder controle. Deze set

werd gewonnen door Energo met 25-
14. Er volgde wederom een verlenging,
de zoveelste al voor Dash dit seizoen.
Er werd gewisseld van kant met een 8-
3 score. Maar Dash kwam terug door
een aantal goede service en mooie blok
ballen van Malou Harmsen. De druk
kwam weer bij Energo te liggen. Het
werd erg spannend bij een stand van
14-14. Helaas kon Dash niet genoeg
druk meer uitoefenen en ging ook de-
ze set naar de dames uit Beers. 
De dames uit Vorden hebben nu twee
zaterdagen geen wedstrijd. Zij spelen
12 december een uitwedstrijd tegen
het tweede team van Summa Peelpush
uit Meijel om 16.30 uur. Pas op 19 de-
cember zijn de dames van Dash weer
te bewonderen in Vorden, dan tegen
streekgenoot Favorita uit Dinxperlo.

DASH H1 VECHT ZICH NAAR DE
OVERWINNING
Afgelopen zaterdag kreeg Dash heren
1 bezoek van Bovo uit Aalten. Helaas
was coach Wietze ten Kate deze dag
verhinderd. Tevens had de selectie van
Dash nog steeds te kampen met enke-
le blessures en griepverschijnselen.
De eerste set werd redelijk begonnen
en al snel kwamen de heren van Dash
enkele punten voor te staan. Deze
voorsprong werd uitgebouwd en met
afwisselend spel resulteerde dit in set-
winst met 25-17.
Dit goede resultaat werd in het begin
van de tweede set jammer genoeg niet
voortgezet. Dash kwam redelijk snel
op een achterstand van 5 punten.
Door optimale concentratie en enkele
goede serveerbeurten werd de achter-
stand weggewerkt. Dash herpakte zich
en de set werd omgezet in een voor-
sprong en uiteindelijk setwinst met
25-23. Door een minder nauwkeurige
servepass werd in de derde set door de
Vordenaren aanvallend eentoniger ge-
speeld. Hierdoor kon Bovo zich beter
organiseren en kwam het beter in het
spel. Door teveel persoonlijke fouten
bij Dash kon de set worden in slotfase
bij Bovo worden binnengehaald met
een setstand van 23-25.
De vierde set werd er door Dash har-
der gewerkt. Dit leidde spijtig genoeg
voor het aanwezige publiek niet tot
mooi volleybal. Het zorgde uiteinde-
lijk wel voor setwinst voor Dash met
25-23. Uiteindelijk een goed resultaat
3-1 winst. Hiermee neemt Dash een
verdienstelijke derde positie in de
ranglijst in.
De eerstvolgende thuiswedstrijd van
Dash heren 1 is op zaterdag 12 decem-
ber om 17.00 in sporthal 't Jebbink.

Vo l l e y b a l

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Seniorenteam 1
Met Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld en Lianne en Berna-
deth Heijenk trad dit team compleet
aan tegen Rianto uit Zutphen.
Chjehrando en Niels wonnen hun en-
kelspel in twee sets. Geeske wilde toch
ook een keer haar enkelspel winnen en
met 21-17, 12-21 en 21-17 lukte dat.  Li-
anne wist haar enkelspel ook in twee
sets te winnen. In het herendubbel was
de overmacht van Flash weer zeer dui-
delijk. Het damesdubbel van Geeske en
Bernadeth ging daarna duidelijk verlo-
ren. Bij de mixedspelen was die van
Niels/Bernadeth zeer spannend. Zij
wonnen met 23-21 en 21-19. Chjehran-
do en Lianne wonnen afgetekend in
twee sets. Rianto 2 - Flash 1:  2-6

Jeugdteam 1
Flash J1 is deze competitie in de U17 in
een spannend gevecht verwikkeld met
Hengelo J1. Flash staat weliswaar bo-
venaan en thuiswedstrijd tegen Hen-
gelo werd met 6-2 gewonnen, maar

Hengelo heeft wat minder punten la-
ten liggen en een wedstrijd minder ge-
speeld. 
Tegen LBC J1 trad Flash halverwege de
competitie in de vaste opstelling aan
met Erik van Hoffen, Jelle van Ros-
sum, Vera Velhorst en Femke Nab. LBC
staat op de tweede plaats, maar doet
met een herenteam mee, dus buiten
mededinging. Erik van Hoffen verloor
de eerste set na verlening met 24-22 en
liet het daarna een beetje lopen en
verloor met 21-8.  Jelle van Rossum
won met 21-18 en 21-17. Vera Velhorst
moest de punten inleveren met 21-17
en 21-14. Femke Nab won met over-
macht met 21-3 en 21-9. De herendub-
bel was erg spannend: Erik en Jelle
wonnen de eerste set na verlenging:
23-21, verloren de tweede met 21-14 en
wonnen de derde weer met 23-21. Vera
en Femke wonnen ook maar net met
twee keer 21-18. Erik en Femke verlo-
ren hun mix in een spannende drie-
setter met 21-16 en 18-21 en 24-22. Jel-
le en Vera wonnen overtuigend met
21-14 en 21-12. LBC J1-Flash J1: 3-5.

B a d m i n t o n

Gepassioneerd en energiek knalt
Spinrock van het podium! Boegbeeld
van de band is zangeres Sabine. Naast
een fantastische zangeres is zij ook
een podiumpersoonlijkheid waar je
niet omheen kan. Mede door haar

performance is Spinrock, eerder be-
kend als Zipper, uitgegroeid tot een
strak groovende live act van formaat
met een groeiende schare trouwe
fans. IJzersterk gitaarwerk, een strak-
ke ritmesectie en meerstemmige vo-
calen vormen de basis voor een rock-
show waarbij niet valt te ontsnappen
aan de verleiding tot meezingen en
dansen. 

Spinrock brengt songs van onder an-
dere Anouk, Lenny Kravitz en Krezip.
Maar ook The Foofighters, Pearl Jam,
Red Hot Chili Peppers en andere
grootheden knallen uit de speakers. 

Een sexy show, vet geluid en eerlijke
rockmuziek waarbij het speelplezier
van het podium spat.

Spinrock in de Zwaan
Zaterdagavond 28 november zal
Spinrock optreden in Cafe de
Zwaan te Hengelo Gld.

Voor de leden die buiten de gemeente
Bronckhorst wonen zullen die taxa-

ties op zaterdag 5 december plaatsvin-
den. Natuurlijk is het altijd mogelijk
om ook lid te worden en uw paard of
pony te verzekeren bij de bovenge-
noemde verzekering. 
Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij de secretaris van de ver-
zekering de heer Lourens. Hij is tele-
fonisch te bereiken via nr. 0314-381877.

Jaarlijkse taxatiedagen
De taxateurs van de Onderlinge
Paarden- en Ponyverzekering Hum-
melo en Keppel e.o. zullen op woens-
dag 2 december en op zaterdag 5 de-
cember bij haar leden de paarden en
pony`s weer komen taxeren.
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Het is sowieso al een hele opgave om
alles netjes in te pakken en van een ge-
dicht te voorzien. Tot overmaat van
ramp heeft Acrobatenpiet een been ge-
broken, heeft Coole Piet het zo koud
dat zijn vingers geen cadeautjes meer
kunnen inpakken en heeft de Hocus
Pocuspiet zichzelf weggetoverd.
Om toch iedereen van een cadeautje
te voorzien worden voor de kinderen
wel alle cadeautjes ingepakt, maar be-

zorgt de Brengpiet alle cadeautjes
voor de dieren zonder te zijn ingepakt
naar kinderboerderij Feltsigt. Om alle
dieren toch blij te maken wordt de
hulp van heel veel kinderen, die zelf al
wel een cadeautje in het verschiet heb-
ben, gevraagd om deze cadeautjes te
helpen inpakken. Dan hebben alle die-
ren toch ook nog een heel fijn sinter-
klaasfeest. Uiteraard helpt de Cadeau-
tjes Piet met inpakken.

Het inpakken mag zonder ouders voor
de stoere kinderen, maar voor kinde-
ren die het een beetje spannend vin-
den mag één van de ouders mee. 

Het begint om 13.30 en om 17.00 uur
mogen de kinderen weer opgehaald
worden. De kosten voor deze middag
zijn 7,50 euro per kind dit is inclusief
drinken, snoeperij en eten. Gaarne re-
serveren, omdat de ruimte beperkt is
in het pakjeshuis. Voor verdere infor-
matie zie advertentie elders in deze
krant of kijk op www.feltsigt.nl

Voor reserveringen graag bellen naar
(0575) 46 28 28.

Activiteit bij Kinderboerderij Feltsigt - woensdag 28 november 2009

‘Paniek in het pakjeshuis!’

Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan het pakjeshuis, waar normaal
gesproken de Pieten druk in de weer zijn om alle pakjes te sorteren en in
te pakken. Maar wat is er aan de hand: alle Pieten zijn in paniek, want ze
hebben zoveel cadeautjes in het pakjeshuis liggen. Wie wil helpen inpak-
ken bij Feltsigt, op zaterdag 28 november?

Cadeautjes voor de dieren van kinderboerderij Feltsigt moeten nog worden ingepakt!

Eind 2009 is het 10 jaar dat we als ge-
zamenlijke kerken die sobere momen-
ten van rust, bezinning en ontmoe-
ting vinden in de drukte van alle dag
op weg naar Kerstmis of Pasen en de
meeste keren was dat in de "intimiteit"
van het kerkje aan de Banninkstraat. 

En we willen stil staan bij dat 2e lus-
trum! Hoe doen we dat? Allereerst

door ook nu weer vespervieringen te
houden en wel op de dinsdagen 1, 8 en
15 december om half acht in de VVH-
kerk aan de Banninkstraat. Deze Ad-
vent willen we vanuit verschillende in-
valshoeken en tradities onze aandacht
richten op Maria: moeder van Jezus,
onze moeder, onze troost. Ten tweede:
Door de soberheid en ontmoeting ook
centraal te stellen in een eenvoudige
gezamenlijke (stamppot-)maaltijd
voorafgaand aan de derde vesper (15
december dus) om 18.00 uur in Ons
Huis. Iedereen is hiervoor welkom! In
het bijzonder worden al diegenen uit-
genodigd die in de afgelopen 10 jaar
hebben meegewerkt aan de vespervie-
ringen. Wel is opgave noodzakelijk:
graag vóór 10 december a.s. bij de
voorbereidingscommissie: Gerry Spek-
kink (tel. 461146, mail: spekkink@het-
net.nl) of Aleida Blanken (tel. 461224,
mail: amh.blanken@hetnet.nl). 

Ter plekke wordt een vrijwillige bij-
drage gevraagd voor een goed doel en
als tegemoetkoming in de kosten.

Oecumenische vespervieringen
"Je hoort het zo vaak, wat hebben
wij het druk. De tijd gaat snel en
het gaat maar door, zoals eb en
vloed gaan, de seizoenen, de jaren.
Daar tussendoor hoor je over be-
hoefte aan bezinningsmomenten,
aan rust." Daarover werd halverwe-
ge het jaar 1999 in de Interkerkelij-
ke Kontaktcommissie (tegenwoor-
dig heet dat de Raad van Kerken)
van gedachten gewisseld en zo ont-
stond de gedachte om oecumeni-
sche vespervieringen te gaan hou-
den in de Advent. Dat beviel zo
goed dat het idee voortgang vond
in de 40 dagentijd.

ACTIVITEITEN
Landwinkel Den 4 akker organiseert
zaterdag 28/11 een buitengewone
proeverij. Bezoekers kunnen die dag
o.a. "Scharrelroom" ontdekken. "Schar-
relroom" is een zachte advocaat die
ambachtelijk bereid is met verse
scharreleieren. Het wordt een dag van
proeven, praten en genieten. 

Een proeverij bij Den 4 akker is altijd
weer een tikje anders, met als basis ge-
zelligheid. 's Ochtends vroeg steekt
boer Herman de broodoven aan. Het
thema voor de houtoven is "la douce
France", met o.a rustieke stokbroden.
Goudbruin en krokant !

WARM WELKOM
Mirjam Eskes van Landwinkel Den 4
akker is trots dat deze zaterdag specia-
le aandacht uitgaat naar ambachtelij-
ke producten: "Het hele jaar door ben
ik met hart en ziel bezig om een mooi
product te leveren. In onze winkel zijn
natuurlijk onze eigen dagverse en met
zorg geselecteerde scharreleieren te
vinden. Iedereen is van harte welkom
om te komen kijken en proeven!" 

STARTSCHOT SMAAKTOUR
Op 28/11 geeft Niels van Til uit Zwolle
(de huiskok van de Landwinkel) om 10
uur het startschot voor de 'Smaaktour
op de Winkelvloer'. Met producten
van de Landwinkels creëert Niels een
ware smaakexplosie op het erf van
"Den 4 akker" in Vierakker. De lekkere
geuren van vers suikerbrood en room-
boter appelrondo's komen u bij bin-
nenkomst al tegemoet. De hele dag
door bakt Niels verrassend lekkere
broodjes en ovenvers gebak. Het wordt
een leerzame brood - en banketde-
monstratie met gezonde en pure in-
grediënten. Geen hoogstandjes voor
volleerde chefs en patissiers, wel stuk
voor stuk feestelijke creaties ook door
u thuis te maken.

LANDWINKEL
De Landwinkels zijn professionele
winkels bij de boer en tuinder op het
erf. Ze bieden een breed assortiment
producten uit het eigen bedrijf en van
collega-bedrijven. Inmiddels zijn 80
winkels aangesloten bij Landwinkel.
Landwinkel wil de leefbaarheid van
het platteland vergroten en de burger
betrekken bij het landschap, de boer-
derij en haar producten.

STREEKPRODUCTEN PAKKET
Als extra op deze dag krijgen 2 klanten
een mooi streekproducten pakket ka-
do, Het gehele jaar door kan er ge-
spaard worden op onze klantenkaart,
diegene die de meeste kaarten heeft
ingeleverd krijgt een pakket en uit de
rest van de ingeleverde kaarten word
er èèn getrokken die ook een pakket
ontvangt. De moeite waard dus om
eens langs te komen!!

Smaaktour op de Winkelvloer
bij boerderijwinkel Den 4 Akker in Vierakker.
Vierakker, 10 november 2009 - Op
zaterdag 28 november organiseert
Boerderij - en Landwinkel Den 4 ak-
ker een culinaire 'Smaaktour op de
Winkelvloer'. In de boerderijwin-
kel van Herman en Mirjam Eskes
kunnen pure, ambachtelijke pro-
ducten van Hollandse bodem wor-
den geproefd. Naast verse scharre-
leieren van het eigen bedrijf, zijn
er ook heel veel producten van col-
lega's te proeven en vinden er speci-
ale acties plaats.

Juist als je wat ouder en minder 'soe-
pel' bent, is het heerlijk even te ont-
spannen in een warm bad. Helaas er-
varen veel mensen het in en uit bad
stappen als een hachelijke gebeurte-
nis; angst om te vallen weerhoudt ve-
len ervan een ligbad te (blijven) ge-

bruiken. Dankzij een ingenieus lift-
systeem is het nu mogelijk om uzelf
rustig in bad te laten zakken. 

Ieder bad is geschikt en hak- en
breekwerk kunnen achterwege blij-
ven. Dit badlift systeem wordt op vrij-
dag 27 november tussen 10.00 en
16.00 uur gedemonstreerd in het
Sensire Servicehuis aan de Dorps-
straat 7 in Vorden. 

Naast de demo-opstelling bevinden
zich in het Servicehuis allerlei hulp-
middelen en aanpassingen die vrij-
uit geprobeerd kunnen worden door
bezoekers. Ook hiervoor is op 27 no-
vember volop gelegenheid, maar het
is ook mogelijk telefonisch een af-
spraak te maken voor een bezoek op
een ander moment: (0314) 35 74 19.

Demo Servicehuis Sensire
met een lift in bad
Op vrijdag 27 november wordt er
tijdelijk een bad met een badlift
geplaatst in het Sensire Service-
huis in Vorden. De demo-opstel-
ling laat dé oplossing zien voor
mensen die niet meer in en uit
een ligbad kunnen of durven
stappen. Dankzij de ingenieuze
badlift kunnen ligbaden, zonder
breek- en hakwerk, gewoon in ge-
bruik blijven. De demodag is een
initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels.

Bluesrockband Original Sin werd in
1997 opgericht en maakte naam in Ne-
derland en ver over de grenzen. In
2001 besloten ze echter te stoppen. Nu
wordt de band nieuw leven ingebla-
zen. De nieuwe Original Sin bestaat
uit Richard Kruithof, gitarist van het
eerste uur en drie ex-leden van de uit
Dieren afkomstige Tim Marshal Band.
Drummer Eerde Kalsbeek, bassist
John ten Kate en pianist/Hammond
speler Hans Glöckner. Eind 2008 viel
het doek voor de Tim Marshal Band
omdat gitarist Tim besloot te stoppen.

De drie overgebleven bandleden wil-
den doorgaan, maar de vraag was ‘hoe
en met wie?’ Hans sprak hierover op
een verjaardag met een kennis en hij
kreeg het advies om Richard te bellen.
Eerde, John en Hans nodigden Ri-
chard uit in hun oefenruimte in Die-
ren om een avondje te jammen en al
snel bleek er qua samenspel een klik
te zijn. Momenteel repeteert het vier-
tal iedere vrijdagavond. 

Original Sin onderscheidt zich van an-
dere bluesrockbands door niet het ge-

ijkte repertoire te spelen en door naast
covers ook veel eigen werk te spelen.
Daarnaast is het plan opgevat om in
de (nabije) toekomst een cd uit te bren-
gen met eigen repertoire.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in zaal ‘de Mallemolen’ bijwo-
nen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Original Sin

Woensdagavond 25 november 2009 zal de band Original Sin tussen 20.00
en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.
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Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

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

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

� �
Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

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

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

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

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

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

De juiste keuze voor
iedere gelegenheid ...

... kwaliteit die nog
betaalbaar is!

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, 
naast de Gazelle-Fabriek.

Fashion
with

feeling Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. (0575) 46 12 35

Verrassende aanbiedingen,
spectaculaire kortingen

20 tot 30% korting

op geselecteerde items van bekende merken,

zoals Bandolera, Betty Barclay, Expresso,

Frank Walder, Scarva, Taifun, Roberto Sarto etc.

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

RENOSTAIRS TRAP-RENOVATIE
ER IS IETS NIEUWS VOOR UW TRAP
• Voordelig een nieuwe trap, zonder breken of beschadiging
• Eenvoudige montage d.m.v. uniek systeem 
• Overzettreden leverbaar in diverse houtsoorten
• Stootborden leverbaar in diverse houtsoorten en in andere materialen
• Geschikt voor elk model oude en nieuwe, open en dichte trap
• Voldoet aan het nieuwe bouwbesluit

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

RENOSTAIRS TRAP RENOVATIE

Hier knapt uw huis van op!

www.helminkmeubelen.nl

Laminaat 'Primasol Bright' 
Leverbaar in 4 moderne tinten.
INCUSIEF ONDERVLOER,
PLAKPLINTEN EN LEGKOSTEN                  

                                           Per m2 29.95

R
E
•
•
•
•
•
•

R

 Voordeel
       tip:
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Nu de kadootjes zijn ingepakt en Sin-
terklaas zijn goedkeuring kan geven,
is het natuurlijk wel zo leuk als de die-
ren de kadootjes ook daadwerkelijk
krijgen. Woensdag 2 december zo
heeft Sinterklaas laten weten, zal de
zak met ingepakte kadootjes klaar
staan in de verwarmde ‘zitschure' bij
de kinderboerderij. Deze cadeautjes
moeten uiteraard uitgepakt worden.
Aangezien de dieren dat niet zelf kun-

nen, maar de cadeautjes wel graag wil-
len hebben, vraagt de kinderboerderij
de hulp in van kinderen, die het fijn
vinden om de dieren te verrassen en
die zichzelf willen laten verrassen.
Wie het wat lijkt en nieuwsgierig is
geworden, kan zich aanmelden via
info@feltsigt.nl of bel naar (0575)
462828. Want de ruimte in de ‘zitschu-
re' is beperkt.
Natuurlijk kunnen kinderen ook nog
spelen in het stro en met de konijnen
knuffelen, lekker buiten spelen op de
skelterbaan of in de overdekte zand-
bak. Deze middag is voor kinderen,
maar wie het toch nog een beetje
spannend vindt, mag één ouder mee-
nemen per kind. Het begint om 13.30
en om 17.00 uur mogen de kinderen
weer opgehaald worden. Er wordt ge-
zorgd voor eten, drinken en wat te
snoepen. De kosten voor deze middag
zijn 7,50 euro per kind. Kijk voor ver-
dere info op www.feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld - 

woensdagmiddag 2 december 2009

Pakjesfeest voor de dieren
Zaterdag 28 november kwamen
veel kinderen de Inpakpiet helpen
met de inpakken van de cadeau-
tjes. De Inpakpiet had namelijk
van Sinterklaas opdracht gekregen
om de dieren van de kinderboerde-
rij niet te vergeten. Er was één pro-
bleem: er waren te weinig Pieten
om ook dat nog in te pakken en
dus werd de hulp in geroepen van
de kinderen. Als dank kregen de
kinderen allemaal een aandenken.

In de homeopathie wordt er van uit
gegaan, dat alleen mensen met een
verzwakt immuunsysteem en/of een
bepaalde gevoeligheid voor dat speci-
fieke virus, ziek worden. Want niet ie-
dereen wordt ziek bij een besmetting.
Het streven is dan om de mens sterker
te maken, om zo vanuit een gezonder
immuunsysteem zelf het virus te over-
winnen.

In de homeopathie kan dit door bij-
voorbeeld op zoek te gaan naar home-
opathische middelen die het zelfher-
stellend vermogen van de mens kun-
nen versterken. Bij griep zijn er meer-
dere middelen die dit kunnen bewerk-
stelligen. De resultaten kunnen vaak
al binnen een paar uur tot een dag
zichtbaar zijn, doordat de koorts en
eventuele spierpijn en luchtwegklach-
ten als hoest verminderen, de eetlust
terugkomt en men zich beter gaat voe-
len.

Voorkomen is beter dan genezen, is
een uitgangspunt dat homeopaten en

reguliere artsen delen. De manier om
dit doel te bereiken is echter verschil-
lend. Vanuit het reguliere gezichts-
punt heeft men hiertoe vaccinaties
ontwikkeld. Deze vaccinaties bevatten
kleine hoeveelheden virale stoffen die
het immuunsysteem moeten waar-
schuwen voor de mogelijke gevaren
van de rondwarende virussen. Zoals
op de site van de RIVM te lezen is,
wordt het hierbij normaal bevonden
dat daar bijwerkingen bij optreden. Te-
vens kan men niet garanderen dat
men niet ziek wordt.

Wat veel mensen niet weten is dat
men ook met homeopathie preventief
kan werken. Oftewel: er zijn homeopa-
thische medicijnen die kunnen be-
schermen tegen het krijgen van (Mexi-
caanse) griep! Maar ook met een
homeopathische behandeling is het
niet gegarandeerd dat men niet ziek
wordt. Het is echter wel een natuurlij-
ke manier van behandelen, waarbij
het immuunsysteem versterkt in

plaats van belast wordt. Men kan de
keuze zelf maken.

Is men toch geveld door de griep, dan
nog heeft men verschillende keuzes:
rustig uitzieken, wat helemaal geen
probleem geeft, als er geen kans op
complicaties dreigt; antibiotica, wat
niet helpt tegen het griepvirus, maar
complicaties in de kiem kan smoren;
of een homeopathische behandeling.
De ervaring leert dat een homeopathi-
sche behandeling binnen 24-48 uur re-
sultaat geeft en tot zeer snelle gene-
zing kan leiden.

Zoals gezegd kunnen er (langdurige)
bijwerkingen optreden na een vacci-
natie, welke soort dan ook. Deze bij-
werkingen kunnen met homeopathie
teniet gedaan worden, zonder dat de
werking van het vaccin aangetast
wordt. Dit kan zelfs als de klachten al
erg lang bestaan. Meer informatie
over dit onderwerp is verkrijgbaar bij
de homeopaten in de buurt. 
Lyanne de Schrijver, Lochem, 
tel. (0573) 250629, 
www.homeopathie-deschrijver.nl 
Marian Lubberding, Laren, 
tel. (0575) 510605. 
Koertien Minjon, Steenderen, 
telefoon (0575) 575164, 
www.koertienminjon-homeopathie.nl
Femke van Hof, Vorden/Steenderen,
tel. (0575) 441232, 
www.homeopathieachterhoek.nl

Homeopathie en (Mexicaanse) griep
De jaarlijks terugkerende griep is een algemeen bekend fenomeen. De
meeste griepvirussen richten een beperkte schade aan, maar toch kun-
nen er in Nederland jaarlijks zo’n duizend mensen, die al een zwakke ge-
zondheid hebben, aan sterven. Op dit moment speelt ook nog de onzeker-
heid omtrent de Mexicaanse griep, die vooral slachtoffers zou maken on-
der kinderen. In de reguliere geneeskunde wordt geprobeerd door mid-
del van vaccinaties te voorkomen dat mensen ziek worden. Echter het is
geen garantie en er bestaat een kans op bijwerkingen. Er is ook een home-
opathisch antwoord op de griep.

Als er stilte is in je denken kun je veel
meer genieten van en bewuster kijken
naar het leven; je denken is dan niet
meer gekleurd door emoties, waar-
door je jezelf, de ander en de omstan-
digheden kunt zien zoals ze zijn. Me-
ditaties met klanken, kleuren en kris-

tallen brengen je naar een diepe ont-
spanning van lichaam en geest.

Marjan de Gans - Grimberg heeft veel
onderzoek gedaan naar en ervaring
met talloze wegen naar genezing. In
veel oude culturen werden klanken,
kleuren en edelstenen gebruikt om te
helen op celniveau. Individuele afspra-
ken zijn mogelijk, ook voor kinderen.

De meditatiegroep wordt gegeven
voor vrouwen en begint zondagavond
29 november. Voor meer informatie:
0573-441138 of www.dhanwantari.nl

Mediteren met klank, kleur en kristallen
In deze nieuwe meditatiegroep
wordt de gelegenheid geboden
kennis te maken met zowel wester-
se als oosterse meditaties om je ge-
dachten tot rust te brengen en be-
ter in contact te staan met je intui-
tie.

IDEAAL VOOR NIEUWBOUW
In nieuwe huur- of koopwoningen is
de trap meestal van vurenhout, voor-
zien van een witte grondverf… klaar
om bekleed worden met prachtige Re-
no Stairs® overzettreden, …dus Reno
Stairs® overzettreden zijn bij uitstek
ideaal om de trap in uw nieuwbouw-

woning mee te bekleden! De keuze
voor Reno Stairs® overzettreden is dé
keuze voor een schitterende trap én
jarenlang plezier. Een trap bekleden
met Reno Stairs®is een goede investe-
ring en behoeft nooit meer opnieuw
te worden bekleed! Dit is met vloer-
bedekking of welke andere oplossing
dan ook, een heel ander verhaal. Reno
Stairs biedt u een hoogwaardig pro-
duct dat niet alleen erg mooi, maar
ook betaalbaar is! Gemiddeld liggen
de prijzen zelfs ca. 40% lager dan die
van de concurrent! 

Meer informatie kunt u vinden op
www.renostairs.nl en voor en geheel
vrijblijvend advies op maat kan een
van onze adviseurs overdag of in de
avonduren kosteloos bij u thuis komen. 

Diverse voorbeelden van Reno Stairs®
kunt bekijken in de toonzalen van
Helmink Meubelen, 
Zutphenseweg 24 Vorden of 
J.W. Hagemanstraat 3 in Eibergen 
of op www.helminkmeubelen.nl

Reno Stairs® traprenovatie
Uw trap bekleden met Reno Stairs®
overzettreden van écht hout of la-
minaat is dé nieuwe manier om uw
interieur te verfraaien. Met Reno
Stairs® beschikt u over het product
om uw trap oud, lelijk of versleten
om te toveren in een trap met allu-
re. De Reno Stairs® overzettreden
zijn bestemd voor zowel open als
dichte trappen, recht of met een
draai. De treden zijn gemaakt uit
hoogwaardige, milieuvriendelijke
materialen. Door de eenvoud van
het systeem is het voor de doe-het-
zelver mogelijk om de treden zelf
te monteren, maar u kunt de mon-
tage natuurlijk ook door vakmen-
sen laten uitvoeren.

Zoals u bekend is wordt stapsgewijs in
heel Nederland de OV-chipkaart inge-
voerd. Het vertrouwde bus en of trein-
kaartje zal worden vervangen door
een geheel nieuw betalingssysteem. Ie-
dereen krijgt hier vroeg of laat mee te
maken. 

Het vervoersbedrijf Syntus stelt op
vrijdag 27 november een bus met per-
soneel ter beschikking om aan de in-
woners van de gemeente Bronckhorst

de gelegenheid te bieden het nieuwe
systeem te bekijken en informatie te
ontvangen over het gebruik van de
OV-chipkaart. 

DE BUS STAAT VOOR U KLAAR
OP ONDERSTAANDE TIJDEN EN
LOCATIES:
- Van 9.00 tot 10.30 uur in Vorden

bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24.
- Van 11.00 tot 12.30 uur in Toldijk

bij cafe-restaurant Bremer, Zutphen-
Emmerikseweg 37.

- Van 13.00 tot 14.30 uur in Hengelo
op de parkeerplaats van de Plus-
markt, Raadhuisstraat 53.

- Van 15.00 tot 16.30 uur in Zelhem
bij de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41.

Voorlichtingscampagne 
OV-chipkaart
In samenwerking met het vervoers-
bedrijf Syntus organiseert Stich-
ting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst een voorlichtings-
campagne over de nieuwe OV-chip-
kaart.

Bronkhorst, het kleinste stadje van
Nederland, blijft op veel mensen een
grote aantrekkingskracht uitoefenen.
Misschien is het de nostalgie, het te-
rugverlangen naar een tijd waarin
Nederland nog bestond uit rustieke
dorpen met oude boerderijen en de
mensen nog niet werden opgejaagd
door een 24-uurs economie.

Tijdens het jaarlijkse kerstfestijn
wordt in Bronkhorst de klok een klei-
ne tweehonderd jaar teruggedraaid.
In de straten lopen personen die zich
hebben gehuld in de kleding van die
tijd en wie geluk heeft, komt zelfs
Ebenezer Scrooge in levende lijve te-
gen. De oorstrelende kerstliederen,
die op verschillende plaatsen in
Bronkhorst klinken, brengen de be-
zoekers ongetwijfeld in kerstsfeer. 

Op de Kerstfair Bronkhorst kan ver-
der van enkele oude ambachten,

heerlijke etenswaren, cadeau- en
kerstartikelen en kunst worden geno-
ten. De geur van oliebollen, appel-
beignets en glühwein komt een ieder
tegemoet bij het bezoek aan het
prachtige stadje. Het stadje is de we-
ken rond kerst verlicht en in kerst-
sfeer gebracht.

Tijdens dit festival worden in de Slot-
kapel van Bronkhorst zes voorstellin-
gen gegeven van ‘A Christmas Carol’
van Charles Dickens. Wie kent niet
het verhaal over de vrek Ebenezer
Scrooge, die tijdens de kerstnacht
drie geesten op bezoek krijgt. Deze la-
ten hem beelden zien uit het verle-
den, heden en mogelijke toekomst. 

Scrooge ziet zich neergezet als een
meedogenloze vrek. Gelukkig geven
de geesten hem nog één kans, die hij
met beide handen grijpt: hij zal voort-
aan vreugde en geluk brengen en goe-

de dingen doen met zijn geld. Dit we-
reldberoemde verhaal wordt dit jaar
al weer voor de twintigste keer opge-
voerd.

De poppenvoorstelling is een initia-
tief van Peter en Lidy Noort en hun
kinderen Bart, Marjoleine en Wouter.
Alle onderdelen die tijdens het spel
worden gebruikt, zijn door henzelf
en enthousiaste vrienden ontworpen
en gemaakt: 36 poppen, de kast, de
vele decors en de attributen. 

De voorstellingen beginnen zaterdag
12 december om 13.00, 15.00 en 17.00
uur. Zondags worden de voorstellin-
gen gegeven om 12.00, 14.00 en 16.00
uur. De voorstelling duurt ongeveer
één uur en is geschikt voor kinderen
vanaf zes jaar. Kaarten kosten 8 euro
per stuk. Reserveren kan bij Peter en
Lidy Noort, telefoon (0548) 61 56 74 of
via de website www.scrooge-marley.nl

De Kerstfair Bronkhorst is op zater-
dag 12 en zondag 13 december 2009
van 11.00 tot 18.00 uur. Deze beide
dagen zal Bronkhorst autovrij zijn. Er
is voldoende parkeergelegenheid, dit
wordt duidelijk aangegeven.

Kerst in Bronkhorst 12 en 13 december 2009

Twintig jaar Scrooge en Marley!

Tijdens de Kerstfair in Bronkhorst, gehouden op 12 en 13 december 2009,
is van alles te beleven. Zangkoren zorgen voor de innerlijke warmte. Er
staan kraampjes waar onder meer warme chocolademelk, oliebollen en
glühwein te koop is. De poppenvoorstelling ‘A Christmas Carol’, over
Scrooge en Marley beleeft de twintigste editie in de Slotkapel en ook in
het Dickensmuseum zijn voorstellingen te zien.

Het poppenspel ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens wordt voor de twintigste keer opgevoerd in de Slotkapel.
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WOODSTAR IS BORN.
Leadzanger Arjan Knoef heeft zich we-
ten te ontwikkelen als een echte front-
man. Sander Heuvelink (drums) en
Desmond Kuijk (bas) zijn verantwoor-
delijk voor de strakke bodem, aange-
vuld door de solo's van gitaristen Luuk
Nengerman en Jan-Willem ten Broek. 

Jurriaan Boerstoel of door sommigen
'the Pianoman' genoemd, maakt het
geheel nog eens extra af. Met zijn vin-
gers rolt hij over de toetsen alsof hij al
20 jaar in het vak zit! Er wordt bewust
gekozen voor lekkere rocknummers
van onder andere Herman Brood, Oa-
sis, Van Halen, the Who en Lynyrd Sky-

nyrd. Songs van de 60s tot nu vliegen
je om de oren! 

Deze klassiekers hebben de heren van
Woodstar gelnspireerd om eigen num-
mers te gaan schrijven. Hier zijn ze
dan ook erg druk mee! Kortom, Wood-
star is enthousiast, getalenteerd en
maakt van elk optreden een spektakel.
Dit blijkt ook uit de eerste lovende re-
acties en dit belooft zeker wat voor de
toekomst. Woodstar leeft doordat er
passie, enthousiasme en muzikaliteit
wordt uitgestraald. Oftewel de beno-
digdheden voor een gezellige en sfeer-
volle avond voor jong en oud! A.s Za-
terdagavond 28 november in Baak

Woodstar bij de Bierkaai

Woodstar is een band die in 2008 is opgericht door twee vrienden. Zij heb-
ben muzikanten uit Zutphen, Vorden en Brummen bij elkaar weten te krij-
gen. Na wat repetities is duidelijk geworden dat deze jongens veel gevoel
en aanleg hebben voor muziek en elkaar moeiteloos kunnen aanvullen.
Eén ding was toen meteen zeker: De klik was er tussen deze jonge gasten!

Dorien Mulderije is al enkele jaren
fractievoorzitter. Vóór de gemeentelij-
ke herindeling was zij wethouder in
Vorden. Tijdens haar inauguratie-
speech verheugt Dorien Mulderije
zich erover dat de VVD Bronckhorst de
verkiezingsstrijd aangaat met kandi-
daten die met beide voeten stevig in
de gemeente staan. Ook benadrukt
Dorien dat de VVD zich sterk maakt
voor inwoners en ondernemers van
Bronckhorst. Vooral de communicatie
moet beter, duidelijker, snel en helder.
Inwoners moeten geen tegenwerking
ervaren door bureaucratie of amateu-
risme.

Op de tweede en derde plek zijn Marja
Hartman en Bennie Wisselink geko-
zen. Marja Hartman is op maatschap-
pelijk gebied zeer actief in de agrari-
sche sector. Tijdens haar raadslidmaat-
schap heeft ze hier kritische invulling
aan gegeven. Nieuwkomer Bennie
Wisselink weet als fulltime onderne-
mer hoe efficiënt gewerkt moet wor-
den en dat er zuinig met geld omge-
gaan moet worden. Ook zijn ervarin-
gen als inwoner én ondernemer met
de gemeente Bronckhorst, geven hem
voorbeelden dat het beter moet.

Dorien Mulderije en haar nieuwe
ploeg gaan de komende maanden ac-
tief de verkiezingstrijd aan. Speerpun-
ten daarbij zijn veiligheid, economi-
sche ontwikkeling en leefbaarheid. De
VVD Bronckhorst vindt dat de ge-
meente er voor haar inwoners moet
zijn en niet andersom!

Dorien Mulderije 
lijsttrekker VVD Bronckhorst
Tijdens de ledenvergadering van
VVD Bronckhorst in de Gouden
Karper in Hummelo, is Dorien
Mulderije tot lijsttrekker gekozen
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen.

Eind Oktober is de nieuwe cd -Home
Again- uitgekomen van the JPR Strinx-
band, waarop 9 nieuwe knallers staan
die ze in eigen beheer hebben opgeno-
men. De eerste cd die zonder de in Sep-
tember 2008 overleden frontman, Jean
Paul Demming, is opgenomen. De
band laat hiermee zien weer helemaal
terug te zijn op het oude rock'n'roll
level...Still taking care of business!! The
JPR Strinxband bestaat uit 5 ervaren
rockers uit het oosten van het land,
met op zang de uit Amsterdam afkom-
stige Edgar Francken (onder andere

van Herman Brood's Wild Romance)
Een combinatie die een echte
rock'n'roll band vormt. Geen stan-
daard Top-100 werk, maar optredens
waarbij het niet alleen om de muziek,
maar ook om de beleving ervan gaat!
Pure passie voor rock, vergelijkbaar
met de Stones in de jaren 70! De band
heeft een zeer ruime podiumervaring
met o.a. optredens op de Zwarte Cross
en voorprogramma's voor De Dijk, Gol-
den Earring, Di-Rect, Jovink en Nor-
maal. Het repertoire bevat naast eigen
nummers ook covers van o.a. Herman
Brood, The Rolling Stones, ZZ-Top, Iggy
Pop, Billy Idol, Jovink, CCR, Rod Ste-
wart en The Black Crowes. 
Verdere info is te vinden op 
www.jpr-band.nl

JPR Strinxband
Tijdens de Rocknight bij de Bier-
kaai te Baak a.s. zaterdag avond 28
november treedt ook de JPR Strinx-
band op.
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De Kolde Karmis is dit jaar eens in de
grote zaal van de Herberg. We hebben
hier wat meer mogelijkheden om het
nog gezelliger te maken. Zo wordt er
een sfeervolle en winters entree ge-
maakt met een winter buitenplaats
waar bockbier, gluhwein en wat lek-
kers te eten verkrijgbaar is bij een
knapperend vuur. De muziek op deze
avond wordt verzorgd door ‘Trigger’.
Een band bestaande uit 5 enthousias-
te en professionele muzikanten met
een breed repertoire die ze in het hele
land laten horen. Ze spelen nummers
van ‘Amy Winehouse’ tot ‘Mooi Wark’
en van ‘Meatloaf’ tot ‘Jan Smit’. Mu-
ziek waarbij je geen koude voeten
kunt krijgen want stil staan is er niet
bij. (www.triggermusic.nl) De pauze
wordt gevuld met muziek van ‘Rocky
Vosse’. Begonnen op een karaoke
avond en nu ook een eigen singel! Met
een uitgebreid nederlands repertoir
gaat hij de kolde karmis op z’n kop
zetten! De deuren gaan open om 20.30

uur en we gaan door tot 1.00 uur. Als u
thuis nog Kolde Karmis munten heeft
van vorig jaar dan kunt u die dit jaar
ook weer gebruiken. (alleen in de
zaal). Kaarten zijn aan de deur ver-
krijgbaar voor € 12,50 en nu reeds in
de voorverkoop verkrijgbaar voor 10
Euro bij: Cafe De Herberg, Bistro de Ro-
tonde, Hotel Bakker en Restaurant ’t
Olde Lettink. Dit zijn tevens de vier ho-
reca bedrijven die net als voorgaande
jaren het feest elk jaar weer zo spette-
rend mogelijk proberen te maken.
Zorg dat u er bij bent want ook dit jaar
gaan we ons best doen om er samen
met u weer het gezelligste midwinter
feest van de Achterhoek van te maken.
Wees er snel bij want VOL = VOL! Tot
ziens bij de ‘Kolde Karmis’

5e editie Kolde Karmis Vorden
Zaterdag 28 november is er weer
Kolde Karmis, dit jaar voor de 5e
maal en daarom eens helemaal
anders.

Bij de beginnerscursus wordt u ver-
trouwd gemaakt met de computer en
te werken met Windows programma
's als Word, internet en e-mail. Deze
cursus bestaat uit tien dagdelen. De
kosten hiervoor bedragen € 70,-- exclu-
sief cursusboek, ubs-stick en koffie.
Het cursusboek kost € 17,50.
De vervolgcursus gaat dieper in op de
stof die u tijdens de beginnerscursus
hebt gehad. Deze cursus bestaat uit
tien dagdelen. De kosten hiervoor be-
dragen € 70,--, exclusief cursusboek,
ubs-stick en koffie. Het cursusboek
kost € 24,50
Bij de cursus bestandsbeheer leert u
uw bestanden op de juiste manier op
te bergen, terug te vinden en niet actu-
ele bestanden te verwijderen. Deze
cursus bestaat uit zes dagdelen. De
kosten hiervoor bedragen € 50,--, ex-
clusief cursusboek, ubs-stick en koffie.
Het cursusboek kost € 10,--.
De cursus Excel geeft u inzicht in het
werken met rekenkundige formules,
grafieken, het maken van adres- en le-
denbestanden. Deze cursus bestaat uit
tien dagdelen en kost € 70,--, exclusief
cursusboek, ubs-stick en koffie. Het
cursusboek kost € 21,--.
De cursus digitale fotografie richt zich
op het fotograferen met een normale
digitale fotocamera. Gebruik van de
camera, belichting, beeldcompositie
en opdrachten als fotograferen op lo-
catie komen aan de orde. Deze cursus
bestaat uit zes dagdelen. De kosten
hiervoor bedragen € 50,--, exclusief
koffie. Bij voldoende deelname is er de
mogelijkheid om u in te schrijven voor
de zaterdagmorgen.
Bij de cursus Fotobewerking leert u
o.a. een foto vergroten, verkleinen,
aanpassen van kleur en belichting,
klonen en retoucheren, fotomontage
en trucage, toevoegen van tekst, toe-
passen van effecten en randen enz. De-
ze cursus bestaat uit tien dagdelen. De
kosten hiervoor bedragen € 70,--, ex-
clusief cursusboek met een fotobewer-
kingsprogramma, ubs-stick en koffie.
Kosten boek inclusief fotobewerkings-
programma, € 29,95.

De cursussen worden gegeven in de
Oranjehof aan de Prinses Beatrixstraat
in Zelhem en in de Zonnekamp aan de
Magnoliaweg in Zelhem. 

U kunt zich tot 15 januari opgeven bij
dhr. Han Legters, Fortstraat 7, 7025 CD
Halle, tel. 0314-631036 of per e-mail op
Han-Halle@hetnet.nl. Daarbij wordt u
verzocht kenbaar te maken op welk
dagdeel u het liefst deelneemt. De mo-
gelijkheden zijn: ochtend, middag,
avond. De Anbo Zelhem probeert zo
veel mogelijk rekening te houden met
uw keuze.

ANBO computer-

cursussen
De ANBO Zelhem start in februari
weer met een aantal computercur-
sussen. Zo is er een cursus voor be-
ginners, een vervolgcursus, een
cursus bestandsbeheer, een cursus
Excel, een cursus Foto Bewerken en
een cursus digitale fotografie. De
cursus wordt gegeven per dagdeel
van twee en een half uur en er
wordt gewerkt met het besturings-
systeem Windows XP.

De heer Jaap Luijendijk van het gelijk-
namige hoveniersbedrijf uit Warns-
veld heeft jarenlang met zijn camera

de Gelderse Achterhoek doorkruist en
prachtige opnamen gemaakt .Hij is
een rasechte verteller en zal, zoals af-
gesproken, dit in het Nederlands
doen. We laten ons deze middag graag
verrassen. Belangstellenden zijn van
harte welkom!

PCOB Vorden 
bekijkt de Achterhoekse natuur

De PCOB afdeling Vorden houdt
donderdag 26 november as. om
14.30 uur in het Stampertje de
maandelijkse middagbijeenkomst.

Voor aanmelding en/of informatie
kunt u contact opnemen met de Ou-
derenbond. Woont u in Keijenborg
dan kunt u bellen met mevr. Eijkel-
kamp, tel. 0575-463 130, woont u in
Hengelo (G) of Steenderen dan is dhr.
Speulman, tel. 0575-463 131 uw con-

tactpersoon. Inwoners van Zelhem en
andere niet genoemde plaatsen kun-
nen bellen naar tel. 06-27 594 051 be-
reikbaar tussen 18.30 en 20.00 uur.

Zaterdag 5 december vindt de laatste
keuring van dit jaar plaats in zorgcen-
trum de Zonnekamp in Zelhem. In het
volgende kalenderjaar zijn er keurin-
gen gepland op 9 januari, 13 februari,
6 maart, 3 april, 2 mei en 6 juni plaats.
De prijs voor de keuring bedraagt 
€ 27,50.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Wie 70 jaar of ouder is, moet voor
verlenging van het rijbewijs eens
in de vijf jaar medisch gekeurd
worden. Deze keuringen worden
onder andere door de ouderen-
bond ANBO Zelhem georganiseerd.

Om 14.30 uur is de Sint dan in Zel-
hem, waarna hij om 15.30 uur voor-
leest in de bibliotheek van Hengelo
(G). Om 16.15 uur is de Sint in de bibli-
otheek van Vorden.

Ondanks dat Sinterklaas het op deze
dag vlak voor Pakjesavond ontzettend
druk heeft, wil hij, net als voorgaande
jaren weer graag een mooi verhaal ko-
men voorlezen in de bibliotheek. Hij
beleeft, ondanks zijn hoge leeftijd,
nog dagelijks avonturen met zijn Pie-
ten en om al die belevenissen niet te
vergeten, heeft hij ze opgeschreven in
boeken. Wil je na het voorlezen nog
zo’n spannend verhaal van de Sint ho-
ren? Leen dan zo’n spannend avontu-
renboek bij de plaatselijke biblio-
theek.

Sinterklaas leest voor
Sinterklaas komt woensdagmid-
dag 2 december naar de vestigin-
gen van de Bibliotheek West-Ach-
terhoek om een spannend verhaal
voor te lezen. De voorleesmiddag
begint om 14.00 uur in de Doetin-
chemse vestiging.

Donderdagmorgen draaiden de dames hun ochtenddienst,
Willemien op haar met ballonnen versierde fiets in het
dorp en Gerda met haar versierde auto in het buitengebied.
Tussen de middag was er door Sensire voor de dames een
heerlijke lunch verzorgt op het kantoor en ook de collega`s
uit hun team waren daarbij aanwezig. Hier mochten de ju-
bilarissen de felicitaties, vergezeld van bloemen en bonnen
in ontvangst nemen. Bij deze bonnen zat voor beiden ook
een enveloppe met zakgeld, maar waarvoor is deze nodig?
Na de lunch werden de dames door manager Ellie Geurts
verzocht om met haar mee te gaan,  Willemien en Gerda
waren erg verbaasd, maar stapten toch bij Ellie in haar au-
to. De dames werden naar Zutphen gebracht voor heerlijke

middag verwennerij, zij mochten daar genieten van de sau-
na en verschillende gezichtbehandelingen. Willemien en
Gerda zorgen dagelijks voor anderen, maar nu werd er door
Sensire voor hen gezorgd.

25 jaar in de zorg

19 November 1984 kwamen Willemien Dimmendaal en
Gerda Straatman als bejaardenhelpende in dienst van
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
Graafschap-Zuid, het huidige Sensire.Na regelmatige
bijscholing zijn zij nu werkzaam als verzorgende bij
Sensire.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat opvalt bij Jubal is, dat het orkest
de laatste jaren een flinke uitbreiding
heeft ondergaan. Zowel jongelui als
een aantal wat oudere muzikanten
hebben de weg naar deze vereniging
weten te vinden. Dit betekent dat de
sound krachtiger wordt maar de toon
fris en muzikaal blijft klinken. De
meest opvallende aanvulling is een
basklarinet. Hoewel de basklarinet tot
de standaardbezetting van een mo-
dern harmonieorkest behoort, zie je
hem zelden in een harmonie van wat
kleinere omvang. De basklarinet is
een van de 7 leden van de klarinetfa-
milie. De eerste vermelding van deze
klarinet duikt op in een Parijse krant
uit 1772. De lengte van een basklari-
net is ongeveer 1.40/1.50 m., een be-
hoorlijk groot instrument. De moder-
ne basklarinet heeft het grootste be-
reik binnen een harmonie, dus een
groter bereik dan de "gewone" klari-

net. Met de lage tonen gaat de baskla-
rinet net zo laag als de fagot, maar de
basklarinet heeft in de laagte meer dy-
namische mogelijkheden, d.w.z. meer
mogelijkheden in nuancering van
hard en zacht. In de hoogte hangt het
van de kunde van de speler af, waar
het bereik ophoudt.  De zang tijdens
het concert zal verzorgd worden door
het Achterhoeks Vocaal Kwartet. 

Verschillende repertoirestijlen beho-
ren tot hun kunnen. Het kwartet be-
staat uit Ren? Leijzer tenor, Kees de
Haan tenor, Ludo Eijkelkamp bariton,
Ferdy Cornelissen bas. Trees Blaauw-
geers verzorgt de pianobegeleiding.
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet be-
staat al sinds 1980. Ook in de huidige
samenstelling blijft de ambitie onver-
minderd: alles uit de stemmen halen
wat erin zit. Bij elk concert weten de
vier zangers de aanwezige sfeer van de
juiste zang te voorzien. Ook 12 decem-
ber a.s. zullen zij sfeervolle zang pas-
send bij advent en kerst brengen. Tot
slot: de jongste aspirant leden van Ju-
bal zullen het concert openen. Met di-
verse fluiten en ritme instrumenten
zullen zij kort maar krachtig meteen
het gevoel van rendieren en arrenslee
op weten te roepen. 

Dus komt allen en luistert.

Adventsconcert
Muziekvereniging Jubal met basklarinet & Achterhoeks Vocaal
Kwartet.

Op zaterdagavond 12 december
om 20.00 uur zal muziekvereni-
ging Jubal samen met het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet haar jaarlijk-
se Adventsconcert geven. Dit con-
cert zal plaatsvinden in de fraai ge-
restaureerde RK kerk in Vierakker.
Diverse nummers passend in de
tijd van advent en kerst zullen de
revue passeren.

De organisatie biedt de horeca en
organisatoren van evenementen
een gratis mogelijkheid om een ei-
gen inlogaccount te verkrijgen, zo-
dat zij zelf 24 uur per dag hun

feestjes op deze agenda kunnen
plaatsen!
Wie zelf nog een feestje weet of
heeft, die niet in de agenda staat
vermeld, kan een mailtje sturen
naar info@hanskaduo.nl. Die zorgt
er dan voor dat deze zo spoedig
mogelijk geplaatst wordt.
www.feestjesagenda.nl is een ini-
tiatief van C.V. Hanskaduo 

Voor meer informatie daarover is
de site: www.hanskaduo.nl.

www.feestjesagenda.nl
Voor wie zin heeft om een
avondje te stappen en nieuws-
gierig is wat er in de buurt te
doen is, is er de site: www.feest-
jesagenda.nl. De centrale plek
om te kijken waar en wat er in
de buurt te doen is.

Dit jaar vindt het kerstconcert, waar-
aan ook het kinderkoor de Muzi-keij-
tjes uit Keijenborg meewerkt, plaats
op zondag 13 december in sporthal De
Kamp in Hengelo. Voor deze gelegen-
heid zal de sporthal weer in kerstsfeer
worden gebracht door middel van
kerstdecoraties en sfeerlicht. 
Het concert begint om 19.00 uur en
duurt ongeveer 90 minuten.

Het belooft een afwisselende avond te
worden waarbij de harmonie en de
slagwerkgroep enkele kerstnummers
zullen spelen. Daarnaast zal Looft den
Heer zowel alleen, als onder begelei-
ding van de harmonie, mooie kerstlie-
deren zingen. 

Het kinderkoor zingt een eigen reper-
toire en zal samen met het leerlingen-
orkest van Crescendo enkele liederen
uit een kindermusical uitvoeren. Het
programma is zeer veelzijdig en aan-
trekkelijk voor jong en oud!

Evenals voorgaande jaren is de entree
gratis en wordt het programma non-
stop uitgevoerd.

Zondag 13 december

Kerstconcert in sporthal 
De Kamp
Traditiegetrouw organiseert de
christelijke muziekvereniging
Crescendo uit Hengelo, in samen-
werking met het plaatselijke chris-
telijke zangkoor Looft den Heer,
een kerstconcert op de tweede zon-
dag, in december.

De band Big = U ( spreek uit : Big Issue
), is een nieuwe band uit Vorden, sa-
mengesteld uit vier muzikanten die el-
kaar al een aantal jaren in de gaten
hielden en gedeeltelijk ook al samen
op het podium hebben gestaan. In de
zomer  van 2008 besloten ze om een
nieuwe band te formeren. De band be-

staat o.a. uit ex -leden van de bands Fu-
ell,Makken en Stringfever .
Onder het motto : we houden alle-
maal van dezelfde soort muziek, is er
begonnen aan het samenstellen van
een boeiende setlist. Waarbij de rock-
muziek het uitgangspunt is. Maar de
bandleden het ook belangrijk vinden,

dat het herkenbare muziek moet zijn,
en stilzitten en stilstaan voor het pu-
bliek eigenlijk onmogelijk wordt.
Erg lekkere nummers van o.a. The
Beatles en The Romantics werden af-
gewisseld met hedendaagse rocknum-
mers van bands als Kings of Leon, U2
en Milow. Zanger Gert Kraayenzang
kan bijvoorbeeld zijn ziel en zaligheid
helemaal kwijt in het nummer Free
Falling van John Mayer. En gitarist
Thijs Eckhardt kan heerlijk soleren tij-
dens Always on the Run van Lenny
Kravitz. Drummer André Jimmink en
bassist Ivo Eijkelkamp gaan normaal
gesproken helemaal kompleet uit hun
dak tijdens het nummer Born to be
Wild van Steppenwolf. 
Eind oktober was de band nog de suc-
cesvolle afsluiter tijdens de pop / rock-
avond bij De Herberg. Vorden verlangt
dus naar meer en de band wil daar
graag aan gehoor geven, door nu het
Olde Lettink plat te spelen. Dit keer
zelfs voor het eerst met een avondvul-
lend programma.

Big=U bestaat uit: Gert Kraayenzang:
zang, gitaar, mondharmonica; Thijs
Eckhardt gitaar; Ivo Eijkelkamp bas ,
zang EN André Jimmink drums.
Kaarten zijn vanaf heden in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij 't Olde Let-
tink. 

Wees op tijd heeft de ervaring de laat-
ste jaren geleerd, want VOL IS VOL !!

Muziekavond bij 't Olde Lettink met "Big=U"

't Olde Lettink in Vorden organiseerde in het verleden al met enige regel-
maat gezellige muziekavonden. Van Blues tot bankstel, vele muzikanten
hebben dit gezellige etablissement al weten om te toveren tot een dam-
pende muziektempel. Deze traditie wordt op 12 december a.s. voortgezet
met een optreden van de Vordense band, "Big=U".

Het ensemble heeft een zigeunerach-
tergrond en dat was goed te merken.
Vurige, meeslepende muziek. Dat zij
aan het conservatorium hun oplei-
ding hebben gehad, maakt dat zij op
muzikaal gebied van alle markten
thuis zijn. Het klassiek getinte eerste
deel van hun optreden werd geken-
merkt door virtuoos spel. Zij speelden
niet alleen bekende stukken, maar
ook een onbekend werk van een he-
dendaagse componist. Onbekend,
maar mooie muziek in een eigen be-
werking. Behalve dat zij hun instru-
menten tot in de perfectie beheersten,
hadden ze in hun klassieke repertoire
ook een aantal muzikale grapjes inge-
bouwd die voor veel hilariteit bij het
publiek zorgden.  
Na de pauze gingen alle remmen los,
toen was het tijd voor het allerbeste
wat de zigeunermuziek te bieden
heeft. Improvisaties en solo's van een
ongekend niveau volgden elkaar in
hoog tempo op. Bijna drie uur heeft

het feest geduurd.
Al met al een avond waar de Kunst-
Kring Ruurlo  als organisator met ge-
paste trots op terug kan zien. Barbara
Bodegom gaf  in haar dankwoord aan
dat ze deze groep graag jaarlijks op
zou zien treden. Het publiek was het
daar van harte  mee eens. Voor wie de

groep nog eens wil beluisteren of die
willen horen wat ze gemist hebben: op
zondag 29 november zijn ze om tien
uur 's-morgens live op radio 4 te horen
tijdens hun optreden in de Spiegelzaal
van het Concertgebouw  in Amster-
dam

Muzikaal feest in het Kulturhus in Ruurlo

Het zigeunerensemble Sintiroma-
rus heeft een volle zaal in het kul-
turhus een fantastische avond be-
zorgd. De aankondiging leek al
veelbelovend, maar deze musici
wisten er een echt feest van te ma-
ken.

Sociï 
De wedstrijd tegen Ajax B is er voor So-
ciï een om gauw te vergeten. Het was
van beide kanten van een heel beden-
kelijk niveau, waar de scheidsrechter
zich overigens moeiteloos aan aanpas-
te. In de 17e min. maakte de gasten 0-
1. Hier ging een verdedigingsfout aan
vooraf. Sociï kreeg nauwelijks kansen
en door de erg zwak leidende heer
Hoogeveen voor beide partijen werd
het nooit een echte wedstrijd. Aan het
warm lopen kan niet gelegen hebben;
een uur voor de wedstrijd was hij al be-
zig.
Na de thee een zelfde spelbeeld: wei-
nig tot geen kansen voor de 1-1 het
enige wat de gemoederen nog verhitte
was een rode kaart uit het niets voor
Hans Vleemingh. Niet alleen de Sociï
aanhang maar ook de gasten waren
zeer verontwaardig. Na de wedstrijd
zei zelfs de leidsman het waarschijn-
lijk verkeerd beoordeeld te hebben en
dit in zijn rapport mee te nemen. 

Zondag 29 nov is Sociï vrij, en oefenen

Vo e t b a l donderdagavond 26 nov uit tegen Zut-
phen aanvang 20.00 uur.

VERDERE UITSLAGEN
Sociï 3 - Baakse Boijs 3 6-0

PROGRAMMA 
zondag 29 nov.: Lochem 4 - Sociï 2, So-
ciï 4 -Brummen 5.

VELDRIJDERS RTV RIJDEN NAAR
TOP TIEN 
De veldrijders Rens te Stroet, Rudi Pe-
ters, Garjo Kamphuis en Peter Mak-
kink van RTV Vierakker-Wichmond
zijn zaterdag in Zutphen tijdens een
wedstrijd van de GOW-competitie in
de top tien geëindigd. 

Op een zwaar parcours reed Rens te
Stroet in de categorie Elite/Beloften
naar een tweede plaats. De renner uit
Keijenborg staat momenteel vierde in
het klassement. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Bas Stamsnijder. Bij de
Masters 50+ wist Rudi Peters uit Wich-
mond de eindstreep als vierde te pas-

Ve l d r i j d e n

seren. Garjo Kamphuis uit Vorden
werd zesde en Frans de Wit uit Zut-
phen eindigde als dertiende. Kamp-
huis heeft met een vierde plek in het
voorlopig klassement nog zicht op een
podiumplaats. Bij de Masters 40+ be-
haalde Peter Makkink uit Hengelo een
zesde plek. Erik Bouwmeester, Hans
Reintjes en Bert Kromkamp reden
naar een elfde, twaalfde en achttiende
plaats. Thijs van Amerongen reed het
afgelopen weekeinde twee internatio-
nale wedstrijden in België. De veldrij-
der uit Vorden eindigde zaterdag in
Hasselt als zeventiende en reed zon-
dag in Hamme-Zogge naar een vijf-
tiende plaats. Zondag staat er voor de
renners van Vierakker-Wichmond een
GOW-wedstrijd in Aalten op het pro-
gramma.

Wat is: A. Afgesmakt: Onfatsoenlijk, onbeschoft, lomp, onheus.
A1: "Hee kan met horten zo afgesmakt wat zeggen."
A2: "Wat 'n afgesmakt doon; we'j kregen nog nens geen koffie!"

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

C. Greuts:
Trots. "Door hoof i'j neet greuts op te gaone."
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Hoe houdt u uw 
pony in goede conditie?
Voorkom een te vette of te magere pony; 

voer naast het ruwvoer Alfamix ponymuesli,

1111,,5500/15kg. Garvo Basisbrok v.a.      77,,2255/20kg.

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

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461996

CADEAUTIPS
RUCANOR TRAININGSPAK MET 2 BROEKEN

EN EEN NYLONJASJE
Normaal € 40,00 nu € 29,95

NIKE SCHEENBESCHERMERS (Tiempo Park Shield)

Normaal € 15,00 nu € 9,95

VOETBALLEN NIKE - PUMA - ADIDAS
Normaal € 15,00 nu € 12,50

FAIRPLAY INDOORSCHOEN (Gym/voetbal)

Normaal € 19,95 nu € 12,50

SPORTSOKKEN 3 paar € 5,00

ERIMA SCHEENBESCHERMERS
Normaal € 12,00 nu € 8,95 (Ergono AS)

Normaal € 15,00 nu € 11,95 (Resista)

KINDERJOGGINGPAKJES RUCANOR
Maten 116 t/m 164 € 35,00 nu € 25,00

VOETBAL FAIR PLAY
Normaal € 10.00 nu € 5,00

Deze aanbiedingen gelden tot en met
5 december 2009 en zolang de voorraad strekt.

OP=OP

GRATIS PARKEREN 
VOOR DE WINKELDEUR       KNABBEL-PAKKET

voor konijnen
        Pakket bestaande uit:

5 kg Konijnenvoer gemengd
1 baal Hooi hobbyverpakking
1 ds Knabbelsticks €   7,50*

* prijs afgehaald of bezorgd op route in combinatie met overige produkten
en geldig in nov/dec '09. Fashion

with
feeling Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. (0575) 46 12 35

Tassen, riemen, shawls en sieraden
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Nieuwste trends op
mode accessoires
Nieuwste trends op
mode accessoires

EGGINK
MAALDERINK

GARANTIEMAKELAARSGARANTIEMAKELAARS
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Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

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

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

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

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

De werkzaamheden bestaan uit:

een wereld aan woonplezier
keukens, badkamers, tegels en deuren

BouwCenter HCI Betonindustrie HCI

 vestiging in Hengelo (Gld) enthousiaste kandidaat
fulltime functie 

afwisselende baan

voor meer informatie P. van Mourik
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen

Showroomverkoper M/V

Wij vragen:

www.binnenhuiscenterhci.nl

Kom binnen!

Bij ons ben
je veel meer

dan een verzorgende.

Mede dankzij jou kunnen onze klanten lang zelfstandig blijven wonen in hun eigen leefomgeving.
Dat realiseer je samen met je collega’s, in een hecht en zelfstandig team. Daarnaast bouw je
persoonlijk een zeer belangrijke band op met je klanten. En ben je vaak hun steun en toeverlaat.
Bij feestelijke aangelegenheden, om maar eens wat te noemen.

Daarom ben je voor ons veel meer dan een verzorgende. Bij Sensire krijg je alle ruimte en
vertrouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Sensire zoekt verpleegkundigen,
verzorgenden IG en verzorgenden
niveau 3. Op onze website
www.doenwatjehartzegt.nl
vind je alle informatie.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HULPMONTEUR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime - vacaturenummer; VIW001

Werkzaamheden
Helpen bij het monteren van producten op locatie.

Functie eisen
- Woonachtig in omgeving Groenlo;
- mechanische achtergrond;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;
- montage ervaring;
- lassen is een pre.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer; VVN00702

Werkzaamheden
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen van
potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodanige
technische en administratief-oranisatorische werkvoorbereiding
en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief opti-
male en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten ge-
waarborgd is. De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfs-
bureau.

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

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

LASSER MIG/ MAG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VJK00475

Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen
- Boren, tappen, zagen, slijpen; 
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit; 
- bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

CNC LASERSNIJDER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN0001

Werkzaamheden
Vanwege het moderniseren van haar machinepark moeten er
programma’s worden herschreven en dienen de machines te wor-
den geoptimaliseerd. Je bent in deze functie verantwoordelijk
voor het instellen en implementeren van een nieuwe CNC laser-
machine. In eerste instantie verwachten wij dat de opdrachtduur
4 tot 6 maanden zal zijn.

Functie eisen
- 4-6 maanden beschikbaar;
- ervaring met een lasersnijder van het merk Bistronic 

(B Speed 4,4 Kilowatt);
- programma’s kunnen herschrijven.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – 
vacaturenummer; VVN00703

Werkzaamheden
Vanaf tekening zelfstandig instellen en programmeren van
een CNC gestuurde kantbank. 

Functie eisen
- Bedienen, instellen en programmeren van een CNC kant-

bank;
- aantoonbare kennis en/of ervaring met betrekking tot

plaatwerk;
- bereidheid tot het werken in twee ploegen.






