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Nieuw materiaal voor activiteiten
met de kleuters op De Beekdelle
een vergeten groep mensen binnen de
samenleving, zijn hiervan een voorbeeld', licht Harriët Schouten van de
diaconie de gift toe. 'Het feit dat de
kinderen de ouderen hier het broodnodige vertier en afleiding geven,
spreekt ons bijzonder aan.
Het is belangrijk dat er nog jaren lang
kleuters over de vloer komen in De
Beekdelle. We hopen dat de spullen
die we hier nu hebben bezorgd, bijdragen aan de continulteit van dit geweldige initiatief.'

POSTERS
fullcolour

De kinderen gingen meteen aan de slag met de nieuwe spullen van De Beekdelle.
Op donderdag 27 september zijn bewoners en verplegend personeel van
De Beekdelle in Vorden blij verrast. Er zijn namelijk nieuwe spullen
bezorgd voor de onderonsjes met de kleuters van de Dorpsschool.
Zo eens in de vier weken komen de
kleuters van de Dorpsschool van Vorden langs in de huiskamer van De
Beekdelle. Dit is een verpleegunit voor
dementerende ouderen bij De Wehme
in Vorden. Samen met de ouderen
hebben de kleuters verschillende activiteiten; ze maken bijvoorbeeld muziek, zingen, kleuren en doen spelletjes. 'Een aangename afwisseling voor
onze cliënten en het is leuk en leerzaam voor de kinderen', vertelt activiteitenbegeleidster Hedy Koopman.
VERRASSING
Normaal gesproken nemen de kinderen speelspullen mee van school naar
De Beekdelle. Deze donderdag hadden
ze echter amper iets bij zich. De juffen
wisten namelijk dat er op De Beekdelle een verrassing klaar zou staan. Toen
de jassen uit waren en de kleuters een
paar liedjes voor de ouderen hadden
gezongen, kwam de verrassing tevoorschijn. Op de tafels van de huiskamer
verschenen allemaal cadeaus, die de
kinderen samen met de ouderen
mochten uitpakken. Een keur aan
speelmateriaal kwam tevoorschijn:
kleurspullen, K'NEX, muziekinstrumenten, spelletjes, noem maar op. Allemaal materiaal om in gezelschap
van de ouderen fijn mee te spelen. En
dat gebeurde meteen.
VERTIER BELANGRIJK
Het speelmateriaal is aan De Beekdelle gegeven door de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Vorden. De diaconie kon de spullen aanschaffen met
geld dat zij vrij te besteden heeft gekregen van de organisatoren van de
ARK. Dit is de bazar van de Gereformeerde Kerk en vindt elk jaar plaats
op de tweede zaterdag van oktober.

Dankzij de flexibele opstelling van
schoolspullenleverancier Heutink in

Rijssen konden de diakenen voor het
budget van 450 euro royaal inkopen.
'Wij willen omzien naar mensen die
extra hulp en aandacht nodig hebben.
Dementerende ouderen, toch vaak

STREEKWIJN
elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur

ze knallen er uit en
de prijs zal u meevallen

info: www.wijngoedkranenburg.nl
Tel. (0575) 55 69 94

Werken doe je bij:
dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

OLDENHAVE
PERSONEELSDIENSTEN
www.oldenhave.nl
0575-54 69 86

BRAND BIER
2e krat

€

1.00

Gld.nieuws

VARKENSROLLADE
per 500 gram
Uit een van de cadeaus kwamen allemaal muziekinstrumenten tevoorschijn.

€

2.50

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53
T: 0575-463777
F: 0575-461766

Naar Bruce
Springsteen?
Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland,
dichterbij dan je denkt

Lekker nazomeren
bij de bakker

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10.00 uur ds. J. Kool
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10.00 uur Belijdenis en Dopen ds. Westerneng en 19.00 uur ds D. Westerneng
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 oktober 10.00 uur dhr. R. Baauw
R.K. Kerk Vorden
Zondag 7 oktober 10.00uur Woord- en communieviering
m.m.v. Dameskoor
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 6 oktober 17.00 uur geen viering
Zondag 7 oktober10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor
Tandarts
6/7 oktober J.J. de Kruif, Vorden tel 0575 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De 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. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden:
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55
31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Te koop: grote en kleine
balen hooi en stro. Oogst
2007. Voor bestellen even
bellen Jan Gosselink, tel.
(06) 51 94 69 08.
 P.K.V. Vorden. Opgave
Kind en Dier vóór 10 oktober
a.s. D. Kuiper, Ruurloseweg
41, 7255 DG Hengelo (Gld.).
Tel. (0575) 55 29 31.
 KOM EN BEWONDER!
De unieke State of Art collection Porsche sportscars bij
de molen ”Hermien” aan de
Parallelweg van de Varsseveldseweg 88 (N18) te Harreveld.
Zat. 6 okt. van 11.00 tot 16.00
uur. Zie ook het artikel elders.
 Gezocht: schoonmaakhulp voor ca. 4 uur in de week
(2,5 km vanaf Winkelcentrum
Leesten). Goede verdiensten.
Tel. (06) 20 13 92 69.
 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
 Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Afslanken zonder roofbouw. Herbalife. Nieske Pohlmann, tel. (06) 54 32 66 69.
 Te koop: zeer mooi
hengstveulen (Odermus x
Voltaize) uit zeer predikaatrijke Zottie-stam. Moeder Ster,
halfzuster Ster en finalist vrijspringen. Halfbroer verkocht
op elite veulenveiling Borculo
2006. Prijs van dit fraaie veulen (zeer gemakkelijk in de
omgang) € 3500,-. Tel. na
15.00 uur: 06-51284166.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop: Walnoten en
stoofperen. A. Knoef. Tel.
0575 - 55 65 06.
 Cursus marionetten
maken: dubbel plezier, eerst
het maken, dan het spel.
Dinsdagavond van half 8 tot
half 10. Info: Thérèse Emsbroek, tel. (0575) 55 15 80.
 Charivari trio met muziek
van Roemenie tot Ierland in
Kulturhus Ruurlo op 6 oktober
20.00 uur. Entrée € 10.- v.a.
19.00u. a.d. zaal en kunst
kring-ruurlo@hetnet.nl
 RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Mokkaslagroomvlaai
€

6-8 pers.

6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin tijger

€

4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Herfstbollen 6 stuks
Lekker bolletje met noten en kady
Ook lekker als tussendoortje

€

2,99

€

1,25

• Bereklauw p/st
Chocoladebakje gevuld met cake en room

 Te koop: Walnoten en
stoofperen. A. Knoef. Tel.
0575 - 55 65 06.
 Hulp gevraagd: welke aardige 50+ vrouw wil mijn moeder om het andere weekend
van 12-13 uur helpen bij de
maaltijd? Tel. 06-25358189.
 Boekenbeurs op zaterdag 13 oktober a.s. in de
Dorpskerk te Vorden van 9
tot 15 uur. Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

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

“Onze peerde
goat dr helemoale
van glimm’n”.
Producten voor dieren op basis
van pure Aloë Vera!

Jannie Nijkamp, Warnsveld
Tel. (0575) 52 13 16

Onderhoud cv-ketels,
24-uurs storingsdienst
Weulen Kranenbarg, telefoon
0314-621364. Vestigingen in:
Zelhem - Westervoort - Arnhem

De judolessen zijn
weer begonnen!

Tekenen en/of schilderen?

Vorden vanaf 4 jaar.

Op de woensdagavond zijn
nog enkele plaatsen vrij.
Lokatie Ludgerusgebouw
van 19.30-21.30 u.
Info 0575 - 52 47 34

Elke dinsdag vanaf 15.45 uur
Sporthal ‘T Jebbink
Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

Dagmenu’s

3 oktober t/m 9 oktober 2007
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 3 oktober
Tomatensoep/Varkensmedaillons in champignonsaus,
aardappelkroketten en groente.
Donderdag 4 oktober
Zoetzure kippenreepjes met Bami en atjarsalade/
bavarois met slagroom.
Vrijdag 5 oktober
Champignonsoep/zalmfilet met dillesaus, aardappelen
en groente.
Zaterdag 6 oktober (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en groente/IJs met slagroom.
Maandag 8 oktober
Gesloten.
Dinsdag 9 oktober
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

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

“Gevulde stamgasten
op visite”

OPEN HUIS

Sanne
Zij is geboren op 26 september 2007 om 01.10 uur,
weegt 3500 gram en is 50 cm lang.

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Marcel Vruggink en
Gerdien Ligterink
Anouk

28 jaar “De Herberg”

Hamminkweg 9
7251 PZ Vorden
tel: 0575 - 55 31 27

Geen reden voor een jubileumfeestje.
Wel reden voor een paar gezellige uurtjes.
Na een grondige verbouwing van het
restaurant gedeelte.

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

Ruben Floris

Ruben

3.79

€

1.50

Div. stamppotten 400 gram €

2.98

Special

Herfsttwinkels

Buurtjes, div. verenigingen, vrienden, klanten,
bekenden. Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust even langs.

Lynn Willemijn

en woensdag 10 oktober tot 18.00 uur GESLOTEN

30 september 2007

Hannie, Volkert kinderen/kleinkinderen.
Personeel “De Herberg”

Zusje van Mike
René Bonatz & Marjori Berenpas
Nieuwstad 17, 7251 AD Vorden
Tel. 0575 - 55 15 89

€

150 g + GRATIS bakje selleriesalade

100 gram

Maaltijdidee

P.S. maandag 8 oktober, dinsdag 9 oktober de hele dag

Geboren

Rauwe ham

OPEN HUIS

€

5.00

€

6.98

Keurslagerkoopje

Boomstammetjes
Aanbiedingen geldig van 1 t/m 6 oktober 2007

Koekoekstraat 17
7233 PB Vierakker
Tel. 0575 - 45 29 83

Vleeswarenkoopje

Woensdag 10 oktober OPEN HUIS
vanaf 18.00 - 22.00 uur

29 september 2007
Wouter en Lianne Siemes-Bouwhuis
Broertje van Stijn en Rosalie

Waar gehakt wordt, vallen boomstammetjes. Het is ons
gekruide gehakt. En niet alleen maar gekruid, nee het
gehakt is ook nog eens gevuld met ham en kaas en als
boomstammetje opgerold. Eenmaal geproefd, dan
wordt het een stamgast op uw bord.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

4 stuks

Kookidee

500 gr Hamlappen +
4 Gehakt cordon bleu’s
samen voor

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

OPEN HUIS

GRAFSTEENSPECIALIST

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



stre

EN HUIDVERZORGING

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

*
*
*
*
*
*

Complete schoonheid en deelbehandelingen, bv. harsen of epileren
Alle knip-, kleur- en permanent behandelingen
Geopend van maandag t/m vrijdag
Maandag tot 20.00 uur
Cadeaubonnen (kap- en schoonheidssalon)
Gratis haarverzorgingsproducten sparen

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Het Jebbink 45 • 7251 BJ Vorden

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

Voor een afspraak 0575-463066

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Dames-, heren- en schoonheidssalon

Vlooienmarkt

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

zo. 7 okt.
Sporthal de Pol Zelhem

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

Nieuw
zo. 25 nov.
Braderie Stadsplein
‘s Heerenberg
Standhouders gevraagd,
info 0316 - 33 32 05
of 06 - 2041 1529
Hogebos

stemmen
repareren
revisie
verkoop
verhuur
accessoires
pianolessen
concerten
exposities
Ambachtsweg 2a,
7251 KW Vorden
0575-552794

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

0900-0767

Info pianoles: 0575-550756

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen

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

uw sport- of
hobbykonijnen
kerngezond houden?
Veevoederhandel
H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden
Tel.(0575) 552959

Gevraagd:

professionele voeding voor dieren

Cafetaria/
lunchroom
medewerker
20 tot 32 uur
Ruurlo
0573451532

Hoefsmederij W. de Groot
(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak
of informatie:

KIKA KINDER - FESTIVAL
zaterdag 13 oktober 2007 13.00 u.

Voer uw konijnen ook het
geheim van vele topfokkers;
de smakelijke
konijnenmuesli van Garvo

‘s Middags is er in zaal Wolberink te Hengelo(g)
van 13.00 - 17.00 uur een festival voor de kinderen
waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd.

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.

Voor € 5,- per gezin kunnen uw kinderen de hele
middag terecht en voor een verrassing is
gezorgd. Deze middag vindt ook de prijsuitrijking
plaats van de KIKA kleurplatenwedstrijd.

Al 25 jaar hèt adres voor:

‘s Avonds is er vanaf 20.00 uur, onder het motto
‘3 bands, één doel’, een Benefiet-Festival met de
Achterhoekse pop/rock formaties Magic Butterfly,
MeXX en B.P.M. met Bennie Jolink als spreekstalmeester. Kaarten hiervoor kosten € 10,- p.p.

Alfamix Konijn

•
•
•
•

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Spachtelputz ( ook in kleur)
Spackspuiten
Pleister en schuurwerk
Lijsten en ornamenten

d moet zijn!
Als het goe
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Kaarten zijn verkrijgbaar in;
Hengelo bij: Super de Boer, Zuivelweg 7
Zonwering Eugelink, Bleekstraat 12
Auto Ridderhof, Molenenk 2
Zelhem bij: Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2

Iedere gift
is welkom!
U kunt uw gift ook
storten op rekening
12.74.83.977
t.n.v.
Rabobank Hengelo G.
t.g.v.
Kika Kinderfonds

De opbrengst komt geheel ten goede aan de
Stichting KIKA die zich bezig houdt met onderzoek naar kinderkanker.

Vloer- en wandtegels

Voor meer informatie en voorverkoop kunt u terecht op: www.kika3bands1doel.magicbutterfly.nl
of mail naar kika@magicbutterfly.nl

Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Stijlvolle

Keukenbladen etc.

Grafmonumenten
Telefoon:

06-30 458 456

WEEKBLAD

www.schoot-natuursteen.nl

Nu ook op internet!

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Gerrit Onstenk Meubelen

Kom in
AkZie.

•
Ak Zie
!
MEUBE
L OUTL
STORE ET

Want bij Gerrit Onstenk Meubelen AkZie zit u beter.
Mooi voor minder geld. Want in onze Meubel Outlet Store aan
de Nijverheidsweg 5 vindt u de mooiste meubels voor absolute
bodemprijzen. Tijdens onze speciale AkZie uitverkoop op:

Eetkamertafel + 6 stoelen

Nu 992,-

2-21/2 zits

Nu 666,-

Fauteuil

Nu 196,-
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Openingstijden:
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
vrijdag
10.00 - 21.00 uur
zaterdag
09.30 - 17.00 uur

voor laag, lager en laagst weggeefprijzen!
Kom daarom vandaag naar AkZie, Nijverheidsweg 5 Hengelo (Gld).
Op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck op paal.’ - Tel. 0575 46 0105/46 35 04 - M 06 54 3173 55 - www.onstenkmeubelen.nl
Let op: de nieuwste modellen vindt u nog steeds op het vertrouwde adres aan de Molenenk 20 te Hengelo Gld.

Oktober

Rijvaardigheidsritten hebben
in Vorden plaatsgevonden

Iedere burger in de gemeente Bronckhorst kan
aan deze verkeersactviteit deelnemen.

Een waarschuwing!

Afgelopen dinsdag 25 september hebben 19
deelnemers uit de gemeente Bronckhorst
deelgenomen aan de rijvaardigheidsritten in
Vorden. In een ontspannen sfeer hebben de
deelnemers in hun eigen auto ruim 1 uur
kunnen rijden, inclusief nabespreking met de
rij-instructeur. De doelstelling was de deelnemers inzicht te geven in het eigen verkeersgedrag en eventuele verbeteringen in het rijgedrag aan te geven. Aansluitend konden de
deelnemers een oog- en coördinatietest doen
en er werd uitgebreid aandacht besteed aan
het theorie gedeelte om de kennis over verkeersregels en verkeersborden op te vijzelen.
Na afloop ontvingen de deelnemers officieel
een certificaat en een Broempakket van Veilig
Verkeer Nederland. Ook kon er informatiemateriaal meegenomen worden.
De reactie van de deelnemers was lovend en
hebben de morgen als zeer nuttig en plezierig
ervaren. De morgen werd door Louise van
Uden, coördinator van Welzijn Ouderen, afgesloten en zij bedankte de rij-instructeurs,
Veilig Verkeer Nederland en de vrijwilligers
voor de medewerking van deze morgen.
Op 16 oktober a.s. wordt in Zelhem een voorlichtingsmiddag voor scootmobiel gebruikers
georganiseerd en in november een verkeersvoorlichting in Steenderen.
In de komende periode kunt u hierover in het
Contact meer informatie lezen.

De laatste tijd gebeurt het nogal eens dat ouderen worden gebeld met een of ander geloofwaardig verkooppraatje. Aan Welzijn Ouderen
is de vraag gesteld wat zij hieraan kunnen
doen. Het antwoord is; als het voor u geen bekende zijn is het beste het gesprek af te kappen
en de verbinding te verbreken. Dit zelfde geldt
ook wanneer bij u onbekenden aan de deur
komen. Vraag in ieder geval een legitimatie,
indien zij die niet willen geven en u vertrouwt
het niet laat deze persoon niet binnen. U kunt
indien mogelijk de politie bellen.
Bij Welzijn Ouderen Vorden kunt u een telefoonkaart halen waar belangrijke telefoon
nummers opstaan.

Onnodig ongerust over geheugen
Om te voorkomen dat ouderen zich onnodig
zorgen maken over vergeetachtigheid heeft
GGNet een geheugenspreekuur opgezet. “Veel
ouderen met zorgen over hun geheugen stappen niet of te laat naar de huisarts of andere
hulpverlener. Sommigen maken zich hierover
onnodig ongerust”, legt de instelling verder
uit. Op het spreekuur kan men zonder afspraak terecht. Een deskundige bekijkt de
vragen over vergeetachtigheid. Ook kan een
korte geheugentest afgenomen worden. Meer
informatie kunt u krijgen via telefoonnr.
(0316) 25 07 60.

Begeleiding in
ziekenhuis Spittaal door UVV
Stel dat u naar het ziekenhuis Spittaal in Zutphen moet. U hebt wel vervoer (eigen auto,
bus of taxi) om het ziekenhuis te bereiken.
Maar u bent beperkt in het lopen van afstanden. Of u kunt de weg in het ziekenhuis niet
goed vinden.
Vindt u het prettig dat iemand u begeleidt,
dan brengt een gastvrouw/heer van de Unie
Van Vrijwilligers (UVV) u naar de polikliniek,
functieafdeling of verpleegafdeling.

Hoe gaat dit?
U belt een dag van tevoren of direct 's morgens
het algemene telefoonnr. van ziekenhuis
Spittaal te Zutphen: (0575) 59 25 92 en u vraagt
naar de UVV (de UVV krijgt binnenkort wel een
rechtstreeks nummer). U geeft dan door hoe
laat u arriveert bij het ziekenhuis. De
gastvrouw/-heer zal u dan ophalen in de hal beneden en u naar de plek brengen waar u een
afspraak heeft. Zodra u klaar bent wordt de
gastvrouw/-heer gebeld en komt hij/zij u weer
ophalen. Zonodig bellen zij voor u de taxi. De
UVV heeft een balie in de centrale hal van het
ziekenhuis en is van maandag tot en met donderdag aanwezig van 9.00-12.00 en van 13.0015.30 uur. Om ook weer opgehaald te kunnen
worden, moet uw afspraak dus niet vlak voor
'sluitingstijd' (12 uur en 15.30 uur) zijn.

Progamma:
mantelzorgsalon op 9 oktober
Thema: Zinvol ouder worden. Drs. Marijke
Kuyper gaat deze middag verzorgen. Het
onderwerp “ Wat is zinvol ouder worden en
hoe doe je dat? De middag is georganiseerd
door de VIT Oost- Gelderland, initiatiefnemer
van de mantelzorgsalon en bestemd voor alle
mantelzorgers in de gemeente Bronckhorst.
Ontvangst vanaf 13.30 uur in Partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Alzheimer Café Zutphen
op 17 oktober
Thema : Het levensboek. Het persoonlijke geschiedenisboek. Iedere derde woensdag van de
maand van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café geopend. Locatie: “De Born”, Oude
Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang
is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving
zijn ook van harte welkom.

Rijbewijskeuring 70+ via
Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring

Marcel Bulten wint 'Vetnippel-trofee'

kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen
naar 0575-552003. De prijs voor deze medische
keuring bedraagt € 25,- De rijbewijskeuring is
op zaterdag: 27 oktober.

Rijtest in de praktijk

Heeft u geen mogelijkheid gehad aan de rijvaardigheidsritten op 25 september in Vorden
aan deel te nemen, dan is er naast medische
keuringen nog een andere mogelijkheid om
de rij-geschiktheid vast te stellen. Dat is een
onderzoek naar het rijden in de praktijk door
een deskundige, een rijtest. Dit is geen nieuw
rijexamen of keuring. Tijdens de rit, in uw eigen auto, krijgt u inzicht in uw eigen verkeersgedrag en een vrijblijvend advies. Het CBR
(Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
neemt ook dergelijke testen gratis af, maar dat
kan gevolgen hebben als zij tot een afwijzing
besluiten. Met een rijvaardigheidsrit bij de
plaatselijke autorijschoolhouder loopt u dit
risico niet. Een half uur rijden kost ongeveer
€ 20,00. Een en ander wordt aangeboden door
de ANWB in samenwerking met ouderenbonden en Veilig Verkeer Nederland.

Meldpunt Medische Missers
(035) 672 27 77

Stichting De Ombudsman begint een onderzoek naar de afhandeling van schadeclaims en
klachten na een verwijtbaar medische fout.
Slachtoffers van medische missers kunnen
meewerken aan het onderzoek door op
www.deombudsman.nl een enquête in te vullen.

Openingstijden WegWijZer Vorden

Een aanspreekpunt voor al uw vragen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg. Voor jong
en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT
en uitleen van hulpmiddelen (ook elders geleende hulpmiddelen kunnen hier worden ingeleverd). U kunt WegWijZer Vorden bellen of
bezoeken op ma, di, woe en vrij van 9.00 uur
tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad 32 in
De Wehme, tel (0575) 55 31 59.
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Marcel Bulten is er zaterdagmiddag in geslaagd om de door de VAMC ‘De
Graafschaprijders’ georganiseerde grasbaanwedstrijd op zijn naam te
schrijven. De winnaar kreeg de zege niet cadeau want in een uitermate
spannende finale bleef hij Stefan Braakhekke met een metertje verschil
nipt de baas, waardoor Marcel na afloop de felbegeerde ‘Vetnippel-trofee’
in ontvangst mocht nemen.
De naam ‘Vetnippel’ is destijds zomaar
ontsproten uit de brein van Roald Wolbert en Rien Mombarg. Dit tweetal
kreeg een aantal jaren geleden het verzoek van het bestuur van ‘De Graafschaprijders’, om de grasbaanwedstrijden weer nieuw leven in te blezen. Dat
is hen gelukt en prijkt deze spectaculaire tak van de motorsport sinds eind
jaren negentig jaarlijks weer op de
agenda van de club. Ondanks de regenval van vrijdagnacht en vrijwel de
gehele zaterdag, was het circuit in het
buurtschap Kranenburg goed berijdbaar. De wedstrijden werden in series
(vier rondjes met een lengte van 400
meter) verreden. De winnaars van de
series plaatsten zich voor de volgende
ronde en volgens afvalsysteem kwa-

men er uiteindelijk twee rijders in de
finale. Opvallend bij de zijspan het
duo Angelo Stapelbroek en Hans Wagenvoort dat speciaal voor deze grasbaanwedstrijd de helmen weer uit de
kast had gehaald en met succes zo
bleek. Ook opvallend het verrassend
sterke rijden van de jeugdige Bas Klein
Haneveld in de senioren-klasse!

De uitslagen waren als volgt:
Senioren: 1) Marcel Bulten, 2) Stefan
Braakhekke, 3) Winand Hoenink, 4)
Bas Klein Haneveld. Jeugd: 1) Bas
Broekhof, 2) Mischa Kuit, 3) Rico Radstake, 4) Ismo Wolsink.
Zijspanklasse: 1) Angelo Stapelbroek
en Hans Wagenvoort; 2) Frans Smit
senior en Patrick Broekman.

Podiumplek Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol is er zondagmiddag in geslaagd om in Emmercompascum, in de strijd om het Nederlands kampioenschap MX3 klasse
de derde plaats te pakken.
V.l.n.r.: Jan Willem Arendsen (76), Mischa Kuit (17), Rico Radstake (3) en de winnaar van de jeugd-trofee: Bas Broekhof (171).
Foto: Henk Teerink.

In de eerste manche begon de Vordenaar wat voorzichtig. Halverwege de
race knokte hij zich naar voren om uit-

eindelijk als derde te finishen. De
tweede manche was vrijwel identiek
aan de eerste. In de slotfase rukte
Erwin op naar de derde plaats. Deze
plek stond hij in het resterende deel
van de wedstrijd niet meer af. Door
deze derde plek in het dagklassement
staat Erwin Plekkenpol thans in het
algemeen klassement zevende.

Algemene Ledenvergadering 2007 s.v. Ratti 't Kraankuikentje blij met
belangstelling beurs
de lijnen, ontvingen zij tevens een
fraaie speld met daarop het logo van
de Kranenburgse voetbalvereniging.

Bestuurlijk werd afscheid genomen
van Freerk Boekelo (voorzitter), Hans
Grube (penningmeester), Bert Tuinman (voorzitter jeugdbestuur) en Jan
Waarle (secretaris jeugdbestuur). Bert
Tuinman werd na zijn aftreden als
voorzitter van het jeugdbestuur onder
applaus van de leden echter meteen
benoemd tot voorzitter van de vereniging. De nieuwbakken Ratti-voorzitter
dankte Hans Grube en Freerk Boekelo
voor hun grote inzet voor Ratti.

Bert Tuinman (rechts) zet scheidend voorzitter Freerk Boekelo in de bloemen.
Op maandag 24 september 2007 vond in clubgebouw De Eik de jaarlijkse
algemene ledenvergadering plaats. Na een interessante en levendige vergadering konden de in grote getalen aanwezige leden concluderen dat
het s.v. Ratti zowel sportief als financieel voor de wind gaat.
In sportief opzicht is Ratti een bloeiende vereniging, waar voor iedereen
plek is. Binnen de seniorenafdeling is
het aantal herenteams al jaren stabiel
en ook het dameselftal neemt al jaren
een belangrijke plek in binnen de vereniging. De jeugdafdeling floreert
zelfs als nooit tevoren. Dit seizoen zijn
maarliefst alle jeugdelftallen bezet,
van F-pupillen tot A-junioren, en dat is

voor een kleine dorpsclub als Ratti een
unicum.
Speciale aandacht ging ook uit naar
de jubilarissen van de club. Joan Huitink, Leo Bleumink en Bertus Overbeek werden in de bloemen gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap van
Ratti. Voor hun verdienstelijke inzet in
die 50 jaren, zowel binnen als buiten

Het bestuur van Ratti was verder verheugd dat ook voor de andere vacante
bestuursfuncties prima kandidaten
zijn gevonden. Rowena Peters werd benoemd tot penningmeester en het
jeugdbestuur bestaat na de ledenvergadering uit Frans Lebbink, Mirjam
Berendsen en Gerrit Pardijs. Verder
werd ook afscheid genomen van webmaster Harold Groot Roessink, die jaren geleden het initiatief heeft genomen om de website www.ratti.nl op te
tuigen. Zijn taken worden overgenomen door Freerk Boekelo.
De ledenvergadering werd afgesloten
door de hoofdtrainer van s.v. Ratti,
Eric Gijsberts, die zijn visie gaf op het
voetbalspel en de club s.v. Ratti. Na afloop van de algemene ledenvergadering kan gesteld worden dat de slogan
van de Kranenburgse voetbalvereniging nog steeds luid geroepen kan
worden: "s.v. Ratti; Volop in beweging!"

Super de Boer sponsort Super D4

Yvonne en Wilbert Grotenhuijs van Super de Boer Grotenhuijs hebben de
D4 van Vorden volledig in het nieuw gestoken.
Naast de traditionele geel-zwarte wedstrijdtenues, met op de borst- en rugzijde reclame voor Super de Boer hebben de helden van D4 ook trainingspakken en tassen met opdruk Super
de Boer Grotenhuijs mogen ontvan-

gen. Tevens zijn de leiders voorzien
van schitterende coachjassen.
Het team, waarin zoon Björn het doel
verdedigt, liet zich gelijk van hun beste kant zien en wonnen afgetekend

met 4-3 van het tot dan toe ongeslagen
Harfsen D1! Op de foto staat Wilbert
met een ingelijst Super de Boer shirt
en ontvangt Yvonne een bos bloemen
uit handen van bestuurslid sponsoring Stef Kruip.
De familie Grotenhuijs en de vv Vorden hopen nu op een SUPERseizoen!

Lochemse zwemclub zwemt thuiswedstrijd
De eerst wedstrijd van de landelijke zwemcompetitie werd zaterdag in de
Beemd gezwommen. Een thuiswedstrijd dus voor de Berkelduikers. Er
werden, ondanks dat het seizoen nog maar net begonnen is, al weer een
aantal veelbelovende persoonlijke records gezwommen, anderen zaten al
mooi in de buurt van hun persoonlijke besttijd.
Uit een poule van 17 verenigingen
zwommen zaterdag 3 verenigingen in
Lochem. Op andere plaatsen in het
district wordt tegelijkertijd ook gezwommen voor de ranglijst in dezelfde poule. Bij elk onderdeel zwemmen
van elke club de twee snelste zwemmers voor de punten. Hun tijden worden bij elkaar opgeteld en zo krijg je

aan het eind van het seizoen een ranglijst van de 17 clubs. 27 Berkelduikers
zwommen mee en in 24 programmanummers kwamen alle slagen op de
100 en 200 meters aan bod. Ook op de
estafettes werd fanatiek gestreden. De
dames wisten zelfs de 50m vrije slag
te winnen. Sommige zwommen mee
op 5 onderdelen, anderen zwommen

2 keer. Goede persoonlijke records
werden er gezwommen door: Britt
Markerink, Marlieke Scholten,Niels
Tjoonk en Frederiek Groot Roessink
op100schoolslag, Milou Tjoonk en
Niels Tjoonk op 100 wisselslag Marieke ten Have op 100 vlinderslag Lotte Eising op 100 vrije slag Daan Nijland,
Berjan Ebbekink, Carmen Seesing en
Milou Tjoonk op 200 schoolslag Sanne
Ten Have, Jeffrey Vullink, Bram Siebers Richard Ebbers op 200 vrije slag.
Eerste plaatsen waren er voor: Niels
Tjoonk, Carmen Seesing, Bram Siebers, Milou Tjoonk en Sanne Ten Have.

Voor de speelgoed- en kledingbeurs die vrijdagavond ten bate van de peuterspeelzaal ’t Kraankuikentje in de basisschool de Kraanvogel werd gehouden, bestond een goede belangstelling. Veel ouders en grootouders
kwamen met respectievelijk kinderen en kleinkinderen op deze beurs af.
Voor de jeugd was er van alles te doen.
De vereniging Kranenburgs Belang
had diverse spelletjes georganiseerd
en bovendien werden de kinderen op
een hapje- en een drankje getrakteerd.
Het rijden op een ezeltje viel eveneens
in de smaak. De commissie bestaande
uit Marian Bobbink, Helma Sueters,
Monique Fokkink, Renate Dimmendaal en Anja Weenk, die de beurs op
touw had gezet, was de afgelopen tijd
drie ochtenden in de week bij elkaar
om het speelgoed en kleding uit te
zoeken, te rubriceren en er een prijskaartje aan te hangen.
Het aanbod was divers. Wandelwagentjes, driewielers, bedjes, tal van baby- artikelen het ging allemaal grif
van de hand. De prijzen van de kleding varieerden van pakweg 50 eurocent tot twee euro. School de Kraanvo-

gel had speciaal voor deze beurs oude
schoolplaten ter beschikking gesteld,
waarvan sommigen zelfs 75 euro of
meer opbrachten. De verloting waarvoor de plaatselijke middenstand de
prijzen beschikbaar stelde, vormde
eveneens een flinke bron van inkomsten.Goederen die overbleven worden
naar scholen in Polen getransporteerd. Marie Therèse Haccou, voorzitter van de peuterspeelzaal, benoemde
de dames van de organisatie tot de
‘gouden parels van de Kranenburg’.
Het vijftal kreeg een ‘gouden ketting
met bal’ opgespeld.
De commissie komt deze week nog
een keer bij elkaar, maar dan om vast
te stellen hoeveel geld er naar het ’t
Kraankuikentje overgemaakt zal worden. De eerste conclusie was vrijdagavond: ‘wij zijn dik tevreden’.

Ratti dames

daardoor niet meer goed uit. Een uitrap van (invallende) keepster Kelly Peters belandde bij Marielle Peters. Zij
nam correct aan en pasde de bal door
naar oplopende backspeelster Hanneke Nijenhuis. Zij lanceerde met haar
schot spits Gerrie Brummelman,
waardoor zij oog in oog met de keepster kwam te staan. Een beheerst lopje
was het resultaat en zo stond Ratti verdiend op een 0-3 voorsprong. Er kwam
steeds meer onrust bij FC Gelre en van
het zelfverzekerde team wat er stond
in de eerste minuut van de wedstrijd
was niet veel meer over. Als team werd
er echt geknokt voor de punten zo ook
Els Berenpas die mede haar inzet een
goede wedstrijd speelde. Nog geen vijf
minuten later was het wederom raak
voor Ratti. Een afstandsschot van Marielle Peters werd in eerste instantie
nog subliem gered door de keepster
van FC Gelre, maar zij had de bal helaas niet klemvast. Rachel Wichers
aarzelde geen moment en reageerde
heel alert door de bal alsnog binnen
te tikken. 0-4. Ratti bleef vol in de aanval. Op aangeven van Milou Wolsing
wist Gerrie Brummelman de keepster
wederom te verschalken. 0-5. Tot slot
werd FC Gelre in de laatste paar minuten nog enigszins gevaarlijk en kwamen zij toch nog van de nul af. 1-5.
Een van de beste wedstrijd van Ratti
tot nu toe vooral als collectief teamverband! Aanstaande zondag thuis tegen
oude bekende Steenderen.

FC GELRE 2 - RATTI 1
Afgelopen zondag stond de wedstrijd
tegen FC Gelre op het programma. FC
Gelre een zeer fysiek aanwezige ploeg
wat direct resulteerde in pittige duels.
Ratti gaf hier antwoord op door net zo
hard in de duels te gaan als FC Gelre.
De scheidsrechter had hierdoor een
zware kluif aan de wedstrijd en was
nogal wisselvallig in zijn besluitvorming. Keepster Carlien Nijenhuis
behoede Ratti voor een achterstand
door prachtige reddingen te verrichten en vervulde als een volwaardige
keepster haar rol. Na een half uur spelen sleepte Ratti een vrije trap in de
wacht.
Rianne Meijerink nam deze subliem
en na enige aarzeling in de verdediging van FC Gelre met het wegwerken
v.d. bal profiteerde Yvonne Wenzkowski. Zij schoot snoeihard de 0-1 binnen.
Ratti hield hierna het hoofd koel en
bleef lekker doorvoetballen zoals ze al
deden. De rust werd bereikt met een
kleine 0-1 voorsprong. Na de rust
kwam Ratti ditmaal goed uit de startblokken. De positieve woorden van
trainer Antoon Peters wierp zijn
vruchten af. Een cornerbal van Gerrie
Brummelman werd strak binnen getikt door Marielle Peters. 0-2. FC Gelre
liet zich hierna noodgewongen steeds
meer terugzakken en kwam er zelf

Veel animo voor 35+ DubbelBakker Tennistoernooi VTP
Elk jaar wordt er begin oktober een
35+ tennistoernooi georganiseerd
door de Vordense tennisvereniging
VTP. Komende donderdag, 4 oktober, begint het toernooi. Er worden
alleen dubbelpartijen gespeeld en
deelname is alleen mogelijk voor
personen ouder dan 35 jaar.
Dat er veel animo voor dit toernooi bestaat blijkt wel uit het feit dat het al
voor de 11e keer georganiseerd wordt

en dit jaar met een record aantel deelnemers. Meer dan 160 tennissers uit
de hele regio hebben ingeschreven. De
organisatie is blij met zoveel inschrijvingen maar ook met het feit dat deze
spelers van 26 verschillende tennisverenigingen komen. Met ruim 50 deelnemers is VTP zelf ook goed vertegenwoordigd. Van donderdagavond tot
zondagmiddag worden er 110 tennispartijen gespeeld op het kunstgraspark van VTP aan de Overweg.

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

DUBBEL ROOD GRAPE-FRUIT
NIEUWE OOGST MANDARIJNEN
HEERLIJK ZOETE MUSKAAT DRUIVEN
HOLLANDSE SLABONEN

16 stuks
30 stuks
1 kilo
1 kilo

5,00
€ 5,00
€ 1,98
€ 1,50
€

ER IS WEER VERSE ZUURKOOL UIT HET VAT. ER ZIJN OOK WEER VOLOP BOSPADDESTOELEN.

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

De Valeweide
Bloemen en planten

3 VOSSEBES ................................
10 VIOLEN ...................................

5.

2 BOS BLOEMEN .........

3.

5.
99
3.
00

00

99

20 ROZEN................

Wij hebben weer een mooie collectie velourse
pyjama's voor baby's, kinderen en volwassenen.
T- Shirts in wit, zwart of donker blauw,
100% katoen met een elastische ronde hals
voor een perfecte pasvorm

6,50
en 2 stuks voor 9,95

Sterken
• N A C H T- E N O N D E R M O D E •

p.stuk

Iedere week op de markt!

HALF OM HALF
GEHAKT
500 gram

2,70
KILO

ROOKWORST
grof of fijn

4,70
Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

SPEKLAPPEN
500 gram

1,70
3 stuks 4,50

per stuk

2,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

Aktie Markt
Op vrijdag 5 oktober a.s. houdt de Marktvereniging van Vorden weer een Aktie Markt. Men
krijgt bij de aankopen op de markt weer de bekende enveloppen, men heeft dan kans op een
cadeaubon. We hebben weer leuke artikelen gekocht die u dan kunt uitzoeken. De Marktvereniging hoopt dat het weer een geslaagde markt zal
worden.
Het bestuur

Twee achterhoekse boomverzorgers gaan School Het Hoge voor
Twee monumenten scheiden in Schotland! uitwisseling naar Hongarije
Vrijdagavond 5 oktober vertrekken
de leerkrachten Joanne Lam, Christine Menkveld, Stef Woestenenk en
Harry Hendertink samen met de
leerlingen Britt Radema en Irene
Menkveld van school Het Hoge per
trein naar Hongarije. Daar vindt in
het stadje Szeghalom een uitwisseling plaats met leerlingen en leerkrachten van scholen uit het Engelse Evesham, Steinheid uit Duitsland, een school uit Oslo en een
school uit Rome. Gastheer is dit
keer de school uit Szeghalom.
Het doel van de uitwisselingen, die al
een paar jaar worden gehouden, is om
elkaar’s culturen en de wijze van lesgeven op de verschillende scholen beter te leren kennen. Aan de uitwisselingen is telkens een thema verbonden. Het thema voor het lopende
schooljaar luidt ‘Understanding
through the Arts’, dat wil zeggen
‘Kunst in samenwerking met techniek’. In Szeghalom wordt de nadruk
gelegd op ‘muziek’.

Het Vordense gezelschap komt zaterdagmorgen 6 oktober om 9.00 uur in
Boedapest aan.
Vandaar wordt per bus koers gezet
naar Misholc Tapolca en staat er onder
meer een paar uurtjes zwemmen op
het programma. Zondag 7 oktober
wordt er eerst in Debrecen een wandeling gemaakt, gevolgd door een bezoek aan ‘The Real da Vinci’ tentoonstelling. Vervolgens gaat het gezelschap naar Szeghalom, de eindbestemming. Maandag 8 oktober wordt
de plaatselijke school bezocht en zullen de leerlingen daar tevens enkele
lessen volgen. Dinsdag 9 oktober staat
er voor het onderwijzend personeel
onder meer een bespreking over het
vervolg van het uitwisselingsproject
op het programma. De leerlingen zullen ook die dag weer een paar lessen
volgen. Alvorens het Vordense gezelschap op woensdagavond 10 oktober
(de slotdag) om 20.30 uur met de trein
weer naar Nederland vertrekt staat er
overdag een ‘sightseeing Boedapest’
op het programma.

Goed debuut Dash dames 1
Dinsdag 25 September vertrekken twee zelfstandige boomverzorgers met
de boot van IJmuiden naar Newcastle om door te reizen naar Earlshall
castle in Luchars. Het probleem is duidelijk: neem een kasteel dat in het
jaar 1540 gebouwd is, plant er rond 1600 een Linde op 1,5 meter naast,
wacht ruim 300 jaar en je hebt een serieus probleem. De wortels van de
boom drukken de muren en fundering van de voormalige keuken van het
kasteel weg.
De eigenaar van het kasteel, Dhr. P.L.
A. Veenhuizen, zag het probleem al
een aantal jaren aankomen en heeft
er diverse stichtingen en adviesbureau’s, voor zowel de boom, als het gebouwen bij laten komen om met oplossingen te komen. Dit viel niet mee
gezien het feit dat het beide monumenten zijn. Gezien het leeftijd verschil, werd er een hogere waarde gehecht aan het best bewaard gebleven
in originele staat verkerende kasteel
van Schotland. Hoe jammer het ook is,
er moest een keuze gemaakt worden!
Dus moest de boom wijken voor de instandhouding van het gebouw.

verzorging uit Vorden en Ormel
boomverzorging uit Dinxperlo. Deze
twee actieve ondernemers in de Boomverzorging, Bos & Natuurbeheer mogen zich sinds Juni van dit jaar Certified European Tree worker noemen.
(gecertificeerd europees boomverzorger) Dit komt nu mooi van pas bij deze wel wat bijzondere klus. Het is de

bedoeling dat de boom tak voor tak gecontroleerd wordt uitgekleed door
middel van klim en afvangtechnieken
met lijnen.
Wilt u zien hoe dit gegaan is, hou dan
de komende weken de internetsite in
de gaten: www.velhorstgrootgroen.nl
Wilt u meer info of heeft u vragen
over bomen, bos & natuurbeheer, u
kunt gerust bellen:
Regio Dinxperlo e.o. Joost Ormel,
Ormel boomverzorging (06) 22 74 31 35.
Regio Vorden e.o. Rik Velhorst,
Velhorst groot groenverzorging
(06) 300 03 878.

Nu kwam de volgende vraag; hoe gaan
we deze boom met een doorsnede van
1.32 m en een hoogte van +/- 28 meter
op deze plek weg krijgen? Alles rondom de boom is monument, zowel de
gebouwen, de binnenplaats, muren en
tuinen!? En daar kwamen deze twee
achterhoekers om de hoek kijken. Vanuit eerdere werkervaringen, stage’s tijdens de opleidingstijd is er goed contact gelegd en gebleven. Nu inmiddels
beide 2,5 jaar zelfstandig werkzaam in
de boomverzorging, bos & natuurbeheer. Heeft dhr. Veenhuizen een beroep gedaan op Velhorst groot groen-

Sylvia Waenink heeft haar salon aan het Jebbink de afgelopen weken gerestyled. Volgens haar hoognodig want er is de afgelopen jaren intensief
in gewerkt. De twee werkplekken wil ze zo houden om zodoende de klanten de nodige aandacht te kunnen blijven geven.

Dash had de opdracht gekregen vrijuit
te spelen en dat deed ze dan ook. Met
vele goede services hielden de dames
uit Vorden Twente'05 goed onder
druk. Dit resulteerde in de eerste setwinst: 25-17.
De tweede set gingen de meiden uit
Vorden iets minder goed van start, mede doordat er wat slordige fouten werden gemaakt. Dash kwam hierdoor op
een achterstand maar wist zich nog
wel terug te vechten. Helaas kon deze

set net niet meer gewonnen worden
en ging deze set met 23-25 naar Twente'05. In de derde set ging Dash juist
weer erg goed spelen en werden de
fouten uit de tweede set bijna niet
meer gemaakt. Mede dankzij een paar
mooie aanvallen werd deze set dan
ook gemakkelijk binnengehaald met
25-14. Met een 2-1 voorsprong in sets
wisten de dames dat een overwinning
er in zat. Dash ging dan ook enthousiast van start maar moest de meiden
van Twente'05 nog wel goed onder
druk houden. Dit lukte goed doordat
er een sterke servicedruk was en mede
hierdoor werd ook de laatste set door
Dash binnengehaald met 25-22.
Een mooie 3-1 overwinning voor Dash
dat het seizoen goed begint in de derde divisie. Om dit voort te zetten heeft
Dash supporters nodig op zaterdag 6
oktober 16.30 in Zelhem. Dan speelt
Dash namelijk haar eerste uitwedstrijd tegen Sparta Zelhem dames 1.

PCOB afdeling ziet land en
volk van Zuid-Afrika

'Sylvia Haar- en Huidverzorging' gerestyled

Sylvia zelf ook modieus gekapt.

Dash dames 1, gesponsord door friso woudstra architecten bureau en
strada sports, had afgelopen zaterdag haar eerste wedstrijd van het
seizoen en tegelijkertijd de eerste
wedstrijd in de derde divisie. Vorig
jaar is Dash dames 1 namelijk
kampioen geworden in de promotieklasse en gepromoveerd. De eerste wedstrijd mocht Dash thuis
spelen tegen Twente'05 dames 1.

Naast het kappen kunnen klanten ook
een schoonheidsbehandeling (zoals
make-up, harsen, epileren), eventueel
in combinatie met een aparte behandeling van het haar, krijgen. Sylvia Waenink zit al 25 jaar in het vak, tien jaar
voor zich zelf waarvan de laatste zeven
jaar aan het Jebbink in Vorden. Zij
volgde in Doetinchem een kapperopleiding, waarna ze in verschillende
kapsalons in de regio de nodige ervaring heeft opgedaan. Ook heeft zij een
aantal jaren de functie van bedrijfsleidster uitgeoefend.
Om in haar vak bij te blijven volgt zij
regelmatig cursussen en leest zij bovendien veel vakliteratuur. In de
schoonheidssalon worden de klanten
behandeld met topmerken zoals bijvoorbeeld met producten van het
merk ‘Secrets’. In de kapsalon gebruikt zij het merk ‘Davines’ en het
pas op de markt verschenen merk ‘NIOXIN’. Dis is een Amerikaans product,
speciaal voor haaruitval en roos. De
salon van Sylvia Waenink is alleen op
afspraak (0575) 46 30 66 vanaf maandag tot en met vrijdag geopend. Zie advertentie elders in dit blad.

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdag middag de maandelijkse bijeenkomst, die goed bezocht
was. Voorzitter Fred Midden opende de vergadering met het lezen
van een gedeelte van Psalm 3 en
ging voor in gebed. Hij vroeg de
medewerking van de leden aan de
muzikale fruitmand van de EO en
aan de ledenwerving. Hij vroeg ieders inspanning bij het aanbrengen van nieuwe leden mede met
het op handen zijnde 20-jarig jubileum.
Hierna was het woord aan ds. Christien Ferrari- van Schuppen uit Hengelo (Gld.) over de studiereis naar ZuidAfrika die zij samen met een aantal
predikanten in september 2005 had
gemaakt. Zij ging eerst in op de geschiedenis van Zuid-Afrika. Ongeveer
500 jaar geleden zijn de eerste conflicten begonnen tussen de Afrikaanse en
Europese cultuur. De V.O.C. vestigde
zich daar in 1552 o.l.v. jan van Riebeeck. De Nederlandse kolonisten ondervonden een vriendschappelijke
omgang. Later (eind 1600) volgden de
Hugenoten en vestigden zich daar.
Maar de problemen zijn echt begonnen met de invoering van de apartheid door de overheid in 1950. Na de
verschillende martelingen en onderdrukkingen is Nelson Mandela in februari 1990 vrijgekomen en is daarna
premier van Zuid-Afrika geworden.
Hij probeerde de verschillen tussen
zwart en blank te verzoenen. Dit is
vrijwel een onmogelijke opgave, gezien de grote verschillen. Zij vertoonde prachtige dia,s van Zuid-Afrika en

gaf een toelichting op de problemen
met land en volk. Vooral de aids-problematiek is erg indringend, hoewel
de slachtoffers vaak niet bereid zijn er
over te praten. Dit wordt langzamerhand beter. De studiereis begon aan de
theologische faculteit van Stellenbosch. Mede door de invloed van de
hugenoten is hier een bloeiende wijncultuur ontwikkeld (Franshoek). Verder werden bezoeken gebracht aan de
townships (sloppenwijken), waar toch
kerkelijke gemeentes zijn gesticht. Het
is wonderbaarlijk hoe mensen te midden van de armoede weten extra geld
te verdienen met het verkopen van
zelfgemaakte producten bijv. bloemen
van blikjes en speelgoed van oud ijzer
, dat men op de vuilnisbelten vindt.

Na de pauze werden we meegenomen
tijdens een bezoek aan Robben Eiland,
waar Nelson Mandela meer dan 25
jaar gevangen heeft gezeten. Hier werden ook dia's vertoont, zowel van de
gevangenis als van de prachtige natuur op dit eiland. Ook van de ander
gedeelten van Zuid-Afrika werden
dia's vertoont van de prachtige flora
en fauna.

De voorzitter bedankte de inleidster
hartelijk voor het gebodene, dat bij de
aanwezigen zeer in de smaak viel. Hij
wekte de aanwezigen op de bijeenkomst over "Eenzaamheid" te bezoeken op 11 oktober as. georganiseerd
door Welzijn Vorden en de Ouderenbonden.
Op 25 oktober is de volgende bijeenkomst van de PCOB Vorden met als
onderwerp "Wandelen in boerenland"door de IVN in Varsseveld.
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is een winkel met een
uitgebreid assortiment
in vrijetijdskleding.
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ze knallen er uit en
de prijs zal u meevallen

Voor onze winkel in Vorden.

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

dr ukkerij Weevers

Wij voeren o.a.

Wij verwachten dat hij/zij er plezier in

de volgende merken:

heeft om te verkopen. Energiek en

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

klantvriendelijk stellen we zeer op prijs.
■

G-star

■

Levi’s

■

Pall Mall

■

Only

■

Dept

■

Pepe

Spreekt deze functie je aan, schrijf dan naar
(pasfoto bijsluiten) of kom eens aan.

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER
FACTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen het graag en

MILLSTREET

de prijs zal u meevallen

Onze winkels zijn
gevestigd in Vorden

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden

en Zelhem.

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

:FEESTEN !

WEEKBLAD

ZATERDAG 6 OKT.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Zijn wij nu zo goedkoop? of die anderen zo duur .....?

fullcolour

Kijk op Witkamp.com voor meer data van de euro party’s

P O ST E R S

Wij zijn op zoek naar een

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

ildenborch
ierakker
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Wichmond

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Linde

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

De website www.contact.nl is volledigeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
verzorgd door ons webbureau:
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
Weevers Net.
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op onsOp donderdag 23 november a.s. houdt
e-mailadres: info@contact.nl.
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov
nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU
T'SH RTS
BROE E

€ 75,--

U
U

PULLO ERS

U

2

OOR € 125,--

€ 20,-€ 49,--

2
2

OOR € 35,-OOR € 75,--

€ 35.--

2

OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEU

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

SPECULAASCAKE

PUNTJES

11.00–17.00 uur

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les

O P G E L E T

10%

CHEVROLET

te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

BOERENJONGENS
BAVAROISE
VLAAI

HENGELO GLD.

november

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

www.konijnenbult.nl

EPICA

6

26 KOOPZONDAG
• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

S I N T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

Hèt kadoboek

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

lekker bij de koffie

Deze week
in Contact

E I N D E L I J K !

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever
en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.
Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Vorden ranenburg
Medler

Delden

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

LDE BORCH - DELDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

Colofon

Passage

Bazaar Welfare Rode Kruis

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000
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De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Dus kijk snel op www.contact.nl

50

KLEIN

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 6 oktober.

Boekenmarkt 2007
Sensire de Wehme houdt op 6 Oktober a.s van
10:00 tot 15:00 uur haar jaarlijkse boekenmarkt.
Kom rondsnuffelen op deze gezellige
markt! Onder het genot van een kopje
koffie of thee. Voor ieder wat wils.

Presenteert

TEENAGE
PARTY
Dance-Trance-R&B-Apres Ski
Dance kelder

Balustrade za
al

20:00 UUR T/M 24:00 UUR
ENTREE € 5,00
LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 5 OKT.

De opbrengst van deze boekenmarkt
komt geheel ten goede van de Bus.

Komt allen naar onze markt!
Sensire de Wehme
Nieuwstad 32
Vorden

WEB-PAPER De digitale krant!
http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht
van extra edities
en bijlages
KRANT
http://www.contact.nl
voor onze weekbladen:
Weekblad Contact
Weekblad Elna
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

Voorzitter Eef Kisjes:
'Passage sluit stilletjes af'!

Margreet Blanken hield
150 'Passage-vrouwen'
ademloos in de greep

Terwijl Eef Kisjes, voorzitter van de afdeling Vorden van de christelijke
vrouwenbeweging Passage woensdagavond aandacht vroeg voor de actrice Margreet Blanken keek het publiek in de zaal van het dorpscentrum te
Vorden reikhalzend naar het toneel. Plotsklaps geklik van hakken, een
vrouw loopt door het middenpad langzaam vanachter uit de zaal richting
het podium. Stilte alom. Margreet Blanken nam eerst een slok water, keek
de zaal in en sprak: ‘Het is 9 maart 1941, ik ben een angstige stakkerd’. 10
maart 1941 ‘mij bekruipt een gevoel van haat tegen de Duitsers, de Nazi
barbaren’. 10 juni 1941 ‘ik ben de zin van het leven kwijt, soms verlang ik
naar een kloostercel’. Met deze woorden begon de declamatie van Margreet Blanken voor de circa 150 vrouwen van de afdelingen Passage uit
Vorden, Hengelo, Toldijk, Steenderen en Zelhem.
Zij declameerde uit de dagboeken van
Etty Hillesum. De toen 27-jarige Joodse
vrouw begon in maart 1941 met het
schrijven van haar dagboeken. De bedoeling van haar was om ‘orde te
scheppen in haar innerlijke chaos’,
maar ook omdat zij vond dat er iemand moest getuigen over alles wat
met die gruwelijke Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Getuigen ‘voor later’ en waarom zou ik die getuige niet
kunnen zijn’, zo schreef ze in haar
dagboek. Margreet Blanken slaagde er
met haar meeslepen manier van vertellen in, om de vrouwen in het dorpscentrum stil te krijgen, heel erg stil,
adembenemend stil. Margreet voerde
met veel gevoel voor timing zelf de
spanning in de zaal op.

Margreet Blanken neemt weer even de
tijd en kijkt de zaal in, onvoorstelbare
stilte. De borden met de tekst ‘verboden toegang voor Joden’ (maart 1942)
Etty Hillesum blijft het in haar dagboeken herhalen ‘het gekke is dat ik die
Duitsers niet kan haten. Het tekenen
van onze eigen doodvonnissen, we
kunnen de haat toch niet op anderen
afwentelen? Ik geloof in God, dat blijf
ik doen al word ik later in Polen door
de luizen opgegeten’, zo schrijft ze op
3 juli 1942. Dan declameert Margreet
Blanken uit het dagboek van 14 juli
1942: ‘iedere dag word ik tien jaar ouder, hebt uw vijanden lief’. Woorden
die Etty Hillesum opschreef voor haar
deportatie naar Polen, waar ze in 1943
in Auswitch ter dood werd gebracht.

Eef Kisjes: 'Eens houdt het op' .
Nog een paar maanden en het doek valt. De afdeling Vorden van Passage
houdt op te bestaan. Een beslissing die volgens voorzitter Eef Kisjes weloverwogen is genomen. ‘Voor alles is een tijd, zo ook voor onze afdeling.
Het is natuurlijk altijd jammer dat zoiets gebeurt, temeer wanneer je ziet
dat diverse mensen de moeite nemen om een afdeling te laten functioneren. We hebben het uitvoerig met onze 28 leden besproken, de hele groep
vindt het jammer dat het zo loopt. Het huidige bestuur heeft al gemiddeld acht jaar zitting, eigenlijk veel te lang. Echter nieuwe bestuursleden
zijn er niet te vinden. De leden worden ouder en ouder en aanwas van jongere leden is er niet. Ook financieel gezien wordt het een moeilijk verhaal,
gastsprekers e.d. kunnen we met dit ledental gewoon niet meer betalen’,
zo zegt Eef Kisjes.
Als in december het doek valt heeft de
afdeling Vorden ruim 47 jaar bestaan.
Het begon allemaal op 16 juni 1960.
Toen namen de dames C.G. Snoeyink,
E. Bennink, A. Brummelman, A.H.
Heijenk en M. Oltvoort het initiatief
namen om in Vorden een afdeling van
de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB) op te richten. Later is de
naam Passage ontstaan doordat vier
vrouwengroepen in Nederland besloten te gaan fuseren. Eef Kisjes: ‘Het
idee achter de NCVB was in feite dat
vrouwen zich konden ontwikkelen. In
die jaren kwamen veel vrouwen daar
niet aan toe. Door lid van een vrouwenbeweging te worden kwamen zij
in aanraking met cultuur. Ze konden
meehelpen met besturen, cursussen
volgen en dat soort zaken.
Het leuke was dat onze leden uit alle
lagen van de bevolking kwamen.Op

gegeven moment telde de afdeling
hier in Vorden zelfs 120 leden. Geleidelijk aan werd de belangstelling minder. Vrouwen hebben het allemaal
niet meer zo nodig. De vrouwen zijn
mondiger en zelfstandiger geworden.
Eén druk op de TV knop en alle onderwerpen die een vrouw interesseert komen de huiskamer in. Daar komt nog
eens bij dat, naarmate vrouwen ouder
worden, ze 's avonds niet meer van
huis willen. Jonge vrouwen hebben
andere interesses. Dan moet je eerlijk
tegenover elkaar zijn en vaststellen
dat het geen zin meer heeft om de vereniging in stand te houden, dat het gewoon ophoudt’, aldus Eef Kisjes.
Overigens ging de Vordense afdeling
in 1960 met mevrouw Kieft als presidente voortvarend van start. Het toenmalige gebouw ‘Irene’, café Eskes en
later het dorpscentrum waren de plek-

ken waar de dames circa 9 keer per
jaar samen kwamen. Een vast onderdeel op de avond was altijd het zingen
van het bondslied. Plaatselijke predikanten begonnen en eindigden het
seizoen. Ook gingen de dames altijd
met zijn allen naar de jaarlijkse
Bondsdag. De kerstbijeenkomst en de
voortreffelijk bereide kerstmaaltijd
door beheerder Bos en zijn vrouw, was
ongetwijfeld de jaarlijkse ‘topper’.
Dat de afdeling Vorden en met haar de
leden ouder zijn geworden, bewijst
wel de leeftijd van de dames. Het overgrote deel van de 28 leden zijn boven
de 60 jaar en onder hen leden die de
tachtig al ruim zijn gepasseerd. Vijf
dames zijn al vanaf de oprichting lid.
Eef Kisjes: 'In de loop der jaren hebben
we heel veel aandacht besteed aan het
geven van cursussen.
Ook hobbies e.d. kwamen aan de orde.
Zonder andere dames tekort te doen
wil ik toch de naam van Annie Ottens
noemen. Zij heeft als PR vrouw heel
veel werk voor de afdeling verricht.’,
zo blikt voorzitter Eef Kisjes terug. Het
bestuur verder bestaand uit Adrie
Mulder secretaresse, Ina de Jonge penningmeesteres, Riekie Tuunte vicevoorzitter en Annie Kruisselbrink (PR)
zullen tot het eind van het jaar nog
drie bijeenkomsten organiseren en
dan is Passage in Vorden voltooid verleden tijd!
Margreet Blanken: zeer geconcentreerd.

Samengestelde menwedstrijd in Hengelo
op 13 en 14 oktober met vernieuwd traject
Ook dit jaar zal de vereniging van
het aangespannen paard "In Stap
en Draf" te Hengelo Gld een samengestelde menwedstrijd organiseren, doordat de reglementen zijn
veranderd is er een geheel nieuw
traject uitgezet. De bewoners in het
dorp met name Korenbloemstraat,
Leliestraat en Berkenlaan zullen
dit jaar dan ook geen hinder ondervinden van deze wedstrijd.
De samengestelde menwedstrijd zal
plaatsvinden 13 en 14 oktober 2007 op
het terrein "De Hietmaat" te Hengelo
Gld. De wedstrijd zullen bestaan uit

drie onderdelen te weten: Dressuur,
Vaardigheid en Marathon Dit jaar is
er een enorme deelname, meer dat
100 aanspanningen zullen deelnemen
aan deze wedstrijd, waaronder :enkelen tweespannen, tandems en vierspannen. Er zal worden gestreden om
de hoogste eer in de klassen 1, 2 en 3.
De dressuur voor de wedstrijd begint
op 13 oktober om 8.30 uur en de vaardigheid, kegeltjes rijden, om 9.15 uur.
Op zondag 14 oktober zal de marathon starten om 8.00 uur, de laatste
deelnemer voor deze wedstrijd zal om

ongeveer 16.00 uur de finish bereiken.
Wanneer de stap- en draftrajecten zijn
verreden komen in het laatste traject
de hindernissen aan de beurt, welke
allemaal op het terrein "de Hietmaat"
zijn gebouwd waaronder de waterhindernis.
De organisatie van "In Stap en Draf"
hoopt dat veel liefhebbers van de paardensport mee zullen genieten van dit
prachtige evenement op 13 en 14 oktober a.s. in het Gelderse Hengelo, waar
in dit weekend de deelnemers om de
hoogste eer zullen strijden. De toegang tot het terrein is gratis.

Zij pauzeerde vele malen, telkens in
‘blokjes’ van zo’n 20 seconden, dan
nam zij een slok water om dan te vervolgen met het vertellen over wat Etty
Hillesum destijds bewoog met het
schrijven van haar dagboek. De openhartigheid over seksualiteit.
Vijf september 1941 ‘wij vrouwen willen ons verenigen met de man’. 10 november 1941 ‘wat heb ik vele mannen
lief gehad’. En plotseling was er weer
die andere Etty Hillesum, een vrouw
die diep in de put zit en zegt op 5 september 1941 ‘ik voel me net motregen’, dan weer die haat tegen de Duitsers. Echter, haat die verandert in medelijden. Op 17 februari 1942 schrijft
ze ‘wat heb ik toch een medelijden
met die Duitse jongen die daar zo
maar iemand slaat, het liefst zou ik
hem psychologisch willen behandelen’.

Margreet Blanken bleef boeien. Toen
ze na afloop van de voorstelling van
het toneel stapte en vooraan op de eerste rij in de zaal ging zitten, bleef het
stil, heel stil in het dorpscentrum. Het
publiek reageerde pas met een ovatie
toen Eef Kisjes ten tonele verscheen
om Margreet Blanken te bedanken.

Er was deze avond voor het optreden
van de actrice nog een moment van
doodse stilte in de zaal. Dat was toen
Eef Kisjes een opname liet horen van
een vrouwengroep uit Haarlem. Een
lied zonder woorden, ontstaan in een
Jappenkamp.

Enkele vrouwen kwamen toen op het
idee om liedjes die ze kenden, proberen te onthouden en te neuriën. Dat
kon immers niet verboden worden en
de vrouwen probeerden op die manier
te overleven.

Badminton

Brandwonden stichting

UITSLAGEN BADMINTON FLASH

UITSLAGEN VORDENSE BRIDGECLUB

SENIORENTEAM 1
Het eerste team speelde vrijdagavond
in Dinxperlo tegen Euro. Er werd sterk
begonnen. Na de vier enkelspelen
stond het 3-1 voor Flash. Robert Kater
en Peter van Dijk wonnen daarna ook
het herendubbel in twee sets. Joyce
Teeuwen en Marian te Riele maakten
het erg spannend in het damesdubbel
en wonnen in drie sets. De twee mixed
spelen ontpopten zich als zeer spannend. Beiden werden echter helaas in
drie sets verloren met bijvoorbeeld setstanden van 22-20, 20-22 en 23-21.
Euro - Flash: 3 - 5

Maandagavond 24 september.
Groep A:
1 Dhr. Hissink/Dhr. den Elzen 65,83%
2 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 57,92%
3 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 55,42%

RECREANTENTEAM
Het recreantenteam wordt gevormd
door Annie Eggink, Beppie Menkveld,
Apsie van Dijk, Frans van Gils en Theo
Huntink. Donderdag werd tegen Spees
Sjuttel uit Silvolde gespeeld. De tegenstander was sterker in de enkelspelen.
Zij wisten er drie te winnen en Flash
maar één in de persoon van Theo. De
daarop volgende dubbelspelen en
mixen werden eerlijk over beide teams
verdeeld zodat Spees Sjuttel in totaal
aan het langste eind trok.
Flash - Spees Sjuttel: 3 - 5
In de week van 7 tot en met 13 oktober gaan weer ruim 50.000 vrijwilligers van de Brandwonden
Stichting op pad om te collecteren.
'We komen graag bij u langs de
deur', roept een enthousiaste collectant, 'want u hebt toch ook wat
over voor de brandwondenslachtoffers?'
Ook dit jaar gaan er in onze regio weer
vele collectanten langs de deuren.
Huis aan huis bellen ze aan en vragen
om een bijdrage voor het werk van de

Brandwonden Stichting. Dit jaar combineert de Brandwonden Stichting
haar jaarlijkse collecte met een preventiecampagne. Collectanten geven
bij ieder huishouden dat ze bezoeken,
een informatiekaart over rookmelders
af. 'Dat maakt het voor mij nog noodzakelijker om te collecteren. Op deze
manier help ik ook nog eens mee aan
een belangrijke campagne'.
Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij

Boekenbeurs in Hervormde Dorpskerk
De Stichting Veilingcommissie Vorden organiseert op zaterdag 13 oktober in de plaatselijke Hervormde
dorpskerk de jaarlijkse boekenbeurs.
De organisatie heeft de laatste tijd
weer vele mooie en waardevolle boeken mogen ophalen. Kinderboeken,

gezellige romans, naslagwerken en
tijdschriften e.d. Het publiek kan dan
ook uit een groot en zeer gevarieerd
aanbod een keuze maken.
De boekenbeurs begint s’morgens om
9.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De opbrengst is bestemd voor de restauratie
van diezelfde dorpskerk.

Lion Kaak geselecteerd voor Nederlands
elftal onder 17 jaar
Het Nederlands elftal voor spelers
onder 17 jaar heeft het internationale toernooi in Duitsland afgesloten met een gelijkspel. Ook in het
derde duel kwam het team van
KNVB-coach Albert Stuivenberg
niet tot scoren. In Stralsund werd
het maandag 0-0 tegen België.
Na het verlies tegen Duitsland (2-0) en
de doelpuntloze gelijke spelen tegen
Griekenland en België beëindigde Onder 17 het toernooi als laatste.
Desondanks ziet Stuivenberg zijn
ploeg vooruitgang boeken. Tegen de
Belgen hebben we onze beste wedstrijd gespeeld.”
België kreeg alleen in het begin van de
tweede helft een prima mogelijkheid
om tot scoren te komen. Nederland

zette daar meerdere kansen tegenover.
Maar ook nu bleek het maken van
doelpunten het grootste euvel. Stuivenberg: ,,Via de flanken zorgden we
voor veel gevaar. De voorzetten werden echter niet op juiste waarde geschat.”
Op woensdag 10 oktober volgt een herkansing als Nederland in Nieuwegein
wederom tegen de Griekse leeftijdgenoten oefent. Bij de selectie van 18 spelers zitten twee jeugdspelers van De
Graafschap. Dit zijn Ties Evers en de
Hengeloër Lion Kaak.
Na het treffen met Griekenland wordt
het vizier gericht op het eerste EK-kwalificatietoernooi, dat eind oktober in
Albanië plaatsvindt. Het gastland,
Frankrijk en Letland zijn dan de tegenstanders.

Vo e t b a l
RATTI
Programma
Zaterdag 6 oktober
14:30 Ratti 4 - SKVW 4 (zat)
12:00 Ratti B1C - FC Zutphen B3
12:00 Ratti C1C - DVC '26 C5
10:00 Ratti E1C - VIOD E9
09:30 Almen D1D - Ratti D1CD
10:00 Zutphania F1 - Ratti F1C

Uitslagen
Zaterdag 29 september
Ratti D1CD - Warnsveldse B. D4: 1-1
Ratti F1C - Pax F5: 10-0
Zelos 5 - Ratti 4 (zat): 4-1
DEO A1 - Ratti A1CD: 4-0
Pax C3 - Ratti C1C: 5-5
SBC '05 E2 - Ratti E1C: 2-11

Zondag 7 oktober
12:30 Ratti DA1 - Steenderen DA1
14:00 Lochuizen 1 - Ratti 1 (zon)
12:00 DEO 3 - Ratti 2 (zon)
10:00 Socii 5 - Ratti 3 (zon)

Zondag 30 september
Ratti 1 - Meddo SC 1 (zon): 1-2
Ratti 2 - SVBV 3 (zon): 4-1
Ratti 3 - Brummen 4 (zon): 1-4
Gelre FC DA2 - Ratti DA1 (zon): 1-5

op drie fronten: Het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de
behandeling en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.
De collecte is voor de Brandwonden
Stichting de belangrijkste inkomstenbron voor deze 'strijd tegen de littekens'. Daarom gaan de vrijwilligers
van de Stichting in de collecteweek
langs de deuren. Wie de collecte heeft
gemist, kan ook geld storten op giro
20 21 22, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Beverwijk.

Vo e t b a l
VV VORDEN
UITSLAGEN
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
HC '03 A1 - Vorden A1:
1-5
VIOD A3 - Vorden A2:
2-2
Go Ahead D. B1 - Vorden B1:
4-4
Zelos B2 - Vorden B2:
15-0
Vorden C1 - SDOUC C1:
2-2
Vorden C2 - Wolfersveen C1D:
0-13
Vorden D1 - Brummen D1:
1-1
SBC '05 D1D - Vorden D2:
5-6
Zutphania D1 - Vorden D3:
4-1
Vorden D4 - Harfsen D1:
4-3
Vorden E1 - Keijenburg. Boys E1: 3-1
Vorden E2 - FC Zutphen E3:
3-4
Pax E3 - Vorden E3:
6-0
FC Zutphen E9 - Vorden E5:
1-5
Doetinchem F1 - Vorden F1:
11-1
DZC '68 F5 - Vorden F2:
3-4
DZC '68 F7 - Vorden F3:
6-0
Vorden F4 - Zutphania F1:
0-17
Vorden F5 - Warnsveldse Boys F10: 2-2
ZONDAG 30 SEPTEMBER
Gendringen 1 - Vorden 1:
Reunie 2 - Vorden 2:
Vorden 4 - Witkampers 4:
Vorden 5 - Socii 5:

2-2
2-0
3-1
2-1

PROGRAMMA
ZATERDAG 6 OKTOBER
Vorden A1 - Keijenb. Boys A1D
Vorden A2 - Varsseveld A2D
Vorden B1 - Ruurlo B1
Vorden B2 - Steenderen B2
Groessen C1 - Vorden C1
Stokkum C1 - Vorden C2
Keijenb. Boys D1 - Vorden D1
Vorden D2 - Doetinchem D2
Vorden D3 - SBC '05 D1D
AZC D3 - Vorden D4
Pax E1 - Vorden E1
Schalkhaar E6 - Vorden E2
Vorden E3 - FC Zutphen E5
Epse E1 - Vorden E4
Vorden E5 - Zelos E5
Vorden F1 - DZC '68 F2
Vorden F2 - VIOD F7
Vorden F3 - VIOD F12

15:00
13:00
14:45
13:00
13:00
12:15
09:30
11:00
09:00
10:00
10:30
11:30
11.00
10.30
10.00
10:00
09:00
09:00

ZONDAG 7 OKTOBER
Vorden 1 - VIOD 1
Vorden 2 - Doetinchem 2
Vorden 3 - Ruurlo 4
Haaksbergen 3 - Vorden 4
Pax 8 - Vorden 5

14:00
10:00
10:00
09:30
09:30

Bridgen

JEUGDTEAM 1
De tegenstander Thuve uit Duiven arriveerde veel te laat in de Sporthal het
Jebbink door omleiding vanwege de
werkzaamheden aan de rondweg. Het
lange wachten werd wel beloond. Erik
van Hoffen en Carlos Waenink wonnen hun enkelpartijen. Ook Ilse van
Dijk won haar enkelpartij. Vera Velhorst moest er flink tegenaan en verloor haar partij nipt, met twee keer 1921. De damesdubbel ging in een driesetter ook net verloren, maar verder
werden er geen fouten gemaakt.
Flash 1 - Thuve: 6 - 2
JEUGDTEAM 2
De tweede wedstrijd van Flash J2 ging
tegen het eerste van Seepaerd uit
s'Heerenberg. De start was veelbelovend: Jelle van Rossum haalde het eerste punt binnen voor Flash. Sander
van Gils had moeite met zijn tegenstander en verloor in twee sets. De herendubbel werd wel gewonnen. Femke
Nab en Lilian Nijhuis kwamen ook
nog wat te kort in hun enkelpartijen.
De gemengde dubbels waren spannend, maar ook daar kwam Flash nog
wat te kort. Met toch twee gewonnen
partijen was er sprake van een verbetering van het resultaat van de eerste
wedstrijd.
Flash 2 - Seapaerd: 2 - 6
JEUGDTEAM 3
Flash J3 had een verre reis naar Gaanderen op het programma voor een
wedstrijd tegen Poona. Wesley Boode
verloor zijn heren enkel Bram Bruinsma deed voor het eerst mee en verloor
eveneens. Lieke ten Have won haar enkelpartij, Eline Bargeman verloor. Wesley en Lieke wonnen hun dubbelpartij en ook de damesdubbel werd door
Eline en Lieke gewonnen. Daarmee
kwam de eindstand op de kleinst mogelijke nederlaag.
Poona - Flash 3: 3 - 5
JEUGDTEAM 4
De tweede wedstrijd van het jongste
team van Flash (voor spelers onder 11
jaar) was een erg spannende. Het begin was lastig. Ondanks geregeld goed
spel en mooie rally's verloren Stefan te
Riele en Niels Golstein hun enkelpartij. De beide meisjes: Paulien te Riele
en Lynn Berenpas wonnen hun partij
en daarmee was de stand weer in evenwicht. De jongens hadden hun teleurstelling goed verwerkt en de dubbel
werd erg spannend, maar ging helaas
nipt verloren. De meisjes trokken de
stand opnieuw gelijk, waarna van de
beide gemengde dubbels door beide
ploegen een partij werd gewonnen.
Hoera, het eerste punt is binnen!
Flash 4 - Steenderen: 4 - 4

Collecte Nierstichting 2007
Er is door weer en wind gecollecteerd
voor de Nierstichting. Zeventig collectanten haalden het mooie bedrag van
Euro 3985,54 op.

Groep B:
1 Dhr. Gille/Dhr. Wullink 63,13%
2 Mw. de Bruin/ter Schegget 55,63%
3 Mw. de Greef/Dhr. de Greef 53,65%

Woensdagmiddag 26 september
Groep A:
1 Mw. Vruggink/Mw. Hoftijzer 58,33%
2 Mw. van Gastel/Mw. Hendriks 57,64%
3 Dhr. Vruggink/Dhr. v.d. Veen 55,56%
Groep B:
1 Mw. Nulden/Mw. Simonis 73,61%
2 Mw./Dhr. den Ambtman 66,67%
3 Mw./Dhr. Stertefeld 60,51%

Vo l l e y b a l
UITSLAGEN DASH
Vrijdag 28 september
KSV H1 - Dash H1 3-1
Zaterdag 29 september
Reflex H3 - Dash H2: 3-1
ASV D1 - Dash D5: 1-3
Reflex D3 - Dash D4: 4-0
Dash MC2 - Longa '59 MC2: 2-3
Dash MA1 - Tornax MA1: 1-3
Dash MB1 - Grol MB1: 0-4
Dash D2 - Longa '59 D4: 1-3
Dash D7 - Dash D6: 4-0
Dash D3 - Favorita D3: 3-1
Dash D1 - Twente '05 D1: 3-1

Zaterdag 6 oktober
09.30 Aalten GUV Gr. BOVO MB1 - Dash
MB1 Stationsplein
13.00 Doetinchem Doc. Stap Orion D3
- Dash D2 Rozengaarde
13.30 Dinxperlo Favorita MA1 - Dash
MA1 Eurohal
13.30 Groenlo Grol MC2 - Dash MC3
Den Elshof
13.45 Hengelo DVO D4 - Dash D3 de
Kamp
13.45 Hengelo DVO D8 - Dash D7 de
Kamp
15.00 Groenlo Grol MC1 - Dash MC2
Den Elshof
16.30 Zelhem Sparta D1 - Dash D1 de
Pol Vorden
11.30 Dash circ. 2 - Dash 1 Circ.
13.00 Dash D5 - DVO D5
15.00 Dash D4 - Sparta D4
15.00 Dash D6 - Dynamo Neede D7
17.00 Dash H1 - Wevoc H3

Politie

VERNIELING AUTO GEVOLGD
DOOR MISHANDELING
Een 35-jarige inwoner van Vorden
heeft aangifte gedaan van vernieling
en mishandeling. De man raakte donderdag 27 september gewond nadat
hij in conflict kwam met een voetganger die zijn auto had vernield. De man
reed omstreeks 17.15 uur met zijn auto de Bleek op. Hij reed daarbij langs
een voor hem onbekende voetganger.
Deze man werd boos omdat de automobilist vermoedelijk te dicht langs
hem heen reed. De Vordenaar parkeerde vervolgens zijn auto en ging een supermarkt binnen. Kort daarna zag hij
dat de eerder genoemde man zijn auto vernielde en wegrende. Hierop is de
Vordenaar achter de man aangereden
en wist hem klem te rijden. Tijdens
het conflict dat ontstond raakte de
Vordenaar gewond aan zijn hand. De
man die de auto vernielde, is vervolgens weer weggerend. Het signalement van deze man luidt: 60 - 65 jaar,
ongeveer 1.70 m, licht getinte huidskleur, normaal postuur. Kort grijs
haar, verzorgd uiterlijk. De politie is
een onderzoek gestart en verzoekt degenen die het gebeurde hebben gezien, te reageren via tel. (0900) 88 44.

Alle gevers hartelijk dank. Ook bedanken we alle collectanten, in het bijzonder de twee die voor de 33e keer en de
vier mensen die voor de 37e keer op
pad gingen. Petje af voor zulke trouwe
medewerkers.

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

Donderdag 11 oktober in Dorpscentrum Vorden: Themamiddag

Louise van Uden: 'Eenzame mensen zijn vaak
van buiten vrolijk en van binnen alleen'

Louise van Uden: "Er is helaas veel eenzaamheid".
Louise van Uden, coördinator Welzijn Ouderen Vorden, organiseert samen
met Jan Weesies van MEE Oost Gelderland op donderdag 11 oktober in het
dorpscentrum te Vorden een themamiddag over ‘Eenzaamheid’. MEE Oost
Gelderland staat voor verstandelijk gehandicapten en onder deze doelgroep komt ook eenzaamheid voor. Welzijn Ouderen Vorden heeft in overleg met de Ouderenbonden voor dit jaar het genoemde thema gekozen.
Dit mede omdat ook in de nota Ouderenbeleid van de gemeente Bronckhorst dit als een belangrijk aandachtspunt wordt genoemd. Louise: ‘Eenzaamheid komt vaker voor dan dat mensen denken. Het komt voor in een
huwelijk, in groepen, verenigingen, noem maar op. Er kunnen zo op het
oog tien mensen gezellig aan tafel zitten te kletsen. Toch gebeurt het dat
er iemand bijzit die zich eenzaam voelt. Ook op andere gebieden.
Stel er woont een echtpaar bij jou in
de straat. Een paar dat zo zijn eigen
gang gaat, geen contact met de buren,
ze functioneren in de maatschappij
op hun eigen wijze. Dan plotsklaps
overlijdt de partner, waardoor de ander van de één op de andere dag eenzaam is. Na een overlijden van je partner kom je alleen te staan en je redt
het niet om het leven weer zelfstandig
op te pakken. Er worden wel cursussen over rouwverwerking gegeven,
maar dan moet wel de stap gedaan
worden om daaraan deel te nemen.
Eenzaamheid heeft in veel gevallen
ook te maken met acceptatie van in
een bepaald leven terechtkomen. Het
komt ook veel voor bij ouderen die
‘achteraf’ wonen.
Het probleem bij eenzaamheid is dat
men het in familiekring of naaste omgeving vaak niet opmerkt. Mensen
kunnen eenzaamheid camoufleren.
Een ander voorbeeld, kinderen wonen
niet in de buurt, kunnen vanwege de
afstand en een druk gezinsleven niet
al te vaak op bezoek komen. Wanneer
ze op gegeven moment wel een bezoek afleggen dan oogt pa of ma (of
beiden) zeer vrolijk. Ze laten zich van
de zonnige kant zien. Ze willen gewoon niet dat de kinderen merken dat
ze eenzaam zijn. En de kinderen denken dan dat het uitstekend gaat met
hun ouder(s). Eenzame mensen zijn
vaak van buiten vrolijk en van binnen
voelen ze zich alleen’, zo zegt Louise
van Uden. Over eenzaamheid zijn verschillende boeken in omloop. Daarin
wordt eenzaamheid als onplezierig ervaren, gemis aan sociale relaties e.d.
Ongeveer één op de drie Nederlanders

heeft er last van. Louise van Uden: ‘Regelmatig gaan er diverse vrijwilligers
bij eenzame mensen op huisbezoek,
hetzij via de Welfare, via de Ouderenbonden en voor een informatief huisbezoek via Welzijn Ouderen Vorden.
Vrijwilligers van de Zonnebloem die
zich inzetten om thuis wonende mensen met fysieke beperkingen uit hun
isolement te halen. Uit de praktijk
blijkt, dat wanneer vrijwilligers eenzaamheid signaleren er wel hulp
wordt geboden. De ervaring is echter
dat er niet met elkaar wordt overlegd,

waardoor vaak dubbel werk wordt verricht. Natuurlijk is bezoek aan eenzame mensen juist heel fijn, maar niemand werkt vraag- gericht en zijn
niet- vraag gestuurd. Dat eenzame
mensen bezoek ontvangen lost het
probleem niet op. De betreffende
mensen zullen zelf mee moeten werken om uit een isolement van eenzaamheid te komen, anders zal hulp
bieden niet helpen’, zo zegt Louise van
Uden. Zij voegt eraan toe het belangrijk te vinden dat een vrijwilliger de
eenzame persoon begeleid in het zoeken naar de goede weg en helpen over
een bepaalde drempel te komen, een
duwtje in de rug geeft om naar de diverse activiteiten te gaan om vervolgens sociale contacten op te bouwen.
Louise: ‘Overal is informatie te verkrijgen. Er zijn verschillende welzijnsactiviteiten en voorzieningen in Vorden
die aan elkaar gekoppeld moeten worden en verplaatst moeten worden
naar een centraal gelegen ruimte.
Welzijn Ouderen Vorden heeft i.v.m.
met het opzetten van informatief
huisbezoek een sociale kaart gemaakt
met een uitgebreide informatiemap,
die door een vrijwilliger actueel wordt
gehouden. Ook WegWijzer maakt
hiervan gebruik en dit zou ook door
de andere vrijwilligersorganisaties
kunnen. Op verschillende plaatsen in
de regio zie je steeds meer een dienstencentrum komen, die centraal ligt
en waar iedere doelgroep terecht kan.
Het zou belangrijk zijn om ook hier
een dienstencentrum te hebben waar
mensen zich geaccepteerd voelen en
waar iemand zit met een luisterend
oor. Zo’n centrum zou door vrijwilligers bemand kunnen worden, die op
hun beurt weer ondersteund worden
door de gezamenlijke organisaties. Zie
het als een sociale Dagopvang zonder
medische indicatie’, zo ventileert
Louise van Uden. De doelstelling van
de themamiddag op 11 oktober is om
vrijwilligers van verschillende organisaties en uitvoerenden in de zorg, informatie te geven over het omgaan
met de eenzaamheid onder de ouderen en wat er mee te doen wanneer dit
door vrijwilligers gesignaleerd wordt.
Die middag zullen verschillende projectleiders een presentatie over eenzaamheid houden. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat er na deze themamiddag een vervolgtraject komt.

Progranmma thema 'Eenzaamheid'
De themamiddag zal donderdag
11 oktober om 13.30 uur in het
dorpscentrum te Vorden door
wethouder Ab Boers worden geopend. Verder zal het onderzoeksrapport ‘Wat zijn de eenzaamheidscijfers van de gemeente
Bronckhorst en de regio GGD Gelre Ijssel’ besproken worden. Met
als uitgangspunt ‘hoe kunnen wij
hiermee samen aan het werk’.

mee en wat doe je er niet mee. De
aanwezigen kunnen in de pauze
schriftelijke vragen indienen die later op de middag door een forum onder leiding van Gerben Sterringa zullen worden behandeld. Wim Enzerink van de Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst (SSWB) zal aan
het eind van de bijeenkomst de conclusies formuleren en het vervolgtraject bespreken.

Mevrouw C. Timmermans van de
GGD Gelre Yssel zal het presentatiegedeelte voor haar rekening nemen.
Mevrouw E. Kox van GG-Net zal spreken over het onderwerp ‘Hoe is eenzaamheid te herkennen’? De heer G.
Machiels van de Riagg zal spreken
over ‘kwetsbare doelgroepen’. De signalering van achterliggende psychiatrische problematiek. Wat doe je er-

Tussen de verschillende sprekers
door is er een muzikaal optreden
van zangeres José van der Staak. Indien er mensen zijn die geen uitnodiging voor deze themamiddag hebben ontvangen, maar toch wel
gelnteresseerd zijn, dan kunnen zij
zich aanmelden bij Louise van Uden,
coördinatrice van Welzijn Ouderen
Vorden tel. (0575) 55 34 05.

Stratenbowlingtoernooi
Ook dit najaar wordt er weer het
jaarlijkse stratenbowlingtoernooi
georganiseerd in het Dorpshuis te
Drempt. De bowlingbanen van het
Dorpshuis zijn onlangs vervangen
door 2 gloednieuwe discobanen
Het toernooi wordt georganiseerd
voor alle inwoners van de gemeente
Bronckhorst. Een team bestaat uit 6
personen plus een of twee reserves.
Het moeten bewoners/partners zijn

uit een straat. De reserves mogen tijdens het toernooi worden opgegeven ,
maar als je eenmaal bij een team hebt
meegespeeld, kan je niet meer bij een
ander team uit die straat meegooien.
Per persoon worden er 10 beurten gegooid, de punten van de 5 beste spelers worden bij elkaar opgeteld en bepalen de eindscore van het team. Dit
toernooi start op dinsdag 16 oktober
a.s. De halve finale staat gepland voor
14,15,16 november en de finale voor 23

november a.s. Tevens is er weer een
herkansingsweek ingesteld voor de periode van 30 oktober t/m 9 november,
waarieder team eventueel gebruik van
kan maken.
Lijkt het U gezellig om met uw straatgenoten mee te doen?. Aarzel niet en
geef u op bij: Hanny v.d. Toorn, Veldweg 5 te Drempt, telnr. (0313) 476433.
U kunt inschrijven tot en met maandag 15 oktober, maar hoe eerder, hoe
meer keus.

Voorbereiding kika festival
in volle gang
Er wordt momenteel hard gewerkt
om het KIKA Benefiet festival tot
een geslaagd evenement te maken.
Heel veel is er al geregeld, het komt
nu op de details aan. De drijvende
krachten achter dit evenement Ad
Ridderhof, Dieter Bouwens. Marcel
Eugelink en Gerrie Evers zijn momenteel dagelijks met de organisatie bezig.
Bennie Jolink van de achterhoekse
rockformatie Nornaal heeft een promotiespotje ingesproken. Dit spotje is
regelmatig te beluisteren op Radio Ideaal.
JEUGDPROGRAMMA 13 OKTOBER
Vanaf 13.00 wordt het Jeugdprogramma bij Wolbrink geopend. Met een
spetterend programma is er voor de
kinderen van alles te doen. Het hoogte
punt zal de prijsuitreiking van de KIKA kleurplatenactie zijn. Veel basisscholen in de Gemeente Bronckhorst
doen hier aan mee. De middag duurt
tot 17.00 uur. De entree is € 5,00 per
gezin. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de Stichting KIKA.
AVONDPROGRAMMA 13 OKTOBER
Vanaf 20.00 begint het festival in Zaal
Wolbrink. De opening is een "Special
Act" en beloofd een geweldig spektakel te worden. Zorg dat je op tijd bent
om dit niet te missen. Na de opening
zullen de bands MeXX, B.P.M. en Magic
Butterfly gedurende de hele avond
wisselend optreden. Het muzikale
programma is een mix van Rock &
Roll, stevige rock, balads, maar ook
top 100 werk. Voor meer informatie
over de bands kijk op www.kika.
3bands1doel.magicbutterfly.nl
Bennie Jolink is deze avond de spreekstalmeester en zal er voor zorgen dat
alles goed verloopt. Als je beschikt
over voorverkoopkaart doe je mee aan
de verloting van een geweldige Boretti buitenkeuken t.w.v. € 800,00.
SPONSOREN GEZOCHT
Voor dit goede doel zoeken wij sponsoren. stuur een mail naar kika@magicbutterfly.nl en wij nemen contact met
u op.

KIKA FESTIVAL DONATIE?
Maak uw bedrag over op 1274.83.977
bij de Rabobank te Hengelo met vermelding van KIKA Benefietfestival.

EEN DUBBEL GEVOEL
Tijdens de kindermiddag is er de
mogelijkheid het boekje van Ester
Kleinhesselink te kopen. U kunt het
ook bestellen via:
wjrkleinhesselink@orange.nl

ONGEKENDE MEDEWERKING
BEDRIJFSLEVEN
De medewerking van sponsoren voor
het KIKA Benefietfestival is ongekend.
Veel bedrijven en middenstanders heb
geld gestort op de KIKA rekening. Ook
hebben veel bedrijven en middenstanders hun bijdrage in natura gesponsord. Mede door al deze sponsoren is
dit initiatief nu al een groot succes.
Klik op de link en u vindt alle KIKA
sponsoren die aan dit goede doel hun
medewerking geven.

VOORVERKOOP ADRESSEN
ENTREE KAARTEN
De voorverkoop van kaarten voor het
festival loopt enorm goed. Via de website www.kika3bands1doel.magicbutterfly.nl zijn nog kaarten verkrijgbaar.
De kaarten kosten € 10,00 Via de volgende voorverkoopadressen zijn ook
nog kaarten verkrijgbaar: Auto Ridderhof B.V. Molenenk 2 Hengelo (g) Eugelink Zonwering &Kunstoftechniek
Bleekstraat 12 Hengelo(g) SUPER DE
BOER Hengelo(g) Eetcafé de Groes Zelhem WEES ER SNEL BIJ OP = OP en
VOL = VOL 14 OKTOBER SMOKS HANNE OLDTIMER RIT Op zondag 14 oktober is er een open zondag van de Zelhemse winkeliers. Hierbij wordt voor
het 3e jaar in successie de Smoks Hanne Rit georganiseerd. Dit is een tourtocht voor oude auto's, vrachtwagens
en andere gemotoriseerde voertuigen.
Tijdens deze tocht krijgen zieke en gehandicapte kinderen de mogelijkheid
in een oldtimer mee te rijden. De opbrengst van deze tocht gaat eveneens
naar de Stichting KIKA. De muzikale
omlijsting van de Oldtimerrit wordt
verzorgt door de 60's/70's rockband
Magic Butterfly.

Verdwaald met Hazes
in de café "Uenk"

Zaterdag 13 oktober zal "Verdwaald"op de planken staan in bij
café Uenk Vorden. "Verdwaald"
staat garant voor lekkere Engelstalige rock uit de jaren 60, 70 en 80.
De bezetting van Verdwaald bestaat uit Bert Siebelink (zang en sologitaar) en Henk Hulsegge (drum)
beide uit Zutphen en Frank Nijenhuis (basgitaar) en Frank Leferink
(zang en slaggitaar) uit het mooie
Vorden. Het repertoire bestaat o.a.
uit nummers van Neil Young, Status Quo, Golden Earing, Brian Ferry, Rolling Stones en vele anderen.
Begin 2007 speelde Verdwaald in café
De Tol met als special act Andre Hazes
vertolkt door Tonnie Kastermans. Vele

Vordenaren waren hiervan getuige en
de reacties waren overweldigend. Alle
positieve reacties heeft Verdwaald
doen besluiten om in Vorden bij café
Uenk op herhaling te gaan met deze
act. Om ook de voetballiefhebbers op
de wenken te bedienen zal de uitzending Roemenie Nederland op een
groot scherm te zien zijn. In de pauze
zal Verdwaald al vast een voorproefje
geven om vervolgens na de wedstrijd
echt van start te gaan met een stevig
programma. Dat wil en mag je niet
missen, dus de 13de oktober naar café
Uenk aan de Nieuwstad waar de entree gratis zal zijn.
Meer informatie over Verdwaald is te
vinden op www.verdwaald.tk

Infodag op zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 17.00 uur bij
Cosm e t isch I n st it u u t FRAN CI N E -Lichtenvoorde
Graag nodigen wij u uit voor de tweede informatiedag van dit jaar. Wij zullen u graag ontvangen en u uitvoerig informatie geven over ons complete pakket aan lichaams en gezichtsbehandelingen. Op deze open
dag staan alle deuren voor u open. U kunt (mits er plaats is) een van de behandelingen ondergaan of zien
hoe die wordt uitgevoerd. Meldt u dan wel snel aan!!

CHROMOLITE IPL:

De NLite V-laser:

Nu voor iedereen betaalbaar!!!
De NLite V-laser is zeer geschikt voor lifting en versteviging van
gelaat, hals en décolleté en de behandeling van rimpels.

Chromolite is een zeer
geavanceerd apparaat dat
uitstekend geschikt is voor de
behandeling van overbeharing
en diverse huidproblemen. Op
onze open dag worden
demonstraties gegeven van:
ONTHARING EN DE
BEHANDELING VAN ROODHEID,
PIGMENTVLEKKEN EN ACNE.

De eerste niet-huidbeschadigende laser die daadwerkelijk door
COLLAGEENSTIMULATIE
een STRAKKERE HUID en
RIMPELVERMINDERING garandeert.
Deze methode is zeer effectief.

De NLite V-laser is verder uitermate geschikt voor de
behandeling van bloedvaatjes, acnelittekens en actieve acne.
GEEFT GEEN BELEMMERING VOOR UW SOCIALE LEVEN.

T-Away:
Wilt u verlost worden van steelwratjes, ouderdomsvlekken, vetbobbeltjes of ontsierende
adertjes? Vraag informatie over onze
T-Awaymethode. Uiterst effectief!!!

Doorlopende demonstraties van de
producten en behandelingen van

PHILODERM.
HOOG KWALITEITSNIVEAU
EXCLUSIVITEIT
EFFECTIVITEIT

Dermabrasie:
Wij geven u graag alle informatie die u wenst over deze mechanische peeling, waarbij dode huidcellen worden verwijderd m.b.v.
kristallen en die uitstekend kan bijdragen aan de vermindering van
rimpels, littekens en hyperpigmentatie.

Tanden bleken:
Wilt u uw tanden op een milde manier witter laten maken: DAT
KAN! Vraag informatie over de SOURIRE-methode, volgens
De Consumentengids de nr. 1 in Nederland.

Permanente make-up:

Mooie wenkbrauwen, prachtige ogen, mooi omlijnde, strakke
lippen. PERMANENT MOOI voor twee tot vijf jaar en vaak zelfs
nog langer!
Wij beschikken over de wettelijk voorgeschreven GGD -vergunning.

Injectables:

uitsluitend op basis van natuurlijke en
lichaamseigen stoffen.
HCG-kuur: 5 tot 15 kg afvallen in 3 tot 6 weken.

drs. B. Biermans, arts, die in ons instituut de inspuitingen verzorgt, is helaas NIET aanwezig op deze dag.
U kunt een afspraak maken voor 15 of 16 oktober.
AANBIEDING: (alleen voor nieuwe klanten op 15 of 16 oktober): 15 procent korting op de eerste behandeling.

Mesotherapie:
Geeft uw huid een jeugdiger,
steviger en stralender
uiterlijk door Hyaluronzuur,
vitamines en mineralen in de
huid te brengen met de allernieuwste techniek:
ZONDER NAALDEN.

DermaQuest anti-aging: Maak kennis met ons nieuwste
merk in de strijd tegen huidveroudering:

High-tech uit een potje voor een prachtige huid.
TRS-warmtetherapie:

deze weldadige dieptewarmtetherapie zorgt voor een fraaie
figuurcorrectie en vetbranding. Kom en informeer!!!

Laat u zich informeren over en opmaken met de unieke, natuurlijke make-up uit Amerika van
Mineral Evolution (DIERPROEFVRIJ EN 100% BESTAANDE UIT MINERALEN!!!)
Varsseveldseweg 55,
7131 JA Lichtenvoorde
Tel.: 0544 371509
www.francine.nl

Dobbel mee voor kortingen op verkoopproducten
die kunnen oplopen tot

20 procent!!!

Op iedere afspraak die u op 13 oktober maakt (ook telefonisch) krijgt u
15 procent korting (m.u.v. reeds lopende acties en actie arts)
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25-jarig jubileumfeest pastor W. Matti

Bestemming Nederland

De achterhoek op RTL4
Op zaterdagavond 6 oktober en
zondagmorgen 7 oktober is de
Achterhoek op TV. Het programma
'Bestemming Nederland' van RTL4
biedt dan in een klein half uur een
kennismaking met het oostelijke
deel van de streek. De uitzending is
zaterdag om 18.55 uur en zondag
om 9.35 uur. Ook op internet is na
de uitzending (een deel van) het
programma te zien:
www.bestemmingnederland.nl
In de uitzending lopen drie verhaallijnen door elkaar. Mariska van Kolck
gaat met een familie, die logeert bij
Marveld Recreatie in Groenlo, terug in
de tijd van de 80-jarige oorlog in de
streek rond Groenlo.

Zondag 30 september vierde pastor W. Matti zijn 25-jarig jubileum als pastor èn zijn 62e verjaardag in een Eucharistieviering in de stampvolle
Christus Koningkerk in Vorden. Hij heeft deze kerk uitgekozen vanwege
haar centrale ligging in het Parochieverband Graafschap Zutphen, waarvan deel uitmaken: de R.K.-parochies van Joppe, Zutphen, Baak, Vierakker,
Vorden-Kranenburg, Lochem, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Keijenborg, Olburgen en Steenderen. Pastor Matti, links op de foto achter het altaar,
ging als teamleider samen met zijn collega's, F. Hogenelst, E. Wassink en
J. van Kranenburg, verder van links naar rechts op de foto, voor in deze
feestelijke viering.
Pastor Matti zelf hield een gloedvolle
preek over de gerechtigheid. Hij kan
daarover met recht spreken, omdat hij
ruim 10 jaar gewerkt heeft in Bolivia.
Zijn collega Wassink maakte een vergelijking met de eerste missionaris in

de Achterhoek, de H. Ludger(us), die
voor de zware taak stond in zijn eentje
het H. Evangelie te verkondigen. Ook
de werkdruk van het pastoresteam
voor maar liefst 12 parochies is hoog.
In een vlotte collegiale toespraak

zwaaide hij op informele wijze alle lof
toe aan zijn 'baas'. Namens de 12 parochies richtte de vice-voorzitter van de
parochie Vorden-Kranenburg, de heer
J. Harmsen, zich in geestige bewoordingen tot de jubilaris. Beide sprekers
overhandigden de jubilaris vervolgens
enige cadeaus. Direct na afloop feliciteerden de ruim 360 aanwezigen pastor Matti, die overladen werd met materiële en geldelijke giften. De laatste
zal pastor Matti met de opbrengst van
de collecte bestemmen voor de projecten Lopen voor Lima en die van Zuster
Teresa in Bolivia. Onder het genot van
een hapje en een sapje werd de feestelijke bijeenkomst afgesloten.

Wethouder Glasbergen neemt adviezen
voor vrijwilligerswerkbeleid in ontvangst

Stella Gommans gaat met streekbewoner en dialectconsulent Arie Ribbers
op stap en begint op de grens van Nederland en Duitsland. En Eric Bouwman gaat met een stel de omgeving
van Winterswijk verkennen. Ze verplaatsen zich op bijzondere wijze: met
een Vespa-scooter.
KINDERPRET
Dat het oostelijk deel van de Achterhoek ook voor gezinnen met kinderen
zeer de moeite waard is, blijkt wel uit
de beelden. Recreatiecentrum Marveld is het startpunt voor deze uitzending. Vanaf dit camping- en bungalowpark gaat het gezin op avontuur met
behulp van de kinderfietsroute 'Onder
vuur'.
Zij logeren in een van de luxe bungalows en vermaken zich in het subtropische zwembad op het complex. Ze
ontdekken het roemrijke verleden van
de stad Groenlo, in het stadsmuseum
en in de omgeving.
De kinderen kegelen soldaten om bij
museumboerderij Erve Kots en zijn getuige van een schermutseling tussen
de Staatse troepen en de Spanjaarden
anno 1627. Ook wordt een bezoek gebracht aan binnen- en buitenspeelpa-

radijs Binnepret in Lievelde. Heerlijk
voor kinderen om te ravotten. Liefst
1500 m2, vol met speeltoestellen,
spookhuis, rodelbaan en kinderdisco.
En ook buiten is er volop speelplezier:
scheuren in een sportwagen, de boerenspeurtocht noem maar op.

ONVERWACHT
Arie laat Stella de bijzondere en onverwachte plekjes zien en vertelt haar de
bijbehorende anekdotes. Zo bezoeken
zij o.a. het grensstadje Dinxperlo met
de Heelweg als grens, het kleinste
kerkje van Nederland de Rietstap, boekenstad Bredevoort en Museum Markt
12 in Aalten.

Het museum vertelt de verhalen van
gewone mensen in een ongewone tijd,
namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Markt 12 werden tijdens de
oorlog op de zolder onderduikers ondergebracht, terwijl de begane grond
diende als commandopost van de
Duitse bezetter.

RELAXED
Eric verrast Tom en Maron die ook op
Marveld bivakkeren op een relaxed
dagje uit. 's Morgens verplaatsen ze
zich op gehuurde Vespa's op verzoek
van Tom en 's middags op één paardenkracht op verzoek van Maron.

Ze bezoeken de Winterswijkse weekmarkt, drinken een glas vers getapte
melk bij de Melk-drive en wandelen
over het vlonderpad door het Korenburgerveen. Daarna is het goed toeven
bij Wijndomein Besselinkschans in
Lievelde, waar ze proeven van de Achterhoekse wijnen en genieten van het
uitzicht over de wijngaarden.

SPONSORING
Het programma is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Gelderland, Marveld Recreatie,
de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en
Winterswijk, wijndomein Besselinkschans, Binnenpret, Motorette en het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme.

'Pas geboren: niet storen'

Ook Yunio vraagt aandacht
voor borstvoeding
In de Wereld Borstvoeding Week
van 1 t/m 5 oktober 2007, vraagt Yunio extra aandacht voor borstvoeding. Het thema van de Wereld
Borstvoeding Week is dit jaar ‘pasgeboren: niet storen’.
BORSTVOEDING,
DE BESTE START!
Yunio wil ouders graag de ruimte geven voor borstvoeding. Het thema van
2007 geeft het belang van het eerste
contact aan tussen moeder en kind.

Herman Vrielink (rechts) van het adviesteam overhandigt de notitie aan wethouder Peter Glasbergen.
Een adviesteam heeft de kansen en knelpunten van het Bronckhorster
vrijwilligerswerkbeleid in beeld gebracht en een aantal aanbevelingen geformuleerd. Afgelopen donderdag werd in het gemeentehuis deze adviezen door Herman Vrielink, afgevaardigde van het adviesteam, overhandigd aan wethouder Peter Glasbergen.

Vrijwilligers vormen met hun werk
voor de sportvereniging of maatschappelijke organisatie de smeerolie waar
een deel van onze maatschappij op
draait. De gemeente Bronckhorst
hecht dan ook veel belang aan het goede werk dat vrijwilligers verrichten.
De gemeente is bezig om een vrijwilligerswerkbeleid te ontwikkelen. FNV
Vrouwenbond en Enzovoort zijn een
project gestart om burgerparticipatie
vorm te geven. Omdat deze twee thema's goed bij elkaar aansluiten, hebben zij de handen ineen geslagen. Per
voormalige gemeente is in Bronckhorst een adviesteam opgericht met
één persoon die met vrijwilligerswerkbeleid een binding heeft. Dit advies-

team heeft in een aantal vergaderingen en een vrijwilligerswerkavond op
7 juni jl. de kansen en knelpunten van
het Bronckhorster vrijwilligerswerkbeleid in beeld gebracht. Het adviesteam heeft nu een aantal aanbevelingen geformuleerd. In het adviesteam
Bronckhorst zitten: mevr. Bessem,
mevr. Eggens, mevr. Hammecher, dhr.
Verstegen, dhr. Vrielink, dhr. Wenneke
en mevr. van Zadelhoff. De adviezen
neemt de gemeente mee bij het opstellen van haar vrijwilligerswerkbeleid.
In de notitie van het adviesteam zijn
veertien aanbevelingen opgenomen.
Woordvoeder Herman Vrielink van
het adviesteam: “We vinden het in ieder geval erg belangrijk, dat de ge-

meente aandacht heeft voor het vrijwilligersbeleid”, zegt hij vooraf. Vrielink somt een aantal aanbevelingen
op, zoals een terugkerende rubriek
waarbij een vrijwilliger in het zonnetje wordt gezet. Eén contactpersoon
binnen de gemeente waar vrijwilligersorganisaties terecht kunnen. Een
vrijwilligerscentrale waar vraag en
antwoord gecentraliseerd wordt en
waar een ruildienst opgezet kan worden, zijn enkele voorbeelden van de
veertien aanbevelingen.
Wethouder Glasbergen bedankte de
leden van het adviesteam voor de tijd
en energie die erin is gestopt. “Eind dit
jaar wordt door b en w het vrijwilligersbeleid vastgesteld. “Het lijkt mij
goed dat het adviesteam daar zijn oog
over laat gaan. Ik hoop dat jullie die
uitnodiging accepteren. Daarna wordt
het voorgelegd aan de raad”, aldus de
wethouder.

Met de slogan ‘pasgeboren: niet storen’ wordt duidelijk gemaakt dat de
baby tijd moet krijgen om bij te komen van de geboorte, ongestoord,
bloot tegen moeders huid, afgedroogd
en warm toegedekt.
Rust is nodig als moeder, vader en baby elkaar voor het eerst ontmoeten. De
pasgeboren baby zal na een poosje de
oogjes open doen, kijken en bewegen,
kruipen, even rusten, de borst ontdekken, zoeken en happen en ten slotte
zuigen en in slaap vallen. Geef dit proces de ruimte.
Yunio biedt kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en heeft peuterspeelzalen. Medewerkers van Yunio
zien het belang van deze slogan in.
Met name medewerkers van Yunio
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
weten hoe belangrijk het maken van
het eerste contact is voor de ouders en
de baby. Het streven is dan ook, om de
baby direct na de geboorte deze ruimte al te geven.

En de baby voor de eerste keer te laten
drinken bij de moeder.

EENZELFDE THEMA
WERELDWIJD
Ieder jaar wordt er door de WHO en
UNICEF een thema gelntroduceerd
voor de wereldwijde borstvoeding
week. De thema’s zijn voor de hele wereld gelijk. Door deze borstvoeding
week krijgt het belang van borstvoeding voor een optimale groei en ontwikkeling van kinderen extra aandacht. Het geven van borstvoeding is de
meest natuurlijke, intieme en gezonde
manier van voeden van een kind.

BELANG GOEDE BEGELEIDING
Door goede voorlichting en begeleiding door de zorgverleners in de
zwangerschap, kraamperiode en de
periode daarna is de kans van slagen
van de borstvoeding groter. Deze goede begeleiding kan de duur van de
borstvoedingsperiode verlengen.

Vanuit gezondheidsoogpunt wordt geadviseerd om tot de leeftijd van zes
maanden uitsluitend borstvoeding te
geven. Daarna zolang moeder en kind
dit prettig vinden.

Het doel van Yunio is om het aantal
kinderen dat borstvoeding krijgt te
vergroten en de duur van de borstvoedingsperiode te verlengen, met respect voor individuele keuzes van de
klanten.

Voor meer informatie over borstvoeding kan men contact opnemen
met Yunio, tel. (0900) 98 64.
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Toneelgroep oogst veel bijval van publiek

Kom en bewonder!

Dick Menkhorst nieuwe schutterskoning Veldhoek De unieke State of Art collection Porsches
werd Dick Menkhorst tot schutterskoning van Veldhoek 2007 uitgeroepen.
Het vogelgooien voor vrouwen werd
gewonnen door Lineke Klein Selle.
Aansluitend vonden de diverse volksen kinderspelen in de feesttent plaats.
Zaterdagavond werd het feest afgesloten met een daverend ‘bal’ met muzikale medewerking van dansorkest Kaliber. Vrijdagmorgen startte het
school- en volksfeest voor de kinderen
van de basisschool en peuterspeelzaal
al met gratis zweven in de zweefmolen. ’s Middags vermaakten kinderen
van de basisschool zich met een spellencircuit die op de Kapelweg in de
kern van Veldhoek plaatsvond.

Nina Scheffer behaalde in een creatie van Pipi Langkous een 2 plaats in de (kinder)optocht.
Begon de tweede feestdag van het jaarlijkse school- en volksfeest in buurtschap Veldhoek zaterdagmorgen nog relatief droog. ’s Middags veranderde het feestterrein achter basisschool Veldhoek in één groot drassige
modderige locatie. Noodgedwongen moesten alle kinder- en volksspelen,
behoudens de schietwedstrijden, door de regen verplaatst worden naar de
feesttent. De afsluitende kruiwagenrace kon geen doorgang vinden.
De (kinder)optocht kende dit jaar diverse grote wagens. De optocht ging zaterdagmorgen vanaf sportcomplex Veldhoek via de Schapendijk en Loakendijk
richting het feestterrein achter de basisschool aan de Kapersweg. Diverse families hadden collectief de handen
met hun kinderen voor de optocht uit
de mouwen gestoken. Het slechte zomerweer van 2007 vormde een gewild
thema. Maar ook de Zwarte Cross ontbrak niet: ‘Zwarte Cross ok veur (blanken), blagen’ was een leuk uitgewerkt
thema. Muziekvereniging Sophia’s
Lust uit Ruurlo ging voorop in de stoet.
In de categorie groepen wonnen Lisa
en Roy Schoppers met hun creatie als
Ot en Sien de optocht. De jury vond Elise Dimmendaal als Haremdame de
mooiste creatie in de categorie enkelingen. In de categorie gemotoriseerd
wonnen de Veldhoekse voetbaltalenten Bart van der Burg, Robbin Meulenveld, Rens en Leco Bouwmeester, Thibeau Weenk en Marnix Menkhorst
met hun creatie ‘De Talenten’ de optocht. In de kern van de Ruurlose/Hengelose buurtschap waren dit jaar de
straten en huizen voor het eerst versierd. Voorzitter Lammert Korten van
het school- en volksfeestbestuur liet zaterdagmorgen tijdens de officiële opening weten dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Berkelland ten aller tijde welkom is in
de buurtschap, maar dat men hen dit
jaar bewust niet had uitgenodigd om
het feest officieel te openen. Korten:

,,Volgens een deel van de buurtbewoners voegt de traditionele aanwezigheid van het college niet echt iets toe
aan het feest. Volgend jaar zullen we ze
naar alle waarschijnlijkheid wel weer
uitnodigen. Verschillende buurtgenoten stellen dat toch op prijs.” Nu mocht
zaterdag de ‘burgemeester van Veldhoek’ Mark Schoppers het openingsschot bij het vogelschieten verrichten.
VOLLE TENT
Mark Schoppers speelde vrijdagavond
namelijk de hoofdrol van ‘burgemeester Titus’ in het blijspel ‘Een baby om
te stelen’. Toneelgroep Veldhoek oogstte onder leiding van regisseuse Ingrid
Sieverink voor een volle tent veel bijval
van het publiek. De toneelgroep bestond naast Mark Schoppers uit Janet
Zonnenberg (Edith, zijn echtgenote),
Nelly Klein Selle (ma, de moeder van
Titus), Ria Ankersmit (Attie, secretaresse van de burgemeester), Wim Eggink
(Berend, werkzaam als straatveger), Ronald Lusink (Koert, beroepslandloper),
Jans Huttinga (Bos, hoofd van de politie) en Monique Klein Selle (Stien, de
buurvrouw). Toneelhulp was Mina
Schepers, souffleur Alice Bloemendal
en de grime werd verzorgd door Ans
Reindsen en Anja Luyendijk. Na afloop
speelde de Veldhoekse band Real Time
Showband een thuiswedstrijd. Zij zorgden voor een spetterende afsluitende
dansavond. Bijna honderd schutters
beproefden zaterdag hun schietkunst
op de houten vogel. Na 269 schoten

UITSLAGEN
Vogelschieten: 1. Romp: Dick Menkhorst (schutterskoning); 2. Kop: Gert
Reerink; 3. Linkervleugel: Tony Wolsheimer; 4. Rechtervleugel: Randy Nijhof; 5. Staart: Mark Menkhorst. Vogelgooien: Romp: Lineke Klein Selle; 2.
Kop: Monique Klein Selle; 3. Rechtervleugel: Chantal Lusink; 4. Linkervleugel: Ria Ankersmit; 5. Staart: Gerrie
Visschers. Klepelschieten: 1. Joost
Bouwmeester; 2. Martin Bouwmeester; 3. Henk te Winkel; 4. Sanne Jolink;
5. Martin Scheffer. Schijfschieten: 1.
Jan Visschers; 2. Joost Bouwmeester; 3.
Henk Wentink; 4. Jan Visschers; 5.
Joost Bouwmeester. Kegelen: 1. Edwin
Klein Selle; 2. Nick Groot Wassink; 3.
Derk Jan Meulenveld; 4. Henk Menkhorst; 5. Frida Menkhorst. WC borstel
gooien: 1. Gerjo ten Arve; 2. Nellie
Klein Selle; 3. Gerwin Amtink; 4. Anja
Bluemink; 5. Derk Jan Meulenveld.
Bierpul schuiven: 1. Nick Groot Wasssink; 2. Nellie Klein Selle; 3. Johan
Klein Bluemink; 4. Henk Menkhorst;
5. Robert Groot Wassink. Stoelendans:
1. Miep Koers; 2. Rikie Nijhof; 3. Nick
Groot Wassink; 4. Henk Meulenveld; 5.
Erwin Sieverink. Kinderoptocht: Groepen: 1. Ot en Sien: Lisanne en Roy
Schoppers; 2. Rupsen en bestrijder:
Anne en Bouwe Wossink en Orry
Mombarg; 3. Boze wolk: Nienke, Kitty
en Wilco Enzerink. Individuele: 1. Haremdame: Elise Dimmendaal; 2. Pipi
Langkous: Nina Scheffer; 3. Sponge
Bob: Rob Bouwmeester. Gemotoriseerd: 1. De talenten: Bart van der
Burg, Robbin Meulenveld, Rens Bouwmeester, Leco Bouwmeester, Thibeau
Weenk en Marnix Menkhorst; 2.
Doornroosje: Mariska, Tom en Kevin
Bretveld, Timo en Daan Dijkman, Joey
van Brakel, Lynn en Jelle Giesen en
Dave Hakfoort. 3. Zwarte Cross ok veur
blagen: Karlijn Bluemink, Fiona, Esmese, Valetin en Noraly Dimmendaal
en Thimo en Iris Peters. Kinderspelen:
Groep 1 en 2: 1. Tom Bretveld; 2. Rens
Bouwmeester; 3. Leco Bouwmeester.
Groep 3, 4 en 5: 1. Robbin Meulenveld;
2. Joey van Brakel; 3. Kevin Bretveld.
Groep 6, 7 en 8: 1. Lisanne Hofman; 2.
Maaike Hofman; 3. Bouwe Wossink.

Bij de beltkorenmolen "Hermien" te Harreveld staat zaterdag a.s. deze
zeer bijzondere collectie van het beroemde sportwagenmerk ter bezichtiging.
Alle generaties van Porsche zijn vertegenwoordigd. De entree is vrij. Wel
wordt er gerekend op een gift ad minimaal € 2,00 ten behoeve van de restauratie van de molen. Meer is natuurlijk
heel welkom. De "invaart" van de molen is dringend aan restauratie toe.

Dat is feitelijk de toegang voor laden
en lossen van meel en graan. Zondag
jl. werd eveneens ten behoeve van de
molen een benefietconcert aangeboden door de Harmonie St. Agatha en
het Varssevelds Mannenkoor. Voor
meer informatie zie het contactje.

Zinvol ouder worden
'Wat is zinvol ouder worden en hoe
doe je dat'?, is het thema van een
bijeenkomst op dinsdag 9 oktober
2007 in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst. De mantelzorgsalon
is gevestigd in Partycentrum Langeler in Hengelo G.
Als je ouder wordt kan je leven ingrijpend veranderen. De kinderen zijn het
huis uit, je werkt niet meer, er zijn lichamelijke problemen en zo meer.
Drs Marijke Kuyper, schrijfster van het
boek 'Zinvol ouder worden', houdt deze middag een lezing over dit onderwerp. Zij beantwoordt daarbij vragen
als “Hoe kan ik deze levensfase zo zinvol en prettig mogelijk invullen? Daar-

bij komt ook geestelijke verrijking aan
de orde en individuele zingeving.

Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. De middag is gratis
toegankelijk. De mantelzorgsalon is
een ontmoetingplek voor mantelzorgers van alle leeftijden. Mensen die
voor iemand uit hun omgeving zorgen die chronisch ziek, gehandicapt of
hulpbehoevend is. De mantelzorgsalon is gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo
Gld. en is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland.

Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl

Cursus
geWOONKUNST:
"Hoe richt ik mijn huis in?"
Op 10 en 11 oktober a.s. start
Lenie Suter in Atelier geWOONKUNST in Vorden de cursus "Hoe
richt ik mijn huis in?". Graag
thuiskomen en plezier beleven
aan wonen zijn in het kort de
doelen die Suter met haar cursus wil realiseren. Volgens haar
ervaren we "thuis" als steeds belangrijker als tegenwicht voor
de hectiek buiten de deur. Door
de combinatie van wonen en
kunst wil zij hele persoonlijke
interieurs creëren.
De passie voor wonen, architectuur
en kunst heeft Suter altijd gehad.
Ze heeft acht jaar bij Polman Interieurs in Vorden gewerkt, een uniek
bedrijf, waar ze heel veel ervaring
en kennis heeft opgedaan. Sinds
2005 werkt Suter als freelance interieurontwerper, waarbij ze vooral
Voetbaltalent alom in Veldhoek. Volgens Jans Huttinga van school Veldhoek speelt FC Veldhoek over enkele jaren 'Champions'.

voor particulieren interieurs ontwerpt. "Tijdens de cursus leert u
veel over verschillende meubelstijlen en het gebruik van ruimte, materialen, kleur, licht, kunst en decoraties. Ook krijgt u de gelegenheid
een eerste aanzet te maken voor
een nieuw inrichtingsplan van uw
eigen huis. U leert kijken naar de
mogelijkheden van uw huis en ontdekt, hoe u een smaakvolle en functionele ruimte creëert."
De cursus bestaat uit 7 woensdagochtenden van 10.00 - 12.00 uur of
7 donderdagavonden van 19.30 21.30 uur en wordt gehouden in
Atelier geWOONKUNST aan de
Nieuwstad 8 in Vorden.
Meer informatie vindt u op de site
www.gewoonkunst.nl of via telefoonnummer (0575) 55 32 23.
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Concours hippique ponyclub Hengelo zeer geslaagd

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Radio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd. Op maandag 8 oktober zullen er enkele gedichten
voorgedragen worden door mevrouw Gerrie Bossenbroek uit Hengelo.
De heer H.G. Dijkman uit Vorden zal
op 15 oktober een overdenking hou-

den. Voor maandag 22 oktober is mevrouw Faber uit Doetinchem uitgenodigd om aan het programma mee te
werken.

Het programma 'De Muzikale Ontmoeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30
uur kunnen muzikale verzoekjes voor
het programma worden aangevraagd
via tel. (0314) 62 40 02.

Techniekdag Bronckhorst
13 oktober
De promotiedag voor technische
opleidingen en beroepen, de Techniekdag, zal op zaterdag 13 oktober a.s. plaatsvinden. Het evenement wordt gehouden in de hallen
en op het buitenterrein van Bouwcenter HCI in Hengelo (gld) tussen
10.00 en 16.00 uur.

Zondag 23 september vond het door de Ponyclub Hengelo georganiseerde
Concours Hippique plaats. Dit Concours wordt ieder jaar georganiseerd
voor ruiters en amazones tot 18 jaar. Dit jaar streden zo'n 250 deelnemers
op de onderdelen dressuur en springen om de prijzen.
Vele belangstellenden waren naar de
Hietmaat in Hengelo gekomen om
van de wedstrijden te genieten. En er
was ook veel te zien; van zeer jonge
meisjes die op hun kleine pony hun
debuut maakten in het wedstrijdrijden tot amazones die een dressuurproef op het hoogste niveau reden.
Het springen is altijd weer spectaculair om te zien en als de ruiters dan in
de barrage ook nog eens in zo kort mogelijke tijd het parcours rond moeten
zien te komen, vliegen de kluiten aarde de bezoekers soms letterlijk om de
oren!
Het prachtige weer droeg ook zeker bij
aan het slagen van de dag. Na de spanning van het rijden van een proef was
het heerlijk voor de ruiters om lekker
in het zonnetje bij te komen, onder
het genot van een hapje en een drankje. Dit, en de vlekkeloze organisatie
van het geheel, maakte het tot een bijzonder gezellige dag. Dat één en an-

der zo goed georganiseerd was, is te
danken aan een team van vrijwilligers, die zich hiervoor ieder jaar weer
inzet. Ponyclub Hengelo is een relatief
kleine vereniging en om dan een zo
groot opgezet concours gestalte te geven, is niet altijd gemakkelijk.
Gelukkig zijn er veel ouders en oudleden die de club een warm hart toedragen en die het geen punt vinden
om een bijdrage te leveren.

Vorig jaar tilde een jeugdig drietal uit
Hengelo spontaan een groot feest van
de grond aan de Zelhemseweg in Hengelo. Ruim achthonderd mensen genoten tijdens een zwoele zomeravond
van Hollandse meezingers van diverse
artiesten. Reden voor een spontane
herhaling: op zaterdag 1 september
vond de tweede editie van het Hengelsfeest plaats. dit maal met optredens van onder meer Stef Ekkel, The
Heinoos en Kas Bendjen. Organisator
Jan Willem Harmsen: "We hebben bewust gekozen voor deze artiesten om-

dat ze een hoop plezier en gezelligheid kunnen maken. De stemming zat
er gelijk goed in en iedereen had zichtbaar en hoorbaar zin in een feestje. Alles is goed verlopen, we hebben geen
narigheid meegemaakt gelukkig. Voor
ons betekent het dat de opzet van het
evenement zo goed is. Dit dankzij alle
medewerkers en sponsors overigens.
We hebben met z'n allen duizend man
een gezellige avond bezorgt. Dat is een
geweldige ervaring voor ons als organisatie. Wat ons betreft doen we dit
volgend jaar opnieuw. Echt veel groter
hoeft het Hengelsfeest denk ik niet te
worden, het moet voor ons wel overzichtelijk én ook gezellig blijven. Maar
we sluiten niet uit dat er in de toekomst nog een extra feestdag bij
komt."Op www.hengelsfeest.nl is de
feestavond kleurrijk in beeld gebracht
in diverse fotoalbums.

Dag van de Ouderen
Sinds 1998 organiseren zeven organisaties te weten ANBO, Welfare,
U.V.V., K.B.O. (Hengelo/Keijenborg),
Zonnebloem (Hengengelo/Keijenborg) allen werkend op vrijwillige
basis ten behoeve van zieken, gehandicapten en ouderen de 'Dag
van de Ouderen'.
Zo ook zal er dit jaar weer een middag
georganiseerd worden en wel op zaterdag 13 oktober in party-centrum Lan-

Kortom, Ponyclub Hengelo beleefde
een bijzonder geslaagd Concours Hippique.

En dat dit toch niet altijd even gemakkelijk is, bleek wel uit de zweetdruppels die op de voorhoofden van de
mannen parelden die de springhindernissen telkens op een andere hoogte moesten instellen. “Ik durf niet op
te tellen hoeveel kilo ik vandaag getild
moet hebben”, zei één van deze mannen na afloop van het concours,
“maar mijn armen voelen beslist een
halve meter langer dan anders”. Ook
de talrijke sponsoren hebben door
hun steun meegeholpen het evene-

Hengelsfeest trekt ruim duizend bezoekers
Het Hengelsfeest is wederom geslaagd: het was volgens de organisatie een bijzonder gezellige
avond. De tent was 1 september
goed gevuld: er kwamen duizend
feestvierders af op de tweede editie
van het Hengelsfeest.

ment tot een succes te maken; zo leverden enkele van hen schitterende
hindernissen voor het springen. Deze
hindernissen waren veelal zo mooi
vormgegeven dat zij het parcours beslist een professionele uitstraling gaven. Ook de fleurige bloembakken, die
één van de vrijwilligers ieder jaar speciaal voor dit doel opkweekt, werkten
hieraan mee.

Op de Techniekdag, die gratis te bezoeken is, kunnen jongeren van 10 tot 14
jaar zien en ervaren hoe leuk techniek
is. Scholen en bedrijven presenteren
doe-activiteiten, zodat de bezoekers
spelenderwijs kennismaken met techniek. Jongeren kunnen, onder begeleiding, met diverse apparaten en instrumenten werken en aan de slag met
timmeren, schilderen, metselen, solderen, lassen en nog veel meer.
De Techniekdag moet er voor zorgen
dat jongeren vroegtijdig in aanraking
komen met techniek, om zo het imago van technische beroepen en opleidingen te verbeteren. De bedoeling is
dat er uiteindelijk meer personen instromen in de technische beroepen.

geler. Deze middag is toegankelijk
voor alle 65 plussers uit de voormalige
gemeente Hengelo/Keijenborg.
Ook zij die lichamelijke beperkingen
hebben maar nog geen 65 jaar zijn
van harte welkom. De organisatie
hoopt evenals voorgaande jaren weer
veel bezoekers te mogen begroeten.
Het zal zeker een gezellige middag
worden met tot besluit een heerlijke
stamppot maaltijd. Tot ziens op zaterdag 13 oktober.

Ook is het van belang ouders te laten
ervaren dat techniek toekomst heeft.
De technische sector biedt volop kansen en mogelijkheden op een goedbetaalde baan.
In de projectgroep die de Techniekdag
organiseert zitten de onderwijsinstellingen Graafschap College, Metzo College, Jan Ligthartschool, 't Beeckland
en OBD Bouwopleidingen en het ROI.
Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd
door de Industri_le Kring Bronckhorst, de Bedrijvenkring Bronckhorst
en de Industri_le Kring Zelhem. Ook
gastheer Bouwcenter HCI is vertegenwoordigd in de werkgroep.
De opening van de dag zal worden gedaan door Gerard Mantel van Bouwcenter HCI en de wethouders Boers,
Baars en Nas van de gemeente Bronckhorst. Het initiatief 'Techniekdag'
komt van het Platform Onderwijs &
Arbeidsmarkt Achterhoek en werkgeversorganisatie VNO-NCW Achterhoek.
Kijk voor meer informatie op:
www.techniekdag.nl
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Het was een mooien warmen zomerdag .. in september.!! Dat kinderliedjen spult biej Riek deur ’t
heuft. Ze zet de fietsen weg in de
oprit naor Kasteel Hackfort in Vorden. Maor merakels, wat een hoop
volk kwam hier op af. Het liekt ja
wel een muziekfestival. Ze praot
dan ok oaver duuzenden bezoekers.
Maor gelukkig neet zovulle lawaai
hier op dit Hackfort festival. Lawaai
daor holt ze neet zo van. Dit is rustig volk. Vulle olders met kinders.
Trouwens ok brekhaftig volk met
een schoefkarre. Zo’n modern apperaat veur olde leu dee neet zo
vlot mear ter been bunt. De watermulle dreit en wie dat wil kan zelf
kieken, het trepken op en hogerop
in de mulle. Um te zeen hoe of het
warkt. Riek en Hendrik, ze weet wel
ho dat geet. Trouwens d’r bunt al
een antal antieke mulders in Vorden Twee draaiende wieken in ’t
dorp zelf en dan in Linde en zo as
hier biej Kasteel Hackfort de watermulle. Toch zol het neet best wezzen wanneer de eigen bakkers hier
al onze broodmeal mosten halen
.in Bronckhorst . Want het schut
neet op met zukke maalderieje. Dat
is trouwens met alle andere zaken
net zo . In de grote wei van het kasteel is vulle wark uut grootmooders
tied. En dat is no wear mooi. Vandaor dat er duuzenden op af komt.
Met hun kindre te zeen ho ze dat
vrogger deden. En sier spul allerhande klungel dinge wor at een

mense gin brood van bakken kan.
De kindre kunt ne naomaak sik
melken en biejen bekieken die
honing maakt. Ze kunt zik de toekomst laoten veurspellen deur een
paar jonge knechtjes van Petra, de
baas van de Piepo woonwagen.
Gerie de grote Vordense Troebadoer
vertelt onwies mooie verhalen.
Ne grote wei met allerhande, meest
zaken uut het verleden. Hendrik
tegen Riek: ”Wie waren in Oost
Europa, in de nieje landen die no
tot het grote Europa beheurt en
daor kan iej nog in de hedendaagse
warkelijkheid zien wat ze hier no
een betjen nao aapt. En dan is dat
prachtig. Toeristen wilt graag zeen
wat old en kneuterig is dan is het
wear mooi. Ok zukke antieke boerde riejkes, hier in Hackfort van
Natuur Monumenten, met ne deure
zo laag van ingang dai zowat op de
kneene mot. Flink bukken umme
de kop neet te stoten. Dat is antiek
en wear mooi. Moderne strakke
boeren schuurn en gebouwen en
de nieuwste warktuugen? Die bunt
neet interessant veur dit publiek.
Ze zeukt graag naor old gammel
spul wat zowat in mekare vult en
een paar olde leu in ’n hof die nog
het olde wark doot. Toch wilt wie
geen van allen terugge naor die
‘goeie olde tied’. Wie weet vuls te
good dat wie vrogger as kindre vulle dom wark deden waor wie no gin
zin mear in hebt. Met mekaar kiekt
ze ho twee pearde, nat bezweet,

een boom deur de wei trekt. De bedoeling, net as vrogger, boomstammen met pearde op ne’n olden
boern wagen trekken. Ja dat weet
Hendrik nog. Datte met zien va as
klein jungsken, mee ging naor ’t
bos in de winterdag, umme holt te
kopen en later in de winter op ’n
snee met ’t peert en wagen en een
vracht holt op huus an. Ze bekiekt
zik samen zonne zorgboerderieje.
Er achter een groten groententuin.
Dat is prachtig wanneer de gemeenschap maor betaald. Trouwens biej het kasteel zelf ok een
uutgebreide greunte tuin. Maor dat
zuut er armetierig uut. Neet genog
goeien vetten koemest gehad?
Trouwens ze ziet ok een hele riege
greune brievenbussen. Hier woont
een heel antal mensen op en rond
het kasteel. Die zult dan ok die tuin
wel onderhollen? Hendrik hef zik
laoten vertellen dat ze een beste
hoge huur mot betalen an Natuur
Monumenten die eigenaar is. Het
zal wel een hele eer wezzen wanneer
iej meugt wonen op zon antiek
landgoed. Het liekt Riek niks. Weinig licht onder die hoge beume en
het zal wel wat hokkerig wezzen
binnen. Ze hef niks van dat antieke
geveul. Denkelijk een groot antal
beperkingen. Het mot natuurlijk
alles in stijl blieven. Rieka zit liever
in ’t dorp in een huurhuus. Ieder
diertjen zien pleziertjen.
De Baron van Bronckhorst
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Een greep uit
onze voorraad
Herwers Occasions

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 6
oktober
Disco met

Tot € 5.000

D.J.
Martijn

voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Van spanningsklachten
oplossen tot tarotlegging
en spirituele vragen. Actie
tot 15 okt. intakegesprek
gratis. Tel. 0314 - 640769.

€ 8.950,00

Nissan, Primera 1.8 Sport Plus
5drs, ACC, Rood, Mar-01, 130.500 km

€ 9.995,00

€ 10.000 tot € 15.000

Nissan, Micra 1.0 Si
3drs, Rood, Jun-98, 65.000 km

€ 4.950,00

BMW, 316i Coupe NIEUWSTAAT
2drs, Grijs, Oct-93, 108.000 km

€ 5.950,00

Citroên, C2 1.6i 16V VTR Sensodrive (verwacht)
3drs, ACC, Zwart, Jan-04, 50.000 km
€ 12.950,00

Nissan, Almera 1.4 Pulsar
3drs, AC, Grijs, Jun-98, 161.995 km

€ 4.495,00

Daewoo, Leganza 2.0 16V
4drs, AC, Groen, Dec-01, 70.000 km

€ 5.950,00

Nissan, Micra 1.4 Tekna
3drs, blauw, May-05, 15.594 km

€ 12.950,00

Nissan, Almera 1.6 GX Plus
4drs, AC, Rood, Jan-96, 192.011 km

€ 2.995,00

Ford, Fiesta 1.3 Style
3drs, Blauw, Mar-04, 28.141 km

€ 8.995,00

Nissan, Maxima QX 2.0 V6
4drs, ACC, Groen, Mei-00, 148.685 km

€ 11.950,00

Nissan, Almera 1.4 GX
4drs, AC, Blauw, Oct-97, 151.897 km

€ 3.950,00

Kia, Mentor 1.6 LS
4drs, AC, Groen, Dec-02, 39.288 km

€ 8.950,00

Nissan, Tino 1.8 Luxury
5drs, AC, blauw, Jun-01, 55.000 km

€ 11.500,00

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Nissan, Primera 1.6 LX
4drs, AC, Rood, Mei-94, 148.388 km

€ 2.750,00

Peugeot, 206 1.4 Gentry
5drs, AC, Grijs, Jun-02, 44.000 km

€ 9.950,00

Nissan, Tino 1.8 Luxury
5drs, AC, blauw, Oct-02, 95.103 km

€ 12.950,00

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

Ford, Escort 1.8 16v Business Edition
3drs, Zwart, Jan-98, 107.812 km

€ 3.950,00

V.W., Polo 1.4
44KW, SW, Grijs, Jan-01, 93.500 km

€ 9.800,00

Renault, Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, Zilver, Feb-02, 71.421 km

€ 13.950,00

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit,

Mitsubishi, Carisma 1.6 GL
5drs, Rood, Jan-97, 99.250 km

€ 4.500,00

Mitsubishi, Space Star 1.3 Diamond
MPV, AC, Groen, Oct-01, 82.000 km

€ 9.250,00

Renault, Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, Zilver, Mar-02, 75.492 km

€ 13.950,00

Opel, Astra 1.6 Fresh
SW, AC, Rood, Jan-98, 149.000 km

€ 3.950,00

Renault, Clio 1.2 Authentique Basis
3drs, Groen, Jan-03, 33.000 km

€ 9.500,00

Renault, Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, ACC, groen, Nov-02, 97.976 km

€ 13.450,00

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

Renault, 19 1.8 RT
5drs, Rood, Jan-93, 167.000 km

€ 2.950,00

Renault, Scenic 1.6 16V Kaleido
MPV, AC, Blauw, Apr-99, 134.000 km

€ 6.950,00

Toyota, Avensis 1.8 VVT-i Sol Automaat
4drs, ACC, zilver, Nov-00, 100.800 km
€ 10.500,00

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

Subaru, Impreza 1.8 GL Plus AWD
5drs, AC, Groen, Jan-95, 158.000 km

€ 4.950,00

Renault, Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, Grijs, Mar-01, 109.000 km

€ 9.700,00

Mazda, MX5 1.6 i
2drs, Zilver, Aug-98, 122.800 km

€ 10.950,00

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

€ 5.000 tot € 10.000

betaalbare prijzen.

€ 9.995,00

Mazda, 2 Premiere 1.4
5drs, AC, blauw, Oct-03, 53.364 km

€ 12.950,00

Nissan, Micra 1.0 Clair
3drs, Zwart, Dec-02, 25.850 km

€ 7.950,00

Nissan, Almera 1.6 Pulsar Comfort
4drs, AC, Grijs, Mar-99, 89.644 km

€ 6.950,00

Nissan, Almera 1.8 Ambience
3drs, AC, Blauw, Jun-02, 78.500 km

€ 9.950,00

Nissan, Almera 1.8 Comfort
3drs, AC, Groen, Feb-02, 45.000 km

€ 9.950,00

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid
assortiment betrouwbare occasions van diverse

ZORGDIRECTHULP
Nieuw: Spirituele
Zorgpraktijk Zelhem.
Pauline Hortensius.

Peugeot, Partner 2.0 Hdi 66KW Van
Grijs, Mar-03, 101.000 km

€ 2.950,00

aanvang 21.30 uur.

uw

€ 9.500,00

Nissan, Micra 1.0 Tango 55
3drs, Groen, Apr-94, 132.000 km

Miss Wet
T-Shirt 2007

Dirk van der Houwen

Nissan, Primera 1.8 Luxury
5drs, ACC, Grijs, Jan-01, 91.500 km

●

Ruime keuze

●

Vele merken

●

Diverse prijsklassen

Nissan, Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3drs, AC, Groen, Feb-00, 162.000 km

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

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

KRUISBERGSEWEG 8 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 22 44

ONZE KLEINSTE PRIJSJES VIND JE NERGENS KLEINER!

PAGE TOILETPAPIER

6.

99

pak 32 rol
52

van 10. voor

SPA & FRUIT OF
SPA & TEA
2 pakken à 1,5 liter naar keuze

1+1 GRATIS

48

van 1. voor

EXCLUSIEF: SPAAR
MEE
VOOR SUPERZACHT BADTEXTIEL!
BIJ ELKE € 5,- BESTEDING ONTVANGT U EEN GRATIS SPAARZEGEL, HEEF T U 10 ZEGELS,

0.

99

DAN ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP EEN BADLAKEN OF HANDDOEK NAAR KEUZE.

ALBERT HEIJN

GESNEDEN
BOERENKOOL

MOLENHOEK

38

1+1 GRATIS

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

2 zakken à 300 gram
van 2. voor

1.

19

CHIQUITA BANANEN

0.

HUGGIES
LUIERS
3 pakken naar keuze

vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

47

van 28. voor

18.

97

2+1 GRATIS

GIGONDAS

99 LOUIS BERNARD

1 kilo

HENGELO (G)

99

van 11. voor

6.

99

nu

HAMBURGERS
voord. verp. à 8 stuks
49

van 6. voor

4.

99

STIHL bladblazers,
al meer dan 30 jaar vooruitgang...

Zeer stil én milieuvriendelijk door de zuinige en gepatenteerde 4-MIX-motor van STIHL.
Cilinderinhoud 64,8 cm3 - Max. luchtdoorzet 1.380 m3/h - Gewicht 10,2 kg

Nu bij uw dealer:

nationale

BOKBIER
zutphen

dag

Kom naar de
Nationale Bokbierdag in Zutphen!
Officiële opening
Bokbiermarkt 13.30 uur
Talrijke brouwerijen presenteren
hun Bokbier 2007

Nostalgische optocht met tientallen
bierkarren en historische voertuigen
door het centrum van Zutphen

www.
ag.nl
bokbierd
Vertrek 14.00 uur vanaf

bedrijventerrein De Mars

7

zondag

oktober

Jaargang 3
Nr. 40, 2 oktober 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres

Oproep aan podiumkunstenaars in de gemeente Bronckhorst
Bronckhorst Kunst & Cultuur, Natuurlijk 2008
Samen met kunstondernemers en
de VVV Bronckhorst organiseert de
gemeente Bronckhorst van 25 april
tot 4 mei 2008 voor de tweede maal
een Kunst10Daagse in de gemeente
Bronckhorst. Tijdens de eerste
Kunst10Daagse in 2007 ontbraken
podiumkunstenaars. De organisatie
roept podiumkunstenaars op om
zich te melden om een bijdrage te
leveren tijdens dit evenement.
Tijdens de eerste Kunst10daagse
waren er 29 deelnemers, hoofd-

zakelijk beeldend kunstenaars,
galerie en atelierhouders. Van de
deelnemers van vorig jaar is een
mooi en uitgebreid boekje (in de
wandelgangen de kunstbijbel van
Bronckhorst genoemd) gemaakt.
Wat echter ontbrak was een
podiumkunstenagenda. De
organisatie roept nu mensen op die
zich in de gemeente Bronckhorst
bezighouden met podiumkunsten en
nu al weten of ze tijdens de
Kunst10Daagse 2008 iets op hun
programma hebben wat de moeite

Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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 ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en 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
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Opgave kan (liefst zo snel mogelijk)
bij de organisatie, Josée van der
Staak, joseevanderstaak@hetnet.nl,
zodat zij er voor kan zorgen dat het
één en ander op tijd en op een
duidelijke en overzichtelijke manier
in de agenda komt.

Prins Bernhard Cultuurfonds op bezoek
in Bronckhorst
Nog leningen mogelijk voor restauratie
gemeentelijke monumenten!

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

waard is om te vermelden in deze
kunstbijbel van Bronckhorst. De
organisatie wil graag podiumkunsten onder de aandacht brengen van
kunstminnend Bronckhorst en ver
daar buiten.

Gemeente Bronckhorst tevreden
na deelname aan landelijke
handhavingestafette
Op 26 en 27 september hebben de
Provincie Gelderland, politie, het
Waterschap Rijn en IJssel en een
aantal gemeenten, waaronder de
gemeente Bronckhorst, tijdens een
24 uur durende handhavingestafette gezamenlijk een groot aantal
controles uitgevoerd. Burgemeester Aalderink was tevreden met de
geboekte resultaten en sprak van
een geslaagde actie. "Het is
belangrijk om nauw samen te
werken met andere instanties" zei
hij, "bovendien is het goed te zien
dat een groot aantal bedrijven zich
aan de regels houdt".
In Vorden, Hengelo en Zelhem zijn
de laad- en lostijden bij een aantal
winkels gecontroleerd. Over het
algemeen werd hier goed aan
gehouden. Slechts twee maal werd
er te vroeg gelost, in beide gevallen
ging het om een bakker die het
brood bij een winkel neerzette.
Samen met het waterschap werd
gekeken naar lozingen van bedrijven op het oppervlaktewater. Van

de gecontroleerde bedrijven werd
in Halle een proces verbaal en
boete opgelegd, omdat waswater
op het oppervlaktewater werd
geloosd. In Toldijk is geconstateerd
dat een agrarisch bedrijf mest- en
kuilvoersappen op de sloot loosde.
Dit mag natuurlijk niet. Het
betreffende bedrijf krijgt hiervoor
een proces verbaal en moet
voorkomen. Samen met een
medewerker van de provincie werd
een bedrijf in Steenderen gecontroleerd. De milieuvergunning die
nog maar anderhalf jaar geleden
door de provincie werd verleend,
werd goed nageleefd. Tenslotte
werd nog een groot aantal sloopvergunningen gecontroleerd. Een
deel van de vergunningen was al
uitgevoerd. Wel werd geconstateerd dat bij een viertal vergunningen de datum van de vergunning
was verstreken. De oorzaak lag in
het feit dat hier 'ruimte voor ruimte' gebouwd werd en de schuren
als tijdelijke woning in gebruik
waren.

Vorige week bracht het bestuur van
het Prins Bernhard Cultuurfonds
een kennismakingsbezoek aan de
gemeente Bronckhorst. Het fonds
stelt laagrentende leningen
beschikbaar aan eigenaars van
gemeentelijke monumenten voor de
restauratie van hun pand. Zij vindt
het behoud van deze monumenten
belangrijk om daarmee het cultuurhistorisch erfgoed van ons land in
stand te houden. Naast een
kennismaking met wethouder Baars
en de medewerkers monumenten
van de gemeente bracht het bestuur
een bezoek aan drie Bronckhorster
eigenaren van gemeentelijke
monumenten (in Toldijk, Vorden en
Zelhem) aan wie het fonds een
lening heeft verstrekt. De gemeente

Bronckhorst was in Gelderland de
eerste gemeente waar eigenaren
van monumenten leningen via het
fonds verkregen. Het Prins
Bernhard Cultuurfonds heeft nog
voldoende middelen voor leningen.
Wilt u uw gemeentelijke monument
restaureren en in aanmerking
komen voor een laagrentende lening
van het fonds en/of meer informatie,
dan kunt u contact opnemen met het
Prins Bernhard Cultuurfonds, tel.
(020) 520 61 30 of het Nationaal
Restauratiefonds, tel. (033) 253 94
39. De website www.restauratiefonds.nl raadplegen kan ook. Tevens
kunt u met vragen terecht bij de
medewerkers monumentenzorg van
de gemeente, tel. (0575) 75 03 53/52.

Ontwikkelingsvisie stadje Bronkhorst
Presentatie aan bewoners en ondernemers op 9 oktober
De gemeente Bronckhorst heeft de
afgelopen maanden een toekomstvisie voor het stadje Bronkhorst
opgesteld. Er is daarbij veel gesproken met bewoners en ondernemers
in het stadje en met andere betrokken partijen zoals de VVV, Staatsbosbeheer en het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme.
Conceptvisie gereed
Het resultaat van dat proces, een
ontwikkelingsvisie voor het stadje
Bronkhorst, is nu in concept gereed.
De gemeente presenteert tijdens de

tweede bewonersavond deze visie en
de daaraan gekoppelde projecten
aan bewoners en ondernemers in
het stadje Bronkhorst. Natuurlijk is
er uitgebreid ruimte voor het stellen
van vragen over de visie en de
projecten. Gelnteresseerden kunnen
het concept van de Ontwikkelingsvisie Bronkhorst inzien op de
gemeentelijke website
www.bronckhorst.nl.
Tweede bewonersavond
De tweede bewonersavond is op
9 oktober in de Gouden Leeuw in

Bronkhorst. Iedereen is vanaf 19.00
uur welkom voor een kopje koffie.
Om 19.30 uur start het programma.
Na afloop van de avond is er ruimte
om onder het genot van een drankje
na te praten.
Inspraak
De conceptvisie ligt zes weken ter
inzage. Belanghebbenden kunnen
in deze periode hun zienswijze op
de visie bij ons indienen. De visie
wordt naar verwachting vastgesteld
in de gemeenteraadsvergadering
op 22 december 2007.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de
Ontwikkelingsvisie kunt u contact
opnemen met Ingrid Oonk van de
gemeente Bronckhorst,
tel. (0575) 75 03 64 of mail naar
ingrid.oonk@bronckhorst.nl.

Gevonden voorwerpen Hessenbad ophalen!
Bent u dit seizoen (bad)kleding, handdoeken of iets dergelijks vergeten of kwijtgeraakt in het
Hessenbad in Hoog-Keppel? Op 3 en 10 oktober kunt u achtergebleven spullen uit het

Hessenbad, maar ook uit de sporthal bekijken en uw eigendonmen weer ophalen.
Plaats: Hessenhal, tijd: van 13.00 tot 16.00 uur.

Gemeente organiseert op 31 oktober
a.s. miniconferentie over Centrum voor
Jeugd en Gezin in Bronckhorst
Bijeenkomst is bedoeld voor
vertegenwoordigers van organisaties
op jeugd-onderwijs gebied

Altijd al een uniform
willen dragen?
Meld je aan als
brandweervrijwilliger (m/v)

Wat doet de brandweer Bronckhorst
Wie brandweer zegt, denkt allereerst aan het
blussen van branden. Maar de brandweer doet meer.
Véél meer! Natuurlijk, branden blussen blijft een
hoofdtaak. Het blussen van een schoorsteenbrand is
een ‘klein’ klusje waar de brandweer zijn hand bij
wijze van spreken niet voor omdraait. De mensen die
het overkomt zijn erg dankbaar dat die vrijwilligers
binnen een paar minuten voor hun deur staan.
Maar er zijn ook andere branden, zoals bijvoorbeeld
bos-, heide-, auto- en woningbranden. Denk ook
eens aan rookontwikkeling die vaak optreedt,
waardoor het zicht minder wordt en er met
zogenaamde ademluchtmaskers gewerkt moet
worden. Dáár treden de vrijwilligers op. Wil jij daar
ook bij horen? Uiteraard na een gedegen opleiding en
training. “Want brandbestrijding is niet gevaarlijk,”
zeggen we bij de brandweer altijd. “als je maar weet
wat je doet!”

• deelnemen aan opleidingen en de wekelijkse
oefenavonden
Wat verwachten we van je
• gemotiveerde en dienstverlenende instelling
• werkend in de gemeente Bronckhorst
• een goede gezondheid en sportief aangelegd
• minimaal LBO werk- en denkniveau
• leeftijd bij voorkeur tussen de 18 en 40 jaar
Wij bieden we je
• een boeiende en veelzijdige uitdaging
• een pakkende functie in een hecht team
• een praktijkgerichte opleiding
• oefen- en uitrukkleding
• prima vergoeding voor brand- en ongevalbestrijding, oefen- en cursusavonden

Ga jij deze uitdaging aan?

Hulpverlening is de naam waaronder al het nietbluswerk valt. Denk hierbij aan ongelukken maar ook
aan bomen zagen na een grote storm. Dat daarvoor
een redelijke technische vaardigheid nodig is,
spreekt vanzelf. Deze technische vaardigheid maak
je je eigen tijdens de opleiding en bouw je op door
oefening en praktijkervaring. Kortom, iedereen die
de handen uit de mouwen kan en wil steken is méér
dan welkom.

Aarzel dan niet en kom naar één van onze oefenavonden (elke maandagavond vanaf 19.30 uur)
voor een geheel vrijblijvende kennismaking. Wil je
hiervan gebruik maken of wil je liever eerst wat
meer informatie, bel dan met de heer B. Hekkelman
van de brandweer Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22
of (06) 13 84 90 35. Hij staat je graag vrijblijvend te
woord. E-mailen kan ook via b.hekkelman@bronckhorst.nl. Meer informatie vind je op de website
www.brandweer.nl of www.brandweervrouwen.nl

Wat zijn je taken
• het bestrijden van branden
• het redden van mens en dier
• hulpverlenen bij ongevallen, anders dan bij brand

Brandweer Bronckhorst streeft naar een goede
balans tussen mannelijke en vrouwelijke
collega’s. Met name (huis)vrouwen worden dan
ook met nadruk verzocht te solliciteren.

In de raadsvergadering is onder
andere gesproken over de volgende
onderwerpen:
• Verzoek vrijstelling artikel 19,
lid 1 WRO Wilmerinkweg 1,
Vorden
De raad heeft besloten het
verzoek om de recreatiewoning
Wilmerinkweg 1 in Vorden om te
zetten naar een reguliere woning
af te wijzen.

• Bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 2006
Timpweg 6'
Het voorstel om het perceel
Timpweg 6 in Steenderen te
herontwikkelen is door de raad
aangenomen. Door dit
bestemmingsplan is het mogelijk
de huidige vervallen opstallen op
het terrein te slopen en vijf
woningen in twee woongebouwen
voor senioren te realiseren. De
wethouder gaf aan dat er op dit
moment eigenlijk geen seniorenwoningen in Steenderen in de
koopsector zijn en het de
verwachting is dat deze in een
behoefte voorzien.
• Voorbereidingsbesluit ex
artikel 21 WRO brede school
Keppelseweg in Hummelo
De raad heeft ingestemd met dit
voorstel van b en w om Gedeputeerde Staten van Gelderland te
vragen een verklaring van geen
bezwaar af te geven, waardoor
het mogelijk is de brede school
in Hummelo te bouwen.
• Detailhandelsstructuurvisie
Vorden
De Detailhandelsstructuurvisie
Vorden is vastgesteld. Met deze
visie wordt uitvoering gegeven
aan de wens van alle betrokken
partijen om het centrum van
Vorden ruimte te geven voor een
kwaliteitsslag en dynamiek in de
detailhandel. In de visie komt een
aantal knelpunten aan de orde,

De gemeente heeft een groot aantal
organisaties inmiddels per brief
uitgenodigd voor de bijeenkomst.
Wie werkt voor een organisatie op
het gebied van jeugd-onderwijs en
onverhoopt niet is uitgenodigd, kan
toch aanwezig zijn door vóór
15 oktober a.s. te bellen met

mevrouw M. Ankone van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling van
de gemeente, tel. (0575) 75 04 85, of
een e-mail te sturen naar
m.ankone@bronckhorst.nl.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Om te zorgen dat niemand tussen
wal en schip raakt, wil de gemeente
dat betrokken organisaties hun
voorzieningen zo goed mogelijk op
elkaar afstemmen en de toegang tot
voorzieningen eenduidiger en
sneller plaatsvindt. Een Centrum
voor Jeugd en Gezin kan dit bieden.
Het centrum moet in ieder geval de
volgende taken gaan vervullen:
jeugdgezondheidszorg, informatie
en advies, signalering, toeleiden
naar hulp, zorg coördineren en
(licht) pedagogische hulp bieden.
Het moet een laagdrempelige,
toegankelijke en herkenbare
voorziening zijn voor kinderen,
jeugdigen, hun ouders/verzorgers
en professionele organisaties en
intermediairs.

Open dag Delta
11 oktober a.s.
Werkvoorzieningschap Delta in Zutphen, waar de gemeente Bronckhorst
nauw mee samenwerkt, houdt op 11 oktober a.s. Open Dag. U bent van
harte welkom om tussen 13.00 en 17.00 uur aan de Handelskade 2 in
Zutphen een kijkje te nemen. De afdelingen zijn allemaal in bedrijf en er
zijn diverse doorlopende presentaties te zien.

Bronckhorst neemt deel aan
provinciaal onderzoek naar
bestuurskracht
Aftrap op 3 oktober in bijzijn
gedeputeerde Peters

Uit de raad
Op 27 september jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Wethouder
Boers van financiën overhandigde
de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2008-2011 aan de
raad door deze symbolisch aan te
bieden in een speciaal koffertje aan
raadslid Piet Noordijk van de VVD.
Wethouder Boers gaf aan dat de
begroting sluitend is en raadslid
Noordijk zei dat de raadsleden er
goed op zullen studeren de komende weken. De raad behandelt de
begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2008-2011 op 30 oktober
in de Commissie Beleidsontwikkeling en op 8 november in de
gemeenteraad. Zet u deze data
alvast in uw agenda, want u bent
van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn! Tijdens deze
raadsvergadering waren de VIPgasten nieuwe medewerkers van
de gemeente die meer te horen
kregen over het werk van de
gemeenteraad.

Op 31 oktober a.s. organiseert de
gemeente voor professionals die
met en voor jeugdigen werken een
miniconferentie over de oprichting
van een Centrum voor Jeugd en
Gezin in Bronckhorst. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in
Vorden, en is van 19.00 tot 22.30 uur.
Tijdens deze interactieve conferentie vragen wij aanwezigen mee te
denken over een Centrum voor
Jeugd en Gezin in de gemeente; wat
vinden zij dat een Centrum voor
Jeugd en Gezin moet bieden, wat
betekent een Centrum voor Jeugd
en Gezin voor hun eigen rol als
professional etc.

waarvoor een oplossing wordt
gezocht.
• Harmonisatie begraafplaatsen
Het beleid voor de gemeentelijke
begraafplaatsen is met dit
voorstel, dat de raad aannam,
geharmoniseerd. In het plan
staat dat uitvoering wordt
gegeven aan het in- en
uitbreidingsplan van de begraafplaats Vorden en de uitbreiding
met twee urnenmuren, de
inbreiding van de begraafplaats
Zelhem en de inrichting van een
islamitisch grafveld op deze
begraafplaats. Ook wordt het
beheer van de joodse begraafplaatsen in de gemeente
gecontinueerd.
Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen
wij u naar de website van de
gemeente (onder gemeente/raad
en commissies). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
25 oktober 2007.

De provincie Gelderland heeft
gemeenten in haar provincie
gevraagd deel te nemen aan een
onderzoek naar de bestuurskracht
van de gemeenten. Hoe gaan
gemeenten om met de beschikbare
kwaliteiten en middelen ten
opzichte van de ambities die zij in
bijvoorbeeld hun raads- en collegeprogramma hebben opgenomen?
Oftewel is de gemeente bestuurlijk,
ambtelijk en financieel in staat nu en
in de toekomst haar taken en
ambities uit te voeren? Het
onderzoek is met name een
nazorgmiddel om te kijken hoe
gemeenten er na de herindelingen
van 2005 voorstaan. Gemeenten
kunnen hieraan vrijwillig deelnemen. Omdat zowel de gemeenteraad als b en w van Bronckhorst het
belangrijk vinden steeds kritisch
naar het eigen functioneren te
kijken, is Bronckhorst één van de
gemeenten die aan het onderzoek
meedoet en de provincie een kijkje
in haar keuken geeft. De aftrap
hiervoor is op 3 oktober a.s. in het
gemeentekantoor door het college
van b en w in het bijzijn van gedeputeerde Peters. Het onderzoek duurt
circa vier maanden en richt zich op

vier rollen van de gemeente:
• de gemeente als bestuur van de
lokale gemeenschap
• de gemeente als publieke
dienstverlener
• de gemeente als onderdeel van
het bestuurlijk bestel
• de gemeente als organisatorische
eenheid
Naast onderzoek naar allerlei
gemeentelijke beleidsstukken door
enkele ambtenaren van de provincie
komt een belangrijk deel van de
inbreng uit vijf zogenaamde
kwaliteitsdebatten. Daarin wordt,
onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter, gesproken over het
functioneren van de gemeente
Bronckhorst. De vijf groepen zijn: de
gemeenteraad, het college van b en
w, de ambtelijke top (managementteam), het maatschappelijke
middenveld (vertegenwoordigers
van diverse belangengroeperingen
in Bronckhorst) en medewerkers
van de gemeente. Het onderzoek is
bedoeld als een zelfevaluatie. De
gemeente vindt het belangrijk om te
weten hoe zij er voor staat, ook
omdat het rijk steeds meer taken op
het bordje van de gemeenten legt.

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 (bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, inzameling van voedselpakketten ten behoeve van de Nationale Voedselactie
2007 bij plaatselijke supermarkten in de gemeente Bronckhorst, 9 en 10 november 2007,
Dorcas Hulp Nederland
• Steenderen en omgeving, verkoop loten, 15 december 2007, de Iesselschotsers
• Steenderen, innemen van standplaats voor de verkoop van Chinese maaltijden, vrijdagmiddag
van 13.00 tot 18.30 uur van 1 januari t/m 31 december 2008, T.C. Chan
• Vorden, Brandenborchweg, afsluiten spoorwegovergang i.v.m. werkzaamheden, 6 november
vanaf 23.40 uur tot 7 november 2007 05.40 uur, Volker Stevin Rail & Traffic
• Vorden, industrieterrein Werkveld, plaatsen van informatieborden door werkgroep beveiliging
Werkveld
• Vorden, nachtopenstelling voor verkoop boek Harry Potter, zaterdag 17 november 2007 van
00.00 tot 01.00 uur, C. Rondeel (Bruna Vorden)
• Vorden, Netwerkweg/Dienstenweg/Wildenborchseweg, plaatsen van verwijsborden naar
Urtica door ANWB bewegwijzering
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, Veldweg 1, vernieuwen schuur
Hengelo Gld., Iekink 4, plaatsen twee dakkapellen woning
Steenderen, Emmerweg 10, vergroten jongveestal
Steenderen, Koningin Wilhelminastraat 11, gedeeltelijk vergroten woning
Toldijk, Hoogstraat 16a, gedeeltelijk vergroten woning
Vierakker, Heerlerweg 1, vergroten rundveestal, bouwwijziging
Vorden, Deldensebroekweg 5, veranderen oude mestvarkensstal naar jongveestal
Zelhem, Jan van Eyckstraat 9, plaatsen carport
Zelhem, Keijenborgseweg 3, gedeeltelijk vergroten schuur
Zelhem, Kruisbergseweg 12, bouwen kraamzeugenschuur en uitbreiden schuur dragende
zeugen
• Zelhem, Stationsstraat 6-8, veranderen winkel
• Zelhem, bedrijventerrein Vinkenkamp kavel 8, oprichten bedrijfshal

Gewijzigde bouwvergunningen
• Zelhem, Blekweg 2a, bouwen woning
• Zelhem, Stegestuk 2, wijzigen zijgevel woning

Monumenten
Ontwerpbesluit Monumentenwet 1988 (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
4 oktober t/m 14 november 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Vorden, Kerkstraat 2-4, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie van de
glas-in-loodramen in de N.H. Kerk
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 15 november 2007. Indien u dat wenst worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U
moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met
de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Bronkhorst, Kapelstraat 1, voor de verbouw en restauratie van het woonhuis met de
bijbehorende schuur
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.
De werking van de vergunning wordt opgeschort tot dat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

Voorgenomen vrijstellingen

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 19 september 2007:
• Hengelo Gld., terrein De Hietmaat en Zelhem, Wassenaarweg, verklaring geen bezwaar voor
het laten opstijgen van luchtballonnen september 2007 t/m december 2008, A3 Ballon
Verzonden op 21 september 2007:
• Zelhem, sporthal De Pol, snuffelmarkt, tijdelijke gebruiksvergunning, 7 oktober en 23 december van 10.00 tot 17.00 uur, tijdelijke reclameaanduidingen diverse plaatsen in Bronckhorst,
23 t/m 8 oktober en 9 t/m 24 december 2007, Hogebos marktorganisatie
Verzonden op 24 september 2007:
• Hengelo Gld., de Hietmaat, evenementenvergunning voor de samengestelde menwedstrijd,
ontheffing artikel 35, Drank en Horecawet, 13 en 14 oktober van 8.00 tot 19.00 uur, vereniging
In Stap en Draf
Verzonden op 25 september 2007:
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen landelijke niet-rokersdag, 26 oktober t/m
8 november 2007, Bizon Buitenreclame
Verzonden op 26 september 2007:
• Bronckhorst, plaatsen bladkorven, 1 oktober t/m 31 december 2007, gemeente Bronckhorst
• Bronckhorst, verkoop kalenders, oktober 2007, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren afd.
Zutphen e.o.
• Hengelo Gld., sportcomplex de Veldhoek, herfstkleurenwandeltocht, loterij, 13 en 14 oktober
2007, wandelsportvereniging De Ploeg
Verzonden op 27 september 2007:
• Bronckhorst, doorlopende collectevergunning, stichting fonds gehandicaptensport
• Keijenborg, Sint Bernardusstraat 2, diverse festiviteiten i.v.m. 100 jarig bestaan RK-onderwijs,
30 september van 12.00 tot 21.00 uur en 14 oktober van 09.00 tot 18.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, 30 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 september
2007 van 13.00 tot 21.00 uur, ouderraad RK St. Bernardusschool

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 26 september 2007:
• Halle, Jolinkdijk 6, veranderen raamkozijn
• Vorden, Insulindelaan 21, bouwen schuurtje

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 24 september 2007:
• Hummelo, Rijksweg 134, vergroten melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
Verzonden op 26 september 2007:
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 19, verbouw/uitbreiding garage, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Halseweg 33a, vergroten veestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 27 september 2007:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 3, vernieuwen gevelreclame
• Zelhem, Stikkenweg 15, vergroten bedrijfshal, verleend met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 25 september 2007:
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, gedeeltelijk slopen stookruimte, komt asbesthoudend afval
vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 24 september 2007:
• Vorden, Stationsweg 31, verplaatsen van één esdoorn

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm, art. 5.5.1 en art. 5.4.1
APV)
Verzonden op 25 september 2007:
• Hummelo, Dorpsstraat 11, voor verbranding nabij dit perceel
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Halle, Zanddijk 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Meeneweg 10, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens de samengestelde menwedstrijden op 13 en 14 oktober 2007 zijn de
Zelhemseweg, tussen de Middenweg en de Molenenk, en de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Gompertsdijk, van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Vorden, tijdens de 44-ste Oost Gelderlandrit van de Vordense Auto- en Motor Club De
Graafschaprijder zijn de Eikenlaan, tussen de Ruurloseweg en de Banenkamp van 12 oktober
16.00 uur tot 13 oktober 16.00 uur en de Hamelandweg, tussen de Enzerinkweg en de oude
stortplaats, de Wientjesvoortseweg, tussen de Oude Borculoseweg en de slagboom, de
Deldensebroekweg, tussen de Hengeloseweg en huisnr. 2, de Deldenseweg, tussen de
Hilverinkweg en huisnr. 13 en de Hamminkweg op 13 oktober 2007 van 08.00 tot 16.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Ingetrokken tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, eerder aangekondigde tijdelijke verkeersmaatregelen van 14 december 2007 t/m
6 januari 2008 in verband met de aanwezigheid van een kunstijsbaan op de Markt gaan niet
door, omdat het evenement is afgelast

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Palmberg 16-18, voor het vestigen van een gezondheidscentrum, geldend
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ligt van 4 oktober t/m 15 november 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Openbare bekendmakingen - vervolg
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
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. U
kunt de concept Ontwikkelingsvisie ook via de website van de gemeente www.bronckhorst.nl
inzien onder het kopje plannen en projecten. Tijdens de tervisielegging kunnen belanghebbenden
hun zienswijze op de plannen indienen bij b en w.
Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Ingrid Oonk, tel. (0575) 75 03 64.

Wet milieubeheer

Wegafsluitingen door snoeiwerkzaamheden

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30
Awb)

Door snoeiwerkzaamheden zijn de Aaltenseweg (bij camping De Betteld), Maandagweg,
Reerinkweg, Bleuminkweg, Oude Zelhemseweg in Zelhem en de Jachtweg, Rijnweg,
Winkelsweg, Beijerinkdijk, Weversplasweg en Dennendijk in Hengelo Gld. van 8 t/m 12 oktober
2007 of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer.

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 4 oktober
t/m 14 november 2007 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit voor het ambtshalve
aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Zelhem, Doetinchemseweg 53, met betrekking tot de op 25 juli 1988, onder nr. 1106 verleende
vergunning

Bestemmingsplannen
Goedgekeurd bestemmingsplan Landgoed Heidevloed
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 13 september 2007 het bestemmingsplan
'Landgoed Heidevloed' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw
landgoed van circa 7.9 hectare. Op het landgoed wordt tevens een nieuw landhuis gebouwd met
daarin drie woningen.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 4 oktober t/m
15 november 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inspraak concept Ontwikkelingsvisie Bronkhorst
Op 11 september 2007 heeft het college van b en w de concept Ontwikkelingsvisie Bronkhorst
vastgesteld. B en w leggen het plan voor inspraak ter inzage, voordat zij de definitieve versie
vaststellen en deze aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen.
Proces
Tijdens de eerste fase van het proces zijn interviews en een enquête gehouden onder de
bewoners en ondernemers van het stadje. Ook bezoekers aan het stadje zijn geënquêteerd.
Er waren een druk bezochte bewonersavond en een workshop met vertegenwoordigers uit de
sectoren toerisme en cultuurhistorie. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de concept
Ontwikkelingsvisie Bronkhorst.
Inspraak
De inspraak is voor het gemeentebestuur een belangrijk toetsingskader. Pas als de bevolking
inspraak gehad heeft, neemt de raad een besluit over het definitief vaststellen van de visie en
het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de plannen. De concept
Ontwikkelingsvisie Bronkhorst ligt van 2 oktober t/m 6 november 2007 tijdens de openingstijden
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DIERENDAG-AKTIE

Strekking van het besluit
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met
het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking is overeenkomstig het ontwerp
vastgesteld.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 15 november 2007.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Wildenborchseweg 19, voor de bouw van een serre
De verklaring is op 2 oktober 2007 verzonden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint op de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de
inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

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

Tegen inlevering van deze advertentie, ontvangt u
op donderdag 4 oktober extra afhaalkorting op ons
gehele assortiment LAVOR diervoeders.

Lavor honden- en kattenvoeders € 4,00 p/zak
Lavor kleindiervoeders
€ 2,00 p/zak
(max. 10 zakken per klant)

Hèt adres voor al uw diervoeders!
Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 46 75 55.

Bruningweg 15 Postbus 5105 6802 EC Arnhem Tel. 026 - 361 16 21 Fax 026 - 361 55 01
info@rijkaart.nl www.rijkaart.nl
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Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Grassendagen op Kwekerij Oudolf te Hummelo!
Op 6 en 7 oktober tussen 10 en 16 uur is in de privétuin te zien
hoe vaste planten op een natuurlijke manier met siergrassen
worden gecombineerd.

Voor de bezorging van o.a. strooisels en diervoeders in Nederland
en Belgie zoeken wij op korte termijn een:

CHAUFFEUR M/V
Voor deze functie dient u in het bezit te zijn van een chauffeursdiploma
en de bereidheid hebben van 2 tot 3 maal per week te overnachten.

Voor de fijnmazige distributie van zakgoed t.b.v. veehouderij- en
hobbysector zoeken wij op korte termijn een:

CHAUFFEUR/BEZORGER M/V
Voor deze functies vragen wij:
- Bezit van rijbewijs B,C en E
- Affiniteit met / ervaring in de agrarische sector.
- Goede omgangsvormen
- Wonende in de omgeving Hengelo Gld
Voor informatie of sollicitatie:
Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld
(0575) 46 75 55

boomverzorging

Uw tuin? Onze zorg.
Uw rustpunt? Ons ontwerp.
Uw droom? Onze uitvoering.
Uw groen? Ons onderhoud.
Uw groen is bij ons in goede handen!

* Snoeien van bomen
* Boomverwijdering
* VTA Boomcontrole
* Stobben frezen
* Gecertificeerd European Treeworker
en European Tree Technician
WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575-441048

Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK
www.hoveniersbedrijfevers.nl

vhg

0575-441048

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden
Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221
www.unico.cc

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm en
de prijs zal u meevallen

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Met het oog op...

DEZE “MET HET OOG OP” WORDT AANGEBODEN DOOR:

Achterhoek Smaak nieuw benefietproject

Hospice groep ,,de Lelie”
krijgt steun van ondernemers
Goudsmid Luci Aversteeg maakt
al meer dan twintig jaar unieke
sieraden, aangepast aan de persoonlijke smaak van de drager.
In haar bekende atelier Elcerlyck
in het middeleeuwse vestingstadje Bredevoort presenteert
zij regelmatig nieuwe collecties.
Aversteeg heeft vele succesvolle
exposities in binnen- en buitenland
op haar naam staan.

Bredevoort/Doetinchem - Met het project Achterhoek Smaak
proberen goudsmid Luci Aversteeg uit Bredevoort en interieurstyliste Anita van Gorkum uit Doetinchem in het najaar kwaliteit
en belangeloze hulpvaardigheid uit deze regio samen te brengen. Beide ondernemers willen voortaan elk jaar in de vorm van
een benefietavond op diverse plekken in de Achterhoek met hun
producten de diverse vormen van smaak laten zien en daaraan
een goed doel verbinden. Dat goede doel moet staan voor
belangrijk maatschappelijk werk, waarbij de kwaliteit van dat
werk op smaak is.
Dit jaar maken Aversteeg en Van Gorkum een rondgang langs
diverse gerenommeerde Achterhoeks restaurants. Tijdens
speciale diners, waarbij de gasten met hun inschrijving tevens
sponsoren zijn, kunnen belangstellenden kennis maken met hun
werk en het goede doel. Dat is de zorg van 130 vrijwilligers van
de terminale thuiszorg Hospice de Lelie in Winterswijk voor
mensen in hun laatste levensfase.
Voor de eerste Achterhoek Smaak met als thema Fashion Design
& Dinner werken Aversteeg en Van Gorkum samen met de
bekende modeontwerpster Rianne de Witte uit Breda. Tussen de
diverse gangen van het menu toont De Witte haar nieuwste
kledinglijn, waarbij modellen ook de bijzondere sieraden van
Luci Aversteeg dragen. Anita van Gorkum zorgt voor de interieurstyling. Een vertegenwoordiger van Hospice De Lelie komt
uitleggen wat terminale thuiszorg betekent voor mensen. Onder
het diner maken de gasten met een bijzondere toast kans op
een echte diamant en een gratis kleur- en interieuradvies.
“Ook de Achterhoek heeft smaak. Heel veel ondernemers leveren
kwalitatief hoogwaardige producten. Dat willen we graag laten
zien aan mensen. Goed ondernemerschap is ook omkijken naar
de samenleving. Daarom het project Achterhoek Smaak”, legt
Luci Aversteeg uit. “We dagen mensen uit kennis te maken met
Achterhoeks ondernemerschap. Ook proberen we hen nog
meer bewust te maken van het vele onbaatzuchtige werk van
anderen”.
“Alle restaurateurs reageerden onmiddellijk enthousiast toen
wij hen onze plannen voorlegden. Hun hotel-restaurants staan
natuurlijk voor de goede smaak”, vertelt Anita van Gorkum.
“Zij serveren tijdens de benefietavond een bijzonder culinair
sponsordiner en wij zorgen voor de andere smaak. De restaurateurs nodigen hun gasten uit. Een deel van de omzet staan zij af
aan Hospice De Lelie. Ook Drukkerij Ratio uit Doetinchem,
Hypotheek Visie Doetinchem reageerden enthousiast en waren
bereid de avonden te sponsoren. Jôshua Naarden van
Hypotheek Visie Doetinchem presenteert de avonden en
doneert 50% van elke afsluitprovisie aan het goede doel.
Drukkerij Ratio zorgt geheel belangeloos voor al het drukwerk.
We willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor de
vrijwilligers. Het bedrag dat ter beschikking komt, mogen de
vrijwilligers naar eigen goeddunken besteden”.

Weevers Elna

Weevers Emaus

Bleekwal 10, Lichtenvoorde

Nieuwstad 17a, Groenlo

De ondersteuning die de vrijwilligers thuis bieden is kosteloos.
Voor het verblijf in het Hospice betaalt men een minimale bijdrage.

Atelier Elcerlyck

Anita van Gorkum runt sinds
2006 haar gelijknamige kleuren interieuradviesbureau in
Doetinchem. Dit voorjaar werd
zij door het Instituut voor
Binnenhuisarchitectuur onder
leiding van Hans Slim uitgeroepen tot topstyliste vanwege
haar smaakvolle projecten.
Haar opdrachtgevers zitten
door heel Nederland.

De Hospice groep in bespreking

dr ukkerij Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Internet: www.weevers.nl

De hospicegroep werkt met geselecteerde en getrainde vrijwilligers. De praktijk wijst steeds vaker uit dat de vrijwilligers
een grote steun zijn voor de mensen die terminaal ziek zijn,
hun partners of hun naaste familieleden.
Luci Aversteeg en Anita van Gorkum hopen dat hun nieuwe
formule aanslaat. “Achterhoek Smaak moet een jaarlijks terugkerend fenomeen worden. Wij willen de kwaliteit van
Achterhoeks ondernemers in een aangename combinatie met
een goed doel onder de aandacht brengen van een breed
publiek”, aldus Luci Aversteeg.
Voor meer informatie over Achterhoek Smaak, Fashion Design &
Dinner en de sponsormogelijkheden kunt u bellen met Anita van
Gorkum, 0314-327103 of 06-24972192.
Ook kunt u een email sturen naar achterhoeksmaak@gmail.com

Project Anina van Gorkum

Rianne de Witte, in 1994 Cum
Laude afgestudeerd aan de
Sint Joost Academie, werd
onlangs genomineerd voor de
Nederlandse Design Prijzen
met het ontwerp ‘peace deux
pièce’. De eigenzinnige stijl die
De Witte kenmerkt laat zich
omschrijven als klassiek, minimalistisch en organisch van
vorm. Zij opende dit jaar een
bijzondere winkel in Breda. De
modeontwerpster werkt veel
samen met Cora Kemperman.

Ontwerp: Rianne de Witte
‘An arm to hold you’

V.l.n.r. (voorste rij) Luci Aversteeg (goudsmid), vrijwilligster Anneke Lindenhovius, Gerrie Balk (rij erachter), Anita van Gorkum (kleur en interieur
adviseuse), Joke Verwey (coördinator) en vrijwilligster Marja Koenders

Foto: Claudette van de Rakt

DEELNEMENDE RESTAURANTS:
De visage en de kapsels van de modellen worden verzorgd
door Make-up Artist Lisette Bouwknegt van Skin Care Center in
Ulft en Epe samen met Peter Wellen die een succesvolle design
hairsalon runt in Epe. Bouwknegt volgde de opleiding visagie
bij het House of Orange in Amsterdam en de opleiding Skin
Care Therapist. Wellen leerden het kappersvak bij Ad Peters
in Deventer. Beiden worden regelmatig gevraagd voor televisiewerk en shows in binnen- en buitenland. Voor de Achterhoek
Smaak-avonden zorgen zij ook voor de modellen, die het werk
van De Witte en Aversteeg showen.
Hospicegroep de Lelie in Winterswijk telt 130 vrijwilligers. Zij
verlenen terminale zorg thuis en in de Hospice aan mensen die
medisch zijn uitbehandeld en volgens de artsen nog hooguit
3 maanden hebben te leven.

18 oktober De Schatkamer, Bovendorpstraat 7,
7038 CH Zeddam, tel 0314 - 653959
25 oktober De Beukenhorst, Markt 27,
7101 DA Winterswijk, tel. 0543 - 522894
1 november De Olde Markt, Markt 10,
7121 CS Aalten, tel. 0543- 472951.
8 november Hotel Avenarius, de Orangerie Dorpsstraat 2,
7261 AW Ruurlo, tel. 0573 - 451122.
15 november Villa Ruimzicht Hotel - Restaurants - Kunst,
Ds van Dijkweg 40, 7001 CV Doetinchem
tel. 0314 - 320680
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Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken
een nieuwe uitstraling!
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Uni gordijnstof "uni Basic"

Breed 150 cm, keuze uit 30 kleuren
Normaal 15,95 Nu per meter SPECIALE PRIJS

Boucle slaapkamertapijt

400 breed. In 4 kleuren, zwart-antraciet-blauw
of rood. Nu per meter voor
OP=OPPRIJS

Projecttapijt "SPECTRUM"

400 breed. In blauw.
Per meter van 69.95 nu voor speciale OP=OPPRIJS

Boucle tapijt "VIKING"
400 breed. In beige of bruin
Per meter van 70.00 nu voor speciale OP=OPPRIJS

LEGGEN

GRATIS!*

12.95
29.95
35.49.95

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van vinyl, trappen en couponnen)

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen

Vorden

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H e l m i n k

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

m a a k t

h e t

m o o i e r

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81
Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

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

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk
• Inrijpoorten

u
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W
Wililliliee W

José la Croix
Verpleegkundig
Overgangsconsulente

b i j

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.
Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax
Mobiel

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

BELLA ITALIA

Pianoles door professionele popmusicus
op gehoor en gevoel akkoordenleer,
improviseren en evt. notenschrift.
Popsongs zelf uit te zoeken en samenspelen,
maar vooral plezier hebben in het maken van muziek.

Info: Pieter Rebergen
tel. 06 29 22 08 57

• Automatische poorten

BIJ ONS IN DE SHOWROOM
Fiat Seicento 1.1 Active open dak
grijs met., 05-2003, 69.000 km.....................................€ 5950,00

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

Fiat Stilo 1.6 16V Dynamic
blauw met., 03-2003, 49.000 km, airco ...............€13.750,00

• Restauratie hekwerk
• Maatwerk
Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06
demolenkolk@planet.nl

Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen
• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028
FAX: 0544-468793

BOOMZORG
• Wordt uw tuin te vol?
• Groeit een boom tegen uw huis?
• Wordt het te donker?
• Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw bomen?

Bloembind(st)er gevraagd



Oma’s Oppasservice
regio Achterhoek,
telefoon 06-17504469 of
via de mail:
achterhoek@
omasoppasservice.nl



• Schade, Expertise en Reparatie
• APK keuring
• Verkoop nieuwe Fiat-modellen
• Autoverhuur
• Wisselende voorraad occassions

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
en creatieve collega.

Ben je geïnteresseerd in een leuke baan schrijf dan naar:

Autobedrijf Teger b.v.

Bloemenboerderij Groot-Roessink
Vordenseweg 84
7255 LE Hengelo Gld.

Stationsstraat 18 - Postbus 46 - 7260 AA Ruurlo
telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 - 453476
www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

Reeds 54 jaar uw officiële Fiat dealer

.. vakkundig g ebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat
uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht
volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt
Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets
tot oplevering. Meer informatie vindt u op
onze site: www.bruggink-bv.nl.

Bel ons voor advies, snoeien of kappen.
Gewoonlijk klimmen wij in de boom. Zo kunnen wij
vrijwel elke boom snoeien of kappen. Veilig, snel en
voordeliger dan met een hoogwerker.
Erik Mak • Ruurloseweg 81B • Vorden • 0575 55 50 78

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
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Kwaliteit en service is vanzelfsprekend

Gratis winkelen bij
Regelink Schildersbedrijf bestaat 10 jaar PLUS supermarkt

Het team gaat al tien jaar voor kwaliteitsschilderwerk.
Regelink Schildersbedrijf is in begrip in de regio. Al meer dan vijftig jaar
is het bedrijf gevestigd in Hengelo. Het is alweer tien jaar geleden dat
Reint en Bartje Regelink het bedrijf over hebben gedaan aan drie van hun
werknemers. Het drietal Wim Denkers, Bertus te Slaa en Herbert Regelink
hebben met succes het bedrijf voortgezet. Het leveren van kwaliteit en service is altijd gebleven. Alleen de naam is tien jaar geleden veranderd in Regelink Schildersbedrijf VOF.
Vóór de overname hadden de drie
schilders er al heel wat jaren opzitten

bij Regelink Schildersbedrijf. Herbert
Regelink werkt er 23 jaar, Wim Den-

kers 31 jaar en Bertus te Slaa al 38 jaar.
Bij het werk krijgen ze ondersteuning
van Martin Buunk die twaalf jaar in
dienst is en van leerlingschilder Guus
Mokkink die er nu ruim één jaar
werkt. Henny Peelen verzorgt al vele
jaren de administratie voor het Hengelose schildersbedrijf. Regelink Schildersbedrijf voert werken uit voor
nieuwbouw, onderhoud en renovatie.
Het merendeel is onderhoudswerk
van particulieren woningen waar traditionele en vaktechnisch schilderwerk wordt vereist.
Vooraf aan het werk is er altijd goed
overleg met de klant die bij Regelink
Schildersbedrijf centraal staat. Kwaliteit en service is bij het bedrijf vanzelfsprekend. Dat was vroeger al zo en dat
staat ook nu nog steeds hoog in het
vaandel. Het glaszetten wordt in eigenbeheer uitgevoerd en het schildersbedrijf is specialist in plafond en
wandafwerking.
In principe doet het bedrijf alle voorkomende schilderswerkzaamheden
met een team dat goed is opgeleid en
veel ervaring heeft.
Regelink Schildersbedrijf VOF is gevestigd aan de Raadhuisstraat 40 in Hengelo. Tel. 0575-461655.
E-mail:
info@regelinkschildersbedrijf.nl
Website:
www.regelinkschildersbedrijf.nl

Nieuw in Olburgen!

Schoonheidssalon Devotion by Trudy
Man in de salon heeft Trudy een behandeling met voor de mannenhuid
geschikte producten van Dr. Tadlea,
‘biobalance for men’.
Een gevarieerd aanbod aan Gezichtsbehandelingen, Lichaamsbehandelingen, Hand- en Voetverzorging en Massages zijn mogelijk. “Een maskertje
moet altijd lekker inwerken, in die tijd
masseer ik de handen of voeten, of
schouders als extra”, vertelt Trudy
over haar werk. Voor elk huidtype is
een Speciale Complete behandeling
beschikbaar, waarbij het laten stralen
van de huid, er vitaler uitzien en heerlijk ontspannen heel belangrijk zijn.
“Na een behandeling is de huid weer
helemaal schoon en kan eventueel
een make-up van licht opgebracht poeder al voldoende zijn,” vult Trudy aan.

Trudy te Kamp in haar Schoonheidssalon Devotion by Trudy.
Schoonheidsspecialiste Trudy te Kamp-Pieper opende onlangs haar nieuwe schoonheidssalon aan huis, in Olburgen aan de Zandweide 1. Een
sfeervolle ruime salon, die van alle gemakken is voorzien. Gezichtsbehandelingen, Lichaamsbehandelingen, Hand- en Voetverzorging en Massages
behoren tot de mogelijkheden.
De salon heet ‘Devotion by Trudy’. Devotion betekent toewijding en met
veel toewijding behandelt zij haar
cliënten. Haar opleiding en vele cursussen volgde zij eveneens met toewijding. “Als jong meisje wist ik al dat ik
schoonheidsspecialiste wilde worden,” vertelt Trudy te Kamp. “Maar ik
ging toch eerst leren voor directiesecretaresse bij Schoevers. Maar mijn
wens en de interesse bleef altijd. Eenmaal in Olburgen wonend zag ik de
mogelijkheden!”
Trudy en haar man Eric woonden tien
jaar in Toldijk, waarna zij in 2003 met
hun vier kinderen naar Olburgen verhuisden. Tijdens de studie, die zij
naast haar werk als receptioniste bij
de Aviko in Steenderen een dag per
week gedurende 2 jaar volgde, beschikte ze over een klein erg smal kamertje, “Toen leerde ik vanaf een kant
te werken, aangezien ik niet rondom
de stoel kon”, lacht Trudy. De verbouwing van de garage is achter de rug.
“We hebben het zelf gedaan met behulp van een lieve buurman en vrienden en nu alles af is zijn we zeer tevreden met het resultaat. En ik kan ruim

om de stoel heenlopen.” Alleen de
website www.devotionbytrudy.nl is
nog in ontwikkeling.
Trudy te Kamp liep stage onder andere in het Wellness Centre Ryokan De
Bronsbergen in Zutphen en bij Will’s
Schoonheidssalon in Wehl. In 2006 behaalde zij haar Vakdiploma Schoonheidsverzorging en ging in loondienst
als schoonheidsspecialiste bij Martine
Hair & Beauty in Hengelo gld.
Zij specialiseerde zich in Acne, ‘Shiatsu Kosmetiek en Man in de salon en
nam tijdens haar opleiding deel aan
de Blue Diamond Award 2006. En nog
zat Trudy niet stil. Zo volgde zij recent
een cursus Sabaaydi massage Plus. Dit
is een uit Thailand afkomstige massage met warme kruiden stempels gevolgd door een manuele massage met
warme olie, zeer ontspannend en genezend. “Sabaaydi is Thais en betekent
‘ik wens je geluk, gezondheid en een
goed leven’. Prachtig toch?” zo vertelt
Trudy.
Trudy te Kamp gebruikt producten
van Mineral Care SPA met zouten en
mineralen uit de Dode Zee. Voor de

Eén van de meest succesvolle supermarktketens van Nederland is
momenteel ongetwijfeld die van
supermarktgigant PLUS, die onlangs is uitgebreid met de helft van
de EDAH-supermarkten. Het grote
succes van PLUS wordt vanaf 1 oktober gedurende zes weken groots
gevierd, waarbij de klanten vele
prijzen kunnen winnen en met als
klap op de vuurpijl maar liefst
driehonderd Chevrolets Matiz als
driehonderd hoofdprijzen! Ook
Chevrolet-dealer Groot Jebbink uit
Zutphen deelt in de feestvreugde,
want wie in de periode van 1 oktober tot half november een proefrit
maakt of een nieuwe Chevrolet
koopt, maakt kans op een minuut
lang gratis winkelen bij de PLUS supermarkt in Ruurlo of Hengelo.

"Het komt in Nederland autoland zelden voor dat aan één klant maar liefst
300 auto's als hoofdprijs in één keer
worden afgeleverd," licht de heer Wonink van Chevrolet-distributeur Groot
Jebbink de gezamenlijke campagne
toe. " PLUS supermarkten is een organisatie van zelfstandige ondernemers
die via de moederorganisatie PLUS Retail de 300 Chevrolets Matiz hebben
georganiseerd. Ook in Hengelo en
Ruurlo is een nieuwe Chevrolet Matiz
te winnen bij de PLUS supermarkt. Bovendien werken wij nauw samen met
deze PLUS-vestigingen, waardoor ook
bij ons leuke prijzen te winnen zijn.
Wie tijdens de zes suc6esweken van
PLUS bij ons bedrijf een proefrit
maakt in een Chevrolet of een nieuwe
Chevrolet aanschaft, maakt kans op
een minuut lang gratis winkelen in de
plaatselijke PLUS-vestiging. En deze
'winkelrace' wordt iedere week georga-

niseerd," voegt de heer Arno Wonink
van Groot Jebbink uit Zutphen toe.
De heren Kogelman en Eland van de
PLUS supermarkt in Ruurlo en Hengelo. "Wij vinden het verschrikkelijk
leuk om in deze feestelijke PLUS-campagne samen te werken met Chevrolet-dealer Groot Jebbink. En de nieuwe
Chevrolet Matiz die bij ons als hoofdprijs is te winnen, zal ook door Arno
Wonink worden geleverd. Service
staat daarnaast voor onze twee bedrijven hoog in het vaandel. 'Service with
a smile'. Ook gebruikt Chevrolet de
toevoeging 'it's a big plus' in haar uitingen, dus alleen daarom al lag de samenwerking voor de hand."
Door bij PLUS boodschappen te doen
maakt iedere klant kans om vele prijzen te winnen. En bij iedere PLUS-winkel is een Matiz te winnen. Het is de
grootste actie ooit die PLUS in Nederland heeft georganiseerd!

DE NIEUWE MATIZ
De Chevrolet Matiz wordt sinds zijn
marktintroductie in 2005 tot één van
de populairste en best verkochte stadsauto's van Europa gerekend. Nogmaals de heer Arno Wonink van Chevrolet-distributeur Groot Jebbink:
"Met ingang van augustus heeft Chevrolet een aantal uiterlijke wijzigingen doorgevoerd die de Matiz een nog
sportievere en modernere uitstraling
geven, zoals de nieuwe voorzijde en ingrijpende veranderingen in het interieur. Waar de Matiz tot nu toe leverbaar was in een grijze kleur met gekleurde patronen, wordt het nieuwe
interieur gedomineerd door kleurige
stoffen met grijze details die de auto
een frisse en jonge look geven. De Matiz blijft dan ook een zeer gewild model in zijn marktsegment."

Kinderboerderij Feltsigt
heeft wat te vieren!

Trudy is aangesloten bij de ANBOS, de
Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging. “Voor
de behandeling van acne houdt dit in,
dat indien de verzekering het toelaat,
acne behandelingen gedeclareerd
kunnen worden. Jeugd die ernstig last
heeft van acne, kan bij mij gebruik
maken van een speciaal programma,”
aldus Trudy, die zeer zorgvuldig met
acne klachten omgaat. “Er is toch iets
van schaamte, waar je mee te maken
hebt.”
De lichaamsbehandelingen zijn er
vooral op gericht om dode huidcellen
te verwijderen, de huid te voeden en
hydrateren en de huidconditie te stimuleren en verbeteren. Daarnaast
worden door massage de spieren gestimuleerd en geactiveerd en de doorbloeding bevorderd. Bovenal is massage ontspannend. Bij de Shiatsu massage wordt gebruik gemaakt van drukpunten, waarmee blokkades kunnen
worden opgeheven en rust wordt hervonden.
In de salon zijn eveneens de bij behandelingen gebruikte producten te koop.
Huidverzorgings- en reinigingsproducten, maskers, crèmes en scrubs
voor de verschillende huidtypes en
make-up. Daarnaast zijn er geurtjes,
cadeaus, cadeaubonnen en bijouterie.
Trudy te Kamp-Pieper, Schoonheidssalon Devotion by Trudy, Zandweide 1,
Olburgen. Behandeling altijd op afspraak, telefoon (0575) 452610, mobiel
(06) 4587441.

Albert, in het boekje Boer Albert, en Everlien Janssen tonen trots het prentenboekje dat gaat
over hun eigen Kinderboerderij Feltsigt.

‘Piet Pauw - echte liefde op Feltsigt’ is een kinderboekje wat zich afspeelt
op Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld. Het boekje is geschreven door Wilma Roozenboom, de zus van de eigenaresse van de Kinderboerderij. Het
is een leuk verhaal, waar prachtige tekeningen bij gemaakt zijn.
Zoals de titel al doet vermoeden, gaat
het over een pauw die verliefd wordt.
Maar eerst is hij nog zoek en alle dieren op de kinderboerderij helpen boer
Albert zoeken. Zal hij gevonden worden? Op zaterdagmiddag 6 oktober
aanstaande kunnen de kinderen helpen zoeken naar de pauw aan de hand
van een kleine speurtocht.

Wie weet komen ze wel een hele mooi
pauw tegen.

Natuurlijk zijn er ook kleurplaten die
in het boekje terug te vinden zijn.
Dus neem je papa of mama mee en
kom kijken! Kinderboerderij Feltsigt,
geopend van 13.00-18.00 uur, Bekveldseweg 5, Bekveld.
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47e Herfstkleurenwandeltocht
Op 13 en 14 oktober a.s.
Start: Sportherberg de Veldhoek, Varsselseweg 55, Veldhoek.
(halverwege Ruurlo-Zelhem)

Starttijd 30 en 20 km: 9.00 - 10.00 uur.
Starttijd 15, 10 en 5 km: 10.00 - 14.30 uur.
Organisatie: Wandel Sport Vereniging “de Ploeg”

Geen glad
verhaal.

Meer informatie: tel. 0575-463013 / 0314-641531

Kom snel naar

want de nieuwe

WI NTE R C O LLE CTI E
is binnen!

LAAT U NU INFORMEREN OVER HET
PEUGEOT WINTERBANDEN PLAN.

Nu bij aankoop (min. € 79,00) uit de nieuwe
wintercollectie

N O R D I C WA L K I N G
S T O K K E N G R AT I S *
Ook diverse aanbiedingen in winterkleding

K O R T I N G E N VAN 25 TOT 50%
Kom snel naar Goossens Atomica in Hengelo (Gld.), want

O P=OP
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

* geldt niet voor de aanbiedingen

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

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest
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(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan Ankersmit
Toldijk
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Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

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

Volksfeest
Varssel
vrijdag 5
13.00 uur
15.00 uur
19.15 uur

oktober 2007
SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd
Kinderanimatie door CLOWN van CIRCUS POMPOM
Blijspel “Even voorstellen .... ik ben uw dochter”
door VARSSELS VOLKSTONEEL
na afloop dansen met ZIE ZOO

zaterdag 6 oktober 2007
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
20.00 uur Feestavond met muziek van LIME
Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de
Varsselse Molen. Op dit Varsselse feest is iedereen welkom die
van een oergezellig feest houdt.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl
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Van Bouwopleiding Berkelstreek

Erespeld Fundeon voor Wim Verbeek

Wim Veerbeek van Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo werd vorige
week uitgebreid in het zonnetje gezet op de relatiedag van Fundeon in Den
Bosch. Veerbeek kreeg een erespeld uit handen van voorzitter Han Hannink van Fundeon, het landelijke opleidingsinstituut voor bouw en infra.
Wie zich buitengewoon verdienstelijk
heeft gemaakt voor het beroepsonderwijs en/of scholing in de bouw en infra
komt in aanmerking voor een gouden
of zilveren Fundeon erespeld. De gouden Fundeon erespeld is dit jaar toegekend aan Cees van Schaik uit Nijmegen. Een zilveren erespeld ging naar
Wim Veerbeek uit Sinderen. Veerbeek
zette zich als directeur van Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo op verschillende terreinen in voor de opleiding en begeleiding van jongeren en
volwassenen in bouwberoepen. De inwoner van Sinderen is vervroegd uitgetreden en neemt volgende maand

officieel afscheid als directeur van
Bouwopleiding Berkelstreek. Richard
Tibben heeft de leiding van het Borculose opleidingsbedrijf inmiddels overgenomen. Wim Veerbeek heeft een
lange carrière in de bouw achter de
rug. Hij begon in 1962 als allround
metselaar. Vanaf 1978 werd hij actief
als leermeester, meewerkend voorman en praktijkinstructeur. Als leermeester begeleidde hij onder andere
leerlingbouwplaatsen. In november
1984 trad hij als coördinator en instructeur in dienst van opleidingsbedrijf de Achterhoek, dat later werd
omgedoopt tot Bouwopleiding Berkel-

streek. De laatste jaren was hij er directeur. Het krijgen van de zilveren erespeld van Fundeon noemde Veerbeek
een hele eer. "Ik zie het als een bekroning. Een stuk waardering ook. Ik heb
het echter niet alleen gedaan. Collega's en bestuursleden waren in het
succes van het opleidingsbedrijf van
groot belang. En natuurlijk mag ik
mijn vrouw niet vergeten." De voormalig directeur heeft altijd met plezier en
veel enthousiasme gewerkt. "Met nieuwe initiatieven zorgde ik ervoor dat
het werk nieuw bleef. Dat maakte het
boeiend. Het laatste project de uitbreiding van de accommodatie is nu bijna
gereed. Daarmee is Bouwopleiding
Berkelstreek klaar voor de toekomst."
Wim Veerbeek was één van de belangrijke initiators van het regionale convenant 'samenwerking onderwijs en
bedrijfsleven' tussen de industriële
kringen, het regionale vmbo, Fundeon
en het opleidingsbedrijf. Hij zorgde er
mede voor dat het technieklokaal voor
basisschoolleerlingen een plaats kreeg
binnen het opleidingsbedrijf en was
verder nauw betrokken het project les
op locatie en activiteiten als uitwisselingen, bedrijfsstages, basisscholenprojecten, gastlessen en techniekdagen.
Veerbeek vond het van groot belang
om de sector techniek in het algemeen
en bouw in het bijzonder te promoten
en deed dat dan ook vol overtuiging.
De rode draad die zijn loopbaan en
vrijwillige activiteiten kenmerken
zijn: samenwerken, elkaar versterken
en gedragenheid zoeken bij de opzet
en realisatie van nieuwe projecten.

Milieuhandhavingsestafette 2007 succes
Lichte daling aantal milieuovertredingen in Gelderland

WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Op 26 en 27 september hebben
ruim 400 toezichthouders 600
grootschalige mili-eucontroles uitgevoerd in het buitengebied, bij bedrijven en langs de weg. De actie
sloot aan bij de landelijke milieu
handhavingsestafette.
In het totaal zijn ruim 300 overtredingen geconstateerd. Dit is minder dan
vorig jaar. (Bijna 400). De dalende
trend is mogelijk een gevolg van een
combinatie van het groeiend milieubewustzijn bij bevolking en de bedrijven, betere informatie over milieuwetgeving en de scherpere handhaving.
Dit jaar is vooral gecontroleerd op vervoer en verwerking van bouw- sloopafval. De overtreders en mogelijke overtreders worden -indien er voldoende
bewijs is- bestuursrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd.
Toezichthouders van gemeenten, provincie Gelderland, waterschappen,
AID, politie, Rijkswater-staat, de belastingdienst, natuur- en landschapbeheerders en de douane zijn met elkaar
op pad geweest om controles uit te
voeren. De controles zijn 24 uur achter elkaar uitgevoerd.
SAMENWERKING TUSSEN
HANDHAVERS
Het belangrijkste doel was om via een
24-uurs estafette de samenwerking
tussen de toezicht-houders van diverse
overheden te versterken. Uit de resultaten van de estafette blijkt dat dit
goed gelukt is. Er zijn 160 teams met 2
of meer toezichthouders van verschil-

Socii nieuws
Socii kreeg koploper Doesburg op
bezoek die alle wedstrijden nog
met winst hadden afgesloten. En de
heren hadden er ook dit maal zin in
vanaf de aftrap was het al raak 0-1.
Na een half uur werd het zelfs 0-2 alhoewel leek dat de thuisclub op dat
moment iets meer greep op de sluwe
en razend snelle buiten- spelers kreeg.
De tweede helft had Socii het betere
van het spel maar moest tot De 75 min
wachten toen Robert Kornegoor
schuin voor de goal binnen schoot 1-2.
Door goed met zijn allen er voor te

lende disciplines met elkaar op pad geweest. Bij de controles is ook gebruik
gemaakt van boten en vliegtuigen.

Wildenborch
Vierakker

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

gaan kon Arend Groot Jebbink er zelfs
de 2-2 snoeihard inschieten. Spannend
bleef het tot de laatste minuut Doesburg kreeg een terechte penalty Martijn Peters haalde zijn directe tegen onderuit maar de speler kon waarschijnlijk de druk niet aan en schoot via de
lat over en bleef deze wedstrijd op 2-2
steken. Zaterdag 6 Oktober wordt NVC
- Socii gespeeld.
VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Silvolde 3: 2-0
Vorden 5 - Socii 5: 2-1
Programma zondag 7 oktober:
Ulftse Boys 3 - Socii 2; Westev. - Socii 3;
Steenderen 4 - Socii 4; Socii 5 - Ratti 3.

Linde

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Wildenborch
Vierakker

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Colofon

Passage

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

ildenborch
ierakker
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Wichmond

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler
Linde

Delden

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwst ad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.cont act.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanlever en advertenties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
do
22 / 23
23 nov
nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de
• NU: iverse 2006 modellen van

collectie v n 2007

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
zondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PR
OFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N OnsT magazijnO wordt
P te Gklein E L E T
Wij gaan verbouw en
daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op o nze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het

hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZER S NU
T'SH RTS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

LDE BORCH - DELDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-
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www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
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beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
/
22 / 23
/ nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

10

Wij gaan verbouwen
daarom

10

10% korting 10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

10
10
10

€ 75,--

T'SHIRTS NU

2 OOR € 1

€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T

10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

B ro n ck h o r s t N o o rd

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
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Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.
E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

O P G E L E T

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

2 VOOR € 125,--

€ 20,-€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

S I N T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHO ENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

Dit jaar is vooral gecontroleerd op vervoer en verwerking van bouw- en
sloopafval. Bouw- en sloopafval moet
ingeleverd worden bij bedrijven die
een vergunning hebben om dit op een
goede manier te verwerken. Daarvoor
moet worden betaald. Zomaar dumpen bespaart dus geld, maar is wel
zeer schadelijk voor het milieu. De geconstateerde overtredingen varieerden
van illegale verbranding van afval tot
illegale stort.
Bij controles bij bedrijven bleek dat
diverse gevaarlijke afvalstoffen niet
volgens de daarvoor geldende regels
werden opgeslagen. Op slooplocaties
bleek dat de sloop in een aantal gevallen niet conform de sloopvergunning
werd uitgevoerd. Tevens bleek dat
meerdere bedrijven niet konden aantonen dat zij hun bouw- en sloopafval
hadden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Tevens werd een illegale
hennep-kwekerij aangetroffen.
In het buitengebied is gecontroleerd
op illegaal jagen, illegale stort van
afvalstoffen en illegaal kite-surfen.
Bedrijven zijn gecontroleerd op illegale lozingen op het oppervlaktewater,
opslag van gevaarlijk afval en er is
gecontroleerd in de horeca. Tot slot is
gecontroleerd op de illegale onttrekking van grondwater en het vervalsen
van watermeters bij het onttrekken
van grondwater.

Vorden Kranenburg
Medler

Delden

Colofon

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

NADRUK OP BOUW-EN SLOOPAFVAL

Wichmond

B ro n ck h o r s t N o o rd

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Dus kijk snel op www.contact.nl
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Gemengd Koor
Hengelo’s Gemengd Koor geeft
op 9 october a.s. een open repetitieavond in Party Centrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo G. van 20.00-22.00 uur.
Iedereen die belangstelling heeft
voor zingen in een gezellige sfeer
is van harte welkom.
Men kan luisteren naar een afwisselend repetoire en kerstliederen
voor ons Kerstconcert op 18 december a.s. met medewerking van
Het Vordens Mannenkoor en
Gemengd Koor uit Westendorp.

Oma's Oppasservice nu ook
actief in de regio Achterhoek
Per 1 september jl. is Hilma de
Lang in Lichtenvoorde een vestiging van Oma's Oppasservice gestart. Vanuit deze vestiging wordt
ook voor de omliggende plaatsen
gezocht naar Oppasoma's, die bij
de jonge gezinnen aan huis voor de
kinderen willen zorgen.
Deze jonge gezinnen hebben, als beide ouders geheel of gedeeltelijk willen
blijven werken, behoefte aan stabiliteit, rust en de invloed van normen en
waarden van de oudere generatie.
Oma's oppasservice helpt hierbij
Oma's oppasservice is een landelijk er-

kend gastouderbureau dat werkt volgens de wettelijke eisen die aan de kinderopvang gesteld worden. De hoofdvestiging staat in Hengelo en in het
land zijn 11 vestigingen actief. Wat
vaak niet bekend is, is dat er een tegemoetkoming voor de kosten van deze
kinderopvang gegeven kan worden.
Dit is ook van toepassing wanneer eigen Oma's op hun eigen kleinkinderen passen. Wanneer u meer wilt weten of zelf wilt oppassen neem dan
contact op met Oma's Oppasservice regio Achterhoek.
achterhoek@omasoppasservice.nl
Zie ook de advertentie elders in deze
krant voor meer informatie.

Alcoholproject succesvol
Alarmbellen rinkelen bij ouders in
de Achterhoek: alcoholproject succesvol! Uit onderzoek van GGD Gelre-IJssel blijkt het succes van activiteiten die het afgelopen jaar zijn
gericht op ouders in het kader van
het project 'Alcoholmatiging jeugd
in de Achterhoek'.
Ouders zijn zich bewuster van de problematiek van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Het blijkt dat
ouders vaker nadenken over de problematiek, ook praten ze hier meer over
met anderen en vinden ze dat er iets
aan gedaan moet worden. Ouders worden gezien als sleutelfiguren in de preventie van overmatig alcoholgebruik
bij jongeren. Een deel van de activiteiten is daarom speciaal op hen gericht.
Het resultaat van deze ouderactiviteiten is geëvalueerd door middel van telefonische interviews. Totaal 500 ouders uit de Achterhoek werden in
maart 2006 en in juni 2007 hiervoor
gebeld.
Ouders weten meer over de negatieve
gevolgen van alcohol op het jonge lichaam ten opzichte van een jaar geleden. Dat alcohol ook schadelijk is voor
jongeren als zij nog niet dronken zijn,
is nog niet algemeen bekend. Feit is
dat gewenning ervoor zorgt dat jongeren niet zo snel dronken worden, de
alcohol is echter ook dan wél schadelijk voor het lichaam in de groei.
Minder ouders vinden het acceptabel
om te beginnen met alcohol drinken
onder de leeftijd van 16 jaar. In 2006
vond nog ongeveer 40% van de ouders
het geen probleem als jongeren al onder de 16 jaar dronken, nu in 2007 is
dit gedaald naar ongeveer 30% van de
ouders. Het huidige advies is: stel het
startmoment van alcoholgebruik zo
lang mogelijk uit, tenminste tot het
16e levensjaar!
Ouders in de Achterhoek zijn er van
overtuigd dat zij met hun kind over alcohol en de gevolgen daarvan moeten
praten vóórdat hun kind voor het

eerst alcohol gaat drinken. Als hun
kind al alcohol drinkt, twijfelen zij
aan hun mogelijkheden om dit te
belnvloeden. Veel ouders worstelen
met vragen als 'Hoe verhinder je dat je
kind alcohol drinkt?', 'Welke maatregelen kun je treffen als ouder?' en 'Wat
als andere ouders wel schenken?' Deze
vragen komen aan de orde in de ouderavonden over alcohol en opvoeding
die dit najaar in het hele land en in de
Achterhoek zullen plaatsvinden. Op
donderdag 27 september a.s. vindt landelijk via www.zegNEEderland.nl als
aftrap een "nationale ouderavond"
plaats, in het kader van de 'Nationale
Nee!' campagne.
In april 2006 is de publiekscampagne
gericht op ouders en andere volwassenen in de Achterhoek van start gegaan. Posters, folders, een radiospot,
artikelen in de huis-aan-huis bladen
en een tv-serie zijn onderdeel van deze
campagne. Daarnaast vinden andere
ouderactiviteiten plaats zoals ouderavonden, homeparty's en voorlichting
via de jeugdverpleegkundigen. Het is
belangrijk deze activiteiten voort te
zetten, om zo de behaalde resultaten
vast te houden en uit te breiden.
Het rapport van het evaluatieonderzoek verschijnt in oktober. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het regionale project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek'. Jongeren
drinken te jong, te veel en te vaak.
Overmatig alcoholgebruik kan leiden
tot blijvende hersenschade, slechtere
schoolprestaties, vernielingen en geweld op straat, verkeersongevallen of
onveilige seks.
Het project is opgezet door de acht gemeenten in de Achterhoek in samenwerking met IrisZorg (verslavingszorg), politie Achterhoek, justitie,
NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) en GGD Gelre-IJssel, in overleg
met vertegenwoordigers van o.a. de
horeca, jeugd- en jongerenwerk, scholen en sportverenigingen.

Alles voor ruiter en paard

Cavaletti opent ruitersport speciaalzaak
Onder grote belangstelling heeft Michelle Woudsma vorige week vrijdagavond haar ruitersportspeciaalzaak Cavaletti aan de Dorpsstraat in Ruurlo geopend. Al springend over een kleine lage hindernis (cavaletti) leidde
de jonge Ruurlose eigenaresse en haar medewerkster Joanne Schepers
een pony de nieuwe winkel binnen. Onder het motto ‘In volle galop naar
de ruitersportshop’ werd de nieuwe winkel in gebruik genomen.
De nieuwe ruitershop is een frisse,
sfeervolle winkel die voor iedereen
toegankelijk is. De ruime speciaalzaak
heeft een landelijke inrichting waar
de kleuren groen, zwart en steigerhout op diverse manieren verwerkt
zijn. Paardensportliefhebbers en mensen die van het buitenleven houden,
worden op hun wenken bediend bij
Cavaletti.
Cavaletti ruitersport speciaalzaak onderscheidt zich op diverse manieren.
Wat vooral aanspreekt is de persoonlijke aandacht, de service, de betrokkenheid en de bekendheid met paard en
ruiter. Eigenaresse Michelle Woudsma

en medewerkster Joanne Schepers weten waarover ze praten. Zij zijn met
paarden opgegroeid en al op jonge
leeftijd waren zij actief in de wedstrijdsport.
Cavaletti heeft alles in zich om uit te
groeien tot dé ruitersportspeciaalzaak
van de Achterhoek. Klanten die bij Cavaletti binnenstappen, moeten zich er
gelijk op hun gemak voelen. Onder
het genot van een kopje koffie kun je
er namelijk heerlijk rondsnuffelen, op
de flatscreens worden beelden van clinics getoond en aan de leestafel is het
comfortabel bladeren in de magazines
en bladen. De fraaie, sfeervol ingerich-

te winkel is ruim en heeft de uitstraling die past bij een ruitersportspeciaalzaak. Het assortiment voor zowel
wedstrijd- als recreatieve ruiters en
amazones is zeer uitgebreid te noemen. De collectie bestaat uit kleding,
lederwaren, verzorgingsproducten en
borstels voor paarden, leuke accessoires, cadeauartikelen en zelfs speelgoed gericht op de paardensport van
het Amerikaanse merk Breyer. Maar er
zijn ook tal van artikelen die bij een
landelijk leven passen zoals trendy
vrijetijdskleding geschikt voor outdoor. Cavaletti heeft een lage drempel
en richt zich op alle doelgroepen van
jong tot oud. Van het topmerk Anky is
Cavaletti exclusief dealer voor deze regio.

Cavaletti beschikt over een ruime parkeergelegenheid. Een ‘paard’ aan de
Dorpsstraat markeert de ingang naar
de winkel achter de Etos.

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid
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06:00

04:00

07:00

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met
een internationale reputatie op het gebied van de ontwikkeling en productie van schokdempers in auto- en motorsport, met name voor de toepassing onder extreme
omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de
beste te zijn, werken 40 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

08:00

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:
Stichting Sutfene levert
24 uur per dag zorg op
maat aan ouderen in de
regio Zutphen. Voor onze
ruim 1000 medewerkers
en 500 vrijwilligers zijn
respect, betrouwbaarheid, zorgzaamheid en
deskundigheid voorwaarden voor een hoogstaande dienstverlening.
Wij bieden ouderen
diverse gecombineerde
woon- en zorgmogelijkheden, uiteenlopend van
huishoudelijke ondersteuning thuis tot
opname in één van onze
gespecialiseerde locaties.

17:00

21:00

Heb jij genoeg
in huis om voor
anderen te zorgen?
Werken in de ouderenzorg vraagt veel van je: deskundigheid,
betrouwbaarheid, een respectvolle houding, zorgzaamheid en een
flexibele instelling. Denk je dat je dat in huis hebt? En ben je bereid
om je in je werk verder te ontwikkelen? Dan heeft Stichting Sutfene
een prima baan voor je!

We zoeken op korte termijn
huishoudelijk medewerkers, helpenden
niveau 2 en verzorgenden niveau 3 (IG)
voor onze locaties in de regio Zutphen.
Je kunt bij Stichting Sutfene werken in zowel de verpleeghuiszorg,
de verzorgingshuiszorg en de thuiszorg. Het aantal uren kan variëren
van 4 tot 32 uur, alle uren daartussen zijn bespreekbaar.
Meer informatie over de betreffende vacatures is te vinden op onze
website: www.sutfene.nl
Solliciteren kan via een brief (met cv) of via een sollicitatieformulier
dat je kunt opvragen bij de afdeling PO&O (telefoon 0575 – 594438
of 594405). Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen. Belangstelling? Reageer dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 12 oktober 2007.

Stichting Sutfene
Afdeling PO&O
Postbus 283
7200 AG Zutphen
www.sutfene.nl

Flex-medewerkers
Ook zijn wij op zoek naar medewerkers die willen werken via onze
flex-pool. Dit kan op basis van een nul-urencontract of op basis van
een contract met vaste uren. Werken via de flexpool heeft als
voordeel dat je in korte tijd met veel verschillende locaties en doelgroepen kennis kunt maken en dus een zeer afwisselende baan hebt.

Personeelsfunctionaris met secretariële capaciteiten
Als personeelsfunctionaris ben je het aanspreekpunt voor onze medewerkers en heb je een adviserende en ondersteunende rol richting het
management. Je denkt met de organisatie mee hoe het personeelsbeleid, zowel op beleidsmatig als operationeel niveau, effectief vorm te
geven. Jouw kennis van de wet- & regelgeving is up-to-date en als
preventiemedewerker draag je de zorg voor een optimale uitvoering
van het Arbo- & verzuimbeleid. Daarnaast ben je in deze spilfunctie de
spin in het web die alles regelt zoals het verzorgen van de postbehandeling, agendabeheer, correspondentie, regelen van wereldwijde vluchten en het voorbereiden & notuleren van vergaderingen.

32-38 uur per week

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

MTS-er werktuigbouw
Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de
specificaties die de klant in overleg met onze engineers is overeengekomen. De kwaliteit van uw werk bepaalt mede het succes van onze
klanten. Die willen maar één ding: winnen! U bent een jonge enthousiaste
MTS-er die intern wordt opgeleid tot monteur. U vindt het vanzelfsprekend
om kwaliteit te leveren. Bij gebleken geschiktheid kunt u
doorgroeien naar de functie van race-engineer.
Meer informatie?
Kijk voor het profiel en de gewenste opleiding/vaardigheden op onze website.
Voor nadere informatie over beide functies kun je contact opnemen met Anja Seesing,
telefoonnummer: 0575 - 462077
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een informele werkomgeving waarin kwaliteit, betrouwbaarheid
en teamwork voorop staan. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
U kunt uw CV voorzien met uw motivatie vóór 15 oktober 2007 sturen aan:
Reiger Racing Suspension B.V.
t.a.v. de heer G. Seesing
Molenenk 5a
7255 AX Hengelo Gld.
Mailen mag ook:
seesing@reigersuspension.com

schildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

Website:
www.reigersuspension.com

Meerbeek Transport
Barchem
Voor ons distributiewerk vragen wij per direct :
Fulltime – Parttime

Chauffeur

Naast de Sanitiem showroom is er
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er.
Sanitiem biedt u de keus.
Deelnemer Sanitiem groep

Actie
CV-ketel
Nieuwe CV-ketel inclusief montage.
Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

• Schilderen
• Behangen
• Glaszetten
Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

1750,-

VANAF

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

www.heegt.nl
www.sanitiem.nl
Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

ACTIE

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Ervaring met trekker - oplegger geniet de voorkeur.
Voor nadere informatie:
Wim Meerbeek
Lenderiet 4
7244 NS Barchem
0573 441361 / 06 20490531
info@meerbeektransport.nl
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De Gele Rijders naar
Nationale Bokbierdag in Zutphen

Homeopathie
en impotentie
In een aantal voorgaande columns
heeft u kunnen lezen dat ik mij in
mijn praktijk intensief bezig houd
met een vernieuwende stroming binnen de homeopathie, C4-homeopathie. Hoe deze nieuwe middelen een
basis vormen van gezond-zijn op mentaal, emotioneel en fysiek vlak heeft u
al kunnen lezen in dit weekblad.
Klachten die al de revue passeerden
waren o.a. hyperventilatie, hoge bloeddruk, eetbuien, eczeem, gebrek aan
basisveiligheid en angstaanvallen.
Deze week wil ik wat vertellen over
homeopathie in relatie tot impotentie, een vorm van seksuele disfunctie.
Deze term omvat alle problemen die
een fijne seksuele én intieme relatie
in de weg kunnen staan.
Voordat ik een casus wil laten lezen
waarbij een man en zijn vrouw door
homeopathie enorm geholpen zijn in
hun seksuele relatie, zet ik wat feiten
over impotentie op een rijtje.
Ik hoop dat dit artikel en de genoemde feiten ertoe mogen bijdragen dat
dit probleem tot een minder beladen
onderwerp wordt, waardoor u makkelijker om hulp kunt vragen bij een
arts, seksuoloog óf klassiek homeopaat. Het is een vitaal deel van ons leven. Elk mens wordt immers uit seksualiteit geboren.
DE FEITEN
30% van de mannen tussen de 40 en
70 jaar kampt met erectieproblemen.
Het is één van de klachten waarmee
het langst gewacht wordt voordat een
huisarts wordt bezocht. Begrijpelijk,
want in onze cultuur is het niet gewoon om over de problemen rondom
seksualiteit openlijk te praten.
Wat wel meer gangbaar en geaccepteerd is, is het praten over alles wat te
maken heeft met natuurlijke seksuele
aantrekkingskracht tussen man en
vrouw. Maar dan meestal binnen een
"vertrouwde" kring van vrienden of
vriendinnen.
Impotentie bij mannen (bij vrouwen
ook wel "seksuele opwindingsstoornis" genoemd) is een bijzonder vervelende klacht die vooral veel psychische
problemen als gevolg kan hebben in
de vorm van frustratie, minderwaardigheidsgevoelens en soms zelfs de-

pressie. Men spreekt van impotentie
als gedurende langere tijd in meer
dan 50% van de gevallen een erectie
uitblijft, of als er wel sprake is van een
erectie, deze niet lang genoeg duurt,
dwz niet tot aan het hoogtepunt c.q.
zaadlozing.
De oorzaken van impotentieklachten
zijn heel divers. Vaak is er ook niet één
oorzaak aan te wijzen, maar speelt
een combinatie van factoren een rol.
Zoals: hormonale disbalans (te weinig
aanmaak van het hormoon testosteron waardoor de behoefte aan seksualiteit afneemt), diabetes, anatomische
problemen, problemen met de bloedvaten, gebruik van alcohol, drugs, medicatie met negatieve bijwerkingen,
en zeker ook psychische klachten.
Hoe de kwaliteit van een erectie ervaren wordt is heel subjectief. Mannen
waarbij de erctie zeer sterk is, kunnen
toch het gevoel hebben dat het niet
voldoende is en andersom komt ook
voor: mannen met een zwakke erectie
die zelf heel tevreden zijn, maar waarbij de zaadlozing nooit "gehaald"
wordt. Dit vormt een probleem in relaties waar een kinderwens is.
De reguliere behandeling van impotentieklachten bestaat bijna uitsluitend uit het voorschrijven van medicatie als viagra, levitra en cialis. Deze
middelen hebben echter een groot
aantal negatieve bijwerkingen. Klassiek homeopathische geneesmiddelen
daarentegen hebben dit niet.
HÉT ALTERNATIEF
Als klassiek homeopaat neem ik altijd
iemands klacht als uitgangspunt,
maar zeker zo belangrijk zijn achterliggende factoren.
In het geval van impotentieklachten
kunnen achterliggende factoren zijn:
Hoe beleeft iemand zijn of haar seksualiteit, in welke mate voelt hij of zij
zich vrij en vertrouwd om zijn seksuele gevoelens te uiten, en wat voor
ideeën, opvattingen, eerdere ervaringen en wensen heeft de patiënt én
heeft zijn of haar partner?
Vrijwel altijd blijkt dat klachten van
impotentie een uitingsvorm zijn van
een probleem wat zich op een ander
vlak bevindt. Uiteraard worden uitingsvorm én de dieper gelegen oorzaak als één geheel beschouwd om
een probleem daadwerkelijk en blijvend op te lossen.
Dit totale beeld van de klacht én de
achterliggende oorzaken zijn bepalend voor de keuze van een homeopathisch geneesmiddel.

Kind en Dier tijdens
clubshow Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden
De tentoonstelling van konijnen,
hoenders, sierduiven, watervogels,
cavia's en kleine knagers zijn in onze regio in volle gang.
Ook P.K.V. is al weer druk bezig met de
voorbereidingen van de jaarlijkse
clubshow, die gehouden zal worden
op 2, 3 en 4 november a.s. in Kapel de
Wildenborch, Kapelweg 1 te Vorden.

oordelen op huisvesting, omgang en
verzorging en geven hier punten
voor.
• op zaterdag 3 november worden de
dieren in Kapel de Wildenborch in
een kooi geplaatst en nogmaals
door 2 juryleden beoordeeld op verzorging en conditie. Ook hiervoor
krijgt men punten.

Ook dit jaar wil P.K.V. de jeugd weer
betrekken bij deze show. Kinderen van
5 tot 14 jaar kunnen zich opgeven om
met hun lievelingsdier (konijn, kip,
duif, cavia of hamster) deel te nemen
aan een wedstrijd.

Daarna worden de punten van de 2 beoordelingen bij elkaar opgeteld en degenen met het hoogste aantal punten
is winnaar of winnares in zijn of haar
diergroep. Iedere deelnemer/deelneemster krijgt een prijs. De deelname is gratis.

DEZE WEDSTRIJD BESTAAT UIT
DE VOLGENDE ONDERDELEN:
• 2 juryleden komen 1x een huisbezoek afleggen en gaan de dieren be-

Men kan zich opgeven bij D. Kuiper,
Ruurloseweg 41 te Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 55 29 31. Opgave graag voor 10
oktober a.s.

De Homeopathie heeft vele honderden middelen tot haar beschikking
om in te zetten, en het totale beeld
van de patiënt(e) bepaalt wélk middel
er gekozen wordt. Op deze manier
biedt de homeopathie beduidend
meer mogelijkheden dan "de erectiepil".
Op deze manier kan ik ondersteunen
in het integreren van de dieper liggende oorzaken achter de seksuele klachten en kan men zich na verloop van
tijd beter gaan voelen op alle vlakken.
Er kan (weer) genoten worden van het
diepe intieme contact in de seksuele
relatie.
Wat de volgende casus bijzonder
maakt is dat de man in deze casus vier
keer bij me kwam zonder duidelijke
verbetering van zijn impotentie-klacht.
Ik wilde hem doorverwijzen naar een
andere vorm van hulpverlening. Er
leek geen probleem achter zijn impotentie schuil te gaan. Hij zat fysiek verder goed in z'n vel. Op het gebied van
relatie, werk en vrienden alles liep lekker. Zonder schaamtegevoel praatte
hij openlijk met mij en z'n vriendin
over het probleem, maar een oplossing ervoor had ik niet.
Totdat z'n vriendin een gesprek had
met zijn moeder en wat bleek: de vader van de patiënt had een incestverleden en vader kampte met dezelfde
klachten als zijn zoon.
Het psychische trauma wat vader in
zijn leven niet had kunnen verwerken
bleek onbewust "doorgegeven" aan
zijn zoon.
In de keuze voor het homeopathische
middel dat ik hem gaf nam ik deze
sleutelinformatie over de "voorouders"
als uitgangspunt.
Het bleek inderdaad hét ontbrekende
puzzelstukje om tot een duidelijke
verbetering van de klacht te komen.
Een doorverwijzing was verder niet
nodig. Het resultaat was eindelijk
naar wens. Zou ook zijn vader er toe
komen om z'n verhaal naar buiten te
brengen?
Tot de volgende keer.
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd,
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76.

K.W.F
Kanker
bestrijding
De collecte van de K.W.F. heeft in
2006 € 8.466,13 opgebracht.
Dit jaar hebben we met ze alle
€ 8.544,60 gegeven bedankt hier
voor.
Daarnaast wil ik alle collectanten
van Keyenborg en Hengelo bedanken voor hun inzet.

Het historische stadshart van Zutphen staat op zondag 7 oktober voor de
elfde keer in het teken van de Nationale Bokbierdag. Tijdens dit evenement, dat jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekt, presenteren kleine
en grote brouwerijen hun nieuwe bokbier aan het publiek.
Het historische centrum van Zutphen is
voor de gelegenheid omgebouwd tot
een groot festivalterrein met podia en
pagodetenten. Tussen 13.30 en 19.00
uur kunnen de bezoekers 'een bokje'
proeven. Grote publiektrekker van de
Nationale Bokbierdag is de grote optocht. Een stoet bestaande uit ruim 80
deelnemers vertrekt om 14.00 uur van
bedrijventerrein De Mars voor een route
door de binnenstad van Zutphen. Onder de deelnemers zijn diverse bierwagens, koetsen en bijzondere aanspanningen. Een plaatje is ook de Jachtvereniging Soestdijk. Datzelfde geldt voor
De Gele Rijders, die dit jaar voor het
eerst te bewonderen zijn in Zutphen.
GELE RIJDERS
De Rijdende Artillerie, in de volksmond beter bekend als de Gele Rijders, heeft sinds haar oprichting altijd
een bijzondere plaats ingenomen binnen het Nederlandse leger.
De Rijdende Artillerie werd in 1793 opgericht om te voorzien in de behoefte
aan snel verplaatsbare artillerie, die
de cavalerie in haar manoeuvres kon
volgen. Het korps werd uitgerust met
licht veldgeschut en het personeel verplaatste zich volledig te paard, iets wat
in die tijd ongewoon was. Al in 1794
trok het korps ten strijde tegen Napoleon en sindsdien heeft het deelgenomen aan vele veldslagen en -tochten,
waaronder de Slag bij Waterloo in

1815. In 1842 kreeg het korps een
prachtig nieuw uniform, waarvan de
gele koorden en lissen de eenheid de
officieuze naam 'Gele Rijders' bezorgden. Sindsdien zijn de Rijders een bekende verschijning tijdens allerlei (officiële) gelegenheden.
Tegenwoordig beschikt het korps voor
haar operationele taken over moderne
middelen, maar bij ceremoniële taken
treden de Rijders onveranderd op in
vol ornaat, te paard en met oud geschut. Zo kwamen de Rijders in stelling bij het huwelijk van Prins WillemAlexander en Máxima en bij de begrafenis van oud-Gele Rijder Prins Bernhard. Ook verzorgen de Gele Rijders
traditioneel de saluutschoten tijdens
Prinsjesdag in Den Haag.

ROUTE OPTOCHT
De optocht legt dit jaar de volgende
route af: Havenstraat - IJsselkade Marspoortstraat - Groenmarkt - Lange
Hofstraat - Vispoortplein - Martinetsingel - Polsbroek - Hogestraatje - Laarstraat - Paardenwal - Berkelsingel - Rijkenhage - Overwelving - Molengracht IJsselkade - Havenstraat - Reesinkterrein. Omstreeks 15.30 uur is de laatste
deelnemer weer terug op het Reesinkterrein. De Nationale Bokbierdag is op
zondag 7 oktober van 13.30 tot 19.00
uur. De toegang is gratis. Meer informatie en achtergronden zijn te vinden
op www.bokbierdag.nl

Dans mee voor Pink Ribbon

AeroFitt helpt mee met de
strijd tegen borstkanker
PINK RIBBON
Deze stichting heeft als doelaandacht
te vragen voor de strijd tegen borstkanker onder het motto: ‘ga borstkanker te lijf’. De strijd tegenborstkanker
moet leiden toteen afname van dekans op borstkanker, verhoging van
dekans op herstel en een betere kwaliteit van leven na borstkanker.
STICHTING PINK RIBBON
Pink Ribbon stelt zich ten doel het
Nederlandse publiek bewust te maken van de risico's op en het leven
met borstkanker. Deze doelstellingen
tracht zij invulling te geven door het
geven van voorlichting en door het
verbeteren van de zorg voor borstkanker patiënten tijdens en na de behandeling middels het ondersteunen van
onderzoeks - en maatschappelijke projecten gerelateerd aan borstkankerzorg. Wij als sportcentrum AeroFitt

willen dit graag ondersteunen. Hiervoor hebben wij, in samenwerking
met Hengelose ondernemers, een aantal activiteiten georganiseerd.
Op vrijdag 12 oktober gaan we een
sponsormarathon houden van 18.0019.30 uur. Voor wie? Alle kids, hip hop
en jazz van groep 3 t/m 8.
Voor volwassenen wordt, in samenwerking met Hengelose ondernemers,
een Les Mills marathon gehouden.
De marathon bestaat uit Body Step,
Body Jam, Body Attack en Body Combat. De Les Mills marathon wordt gehouden op maandag 29 oktober.
De start is om 19.00 uur en de finish
om 21.00 uur. De bijdrage is een vrije
gift! Aan de sponsormarathon voor de
jeugd en de Les Mills marathon voor
volwassenen, mag iedereen meedoen.
Niet-leden graag van tevoren aanmelden! Voor meer informatie: Sportcentrum AeroFitt, tel. (0575) 46 50 01.

Dremptse herfsttoertocht
Op zondag 14 oktober gaan we weer
gezellig met z`n allen genieten van
een toertocht. De koffie is om 9.30 uur
klaar en het vertrek is om 10.00 uur

vanaf het Dorpshuis Drempt. De route
krijg je bij inschrijving. Deelname is
voor eigen risico en de organisatie
stelt zich niet aansprakelijk voor scha-

de of andere ongemakken.
Voor info kun je terecht bij: Harry
Wieggers: (06) 53 25 17 61 of Johnny
Booltink: (06) 36 32 64 70.

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

Klachten over de overheid?
Loopt u rond met een klacht over de overheid?
U mag de overheid hierop aanspreken, want u
heeft recht op een eerlijke behandeling.
Maar als dat niet helpt? Dan kunt u terecht bij de
Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman
kan kosteloos klachten behandelen over bijna

alle overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over
ministeries, waterschappen, provincies, het UWV,
de belastingdienst, politie en gemeenten.
Sommige gemeenten hebben gekozen voor een
eigen ombudsman. Over deze gemeenten gaat de
Nationale ombudsman dus niet.

Voorwaarden:
Uw klacht moet over een overheidsinstantie gaan
U moet zelf eerst geklaagd hebben bij de overheid
Uw klacht is niet ouder dan één jaar
Er is geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest)
Het gaat niet over een uitspraak van de rechter

“Ik krijg geen antwoord op mijn
brief aan de gemeente”
“Ik wacht al 6 maanden
op mijn huurtoeslag!”
“Waar blijft mijn uitkering?”

“Mag de politie dat zomaar doen?”

Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman.

11356

Bel gratis
Wilt u weten of u met uw klacht terecht kunt bij de
Nationale ombudsman, belt u dan gerust het gratis
telefoonnummer 0800 33 55555 Of kijk op
www.nationaleombudsman.nl.

Vakantie bezoek aan Roemenië
Blikvangers bij
Bulsink Interieurs

Jeroen Bulsink: 'de vernieuwde showroom wordt een bron van inspiratie!'
In de aanloop naar haar 70-jarig bestaan in 2008 ging bij Bulsink Interieurs de showroom volledig op de schop. De laatste maanden is er keihard
gewerkt om de nieuwe inrichting en presentatie te realiseren.
Het resultaat is een prachtige showroom met een verrassend veelzijdig interieuraanbod. Aangenaam, inspirerend en sfeervol. Wat in deze nieuwe
presentatie vooral opvalt zijn een drietal volledig ingerichte 'kamers'. Compleet ingericht, inclusief vloerbedekking en bijpassende woonaccessoires
en in stijl variërend van tijdloos klassiek tot eigenzinnig modern. Deze
'blikvangers' laten de bezoekers heel
direct zien hoe ze de getoonde woonideeën in hun eigen huis kunnen toepassen. Uiteraard is voor de inrichting

van deze 'kamers' gekozen uit de eigen
collectie meubelen, slaapkamers, fauteuils, linnenkasten, interieurstoffen,
vloerbedekking en binnenzonwering
van Bulsink Interieurs. "Wij zijn er van
overtuigd dat deze nieuwe, sfeervolle
presentatie voor veel bezoekers een
bron van inspiratie wordt", aldus Jeroen Bulsink (3e generatie en directeur van dit familiebedrijf).
A.s. zondag, 7 oktober, is er een mooie
gelegenheid voor een nadere kennismaking. Dan is Bulsink Interieurs in
Kilder geopend van 11.00 - 17.00 uur.

Vrijwilligers, tien in totaal, die regelmatig meehelpen met het verzamelen
en klaarmaken van goederen voor transport naar Roemenië, zijn samen
met drie bestuursleden en hun partners van 30 augustus tot en met 14
september op vakantiebezoek naar Roemenië geweest.
Na een driedaagse voorspoedige reis
met een overnachting in zuid Duitsland en in Hongarije, kwamen we op
zaterdagavond aan in Ocna-Mures,
één van onze partnergemeentes. We
waren te gast in de pastorie van de Reformatorische kerk en sliepen in de
pastorie, in een gastenverblijf en in
gastgezinnen. Drie dagen waren we in
Ocna en bezochten hier projecten die
door de COEH. worden ondersteund
met geld en/of goederen, zoals een
agrarisch bedrijf, een school, een ziekenhuis en de voormalige zuivelfabriek. De volgende dagen stonden er
bezoeken in de buurt van Sf.Georghe
op het programma, zoals Sibiu, de cul-

tuurstad van Europa in 2007, bezoek
aan wederom een boerderij en een bezoek aan de houtverwerkende fabriek
van de fa.Buunk uit Zelhem. Ook het
Potsahuis, het project voor het realiseren van een kindertehuis voor dubbel
gehandicapte kinderen, waarvoor in
de Hengelose kerken tijdens de veertig
dagen tijd veel actie is gevoerd, werd
bezocht. Dit project wordt al lange tijd
financieel ondersteund door diaconieën van vijf Nederlandse gemeentes,
nl: Groningen, Varsseveld, Beekbergen, Rijssen en Hengelo alsmede Wilde Ganzen en N.C.D.O. (een onderdeel
van Buitenlandse Zaken). In Sf.Georghe logeerden we in een hotel. De laat-

ste 3 dagen van
ons bezoek waren we te gast in
Toplita, onze andere gemeente
waar we hulp
bieden vanuit
Hengelo.
Ook
hier waren we te
gast bij de dominee, en sliepen
hier in het logeerhuis
voor
kinderkampen.
Boven de gaarkeuken zijn vier
kleine kamertjes
met vier (stapel-)
bedden, waarin
een
echtpaar
sliep, een vakantieganger sliep
op een matras in
het keukentje en
de overige negen
gasten sliepen samen op de zolder. De bedden allemaal tegen elkaar
en even weer onze jeugdkampherinneringen. Ook hier hadden onze projecten de aandacht. Het doet goed te
merken dat hier veel mensen van verschillende kerken en overheid samenwerken. Zo wordt door het ziekenhuis
eten gehaald in de gaarkeuken om dit
door een soort wijkverpleegkundigen
te laten bezorgen bij mensen die niet
instaat zijn zelf voor eten te zorgen.
Veel projecten werden tijdens deze weken bekeken maar ook was er tijdens
het reizen en de extra uitstapjes veel
van het land te zien. De terugreis was
weer via Oradea naar Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Roemenië is een
prachtig land, met veel natuurschoon.
De grote wegen zijn goed en de kleinere wegen krijgen nu de aandacht. Wel
moet de bevolking nog leren om het
eigen vuilnis op te ruimen.
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Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
MEER COMMUNICATIE,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

TEL. (0575) 51 76 18
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10

Hoogwater blijft altijd dreigen. Daarom oefent de
provincie regelmatig met de bestijding van een ramp.
De eerstvolgende is gepland voor april 2008

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Lezersonderzoek

Gratis museumdag in teken van helden

We hebben onderzoekbureau

Hoe tevreden is een beller?

Market Performance gevraagd te

Wat hebben Florence Nightingale,

laarsechtpaar Kröller-Müller was

onderzoeken wat lezers van deze

Jan van Schaﬀelaar, Fiep Westendorp,

er geen Park de Hoge Veluwe met het

pagina’s vinden. Het bureau start

Floris en het echtpaar Kröller-Müller

naar hen vernoemde wereldberoemde

De provincie Gelderland wil weten hoe

binnenkort met een telefonische

met elkaar gemeen? Het zijn allemaal

museum. Een klein smetje op de gratis

tevreden inwoners van Gelderland zijn

enquête. De redactie van Gld.nieuws

helden van Gelderse musea die op

museumdag is dat enkele grote musea

over de dienstverlening. Vinden bellers dat

vraagt lezers die worden gebeld mee

zaterdag 20 oktober gratis de deuren

waaronder het Kröller-Müller niet mee-

ze snel genoeg geholpen worden door de

te werken aan een kort vraaggesprek

openzetten voor het publiek. Nightin-

doen aan de gratis openstelling. Maar

juiste ambtenaar? Hoe tevreden is de aan-

over deze pagina’s.

gale wordt in Zetten vereerd als grond-

er blijven toch liefst 53 musea over die

vrager van bijvoorbeeld een document? De

Voor meer informatie over dit

legster van de professionele verpleging

speciaal voor de museumdag een leuk

komende periode gaat de provincie inwo-

onderzoek graag contact opnemen

terwijl Flipje in Tiel een reclameheld

programma voor de jeugd hebben be-

ners vragen wat ze van de service van de

met Suheyla Tunç,

is. Jan van Schaﬀelaar sprong in Barne-

dacht. Het doel van de museumdag is

provincie vinden. Mensen die met ons bel-

s.tunc@prv.gelderland.nl

veld van de toren om zijn kameraden te

om zo veel mogelijk mensen die minder

den, worden telefonisch benaderd. En zij

redden en Fiep Westendorp tekende in

snel naar een museum gaan over de

die een mail hebben gestuurd, worden per

Zaltbommel talloze Jip en Jannekes.

drempel te krijgen.

mail uitgenodigd om aan het onderzoek

De avonturen van Floris in kasteel

Meer informatie over de deelnemende

mee te doen. Neem voor meer informatie

Doornenburg spreken nu nog tot de ver-

musea en het programma:

hierover contact op met Suheyla Tunç,

beelding en zonder het kunstverzame-

www.gratismuseumdag.nl

s.tunc@prv.gelderland.nl

Airbornemuseum: 'Het stikt hier van de helden'
Het is verrassend druk in het Airbornemuseum in Oosterbeek op deze een

Helden van gedeputeerden:
de Beatles en Johannes van
't Lindenhout

beetje grijze donderdagochtend. Het is
weliswaar september, de maand waarin
de slag om Arnhem wordt herdacht,
maar de bezoekers in dit voormalige

Het is dit jaar voor de tweede keer dat

hoofdkwartier van de Engelsen zijn op

de provincie Gelderland met een sub-

het oog toevallige passanten. Vetera-

sidie van € 125.000 het museumbezoek

nen komen pas over anderhalve week

in Gelderland wil stimuleren.

en dat is maar goed ook. Want de be-

Enkele betrokken bestuurders blijken

jaarde Duitser die druk gebarend zijn

desgevraagd ook helden te hebben.

jongere compagnon uitleg geeft over de
tentoongestelde wapens, heeft geen be-

Hans Esmeijer, gedeputeerde Jeugdzorg

scheiden stemgeluid.

'Mijn held is Johannes van

Wie villa Hartenstein via de bordestrap

’t Lindenhout (1836-1918) die in 1863 een

binnenstapt, waant zich direct zestig

weeshuis in Nijmegen stichtte, dat

jaar terug in de tijd. De houten trap in

uitgroeide tot een beroemd tehuis,

de hal bij het loket, de hoge kamers,

kinderdorp Neerbosch. Hij had al in de

de marmeren vloer zijn nog in vrij au-

negentiende eeuw door dat je kinde-

thentieke staat. Als het aan de beheers-

ren die het moeilijk hebben het beste

stichting van het museum ligt, wordt

helpt met goed onderwijs en zorg. De

binnenkort de hele villa in oude stijl

kinderen leerden in ‘zijn’ weeshuis een

hersteld. Dit kan als een groot deel

vak waarmee ze de wereld in konden.

van de collectie op een moderne wijze

Hij gaf nooit op. Het was een knokker

wordt tentoongesteld in een nieuw te

met een ideaal om de samenleving be-

bouwen ondergrondse expositieruimte.

ter en mooier te maken.'

De plannen hiervoor zijn in een
vergevorderd stadium en de provincie

het is ook hun geschiedenis.'

Maar wat vooral bijblijft zijn de twee

Co Verdaas, gedeputeerde Onderwijs

Gelderland heeft voor de medeﬁnan-

Wie de oﬃciële held voor de museum-

soldaten die op een stuk behang in

'Mijn helden zijn de Beatles en dan

ciering 3,5 miljoen euro toegezegd.

dag is, weet Knoop niet. 'Maar we heb-

een woonhuis op de Pieterbergseweg

vooral John Lennon door zijn vermo-

Vrijwilliger Dirk Knoop vertelt dat het

ben er hier heel veel.” Wie even rond-

met hakenkruizen bijhielden hoeveel

gen om liedjes te creëren die na ruim

museum 50 tot 60 duizend bezoekers

dwaalt door het museum merkt dat hij

Duitsers ze hadden geraakt. ‘Never

veertig jaar op de hele wereld worden

per jaar over de vloer krijgt, waaronder

niets te veel heeft gezegd. Wat te denken

surrender, fuck the Gerry’s’, staat er

meegezongen. De Beatles zijn het

veel schoolklassen. De laatste jaren ko-

van Kate ter Horst, een bewoonster van

boven. Totdat de lijst plots ophoudt en

voorbeeld dat je door samen te werken

men ook steeds meer Duitsers. 'Die zijn

de pastorie die in de vuurlinie kwam te

je je kunt afvragen wat er van henzelf

mooie dingen kunt maken! En ook dat

welkom. Ook al hebben sommige vrij-

liggen. Zij verzorgde onder erbarmelijke

is geworden.

je je eigen pad moet volgen.'

willigers daar best moeite mee. Maar

omstandigheden honderden gewonden.

PRIJSVRAAG

De vraag voor deze maand luidt: wat is
de naam van het bureau dat voor de provincie Gelderland binnenkort een lezersonderzoek naar deze pagina’s uitvoert?
Stuur je antwoord voor 19 oktober naar de
provincie Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch,
Antwoordnummer 411, 6800 WC Arnhem.
Een postzegel is niet nodig. Onder de inzenders van de goede oplossing verloten
we weer een fraaie prijs. Deze keer twee
tribunekaartjes voor het optreden van
Bruce Springsteen in Gelredome.
In september was de vraag: wat krijgen
de bezoekers van het Open Huis zaterdag
gratis mee naar huis? Het goede antwoord luidt: een ‘gratis wasdroger’ op
zonne-energie. Uit de goede antwoorden
kwam als winnaar te voorschijn:
J. Heinen-den Hertog uit Aalten. Namens
de redactie van harte gefeliciteerd!
KALENDER OKTOBER

'Aantal auto’s terugdringen is utopie'

Geluidsoverlast provinciale wegen in kaart gebracht
Met de groei van het autoverkeer neemt

houden met de groei van het auto-

weg. We kunnen ook geluidswallen

ook de geluidsoverlast toe voor omwo-

verkeer. Geluidsdeskundige Hans

en schermen plaatsen. En als het niet

nenden van drukke verkeerswegen.

Davidson van de provincie zegt dat

anders kan, isoleren we de gevels',

Gelderland heeft als een van de eerste

hij overal samen met de betrokken

zegt hij. Nog liever ziet hij dat er bij de

Nederlandse provincies aan Europese

gemeenten en bewoners gaat bekijken

keuring van auto’s meer wordt gelet op

wetgeving voldaan door in kaart te

wat er aan gedaan kan worden. 'De weg

hoeveel geluid ze maken.

brengen waar langs de provinciale

ligt er en de huizen staan er en het aan-

Technisch kunnen we al lang stillere

wegen het aantal decibellen te hoog

tal voertuigen terugdringen is een uto-

auto’s maken. 'Alleen de politieke wil

dreigen te worden. Het gaat om veer-

pie. We kunnen het geluid bij de bron

ontbreekt om dit tot wet te maken.

tig plekken waar jaarlijks minstens

aanpakken en stiller asfalt aanbrengen.

Het zou goed zijn als veel meer mensen

zes miljoen voertuigen passeren ofwel

Dat is kostbaar en daarom combineren

klagen, want dan komt het hoger op

16.000 per dag. Er is ruim rekening ge-

we dit met groot onderhoud aan de

het prioriteitenlijstje.'

'Tijdens de spits kunnen wij niet in de tuin zitten'
'Ruim twee jaar geleden is er ﬂuisterasfalt aangebracht. Dat heeft wel iets
geholpen, maar vooral vrachtwagens
hoor je nog net zo hard. Tijdens de spits
hoeven wij niet in de tuin te gaan zitten. Als ik ’s zomers klanten aan de lijn

3 Wandeling ‘Herfst in het bos’ Wehl
4 Fietsen onder begeleiding Keijenborg
5 Op stap met de nachtwachter Beek
5/6 Varssels volksfeest Varssel
6 Goudsbergtocht (ﬁets) Wekerom
6 Achterhoekse avond Vragender
6 Gelderse vlooienmarkt Aalten
6 Grenswandeltocht Gendringen
6 Groot hitfestival Stokkum
7
3e Hoge Veluweloop Otterlo
7
Spokentocht Arnhem
7
Hobbybeurs Zelhem
7
Appel- en kabouterfeest Appeltern
7
Kelrewandeling Zeddam
7
Blaaskapellenfestival Wijchen
7
Zompendag Borculo
8 Spiegeltentfestival Lochem
13 Nordic Walking Zeddam
14 Oldtimerdag Zelhem
14 Vogelbeurs Keijenborg
16 Wildavond Aalten
17 Paddestoelenwandeling Ede
17 Anny Cactus kindertheater Ruurlo
20 Museumdag Gelderland
20 Overdekte snuffelmarkt Ede
20 24e Pegasuswandeltocht Wekerom
20 Swingnight Wehl
21 19e Kleine Haarloop Kring van Dorth
21 Snertﬁetstocht Ruurlo
21 Zweeds Wittebrood Dag Groesbeek
28 Toldieks piratenfeest Toldijk
31 Halloween maskers Beuningen

heb, dan moet ik vaak het raam van
POLITIEKE AGENDA

mijn kantoor dichtdoen om ze te kunnen verstaan.'

Woensdag 10 oktober 2007

Administrateur Paul Zwiers (41) woont

commisievergaderingen

met zijn gezin in de Doesburgse Teng-

• Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

bergenstraat die haaks staat op de

9.30 uur, Provinciehuis, Statenzaal

provinciale weg N317 van Dieren naar

• Landelijk Gebied en Water

Doetinchem. Aan de overkant van de

9.30 uur, Rijnstate zaal 3.1

weg is een industrieterrein waar vracht-

• Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

wagens af- en aanrijden.

14.00 uur, Rijnstate zaal 3.1

'Eigenlijk zijn mooie zondagen erger dan

verkeer fors toegenomen. Daar zit ook

ben en mij is verteld dat dit niet goed is

een doordeweekse dag”, zegt Zwiers.

meer landbouwverkeer bij dat sinds

voor de open asfaltlaag die het geluid

'Dan gaat het de hele dag door en vooral

enige tijd uit het centrum van Doesburg

moet reduceren.' Volgens de admini-

motoren gaan door de geluidsbarrière.'

geweerd wordt. Zwiers: 'Die willen nog

strateur moet er meer gebeuren om de

In de vijf jaar dat ze er wonen is het

wel eens wat troep aan de banden heb-

geluidsoverlast terug te dringen.

• Mobiliteit en Economische Zaken
14.00 uur, Statenzaal
• Algemeen Bestuur en Financiën
17.30 uur, Rijnstate zaal 3.1

Gewijzigde locatie
woensdag 31 oktober en 28 november

Stiltegebieden

vergaderen Provinciale Staten in Rijnstate
zaal 3.1, Arnhem om 10.oo uur

De provincie en Rijkswaterstaat en

kennis die de provincie heeft opgedaan.

opgeleverd. 'We wisten van veel wegen

gemeenten zijn verantwoordelijk voor

Hans Davidson: 'Natuurlijk werken we

al dat we ooit iets aan geluidsoverlast

Gemeentebezoeken Commissaris

de geluidsoverlast van autowegen.

nu ook al samen. Als we bij een recon-

moesten doen. Sommige plekken heb-

van de Koningin

Rijkswaterstaat heeft met de drukke

structie stil asfalt leggen op een pro-

ben we al aangepakt en andere zijn in

4 okt Culemborg, 18 okt Lochem,

rijkswegen al langer ervaring met het

vinciale (N-)weg, dan is het niet slim

het groot onderhoud opgenomen.

8 nov Westervoort, 22 nov Winterswijk,

in kaart brengen van geluidsoverlast en

om bij de grens van de bebouwde kom

Een zorg apart zijn de stiltegebieden op

29 nov Montferland, 13 dec Neerijnen .

het nemen van maatregelen hiertegen.

of een aansluiting op een rijksweg op

de Veluwe. De normen voor geluid zijn

Gemeenten moeten dit voor gemeen-

te houden.'

er lager: 'Maar ook daar komen we wel

Spreekuur gedeputeerden

telijke wegen over vijf jaar ook doen.

Volgens Davidson heeft de inventarisa-

uit,' stelt Davidson optimistisch.

Harry Keereweer

Ze kunnen dan gebruik maken van de

tie van de provincie geen verrassingen

T (026) 359 90 36
h.keereweer@gs.gelderland.nl

Annelies van der Kolk
Telefonisch spreekuur

Gld. nieuws is een uitgave van de provincie
Gelderland. Voor meer informatie:
afdeling Communicatie, T (026) 359 90 00,

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

dinsdag 8.15 - 9.15 uur, T (026) 359 90 97
a.vander.kolk@gs.gelderland.nl

Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

Provinciale Staten live op internet
www.gelderland/staten

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

M Autobedrijf
M Melgers

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

STATIONCAR S M ET VOOR DE E L!!!

(0575) 45 19 74

Daihatsu Terios
1.3 16V, 5DR, SXE 2WD AUT4,
15.000 km, 2004-8 € 15.250,Citroën C3 1.6I 16V Exclusive
Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon CE
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI
Nissan Primera 2.0 5D GX
Opel Agila Z1.2XE 16V Comfort
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo
Peugeot 307 XS 1.6-16V 5-drs
Toyota Avensis 1.6 16V Sedan LT

2002-10 54.000 km
2003-1
38.000 km
2001-1
91.000 km
1998-9 148.000 km
2000-11
77.000 km
2003-10 48.000 km
2002-1 104.000 km
2000-8
117.000 km

€
€
€
€
€
€
€
€

10750,12750,12750,5250,6250,13.750,10750,8250,-

Opel Astra 1,9 cdti station,
35.000 km 08-2006, zilver
met, airco, radio cd speler,
trekhaak, elektr ramen, centr
vergrendeling, cruise control
etc

Nu voor € 24.650

Chevrolet Nubira Wagon 1,6, 19.000
km, 01-2006, blauw met, airco, radio
cd speler, elektr ramen, centr vergr etc
Nu voor € 14.950

Daewoo Nubira Wagon 1,6, 82.000
km, 08-2001, zwart met, airco, trekhaak, elektr ramen, centr vergrendeling
etc
Nu voor € 7.950

Opel Astra 1,6 wagon, 110.000 km,
10-2001, zilver met, airco, trekhaak,
elektr ramen, centr vergrendeling radio
cd speler etc
Nu voor € 8.500

Peugeot 307 1,6 XT break, 66.000
km, 02-2003 rookzilver met, airco,
elektr ramen, centr vergr radio cd speler etc
Nu voor € 12.950

Renault Megane Break 1,6 RXE,
73.000 km, 08-2000, rood met, airco
radio cd speler, elektr ramen trekhaak
etc
Nu voor € 7.950

Volvo V70 2,4 automaat, 114.000
km, 06-2002, blauw met, airco, cruise
control, navigatie, lm velgen etc
Nu voor € 19.950

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

Toyota Avensis
Verso D4D, 6-zits
2003, zwart met.
Ford Focus 1.8 TDDI station airco
Opel Zafira 1.8, 7-zits, airco
Opel Astra 1.6, 5-drs.
Volkswagen Vento 1.8 GL
Volkswagen Golf 1.6, 3-drs.
Renault Laguna RT 1.8, 5-drs.
Renault Megane 1.6, 5-drs

2000
2002
1999
1996
1995
1995
1997

blauw met.
groen met.
zilver met.
groen met.
rood met.
zwart met.
rood met.

AUTOBEDRIJF
Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak

www.autobedrijfwisselink.nl

Peugeot 307 SW 1.6
16V, 1-2004, 6700 km

€ 16.500,-

www.autolangwerden.nl

Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

1800 mpv 2003

Subaru Forester

€ 13.950,-

• Voor al uw onderhoud en
reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,
aircoservice en reparatie

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s
• Schadereparaties

Nissan Tino

Tel. (0575) 44 16 21

Hyundai Atos 1.1I Active Version Prime
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy grijs
Peugeot 206 1.6 16V 5-drs. Premium
Renault Megane Scenic RN 1.6 Aida
Renault Scenic RT 1.9 DCI
Suzuki Alto 5-drs. 1.1 16V GL
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D

BRUIL

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

(0575) 44 14 48

Citroen Picasso1800 luxe
Citroen c2 diesel 5-drs
Peugeot 307 5-drs
Peugeot 406 1800 automaat
Fiat Punto 1200 airco
Toyota Avensis 1800 sol
Seat Cordoba 1600 station
Volvo v70 2.5 tdi
VW Polo 1400 airco
Ford Galaxy 2000 luxe
Opel Corsa 1200 Comfort
Opel Corsa 1200 Rythem

MPV is een auto met hoge zitplaats

2002
2004
2002
2002
2002
2002
2001
2000
1999
2004
2004
2005

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

03-1999, zwart met.,
89.944 km € 9950,-

11.950
11.950
10.950
9.950
7.950
12.950
8.450
15.950
5.950
17.950
9.500
10.950

www.autobedrijfbruil.nl
Hyundai Atos
Mitsubishi Space Star
Opel Astra
Opel Astra
Peugeot 206
Renault Clio
Renault Twingo

2001
01-1999
09-1994
09-1995
08-2001
2002
06-1998

zilver met.
groen
groen met.
rood
zilver met.
rood met.
groen met.

31.000 km
209.081 km
215.980 km
201.957 km
72.666 km
77.800 km
133.250 km

€
€
€
€
€
€
€

6250,3950,1750,1950,7950,7450,2750,-

AUTO

03-2005 20.000 km € 7.200,03-2005 52.595 km € 15.300,07-2001 132.000 km € 7.500,04-1999 209.000 km € 6.100,02-2001 237.000 km € 7.500,04-2004
9.144 km € 6.300,03-2001 56.000 km € 9.750,09-2002 74.000 km € 11.200,-

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575) 55 12 56
Peugeot 207 1.6 16V
XS-PACK, 5-drs.,
11-2006, grijs, 4000 km
Airco

55.000 km

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:
Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 6
oktober

Peugeot 306 1.6 4drs XT

4-2000

Rood met.

Peugeot 206 1.4 XR

10-1999

Groen met

74.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation

1-1998

Rood

72.000 km

Disco met

Peugeot 206 Gentry AUTOMAAT

6-2001

Airco

89.000 km

Peugeot Partner 2.0 HDI VTC

1-2002

Geel

Airco

160.000 km

Nissan Almera 1.6 16v

2-1996

Rood met.

Airco

85.000 km

D.J.
Martijn
Miss Wet
T-Shirt 2007
aanvang 21.30 uur.

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

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:






Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:
WWW.STREEKMAKELAARS.NL






Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan
Lamstraat 17
Wim Kornegoor
Holtslagweg 4
Hans Boschloo
Covikseweg 1a
Henk Nijenhuis
Vosstraat 23

Toldijk
Baak
Steenderen
Hall/Eerbeek

06-53727208
06-20801930
06-30543954
06-22456165

draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

weekendpakkers

Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 oktober 2007

Bi
jd

Buitenlandse
kaas

rk
t

Win fantastische prijzen bij uw boodschappen!
eze

a
erm
PLUS sup

PLUS
Paté
100 gram

0.
kilo

0.

99

Stokbrood wit
Vers uit eigen oven
Per stuk
ELDERS 1.15

99

Diverse smaken
Pakje 120-140 gram
NORMAAL 1.25-1.39
kilo

3.

69

PLUS
Shoarmabroodjes
Pak 4 stuks 0.90

8.

98

Runder
braadlappen
Kilo
ELDERS 12.98

Shoarmavlees
Kilo
ELDERS 6.99
150 gram

per 250 gram

1.99

1.49

3.49

PLUS
IJs
Diverse smaken
Bak 875 ml
NORMAAL 2.63

Kipﬁlet
Naturel of tuinkruiden
Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.18-2.48

PLUS
Zalmﬁlet met huid
Bak ca. 250 gram
NORMAAL 4.99

500 gram

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS

1.99

1.29

Bij aankoop van een
hele taart naar keuze

Varkensrollade
500 gram

Kanis &
Gunnink
Kofﬁe
Regular of cafeïnevrij snelﬁltermaling
Pak 500 gram
ELDERS 2.25-2.29

2.50

0.

99

Port Salut, Fourme d’Ambert,
Echte Loo, Kernhem of
diverse smaken gevulde brie
Vers van het mes, aan het stuk
ELDERS 1.15-1.60

1+1
GRATIS
PLUS
Boerenkool
2 zakken à 250 gram
NORMAAL 1.98 nú

+
0.99

0.89
PLUS
Boeren tijgerbrood
Wit of tarwe
Heel
NORMAAL 1.29

3 pakken

2.00

4.79

PLUS
Sinaasappelsap
3 pakken à 1 liter
NORMAAL 2.55

Coca-Cola of
Fanta orange
Regular of light
Set 4 ﬂessen à 1,5 liter
ELDERS 5.56

een

Knorr
halve tonight
Chicken
vlaai
of
pasta tonight
Diverse smaken
Pot 485-490 ml
ELDERS 1.59-1.79

GRATIS

40/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Eland - Hengelo Gld

*Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

www.plussupermarkt.nl

Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766
Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.
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