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Vespers

Organisatie Boekenmarkt:

'Wat een prachtige zaterdag,
echter niet voor ons'

Op zondag 14 oktober a.s. wordt in
de Dorpskerk van Vorden weer een
VESPERVIERING gehouden, aanvang 17.00 uur.
Medewerking van het Vesperkoor, onder leiding van Kees vanDusseldorp en
Mirjam Berendsen, orgel. Ongeveer
40 minuten van stilte, meditatie, lezingen, zingen en muziek. Er worden
o.a. enkele Engelse Anthems uitgevoerd, van S.S. Wesley, Vaugn Williams, alsmede Ps. 84, zoals ze te horen
zijn in de Engelse kathedralen en kerken door de bekende jongenskoren.
Daarnaast enkele orgelsoli door Mirjam Berendsen. Een tijd om even stil te
staan, alvorens de nieuwe week weer
begint. Hartelijk welkom.

Aan alles komt een eind……..
vrijwilligers bezig met sorteren van de boeken
‘Lang leve meester Bikkel’, ‘Tussen
school en bedtijd’, ‘Simon en de zwarte ooievaar’ en vele andere kinderboeken, romans, studieboeken, boeken
over dieren en de natuur, ze werden
zaterdagmiddag al weer bijtijds in dozen gepakt en naar ‘de zolder’ gebracht. Vrijdagavond waren tien vrijwilligers van de commissie ‘Busje- van
de Wehme’ druk in de weer geweest
om de boeken te voorschijn te toveren,
in te pakken en te sorteren voor de
boekenmarkt die zaterdagmorgen in
de recreatiezaal van De Wehme begon. Vol optimisme dat wel. Katja Manuela namens de commissie:’ We hadden vanmorgen circa 50 bezoekers,
natuurlijk veel te weinig. Toen de zon
helemaal doorbrak was het gelijk ge-

daan met de verkoop. Men ging liever
wandelen en fietsen dan een boekenmarkt bezoeken. Erg mooi weer deze
zaterdag maar duidelijk niet voor
ons.Toch heeft het geen invloed gehad
op ons humeur hoor. Volgend jaar beter zullen we maar zeggen’, aldus een
optimistische Katja.
Eind 2005 kon het Wehme- busje via
sponsoring en acties aangeschaft worden. De opzet was om bewoners van
De Wehme naar bepaalde evenementen te vervoeren, zoals b.v. dagopvang,
wegbrengen/ophalen naar de kerk,
uitstapjes e.d. Katja Manuela:’ De afgelopen weken hebben we een aantal dagen achtereen voor Sensire gereden.
Mensen uit Zutphen, Warnsveld, Vor-

den, Gorssel, Borculo e.d. thuis opgehaald en naar Olburgen vervoerd.
Daar organiseerde Sensire een boottocht op de Yssel. Willen we de bus ‘rijdend’ kunnen houden, dan zullen we
toch jaarlijks 3000 euro voor onderhoud/brandstof e.d. op tafel moeten
leggen. De Rabobank sponsort de komende drie jaar de verzekering van
bus en inzittenden. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Binnenkort gaan
we ons ook nader beraden over de opzet van de jaarlijkse rommelmarkt,
ook één van onze acties. We krijgen
telkens spullen aangeboden die de
mensen zelf graag kwijt willen, maar
die voor ons vaak onverkoopbaar zijn.
En dat is niet de bedoeling van onze
rommelmarkt’, aldus Katja Manuela.

Peuterspeelzaal 'Ot en Sien'
*DEZE WEEK:
Gratis 2 artikelen
uitzoeken
bij een besteding
van € 25,00
of meer!!!!

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

Winterkledingen speelgoedbeurs
Zaterdag 13 oktober wordt er vanaf
10.00 uur tot 15.00 uur in de peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’ aan de Kerkstraat 17 een winterkleding en
speelgoedbeurs gehouden.
Het gaat hier om winterkleding vanaf
maat 80 t/m 176, positiekleding en
speelgoed. Wanneer men de kleding
aan de peuterspeelzaal schenkt en
men wil niets van de opbrengst ontvangen, dan gaan de niet verkochte
spullen automatisch naar kinderen in
Roemenië.
De artikelen kunnen woensdag 10 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur bij de
peuterspeelzaal worden ingeleverd.

Wil men de helft van de opbrengst
ontvangen dan dient men de kleding
en het speelgoed zelf te prijzen. Ook
deze goederen kunnen woensdag op
hetzelfde tijdstip bij de peuterspeelzaal worden ingeleverd.
In dat geval is de helft van de opbrengst voor u en de andere helft voor
de peuterspeelzaal. Wanneer men
voor deze optie kiest kan men indien
gewenst, de niet verkochte kleding en
speelgoed weer terug ontvangen. Voor
grotere artikelen zoals kinderwagens,
buggies, kinderfietsjes en fietsstoeltjes heeft de organisatie ruimte beschikbaar. Ook is het mogelijk hiervan
een foto op te hangen.

Onder toeziend oog van een groot aantal (oud) collega's, buurtkorpsen,
relaties en leden van het gemeentebestuur heeft Jan Jansen vorige week
maandag afscheid genomen van ”zijn” brandweer.
Jan werd door collega's van huis gehaald om bij de kazerne te worden
overgedragen aan de veteranen. Een
club van oud leden die elke maand
nog trouw bij elkaar komen. Jan was
zichtbaar ontdaan van al deze belangstelling. Hij wilde de eer echter delen
met zijn echtgenote Gerzien en zijn
kinderen Leonie en Erik. Zonder hun
steun had ik het geen zesentwintig
jaar vol gehouden, aldus Jan. Maar
ook mijn collega's wil ik bedanken,
een collegiaal en hecht team.
Het is geweldig om te zien wat we samen kunnen. Tot in de late uurtjes,
waarbij niet alleen de drank maar
ook de verhalen sterker werden, bleef
het gezellig. Brandweervrijwilligers ze-

ker iets voor jou. (M/V).
Info: b.hekkelman@bronckhorst.nl

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Kapel de Wildenborch
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten;
19.00 uur ds R.H. Boiten, Dieren.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur pastor J. van de Meer Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 13 okt. 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 14 oktober10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.
Tandarts
13/14 okt. G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. 0573-251870.
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

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.

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

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.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

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.

 Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalanceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
 Kleding en speelgoedbeurs Ot & Sien 13 oktober
van 10.00 tot 13.00 uur.
 Workshops op de
Wilghenhoeve. We gaan
weer van start op onze sfeervolle boerderij. Zaterdag 20
okt. High Thea en sieraden.
Zat. 27 okt. Schilderen. Zat. 3
nov. High Thea Sieraden. Zat.
10 nov. Schilderen/abstract
beeld maken. Zat 1 dec.
Schilderen/abstract beeld en
zat. 15 dec. Kerstdecoratie
Ruurlo. Tel: 0573 - 45 21 57.
E-mail: hl.schot@hetnet.nl
www.wilghenhoeve.nl
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
 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.
 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.
 PRAKTIJK BALANS Uw
adres voor lichamelijke klachten en/of voor een heerlijke
ontspanning. Voetreflexologie
Sabaaydi-massage Ontspanningsmassage Stoelmassage
Workshops
voetmassage
Informatie via tel nr. (0575)
55 19 89 of (06) 14 94 59 36.
 Ik zoek nog wat werk in
de huishouding! Donderdagmiddag en vrijdagmorgen in
Hengelo of Vorden. Bellen
(0575) 55 29 86.
 Gezocht: secretarieel
gouvernante. Wij zijn op
zoek naar een nieuwerwetse
gouvernante. Iemand die
zorgt voor Cato (11), David (7)
en Lara (5). En, omdat zij alle
drie al naar school gaan,
daarnaast als secretaresse
voor ons en ons communicatiebureau werkt. Het is een
fulltime baan (40 uur), in 4
dagen per week. Je werkplek
is landgoed Het Regelink in
Hengelo Gelderland. Ben je
dol op kinderen, werk je
graag als secretaresse, heb
je een relevante opleiding en
ervaring? Kijk dan op
www.regelink.nl voor meer
informatie.
 Geweldige zakelijke
mogelijkheid aangeboden
in de welzijnssector speciaal
voor huisvrouwen (eigen tijdsindeling). Bel (0575) 46 35 77.
 Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.
 Gevraagd: Hulp in de
huishouding voor ongeveer
4 uur per week. Centrum van
Vorden. S.v.p. bellen na 18.00
uur tel nr: 0575-553178.
 Handige klusser gevraagd
voor schilderwerkzaamheden,
behangen en kleine klusjes
(Baak). Tel. (06) 13 80 79 04.
 Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.
 Te koop: Authentieke
Philips buizenradio uit de
jaren 50 met platenspeler
(ook 78 toeren) en platenwisselaar. Moet opgeknapt
worden. T.e.a.b. Tel. 55 19 87.

Als herfstbladeren vallen ze van de bomen, onze
rookworsten. De lekker gezellige stamppot met een
rookworst terwijl het buiten steeds guurder wordt.
Heerlijk! Maar ook op een broodje, of in pakjes
bij de borrel smaken ze uitstekend.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

Gebraden varkensrollade

per stuk

€

2.49
1.50

per liter

€

2.98

2 stuks

€

4 stuks

€

4 stuks

€

150 g + GRATIS bakje grillsalade

€

Special

Sweet bite cake
Maaltijdidee

Erwtensoep uit
eigen keuken
Keurslagerkoopje

Rookworsten
Aanbiedingen geldig van 8 t/m 13 oktober 2007

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.

“Voor iedereen die
worst lust”

Kookidee

Priklapjes
Nieuw, ter kennismaking

Rosbief steaks

4.00
4.98
4.98

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

 Cursusprogramma 20072008 KunstKring Ruurlo:
www.kunstkringruurlo.nl of
aanvragen op 0573-453090
of 451599. 29 Oktober workshop Sieraden, 19 november
workshop Mozaïek. Vanaf 10
okt. Schildercursus voor kinderen van 8-13 jaar, 8 lessen.

 Te huur vanaf 15 oktober
2007 een gemeubileerde
woning in het buitengebied.
Tel. 0575 - 551602.
 Wij zoeken ondersteuning bij het onderhoud van
onze tuin: 5 uur p.w., liefst
maandag. Niet in de winter.
(0575) 55 62 62.

 Bazar / Rommelmarkt op
zaterdag 13 oktober a.s. van
10.00-14.30 bij de Geref. kerk,
Zutphenseweg 13 in Vorden.

 Te huur in Hengelo Gld.
700m2 bedrijfsruimte met
100m2 kantoor geisoleerd +
verwarmd tel. 06-27473201.

 Boekenbeurs op zaterdag 13 oktober a.s. in de
Dorpskerk te Vorden van 9
tot 15 uur. Organisatie Veiling
Commissie Vorden.
 Te huur woning Keijenborg tot mei 2008 0575461764.

GASTOUDER GEZOCHT in Vorden
voor de dinsdag voor 2 kindjes en
hond. Liefst bij ons thuis.
Via officieel Gastouderbureau.
Bel voor informatie 0575 - 553969.

Dagmenu’s

10 oktober t/m 16 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 10 oktober
Minestronesoep/ Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente.
Donderdag 11 oktober
Boeuf Bourgignon met rösti aardappelen en rauwkostsalade/ vlaflip met slagroom.
Vrijdag 12 oktober
Bruine Bonensoep/ Victoriabaars met gebakken vers
fruit, aardappelen en groente.
Zaterdag 13 oktober (alleen ophalen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/ ijs met slagroom.
Maandag 15 oktober
Gesloten.
Dinsdag 16 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 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

ETJ-Witgoedservice
Na zoveel jaren vol verdriet
Stond je weer midden in het leven
Genietend van alles om je heen
Familie, buurt en de Hoemaker
Zo trots op je kleinkinderen …
Vol goede moed voor de toekomst …
Waarom mocht dit niet langer duren …

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

Joep
Hij is geboren op 4 oktober 2007, weegt 4060
gram en is 53 cm lang.
Robert Hulshof en Karin Klein Zessink
en Anouk
Sarinkkamp 97,
7255 CZ Hengelo GLD
Tel. 0575-460223

Lieve papa, waarom moest je veel te vroeg en zo
onverwachts sterven.
We zijn trots op je en dankbaar voor alles wat je ons
hebt gegeven.

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

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

Hendrik Jan Vruggink
weduwnaar van Annie Vruggink-Zwiep

* Ruurlo
11 september 1941

Kaaldijk 12
7261 SC Ruurlo

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Café
Restaurant “De Pauw”, Rijksstraatweg 11 te
Warnsveld.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 10 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in De
Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo.

Christinalaan 2
7251 AX Vorden

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober
om 11.15 uur in de aula van crematorium
Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.

Vierakker,
3 oktober 2007

Lekker bolletje met noten en kandy
Ook lekker als tussendoortje

Chocoladebakje gevuld met cake en room

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

weduwnaar van Maria Arendina Derksen

* Vorden,
9 december 1913

† Vorden,
4 oktober 2007

Onze dank gaat uit naar allen die hem de laatste
jaren met zoveel liefdevolle zorg hebben omringd.
Joop en Letty
Karen en Louwy
Niels, Eva, Pim
Elles en Niels
Gijs
Jeroen en Janneke
Gert † en Joke
Francien en Edith
Thomas
Harry en Conny
Hanna

Ome Henk Pardijs

”Marietje”
draagster van de Eremedaille in de Orde van
Oranje-Nassau in zilver

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

* Vorden,
10 september 1917

† Vorden,
7 oktober 2007

UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN

Vorden: A. Besselink
Vorden: H. Besselink
neven en nichten
Correspondentie:
Koekoekstraat 10
7233 PB Vorden

Lochem
Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Er zal voor haar worden gebeden tijdens de avondwake op woensdag 10 oktober om 19.00 uur in de
R.K. Parochiekerk St. Willibrordus, Groenloseweg 3
te Ruurlo.
De Heilige Mis, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 11 oktober om
10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de R.K.
begraafplaats te Kranenburg.
Heeft u geen rouwkaart ontvangen, gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk
op
www.holtermanuitvaart.nl
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Zutphen,
Warnsveld, e.o.

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

“De Knupduukskes”

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
is een schoonmaakbedrijf met
het hoofdkantoor in Deventer
en vestigingen die de praktijk
aansturen. Lid OSB en ISOgecertificeerd.

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

ons trouwe erelid.

Al bijna 100 jaar vakmanschap!

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

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

In dankbare herinnering

1,25

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.



De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

€

grafmonumenten



Correspondentieadres:
Nijsingskamp 28
9414 AS Hooghalen

2,99

Marinus J. Hesselink b.v.
sinds 1908

In alle rust is van ons heengegaan onze lieve vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

-Henk-

€

• Bereklauw p/st

Hier kunt u van 10.55 tot 11.05 uur ook nog
afscheid nemen van onze papa.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Henricus Jacobus Pardijs

4,65

• Herfstbollen 6 stuks

Maria Hendrika Besselink

In een periode waarin zijn krachten
langzaam afnamen, stopte zijn
warme hart met kloppen.

€

WEEKEND-AANBIEDINGEN

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en toewijding, is rustig van ons heengegaan onze lieve zuster en tante

Heerlerweg 15
7233 SG Vierakker

6,25

DINSDAG = BROODDAG

Uit aller naam:
Hetty Fransen-Donker
”Groot Heerle”

€

6-8 pers.

• 3 bruin tijger

samen met onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Utrecht,
4 oktober 1949

• Mokkaslagroomvlaai

Martin en Nienke
Anja en Stephan
Tygo
Iza

Evert en Minie
Jimmink-Schepers

Hans Mathieu Franciscus
Fransen

VLAAI V/D WEEK

† Enschede
6 oktober 2007

Op zaterdag 20 oktober 2007 hopen wij

Oktober 2007.

Lekker nazomeren
bij de bakker

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

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

BESTEL ZE NU!

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08
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Hotel - Café - Restaurant

De Exelse Molen

EXELS BUFFET
zondag 14 oktober vanaf 17.00 uur
koud-, warm- & toetjesbuffet
u
reserveer n

€ 18,00

kinderen tot 6 jaar gratis - tot 12 jr. € 10,00

Oude Lochemseweg 4 LOCHEM
(0573) 251026 www.exelsemolen.nl

Exclusief bij:
Super de Boer Rinders, Zuivelweg 7, Hengelo
tel. 0575-461793
Super de Boer Aalderink, Dorpsstraat 14, Steenderen
tel. 0575-451206
Super de Boer Wilbert & Yvonne Grotenhuys, Dorpsstraat 18, Vorden tel. 0575-552713

Wenskaarten? Bestel ze NU!
dr ukkerij Weevers

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

DATA HOBBY WORKSHOP
SUETERS
11 okt. veter ketting maken
18 okt. kaart met de crossing punch
1 nov. scrap boekje
8 nov. kaart christmas World
15 nov. ketting punniken
22 nov. kaart wonderful nature
NOTEER OOK AL VAST DE VOLGENDE DATA:

29 nov. – 13 dec. – 17 jan. – 31 jan. – 14 febr.
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
– 7251 BA VORDEN

– TEL 553566

U

Varilux...
®

kiest voor
…wij schenken u de Bourgogne

Gratis Bourgognepakket bij Varilux
brillenglazen

Wie kiest voor Varilux, kiest voor de best mogelijke correctie op elke
kijkafstand. Met geen enkel ander multifocaal glas kunt u zó natuurlijk zien.
De kwaliteit van Varilux is al jarenlang ongeëvenaard. Kiest u vóór 1 december
2007 voor een bril met Varilux glazen, dan krijgt u van ons de Bourgogne
erbij! We schenken u een fraaie cadeaukoffer met twee
flessen heerlijke wijn uit de Bourgogne én bijbehorende
wijnaccessoires.
< logo, NAW >

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 15 05

In Vorden en omstreken toch nog 99 warme dagen!

Weerman Harry Jansen:
'Zo slecht was de zomer 2007 niet'
spellen. ‘Bijvoorbeeld voor volgende
week donderdag, dan is het buiten
kouder dan op straat’, zo zegt Harry
met een stalen gezocht, terwijl hij ons
terloops wijst op de fraaie contra- barometer die hij ter gelegenheid van zijn
50e verjaardag van zijn kinderen cadeau heeft gekregen. Een geschenk
naar zijn (weer) hart!
Om te voorkomen dat een kwalificatie
van een zomer wordt afgemeten aan
een veelal persoonlijke ervaring wordt
er een meetmethode toegepast. Harry
Jansen: ‘ De Duitse meteoroloog Gustav Hellman heeft hiervoor een rekenmethode uitgevonden die momenteel
nog steeds wordt toegepast. Hij stelde
de zomerperiode vast vanaf 1 mei tot
en met 30 september. De dagelijkse
maximum- en minitemperatuur worden bij elkaar opgeteld en gedeeld
door twee. Wanneer de uitkomst hoger is dan 18, worden de punten vanaf
18 geteld als warmtepunten. Zo kun je
aan het eind van de zomer een vergelijk maken met de vorige jaren.

Harry Jansen blij met zijn contra- barometer
Vordenaar Harry Jansen beschouwt
zijn functie (in zijn vrije tijd) van weerman als een zeer serieuze hobby, waarover hij vol enthousiasme en met veel
gevoel voor humor kan praten. Hij is s’
morgens al vroeg uit de veren om voor
onder meer Jan Versteegt, Omroep
Gelderland e.d. een aantal waarnemingen door te geven: windsnelheid,
dauwpunt, luchtvochtigheid, gevoelen maximum temperaturen enz. Harry: ‘ De afgelopen zomer heb ik veel
mensen horen roepen ‘wat ’n rot weer
hè’. Ik kan mij dat ook wel voorstellen.
In januari wordt in de meeste gezinnen de vakantie al gepland, bijvoorbeeld een paar weken naar de kust of
gezellig met zijn allen naar de camping. Dan blijkt dat het juist in die periode, je hebt net de tent opgezet, het
flink gaat regenen en ben je dus mooi
in de aap gelogeerd.
Na terugkomst, de kinderen zijn weer
naar school, dus even tijd om de vakantiefoto’ s in te plakken. Wat zeg je
dan, tjonge, jonge wat hebben we toch
een kl…weer gehad, wat een waardeloze zomer’. En toch is de zomer van
2007, qua temperatuur helemaal niet
zo slecht geweest. Wel was de zomer

een relatief natte, twee buien, één van
tien dagen en één van vier dagen! Zelf
heb ik absoluut geen hekel aan regen,
als ik in de tuin sta dan kan ik met
heel veel genoegen kijken dat er water
bij ons in de kolk komt. Wij hebben
een zeeklimaat en dat heeft zeer zeker
zijn bekoring. We zitten toch niet te
wachten op een klimaat dat we palmbomen voor onze tuin moeten kopen?
Is er een hittegolf dan zeggen de mensen al gauw tegen elkaar ‘hoe komen
we er door, wat zou een buitje regen
heerlijk zijn’.
Het ideale mooie weer is weer, waar
oude mensen bijzondere uitdrukkingen voor hebben. Bij minder goed
weer zijn er ook de nodige uitdrukkingen. Bij motregen spreekt men dan
over ‘kladderig weer’en bij natte
sneeuw ‘het weer was vandaag toch
wel ‘smoddelig’. Herfstweer is voor
mij het mooiste dat bestaat. Wanneer
de wind deur de peppels huult en de
règen op de ramen klettert’, mooi
toch’! Ze vragen mij dikwijls Harry
kun jij mij het weer voorspellen, we
gaan volgende week op vakantie. Dat
is niet zo moeilijk, ik kan zelfs wel
voor een bepaalde dag het weer voor-

Berkelduikders
Veel pr's en een Nederlandse kwalificatie voor de Berkelduikers.
De jeugdselectie van de Berkelduikers
heeft op de eerste Speedo wedstrijd
(voor de leeftijd tot 11 jaar) veel nieuwe persoonlijke records gezwommen,
terwijl Milou Tjoonk zich voor de
200m schoolslag verzekerde van deelname aan de Nederlandse Junioren
kampioenschappen.
Speedo wedstrijden zijn landelijk georganiseerd en worden per individu
gezwommen. Er worden landelijke
ranglijsten bijgehouden per slag en
per leeftijd. De eerste uitdaging is om
bij de top 100 van Nederland te horen,
deze wordt na elke wedstrijd gepubliceerd op de site swimkick.nl
Wie zich bij de eerste 18 weet te plaatsen, mag mee zwemmen op de wedstrijden op Nederlands niveau. Er worden vier Speedo wedstrijden in een
jaar gezwommen. Op deze eerste wedstrijd mochten ook zwemmers van 12

jaar mee zwemmen om hun deelname voor de Nederlandse junioren
kampioenschappen zeker te stellen.
Van de 23 deelnemers behaalden
maar liefst 20 kinderen nieuwe persoonlijke records.
UITZONDERLIJKE PERSOONLIJKE
RECORDS (PR'S) WERDEN
GEZWOMMEN DOOR:
Nick Bongers en Torben Lammerdink
op 100m bc
Martijn Cai en Emiel Eising op 100m
rc
Rick Heytink, Britt Markerink, Marlieke Scholten , Sjoerd Theunissen, Niels
Tjoonk, Harmen van Middelkoop en
Milou Tjoonk op 200m bc
Anne Carlijn Bakker en Daan Nijland
op 200m ss.
1e plaatsen waren er voor Marlieke
Scholten 2x., 2e plaatsen voor: Irjan
Brummelman, Judith Wentink, Milou
Tjoonk, Loes v.d.Linde, Niels Tjoonk,
Thomas Luchies. Een derde plaats was
er voor Torben Lammerdink.

In de vorige eeuw stond het jaar 1947
op de eerste plaats met 221,3 punten,
terwijl 1975 op de tiende plek stond
met 109,9 punten. Deze waarden zijn
in De Bilt genoteerd. Wanneer we nu
2007 bekijken kom ik ‘voor Vorden en
omstreken’ momenteel op 97,77
warmtepunten. Vanaf de eerste dag
van deze Hellman zomer tel ik voor
onze omgeving 99 warme dagen (boven de 20 graden) waarvan 25 zomerse
dagen (boven de 25 graden) en 3 tropische dagen (boven de 30 graden). De
neerslagmeter over dezelfde periode
staat op 497.4 mm (totaal 2007= 759,4)
Deze zomerperiode kende 113 regendagen (gemiddeld 225 per jaar) Dit
zijn etmalen vanaf 0,0 mm neerslag.
In deze periode tellen we 15 etmalen
van 10 mm of meer met een totaal van
327,8 mm.
De hoogst gemeten aftapping in deze
periode was die van het etmaal 11- 12
juni met 55 mm. Het jaargemiddelde
hier in Vorden en omstreken staat op
800 mm. De laatste jaren is er een duidelijke stijging in dit gemiddelde
merkbaar. Jaaropbrengsten van 1000
of meer zijn geen uitzonderingen
meer. Hieraan is af te leiden dat er
toch iets verandert in de natuur’, zo
zegt Harry Jansen. Voor de winterperiode die loopt vanaf 1 november t/m 31
maart is ook een berekening gemaakt.
De maximum en minitemperatuur
worden opgeteld en worden door twee
gedeeld. Wanneer de uitkomst beneden nul is, zijn dat de koude punten.
Zo kende de winter van 1963 totaal
345,9 punten, terwijl de winter van
1978 en 1984 respectievelijk 205,7 en
193,6 punten gaven.

Strada Sports
De zomerperiode zit er weer op, de
avonden worden langer, ideaal moment om weer binnen te sporten.
Veel mensen weten niet goed wat
ze willen maar willen toch graag
wat gaan doen. Voor deze mensen
en voor alle leden van Strada
Sports die eens familie of vrienden
willen laten zien wat zij zoal bij
Strada Sports doen, organiseert
Strada Sports Vorden op zondag 14
oktober een introductiedag van
09.00 tot 13.00 uur. Deze introductiedag zullen wij elk kwartaal houden.
Op deze introductiedag worden de
nieuwe Less Mills lessen gelntroduceerd, van 10.00 tot 11.00 uur wordt de
nieuwe Body Pump les gegeven en van
11.00 tot 12.00 uur de nieuwe Body Balance. Wil je met deze lessen meedoen
dan dien je jezelf hiervoor in te schrijven bij Strada Sports Vorden (0575553433). Wil je alleen kijken dan ben
je uiteraard van harte welkom! Ook is
er de mogelijkheid om een spinnin-

gles (9.00 en 10.00 uur) bij te wonen,
ook hiervoor dien je jezelf in te schrijven, wees snel want vol=vol!
Om 10.00 uur en 12.00 uur is er ook
een demonstratie van onze Hapkido
groep. Hapkido is een gevechtskunst
die de eenheid tussen de combinatie
van lichaam, geest en techniek ontwikkeld. Hap= Coördinatie, eenheid,
Ki= Innerlijke energie en Do= de weg.
Voor meer informatie of als u mee wilt
doen bent u zondag de 14e van harte
welkom. Vanaf oktober wordt er ook
op de dinsdagmiddag van 13.45 tot
14.45 een Buik, Billen en Benen (B.B.B.)
les gegeven. Ideaal voor mensen die in
de ochtend en avond andere bezigheden hebben, of de kinderen naar
school hebben gebracht en dan lekker

even willen sporten. Iedereen heeft altijd de mogelijkheid om geheel vrijblijvend een gratis proefles te volgen bij
Strada Sports Vorden.

ALLES OP EEN RIJ.
Zondag 14 oktober, Introductiedag
Strada Sports Vorden van 09.00 tot
13.00 uur.
9.00-10.00 uur Spinning
10.00-11.00 uur Spinning
10.00-11.00 uur Body pump/Hapkido
11.00-12.00 uur Body Balance
12.00-13.00 uur Hapkido

Iedere dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur
Buik Billen Benen uur! Wilt u meer informatie, kom dan gerust even langs
op de Overweg 16 of bel 0575-553433.

Vo e t b a l
VORDEN - VIOD 3-1
Vorden heeft zondag haar eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. De geelzwarten kregen in het
laatste kwartier van de wedstrijd de
geest. Centrumspits Dennis Wentink
begon licht geblesseerd aan de wedstrijd, maar werd toch "the man of the
match" met twee doelpunten.
VIOD maakte het spel en Vorden bleef
vanuit een gesloten verdediging gedisciplineerd in positie spelen. De zeventienjarige Bart Stokman, vleugelverdediger, speelde wederom een puike
wedstrijd en was met ster de beste
man van het veld.
De wedstrijd was nog maar enkele minuten oud toen Vorden een uitgespeelde kans kreeg. Niels Siemerink was
zelf in scoringspositie, maar zag Micha Bolink er beter voor staan. Het bekende "polletje" zorgde er voor, dat Bolink de bal niet raakte. Vorden speelde
ook nu vanuit een gesloten defensie
en liet de tegenstander het spel maken. In de eerste wedstrijden liep Vorden steeds tegen grote nederlagen op,
omdat het te opportunistisch speelde.
Ook VIOD bleef ondanks een veldoverwicht consequent met vier verdedigers tegenover de tweemans voorhoede van Vorden spelen. Ondanks het
veldoverwicht wist VIOD zich slechts
één kans in de eerste helft te creëren,
maar doelman Mark Borgonjen redde
bekwaam. Vorden daarentegen counterde een aantal keren gevaarlijk uit.
Een verkeerde ingooi was de aanleiding van de 0-1 in de 50e minuut. Fouten worden in de 3e klasse direct afgestraft. Vorden ging niet massaal aanvallen, maar bleef in positie voetballen. VIOD's achilleshiel is de verdediging en daar maakte Vorden dankbaar
gebruik van. Stefan Eggink was heel
dicht bij een score en in de rebound
werd de inzet van Renz Cornegoor van
de doellijn gehaald.
In het uitverdedigen liet VIOD nogal
wat steken vallen en daar maakte in
de 80e minuut Jorrit Schotsman dankbaar gebruik van. 1-1
In de 90e minuut onderschepte Dennis Wentink een afgeslagen bal en deponeerde de bal nauwkeurig achter
doelman Postma. 2-1

In blessuretijd soleerde Sander Verkijk
door de defensie van VIOD, waarbij de
doelman hulp nodig had van een verdediger om de bal te stoppen, echter
hij deed dat met zijn handen. De toegekende strafschop werd door Dennis
Wentink feilloos verzilverd.

Een flinke opsteker voor Vorden, dat
een ongelooflijke slechte seizoenstart
maakte, maar zich nu weer hervonden lijkt te hebben.
UITSLAGEN ZATERDAG 6 OKT
Vorden A1 - Keijenburgse B. A1D 3-1
Vorden A2 - Varsseveld A2D
5-0
Vorden B1 - Ruurlo B1
4-3
Vorden B2 - Steenderen B2
8-2
Groessen C1 - Vorden C1
6-0
Stokkum C1 - Vorden C2
11-0
Keijenburg. Boys D1 - Vorden D1 0-4
Vorden D2 - Doetinchem D2
11-1
Vorden D3 - SBC '05 D1D
4-4
AZC D3 - Vorden D4
2-6
Pax E1 - Vorden E1
5-0
Schalkhaar E6 - Vorden E2
7-1
Vorden E3 - FC Zutphen E5
5-3
Epse E1 - Vorden E4
0-16
Vorden E5 - Zelos E5
0-10
Vorden F1 - DZC '68 F2
5-2
Vorden F2 - VIOD F7
3-4
Vorden F3 - VIOD F12
1-0
ZONDAG 7 OKT
Vorden 1 - VIOD 1
Vorden 2 - Doetinchem 2
Vorden 3 - Ruurlo 4
Haaksbergen 3 - Vorden 4

3-1
1-5
0-1
3-2

PROGRAMMA 13 OKTOBER
VVG '25 A1 - Vorden A1
Vorden B1 - DZSV B1
AZC B2D - Vorden B2
Ulftse Boys C2 - Vorden C2
Vorden D1 - Ruurlo D1
Vorden D3 - Vorden D2
Gorssel D2 - Vorden D4
Vorden E1 - AZC E1
Vorden E2 - Deventer E3
Vorden E4 - Klein Dochteren E4
VIOD E10 - Vorden E5
DVC '26 F2 - Vorden F1
Pax F3 - Vorden F2
SBC '05 F3 - Vorden F3
Vorden F5 - Zelhem F3

14.30
4.45
12.15
13.00
12.00
09:00
11:30
11:00
11:00
10.00
09.45
09:45
09:15
11:00
11.00

ZONDAG 14 OKTOBER
Brummen 1 - Vorden 1
WVC 4 - Vorden 2
HSC '21/Brein 4 - Vorden 3
Vorden 4 - Lochuizen 2

14.00
09.30
10.00
10.00

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoonstelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.
OKTOBER
26 ANBO Voorlichtingsmiddag:
Onderwerp: ‘Slim wonen en leven’
in het Stampertje.
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers in De Wehme.
Info. 55 20 03.

Roy Eijkelkamp gecast

ti meer grip op de wedstrijd. Steenderen kreeg het conditioneel zwaarder
waardoor Ratti meer vrijheid kreeg in
de combinaties. Ratti creëerden zelfs
nog kansen en had de gelijkmaker op
de schoen, maar zoals het spelbeeld
van de hele wedstrijd al was gingen
ook deze er net niet in. Steenderen
werd ook niet meer gevaarlijk en was

met man en macht aan het verdedigen om de punten veilig te stellen. Met
resultaat want het laatste fluitsignaal
klonk en de wedstrijd werd zuur verloren met 1-2. Een collectieve off-day
voor Ratti. Nu de taak om deze domper
snel te vergeten zodat Ratti zich weer
kan concentreren voor de wedstrijd
van aanstaande zondag uit tegen SHE!

Afscheid Gerrie te Veldhuis

Vordenaar en Nederlands kampioen koken Roy Eijkelkamp is één van de
uitverkorene die aan de Cas spijkers academie mag beginnen. Ik ben erg
blij dat ik ben toegelaten tot deze academie, wat is het niet mooier om van
je idool les te krijgen, aldus Roy.
Afgelopen maandag 1 oktober jl. werden de 28 culinaire toptalenten uit
heel Nederland gepresenteerd van de
nieuwe Cas spijkers Academie. Deze
presentatie vond plaats in het klooster
Elsendael in Boxmeer ( waar tevens de
opleiding is gevestigd). De casting
heeft eerder dit jaar plaats gevonden,

om uiteindelijk alleen maar de beste
culinaire toptalenten te kunnen selecteren. Cas spijkers: Gegadigden voor
de opleiding aan de Cas Spijkers Academie moeten wel al wat te bieden
hebben op kookgebied. Ze moeten een
basisopleiding voor kok hebben gevolgd. Spijkers geeft aan dat hij in die

badminton f lash
SENIORENTEAM 1
Het eerste team speelde haar wedstrijd
tegen Poona uit Gaanderen. Het bleek
dat dit team zich had versterkt met
jonge krachten. Flash trad in het damesenkelspel aan met invalster Apsie
van Dijk. Na de enkelspelen stond het
3-1 voor Poona want de jonge krachten
bleken te sterk voor de Flashspelers.
Alleen Apsie had haar enkelspel in
drie spannende sets gewonnen. Robert Kater en Peter van Dijk verloren
daarna ook het herendubbel. Het damesdubbel werd wel gewonnen. Met
de twee mixed partijen voor de boeg
kon Flash dus alleen nog maar gelijkspelen. Het team ging daar wel voor.
Het eerste mixed werd door Marian te
Riele en Peter van Dijk gewonnen. Ook
in het tweede mixed waren er kansen.
Joyce Teeuwen en Robert Kater verloren echter net in drie sets, de derde in
18-21. Flash - Poona: 3-5
SENIORENTEAM 2
Team twee speelde tegen Varsseveld.
De Vordense heren Niels Lijftogt en
Chjehrando Gasper waren te sterk
voor hun tegenstanders. De dames
Geeske Menkveld en Bernadeth Heijenk verloren hun enkelspel. In de dubbels eenzelfde beeld. Flash won het herendubbel en verloor het damesdubbel. Dus ook hier een spannende wedstrijd. 3-3 met nog twee mixen te gaan.
De mixen werden dan ook op het
scherpst van de snede gespeeld. Het
werden allebei driesetters. Niels en
Bernadeth wisten te winnen en
Chjehrando en Lianne Heijenk trokken net aan het kortste eind.
Flash - Varsseveld: 4-4
JEUGDTEAM 1
J1 had dit weekend een uitwedstrijd
tegen Ulft J1. De beide heren-enkels
werden makkelijk gewonnen door
Erik van Hoffen (14-21-en 3-21) en Carlos Waenink (9-21, 9-21). De eerste dames-enkel verliep naar wens, maar Ilse
van Dijk kreeg in de tweede set nog
wel wat tegenstand (5-21 en 15-21). Vera Velhorst had het moeilijk . Dat
kwam vooral doordat Ulft met een
heer als tweede dame speelde en deze
jongen bleek gedurende de wedstrijd

eigenlijk de sterkste heer. Vera bood
flink weerstand, maar redde het net
niet (21-14 en 21-18). De heren dubbel
werd gemakkelijk gewonnen, maar de
bij de "dames" dubbel bleek de extra
heer toch wat te veel. In twee sets ging
deze partij naar Ulft (21-16, 21-16). De
beide mixed-dubbels werden gemakkelijk gewonnen, zodat Flash de wedstrijd met 6-2 won.
JEUGDTEAM 2
Het tweede team van Flash had dit
weekend zijn eerste uitwedstrijd in
Steenderen. Het werd een erg spannende wedstrijd. Jelle van Rossum
won zijn enkelpartij in drie sets. Sander van Gils won ook in drie sets. Ook
Femke Nab en Lilian Nijhuis wonnen
in drie sets. De dubbels waren lastiger.
Daar werd de mix dubbel met Jelle en
Femke gewonnen en de andere dubbels verloren. De eerste winstpartij
voor dit debutantenteam was daarmee een feit: 3- 5.
JEUGDTEAM 3
Het nieuwe team J3 had een zware
wedstrijd tegen Euro uit Dinxperlo. De
debutanten weerden zich opnieuw
kranig maar komen toch nog wat wedstrijdervaring te kort tegen de tegenstanders die al een paar jaar competitie-ervaring hebben. De enkelpartijen
van Wesley Boode, Eline Bargeman,
Lieke ten Have en Rianne Fokkink gingen jammer genoeg allemaal verloren. Wesley Boode en Bram Bruinsma
kwamen in de herendubbel nog heel
dicht bij een punt (19-21), maar nadat
Wesley een shuttle hard in zijn oog
had gekregen, was de weerstand gebroken en ging de set toch nog naar de
tegenstanders. Euro J2 nam alle 8 punten mee naar huis.
JEUGDTEAM 4
Het vierde jeugdteam van Flash speelde uit in Didam met twee invallers.
Van de vaste krachten won Lynn Berenpas haar enkelpartij. Niels Golstein
kwam nog net te kort en verloor zijn
partij. De invallers toonden hun waarde voor Flash waardoor uiteindelijk
voor het eerst, met 3-5, werd gewonnen.

auditie binnen tien minuten kon zien
of een kandidaat geschikt is. "Je kunt
zien hoe iemand zijn handen gebruikt, hoe hij beweegt en hoe hij zijn
werk organiseert.
Motivatie is het belangrijkste dus let
ik erop hoe iemand binnenkomt, hoe
hij eruit ziet, wat hij gedaan heeft en
waar zijn passie ligt. Roy heeft aan deze criteria voldaan en begint met veel
inspiratie aan deze nieuwe uitdaging,
een droom komt uit.

Na 43 jaar in de Wehme te hebben gewerkt, maakt Gerrie te Veldhuis
gebruik van de OBU-regeling. Wij, bewoners en medewerkers van Sensire
de Wehme, wensen haar heel veel geluk en gezondheid toe.

Doggy dancing

ratti

monstratie Doggy dance gegeven in de
hondenschool van Van Zeeburg.

UITSLAGEN 6 OKTOBER
Ratti B1C - FC Zutphen B3: 0-0
Ratti C1C - DVC '26 C5: 0-13
Ratti E1C - VIOD E9: 3-7
Zutphania F1 - Ratti F1C: 2-2
ZONDAG 7 OKTOBER
Ratti DA1 - Steenderen DA1: 1-2
Lochuizen 1 - Ratti 1 (zon): 3-2
DEO 3 - Ratti 2 (zon): 2-1
Socii 5 - Ratti 3 (zon): 0-4
PROGRAMMA 13 OKTOBER
Ratti A1CD - Hoeve Vooruit A1D
Ratti C1C - Oeken C2
Ratti F1C - Hoven De F3
FC Zutphen 10 (zat) - Ratti 4 (zat)
Angerlo Vooruit B2D - Ratti B1C
Be Quick Z. E4 - Ratti E1C
ZONDAG 14 OKTOBER
Ratti 2 - Lochem SP 7 (zon)
Ratti 3 - Pax 8 (zon)
Hoeve Vooruit 1 - Ratti 1 (zon)
SHE DA1 - Ratti DA1 (zon)
RATTI DAMES
RATTI 1 - STEENDEREN 1
Oude bekende Steenderen stond afgelopen zondag tegenover de Ratti dames. Het was Steenderen die de eerste
helft de wedstrijd maakte. Met de overtuigende wedstrijd van vorige week
nog vers in het geheugen begon Ratti
als een kaarsje zonder vlam aan de
wedstrijd. Duels werden amper gewonnen en er werd achter de feiten aangelopen. Steenderen putte hier kracht
uit en bleef druk zetten. In de 17e minuut werd de overmacht uitgedrukt in
een doelpunt en keek Ratti tegen een
0-1 achterstand aan. Ratti probeerde
zich terug in de wedstrijd te knokken,
maar het tempo van de wedstrijd bleef
laag en daardoor liep het bij Ratti nog
steeds niet lekker. Na een half uur spelen was het wederom Steenderen dat
tot scoren kwam. 0-2. Het was niet dat
Ratti niet tot aanvallen kwam, maar
bij een-tweetjes konden speelsters elkaar net niet vinden en pasen kwamen veelal niet over. Nog voor rust kon
Ratti iets terug doen. Een corner door
Gerrie Brummelman werd prachtig
binnengeschoten door Esther Tuinman. 1-2. De tweede helft kreeg Rat-

Zondag 30 september jl. heeft Anke
van Zeeburg een feestje georganiseerd voor baas en hond.
Brigitte van Gestel kampioen Doggy
dancing en instructeur bij de
KNGF/Blinde Geleide Honden, heeft
op uitnodiging een workshop en de-

Op deskundige wijze liet zij zien hoe
je jouw hond kunt uitnodigen om anders te bewegen, slalom door de benen, een rondje walsen of rollen op de
rug. Het mooie van deze sport is dat je
op vrijwel elk moment en elke plek
deze sport kunt beoefenen. Zo samen
actief bezig te zijn versterkt de band
tussen de baas en hond. De deelnemers waren erg enthousiast en zo te
zien hun viervoeters ook. Moe, voldaan en vol trots keerden baas en
hond weer huiswaarts. Het was een gezellige en leerzame dag. Voor meer informatie: www.ankevanzeeburg.nl

Vo l l e y b a l
2E WINST DASH DAMES 1
Dash dames 1, gesponsord door Friso
woudstra architecten bureau en strada sports, speelde afgelopen zaterdag
haar tweede wedstrijd, In de regio divisie. Deze keer mochten ze aantreden
tegen Sparta Zelhem. Om half 5 begonnen de dames van dash dames 1
erg gedreven aan de eerste set. Mede
door een goede service serie van Dieuwertje Pelgrum kwamen de dames
van dash snel op een voorsprong. Dash
wist de service druk goed te behouden
en daardoor wonnen ze de eerste set
met: 25-16. In de tweede set bleef de
service druk erg hoog. Mede door de
harde aanval aan Dash zijde, werd deze set binnen gehaald met 25-18. De
derde set was een kopie van de tweede
set. Hierin ook een winst van 25-18, dit
betekent een 3-0 voorsprong van de dames van Dash. In de vierde set werden
er wat fouten gemaakt in de service,
hierdoor kon Dash niet weglopen bij
Sparta, en bleef het tot 22-22 gelijk. Gelukkig kwam op tijd de scherpte terug
om toch de 5 punten mee naar Vorden
te nemen. Dash wist goed met de druk
om te gaan, en maakte de set af met
25-22. Een verdiende 4-0 overwinning.
Hiermee staan de Dash dames op een
gedeelte eerste plaatst met 9 punten,
uit twee wedstrijden. Zaterdag 13 Oktober spelen zij weer een thuis ronde
tegen BOVO uit Aalten. Dit zal plaats

vinden om 5 uur in de sporthal 't Jebbink.
ZATERDAG 6 OKTOBER
GUV Gr. BOVO MB1 - Dash MB1: 3-2
Doc.STAP ORION D3 - Dash D2: 1-3
Favorita MA1 - Dash MA1: 4-0
Grol MC2 - Dash MC3: 4-0
DVO D4 - Dash D3: 0-4
DVO D8 - Dash D7: 1-3
Grol MC1 - Dash MC2: 4-0
Sparta D1 - Dash D1: 0-4
Dash circ. 2 - Dash circ.: 1-0
Dash D5 - DVO D5: 1-3
Dash D4 - Sparta D4: 3-1
Dash D6 - Dynamo Neede D7: 0-4
Dash H1 - Wevoc H3: 4-0

DINSDAG 9 OKTOBER
21.00 BEKER Dash H1 - Doc. St. Orion H
ZATERDAG 13 OKTOBER
13.00 Doc. STAP ORION - D9 Dash D6
13.45 Hengelo DVO MC1 - Dash MC1
14.00 Varsseveld V.C.V. D3 - Dash D4
14.30 Beltrum Vios D3 - Dash D5
15.00 Doc. STAP ORION H4 - Dash H1
16.00 Revoc/Boemerang H1 - Dash H2
11.30 Dash MC2 - Brevolk MC1
11.30 Dash MC3 - MEVO MC1
13.00 Dash MB1 - Sc. Gorssel MB1
15.00 Dash D2 - Tornado Laren D1
15.00 Dash D7 - Grol D3
17.00 Dash D3 - Tornax D1
17.00 Dash D1 - Guv Gr. BOVO D1
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Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

www.wittesmid.nl
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging op de locatie Stationsweg 31
(voormalig stationsgebouw) in Vorden, gemeente
Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
27 september 2007 door Stichting Bodemsanering
NS een melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS)
voor de categorie Immobiel ingediend. Het voornemen
bestaat om de bodem van de locatie Stationsweg
(voormalig stationsgebouw) in Vorden, gemeente
Bronckhorst te saneren. De saneerder mag vijf
weken na de melding starten tenzij Gedeputeerde
Staten laten weten dat de melding niet voldoet aan
de eisen van het BUS.

prov i ncie

GELDERLAND

Belanghebbenden kunnen tot 25 oktober 2007
mondeling of schriftelijk reageren op de voorgenomen
sanering bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen deze melding is
uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.
Arnhem, 8 oktober 2007
zaaknummer 2007-016476

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

WILD ETEN IN DE TUINKAMER
Vanaf vrijdag 12 oktober staan er weer diverse wildgerechten op de kaart. Wij verwelkomen u graag voor
een aperitief bij de open haard, waarna u kunt genieten
van de kookkunsten van chef-patron Jos Weel.
Op zondag 4 november, zondag 18 november en
zondag 2 december organiseren wij weer een
uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging op de locatie NS Emplacement
Vorden in Vorden, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
27 september 2007 door Stichting Bodemsanering NS
een melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor
de categorie Immobiel ingediend. Het voornemen
bestaat om de bodem van de locatie NS Emplacement
Vorden in Vorden, gemeente Bronckhorst te saneren.
De saneerder mag vijf weken na de melding starten
tenzij Gedeputeerde Staten laten weten dat de melding
niet voldoet aan de eisen van het BUS.

prov i ncie

GELDERLAND

Belanghebbenden kunnen tot 25 oktober 2007
mondeling of schriftelijk reageren op de voorgenomen
sanering bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen deze melding is
uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.

prijs p.p.: € 37,00

Voor informatie of reserveringen:
Restaurant-Hotel De Tuinkamer,
Hengeloseweg 1, 7261 LV RUURLO, tel. 0573-452147
www.hoteldetuinkamer.nl

Arnhem, 8 oktober 2007
zaaknummer 2007-016508

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging op de locatie Lochemseweg 26
in Warnsveld, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 1
oktober 2007 een melding "Besluit uniforme
saneringen" (BUS) voor de categorie Mobiel
ingediend. Het voornemen bestaat om de bodem van
de locatie Lochemseweg 26 in Warnsveld, gemeente
Bronckhorst te saneren. De saneerder mag vijf weken
na de melding starten tenzij Gedeputeerde Staten
laten weten dat de melding niet voldoet aan de eisen
van het BUS.

prov i ncie

GELDERLAND

Belanghebbenden kunnen tot 25 oktober 2007
mondeling of schriftelijk reageren op de
voorgenomen sanering bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, onderafdeling Bodembeheer, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen
deze melding is uiteindelijk geen bezwaar en beroep
mogelijk.
Arnhem, 2 oktober 2007 zaaknummer 2007-016597

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

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.
NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

1750,-

VANAF

Actie geldig van 1okt. 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

Uitstapje buurtbus medewerkers

RO PART Y !!
U
E

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!
LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

L
I
M
E

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

L
I
M
E

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:FEESTEN !

Carmen Smeerdijk

Care for Human

(verpleegkundig healthconsulent)
Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl
www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl
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Introductiedag
Strada Sports
Vorden

Zondag
r
14 oktobe
ur
van 9.00 u
uur
tot 13.00

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

PRESENTEERT

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

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van
de buurtbus Vierakker/ Wichmond hebben
de chauffeurs met hun partners een uitstapje gemaakt naar Utrecht waar een bezoek
aan het Spoorwegmuseum en Het Nationaal
Museum van Speelklok tot Pierement werd
gebracht. Ook was er een rondvaart door de
grachten. Na aankomst in Vierakker kreeg
het gezelschap een warm en koud buffet aangeboden, waarna de dag werd besloten met
een optreden van de Naober Sisters uit Gorssel die liedjes uit de jaren ’60 ten gehore
brachten. Peter van den Boogaart sprak namens de provincie lovende woorden over de
inzet van de buurtbus- medewerkers.

APPELFLAPPEN

DINO
BROOD

APPELCITROEN
VLAAI

50

KLEIN
NU VOOR

NU PER STUK

00

€

€

1.

1.75

7.
25
11.

€
GROOT

€

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 13 oktober.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

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

28 jaar “De Herberg”
Geen reden voor een jubileumfeestje. Wel reden voor
een paar gezellige uurtjes. Na een grondige verbouwing
van het restaurant gedeelte.
Woensdag 10 oktober OPEN HUIS vanaf 18.00 - 22.00 uur

Buurtjes, div. verenigingen, vrienden, klanten, bekenden.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust even langs.
Hannie, Volkert kinderen/kleinkinderen. Personeel “De Herberg”

Demonstraties
spinning,
hapkido en
ﬁtness

• Start van
de nieuwe
Less Mills
programma’s
• Demonstraties
spinning,
hapkido en
ﬁtness
• Voor leden en
Laat u
niet leden.
informeren
•
Lekker
over alle
mogelijkheden die meesporten
of alleen
Strada Sports u te informatie.
bieden heeft
• Of gewoon
lekker een gratis
bakje kofﬁe.

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

autoschade

jansen & gal bv

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen
tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703
info@jansengal.nl – www.jansengal.nl
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Bronckhorst neemt deel aan provinciaal
onderzoek naar bestuurskracht

Kwaliteitserkenning voor Achterhoekse wijnen
Vandaag nationale sommeliersopleiding
in de Achterhoek gelanceerd
Op 3 oktober is in de buurtschap
Kranenburg bij het Achterhoekse
dorp Vorden de Nationale Sommeliersopleiding van start gegaan.
Een initiatief van ’s lands meest bekende smaakprofessor Peter Klosse en de Dutch Academy for Gastronomy. Er is bewust voor een start in
de Achterhoek gekozen, omdat de
streek zijn sporen heeft verdiend
op gebied van gastronomie en
wijnbouw. De nog vrij jonge wijnbouw in de Achterhoek blijkt een
schot in de roos: vorige week werden de Achterhoekse wijnen bij de
Nationale Wijnkeuring liefst met
zilver en tweemaal brons bekroond.

De officiële Aftrap voor het provinciaal onderzoek naar bestuurskracht in de gemeente Bronckhorst door gedeputeerde Peters, burgemeester Aalderink, wethouder Boers, directeur/gemeentesecretaris Van Gog en twee medewerkers van de provincie.
De officiële Aftrap voor het provinciaal onderzoek naar bestuurskracht
in de gemeente Bronckhorst is een feit. Op 3 oktober 2007 werd in het gemeentekantoor in Hengelo gld. het onderzoek gestart. Aanwezig waren
de gedeputeerde van de provincie Gelderland Theo Peters, afgevaardigden
van de gemeente Bronckhorst burgemeester Henk Aalderink, wethouder
Ab Boers en directeur/gemeentesecretaris Paul van Gog en twee medewerkers van de provincie.
De provincie Gelderland nam het initiatief om een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeenten te
starten en gemeenten konden zich
hiervoor aanmelden. Deelname van
de Bronckhorst was op eigen initiatief.
“De officiële bestuurlijke aftrap werd
gedaan door gedeputeerde Peters,” aldus burgemeester Aalderink. “Het onderzoek zal ongeveer vier maanden
duren. Er wordt dan gekeken naar de
verschillende rollen van de gemeente.
Hoe is de gemeente als bestuur van de
lokale gemeenschap, ofwel hoe doen
we dat? Daarnaast de gemeente als publieke dienstverlener, wat doe je? De
gemeente als onderdeel van het bestuurlijke bestel is hoe actief ben je
zelf in de regio en in de bestuurlijke

omgeving, zoals met het waterschap,
buurgemeenten, de provincie en het
rijk. Tot slot wordt de gemeente als organisatorische eenheid gekeken. Hoe
functioneer je als gemeente bedrijfsmatig.” “De situatie van het beleid van
nu is de nulmeting, ‘de foto’. In de komende maanden zullen zes kwaliteitssessies komen met de raad, het college
van B&W,; de ambtelijke top, het
maatschappelijk middenveld –belangengroeperingen, plattelandsorganisaties en pers, medewerkers en medeoverheden. Op 17 oktober is het overleg in Doesburg. Daarna zullen de gemeenten Zutphen, Lochem en Berkelland óver de gemeente Bronckhorst
oordelen,” legt burgemeester Aalderink de procedure uit. “We zijn alweer

drie jaar bezig. De bestuurskrachtmeting is al gedaan, een eigen intern onderzoek en de veiligheidsscan. Er liggen nieuwe nota’s Toerisme, Jongerenbeleid en Ouderenbeleid en er is een
WMO loket. Maar het is goed om door
buitenstaanders ons een spiegel voor
te laten houden,” motiveert Henk Aalderink de deelname van de gemeente
Bronckhorst. “In januari 2008 komt
het rapport waarin de aanbevelingen
voor verbetering staan. Het is een heel
spannend traject. De gemeente telt
40.000 inwoners. We moeten ons laten
beoordelen, want we willen weten:
hoe doen we het nu.”
“Er zijn bij de gemeentelijke herindeling in 2005 vijf oude gemeenten met
elkaar samengegaan. Ik heb het gevoel
dat we hele stappen voorwaarts hebben gezet. De meerjaren begroting is
sluitend en we hebben ruimte over
voor nieuw beleid,” aldus een positief
ingestelde burgemeester. “Dit nieuwe
kabinet wil steeds meer op het bordje
van de gemeente leggen. Dan moeten
we er klaar voor zijn!”

Expositie Kleurrijke schilderijen van
Marja Evers en Anne Brouwer

OPLEIDING
De start van de opleiding werd gehouden bij Wijngoed Kranenburg in de gelijknamige buurtschap, iets ten oosten
van Vorden. Liefst vijftig professionals,
afkomstig uit de betere restaurants
van ons land, hadden zich voor de opleiding ingeschreven. Er was niet alleen een kennismaking met de Achterhoekse wijnen, er werd ook volop aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid van de regio als basis voor een culinaire ontdekkingstocht. Oliver Meckler, de Zuid-Afrikaanse wijnmaker
die de cooperatie van Achterhoekse

wijnbouwers adviseert, vult een deel
van de sommelier cursus in. Peter
Klosse, eigenaar van het bekende hotel
restaurant De Echoput in Apeldoorn,
en Ton Kolsteeg, een van de beste vinologen van ons land, zijn de hoofddocenten.

TROTS
Directeur Walter van Hulstijn van het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme is
trots op dit initiatief. “Hiermee wordt
– nu ook – door culinaire professionals onderschreven wat wij al tijden
aan het publiek melden. Het is goed
toeven in dit deel van ons land.

De Achterhoekse restaurants zijn van
uitstekend niveau, en de wijnen uit de
streek bieden een uitmuntende kwaliteit”. Ook Henk Takken van Wijngoed
Kranenburg is vereerd met deze belangrijke erkenning van zijn product.
De Achterhoekse wijn behaalde bij de
Nationale Wijnkeuring al een hoge
onderscheiding. De opname in deze
toonaangevende opleiding is een
kroon op het werk.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de Dutch Academy for Gastronomy en de Sommeliersopleiding wordt gegeven door
Ton Kolsteeg, tel (030) 271 43 35.

Themabijeenkomst Eenzaamheid
op 11 oktober in het Dorpscentrum
Welzijn Ouderen houdt in samenwerking met anders organisaties
op donderdag 11 oktober 's middags in het Dorpscentrum een themabijeenkomst over EENZAAMHEID. De Gemeente Bronckhorst
heeft dit als een belangrijk aandachtspunt in de nota Ouderenbeleid genoemd en dit initiatief
wordt mede door de gemeente ondersteund.
Uit overleg met verschillende organisaties en instellingen is gebleken dat
er vooral behoefte is aan informatie
over het omgaan met deze problematiek voor m.n. de vrijwilligers van diverse organisaties/instellingen (Kerken, Ouderenbonden, Zonnebloem,
Welzijn Ouderen), die op huisbezoek
gaan of activiteiten organiseren, of via
de zorg die in thuissituaties komen.
Ook is er behoefte aan een sociale
kaart voor de doorverwijzing van een
hulpvraag, deze is op de themamiddag aanwezig en kan meegenomen
worden.
PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG:
De middag wordt geopend door Wethouder dhr. A. Boers.
Er is een presentatie gedeelte:

Mevr. C. Timmermans van de GGD
Gelre IJssel licht het onderzoeksrapport toe over de eenzaamheidcijfers
van de gemeente Bronckhorst en de
regio GGD Gelre IJssel en hoe kunnen
wij samen hiermee aan het werk!
Mevr. E. Kox van GG-Net gaat in op het
thema m.n. over hoe eenzaamheid te
herkennen is.
Dhr. G. Machiels van de RIAGG; Kwetsbare doelgroepen. Signalering achterliggende psychiatrische problematiek,
wat doe je ermee en wat doe je er niet
mee! In de pauze is er de gelegenheid
tot het stellen van schriftelijke vragen.
Na de pauze is er een muzikaal intermezzo door José van der Staak. Zij zal
enkele toepasselijke liederen zingen.
Hierna zal een forum de ingekomen
vragen beantwoorden en kan er plenair verder worden gesproken onder
leiding van dhr. G. Sterringa. De centrale afsluiting wordt gehouden door
dhr. W. Enzerink van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst.
(SSWB): Wat zijn de conclusies en hoe
nu verder? De middag wordt afgesloten met een drankje .
Heeft u geen uitnodiging ontvangen
en u bent geïnteresseerd dan bent u
van harte welkom.

Oud papier basisschool Veldhoek
Van woensdag 10 t/m maandag 15
oktober kan er weer oud papier in
de container worden gedeponeerd
die dan bij school staat.

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

Brons op het Europees
Kampioenschap Judo
De kunstenaars Anne Brouwer en Marja Evers hebben bij Beeldhouwatelier Baak een najaarsexpositie ingericht met eigen werk en dit keer zijn
dat kleurrijke schilderijen. De expositie draagt dan ook de titel 'Kleur in
Beeld' en is vanaf heden te bezoeken.
Anne Brouwer en Marja Evers, de twee
drijvende krachten achter Beeldhouwatelier Baak, zijn regionaal vooral bekend als beeldhouwers, maar beiden
houden zich ook hun halve leven al
bezig met de schilderkunst.

Hoewel de stijlen van Anne en Marja
nogal verschillen, is er toch een fraaie
verbindende factor aanwezig in de
met zorg en smaak ingerichte expositie. En kleurrijk mogen de schilderijen
zeker genoemd worden, vandaar de

toepasselijke titel 'Kleur in Beeld'.
Beeldhouwatelier Baak, gelegen in
hartje Baak direct naast de prachtig
gerestaureerde St. Martinuskerk is geopend op donderdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag
van 13.00 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak. Wichmondseweg 17a,
7223 LH Baak, tel. (0575) 44 26 01,
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Zaterdag 6 oktober 2007 16.08 uur.
Het EK Judo voor junioren in Praag
is in volle gang.
We gaan beginnen, met de kleine finale om brons in de klasse -63 kg. Hennink tegen Dinasta. De aanval van
Hennink komt niet helemaal door.
Om en om plaatsen de beide judoka's
aanvallen en blokken ze af. Hennink
staat zeer geconcentreerd. Nog 1 minuut 37 te gaan en een leeg scorebord.

De partij heeft nog 1 seconde te gaan.
Hennink valt keer op keer aan. Scores
blijven uit, ook voor de Italiaanse. Golden score zal de beslissing moeten
brengen. Wat laatste instructies voor
beide judoka's van de coaches langs de
kant, en de support van de overige
teamleden, en dan beginnen ze weer.
16 seconden later staat ze er weer en
scoort Hennink waza-ari. Hoera! Brons
voor Hennink, judoka van Judoschool
Leo Buitink.

VV Vorden in het nieuw

Warmloopshirts voor
A-junioren

De A-junioren van Ratti werden afgelopen weekend wederom in het zonnetje
gezet door een kledingsponsor.
Dit maal werden er warmloopshirts
beschikbaar gesteld door de bedrijven
Y-sign en Schildersbedrijf Mullink.
Y-sign, een reclame- en beletterings-

Voorzitter William van der Veen dankt Anette Barendsen voor de voortzetting van de samenwerking. Henk, Henri en Frits Barendsen
staan ook trots tussen de jongens met shirts van Barendsen Vorden.
Hoofdsponsor Barendsen Vorden BV heeft het 1e elftal
volleding voorzien van nieuwe wedstrijdkleding. Het betreft niet alleen de geel-zwarte shirts maar ook een witzwart uit-tenue speciaal en excl. voor Vorden ontworpen.

Barendsen Vorden BV (onder meer Constructie, Etos en
Fixet) is naar alle waarschijnlijkheid de langstlopende
shirtsponsor uit de gehele regio. Ook de komende 3 seizoenen zal Barendsen Vorden op de Vorden shirts prijken.

35+ Dubbel Bakker Tennistoernooi

bedrijf uit Hengelo Gld is evenals
Schildersbedrijf Mullink een jong
bedrijf in de regio. En laat graag de junioren van Ratti graag "warm-lopen"

Rookworst Keurslager
Vlogman draagt de titel
'met goud bekroond'
Tijdens de nationale productkeuring georganiseerd door de vereniging van Keurslagers op 17 en 18
september jl. is de rookworst van
Keurslager Vlogman door een onafhankelijk team van deskundigen
gekeurd. De jury stelde vast dat
geur, kleur, smaak en samenstelling van deze rookworst van prima
kwaliteit zijn. Daarom verdient deze het predikaat goudkeur!
Uiteraard is Keurslager Vlogman heel
tevreden met het behaalde totaal van
97 punten. Juist aan het begin van het
rookworstseizoen is het behalen van
Goudkeur voor dit product een goede
stimulans. Hopelijk volgt hierop een
ouderwets Hollandse winter.

Bent u onverhoopt nog niet bekend
met de smaak van deze rookworst,
dan herkent u de kwaliteit onder
meer aan het rookworstcertificaat,
dat naar aanleiding van de productkeuring is uitgereikt aan Keurslager
Vlogman.

Alle 570 Keurslagers, die bij de Vereniging van Keursalgers zijn aangesloten,
hebben kwaliteit hoog in het vaandel
staan.

Zo wordt elke Keurslager jaarlijks minimaal twee keer onaangekondigd gekeurd op kwaliteit, versheid, presentatie, assortiment, hygiene en service.
Regelmatig vindt er ook een productkeuring plaats.

Politie
VERLICHTINGSACTIES IN
NOORD- EN OOST-GELDERLAND
Zorg dat je als verkeersdeelnemer
goed gezien wordt. Door je verlichting
in orde te hebben, zeker als (brom)fietser, kan je voorkomen dat je betrokken raakt bij een aanrijding.

De winnaars van het 35+ Dubbel Bakker toernooi 2007
Tennisclub VTP uit Vorden organiseerde het vierdaagse tennistoernooi 35+
Dubbel Bakker. Zoals de naam van het toernooi al suggereert ging het hier
uitsluitend om dubbelpartijen, maar het woord dubbel had ook betrekking op de beide sponsoren van dit toernooi, t.w. Hotel Bakker en Warme
Bakker van Hasselt. Het toernooi blijkt erg populair te zijn bij de deelnemers getuige het grote aantal inschrijvingen van 175 met een wachtlijst
van 30 deelnemers die helaas teleurgesteld moesten worden, omdat het
toernooi was volgeboekt met 110 partijen. Ook volgens de KNLTB reglementen was het toernooi vol en mochten er niet meer deelnemers bij.

GD 35 7
1 Uschi van Ooik-Braun+Tim Leferink
L.T.C. De Paasberg/Altec; 2 Nynke van
Glabbeek+Henri Meekes V.T.P. Vorden.

Wat verder opviel bij dit toernooi was
dat van de deelnemers 1/3 uit Vorden
afkomstig was en dus 2/3 van buiten
Vorden, tennissers van maar liefst 27
tennisverenigingen in een spreidingsgebied van Lelystad tot Winterswijk.
De enige conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de formule van
dit toernooi buitengewoon aanslaat.
Op zondag werden in een sfeervolle
ambiance onder een prachtig najaarszonnetje en voor een talrijk publiek de
finalerondes afgewerkt. Daarbij stonden verschillende spannende partijen
op het programma, waarbij één partij
zelfs werd afgesloten met een dubbele
tie-break, één voor de setwinst en één
voor de partijwinst. Aan het eind van
de dag werd de organisatie door Ernst
te Velthuis namens het bestuur letterlijk in het zonnetje gezet vanwege het
perfecte verloop. De organisatie reageerde hierop door aan te geven
enorm te zijn gesteund door fantas-

HD 35 7
1 Edwin Bruinsma+Henk Knoef V.T.P.
Vorden; 2 Ruben van Dijk+Dick van
Dijk T.V. Seghwaert/T.C. Welgelegen.

tisch tennisweer en geen noemenswaardige blessures. Mede-organisatoren Evert Thalen en Nel Warringa deden de prijsuitreiking en dankten de
deelnemers voor hun begripvolle reactie voor het overladen donderdagavond programma dat voortduurde
tot in de kleine uurtjes.

DD 35 7
1 Anne Rie Westerink+Willy LohuisBlokhuis V.T.P. Vorden; 2 José ScholtenJoling+Hanny Kok T.C. Welgelegen.

GD 35 8
1 Ina Dijkman+Soeresh Malaha V.T.P.
Vorden/T.C. Welgelegen; 2 Diet Nijhoff+Thomas van Dorsten V.T.P. Vorden.

GD 35 6
1 Betty Sinay+Bas Reijenga T.V. Doesburg 2002/T.C. Welgelegen; 2 Hilde Hemel-Jansen+Henk Olthaar A.B.T.C. De
Wildbaan/V.T.P. Vorden
DD 35 6
1 Annet Tijmes+Sandra van der Veen
T.V. Dieren; 2 Wilma Buitink-Leussink+Hettie Moezelaar T.V. Ruurlo.

DD 35 8
1 Marjanne Grube+Ina Dijkman V.T.P.
Vorden; 2 Marieke van Loo+Angela
Vrieler V.T.P. Vorden

HD 35 6
1 Martie Dijkman+André v.d. Vlekkert
V.T.P. Vorden; 2 Robert Gijsberts+Fred
Ligtenbarg T.V. 't Braamveld.

HD 35 8
1 Johan van Laar+Soeresh Malaha T.C.
Welgelegen; 2 Henk Hölscher+Ernst
Klose T.C. De Stoven.

GD 35 5
1 Jose Oude Heuvel - Tiehuis+Michel
Otten W.T.C./L.T.C. De Kei; 2 Madelon
Kempkes+Wim Hoevers L.T.C. Gorssel

Om het aantal letselongevallen in het
verkeer terug te dringen, gaat de politie Noord- en Oost-Gelderland de komende maanden dan ook extra aandacht besteden aan de verlichting van
deze tweewielers.
DONKERE TIJDEN
Nu de periode aanbreekt dat het in de
ochtendspits donker is wanneer volwassenen en jongeren op pad gaan
naar hun werk of school, is het voor de
verkeersveiligheid van groot belang
dat de verlichting van hun (brom)fiets
in orde is. Dit geldt natuurlijk ook 's
avonds wanneer men naar huis gaat
of voor de sporttraining, muziekles of
een cursus de al dan niet gemotoriseerde tweewieler gebruikt.
KLACHT
Van automobilisten is het een veel gehoorde klacht dat ze fietsers in het

donker vaak niet of pas op het laatste
moment zien omdat ze geen licht op
hebben. Veel (jeugdige) fietsers zien
het gevaar niet van het onverlicht
deelnemen aan het verkeer.

Zelf zien ze alles prima maar ze beseffen niet dat ze voor een ander nagenoeg onzichtbaar zijn in het donker.
En dan maar te zwijgen over het zichtbaar zijn bij een hevige regenbui.

De laatste jaren is er een goede ontwikkeling waar te nemen in de kwaliteit van de fietsverlichting en de reflectie op fietsen. Zichtbaar op pad
gaan, moet dus kunnen !
BOETES
De politie gaat op wisselende dagen
en tijdstippen controleren.

Ook tijdens de nachtelijke uren waanneer de weekendstappers op pad zijn,
wordt er bekeurd en de boete voor fietsers begint al bij 20 euro. Jeugdigen
onder de 16 jaar betalen de helft.

Oh ja, automobilisten controleert u
uw verlichting ook eens in deze periode!

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES
CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

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
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"Een
hypotheek
die bij ons
past"

.... alss hett méér
r moett hebben
n ...
Geef het interieur van uw woning net dàt
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat
het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.
Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!
Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurlo) en overtuig uzelf!
3000 m2 gezellig wonen.

“Waar vindt je álle hypotheek-aanbieders en

ZONDAG 14 OKTOBER: KOOPZONDAG
(alléén in Hengelo Gld) van 11-17 uur

alle hypotheek-voorwaarden onder één dak?
Bij Memelink & Bergervoet hebben we vele
opties bekeken en de beste keus gemaakt!
Want als onafhankelijk adviseurs kunnen ze

Assurantiën en financiële diensten

bijna alle hypotheekverstrekkers adviseren!”

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT

Machinefabriek Baltes B.V.
Machinefabriek Baltes B.V. is met 25 medewerkers een onderdeel van Wopereis B.V. te Doetinchem en vervaardigt geavanceerde roestvaststalen productiemachines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie.
Machinefabriek Baltes b.v. bestaat reeds 14 jaar en heeft en heeft zich in deze jaren sterk ontwikkeld. Voor
onze klanten ontwikkelen wij machines die ingezet worden voor grondstof behandeling tot en met verpakking
van het eindproduct. Dit gaat in nauwe samenspraak met onze klant. De machines worden geheel in eigen
huis gefabriceerd.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat
gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl
ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

Wij zijn op zoek naar een:

draaier-frezer

d r u k k e r i j We e ve r s

conventioneel

Berendsen Drempt

Taakomschrijving:
• Je maakt onderdelen volgens specificaties en tekeningen.
• Je verricht in samenwerking met de klant revisie werkzaamheden.
• Je draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

constructie-bankwerker
Taakomschrijving:
• Je maakt constructies en apparaten volgens specificatie en tekening.
• Je beheerst zowel de TIG als MIG-MAG lasprocessen.
• Je draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

Functie eisen voor beide functies:
• Enthousiaste MBO’er, of MBO werk en denkniveau.
• Flexibele instelling.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Klantgerichte instelling.

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers

Wij Bieden:
Een interessante functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei en verdere professionalisering voorop staan. Voorts hechten wij waarde aan persoonlijke ontwikkeling en bieden hiertoe goede
mogelijkheden. Uiteraard geldt voor deze functie een prima arbeidsvoorwaardenpakket.
U kunt schriftelijk reageren aan:

of via e-mail:

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

Machinefabriek Baltes B.V.
t.a.v. dhr. R. Baltes
Nijverheidsweg 9
7221 CK Steenderen
mfbaltes@daxis.nl

Drs. Joop van den Berg

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Tel. 0575-450790 B.g.g. 0575-450200

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

SOS

TELEFONISCHE HULPDIENST

0900 -0767
5

eurocent p.m.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien,
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...
U doet het met de machines van Stiga - Eliet Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.
Voor professional en doe-het-zelver

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

U vindt ze natuurlijk bij:

JAN de WINKEL b.v.
Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf
tuin- en parkmachines

www.jandewinkel.nl
info@jandewinkel.nl
www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg
22a,
(gld)
Telefoon
0575
44 98
16 /88
/ tevens:
Eerbeekseweg
19 - 6971
LB Brummen
Telefoon0575
057544
5616
1488
98
Eerbeekseweg
19 7255
- 6971PT
LBHengelo
Brummen
Telefoon
0575
56 14
tevens:
Zelhemseweg
22a, 7255
PT Hengelo
(gld) Telefoon
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Weevers Net is een klein IT-bedrijf en maakt voornamelijk websites.
De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers. Dit is een middelgroot
grafisch bedrijf met ruim 60 medewerkers, ISO 9001, FSC en milieu
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ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...
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gecertificeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij een
ontwerpstudio in Zutphen, een kleinere drukkerij in Lichtenvoorde met

ÖËjËjÁËÝjËÝ?ÍËajÁÄÍjÖ~Ë~jMÁÖj·Ë
-MkË-jÍj~Á?ÍjËj¬ÍËjË~Á??~u

een filiaal in Groenlo en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.
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Wie wil ons tijdelijk ondersteunen?
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Vanwege de toename van de werkzaamheden voor het ontwerpen en
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ontwikkelen van websites zijn wij op zoek naar een freelance
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Webdesigner m/v
Ervaring met HTML, CSS, CMS en Photoshop is gewenst.
De werkzaamheden worden bij voorkeur op het bedrijf uitgevoerd,
maar het werken vanuit huis behoort ook tot de mogelijkheden.
Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt van
openheid.
Wekt deze advertentie jouw interesse? Stuur ons je sollicitatie en CV

8ËjËjjÁËwÁ?ÍjËÜjÁËãjËajÄÍÜjÁj~·Ë
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t.a.v. de heer R.H. Hendriksen.
Wij zijn voor jouw sollicitatie natuurlijk ook bereikbaar via e-mail:

DP&S is een jong en
dynamisch beveiligingsbedrijf gespecialiseerd
in evenementen- en
horecabeveiliging.

vacatures@weevers.net
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Wij zijn op zoek naar:

Tel. (0575) 55 73 10

Weevers Net

OPROEPKRACHTEN

Internet: www.weevers.net

Eisen
• basisdiploma beveiliging (ABM, beveiliger 2 of ESO)
• goede communicatieve- en sociale vaardigheden
• fysiek weerbaar
• in het bezit van rijbewijs.

*(=2&+7

Beschik je over deze eisen en lijkt het je leuk om voor
ons te werken, stuur of mail dan je brief en CV naar:
Dutch Protection & Security
t.a.v. M. Jansen
Postbus 12
7250 AA Vorden
info@dp-s.nl
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Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen
T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Oost

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:

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

www.bulten-techniek.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud
Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

tel. (0575) 44 24 34
mob. (06) 16 41 16 00

BESTEL ZE NU!

dr ukkerij We eve r s
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Wok Maxis op de sportieve toer!

Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker
Woensdagavond 10 oktober a.s. is
er weer een bijeenkomst van de
O.V.G. Wichmond-Vierakker. Marry's bloemen en kruidenhuis verzorgt de lezing.
Thema: GENESIS-dieet. Het gebruik
van kruiden. Wat zegt de bijbel hierover. Het gaat dus over kruiden en
over dieet: aansprekende onderwerpen voor veel dames. Daarom ook als
men als niet-lid geïnteresseerd is in de-

ze onderwerpen, is men van harte welkom en tot niets verplicht. Vanzelfsprekend beveelt de vrouwengroep deze avond ook van harte aan aan al
haar leden, graag vergezeld van familie, buren en bekenden.

Woensdag 10 oktober staat vanaf
19.30 uur de koffie en thee klaar in
gebouw Withmundi naast de Hervormde Kerk in de Dorpsstraat in
Wichmond.

Ten bate van groot onderhoud kerkorgel

Bazar / Rommelmarkt
Gereformeerde Kerk
Op zaterdag 13 oktober wordt er
bij de Gereformeerde Kerk aan de
Zutphenseweg 13 in Vorden een bazar / rommelmarkt gehouden. Er
zal van alles te koop zijn, van meubels tot boeken, huishoudelijke allerlei enz.
Ook verkopen we overheerlijke erwtensoep en een medewerker van Bak-

Oriëntaals Wok en Grill restaurant Wok Maxis te Warnsveld (voorheen De
Boggelaar) en Volleybalvereniging Dijkman/WSV hebben elkaar sportief
gevonden: met ingang van dit volleybalseizoen treedt het tweede damesteam van Dijkman/WSV aan in gesponsorde wedstrijdkleding van Wok
Maxis.
Michael Hu, één van de firmanten van
Wok Maxis, ziet deze sponsoring niet
alleen als een bijdrage aan de sport in
het algemeen, maar wil hiermee tevens de goede relatie met de lokale ge-

meenschap en het verenigingsleven
verder uitbouwen. De gesponsorde
meiden zijn bijzonder blij met hun
knalgele trainingspak en de fraaie
wedstrijdtenues. Ze hebben al afge-

sproken om binnenkort in vol ornaat
aan te schuiven bij Wok Maxis om te
genieten van het heerlijke, onbeperkte
Aziatische wokbuffet en de Teppan
Yaki.
Wok Maxis is zeven dagen per week
geopend. Voor meer informatie kijkt u
op www.wokmaxis.nl
Wilt u meer weten over de volleybalvereniging of dames 2 in het bijzonder? Kijk dan op www.dijkman-wsv.nl

kerij Hengelo Philadelphia Zorg zal
lekkere dingen uit de winkel verkopen. Verder zullen er bloemen te koop
zijn en draait er een rad van avontuur
met leuke prijzen.

Rond de klok van half elf zal er een
veiling plaats vinden. Dit alles ten bate
van het orgel. We starten om 10.00 uur
en sluiten om 14.30 uur.

Actiemaanden bij Siemerink

Recreanten Berkelduikers 2e plaats

Opticien/juwelier Siemerink organiseert in oktober en november samen met Essilor, de Nederlandse fabrikant van onder meer Varilux brillenglazen, een najaarsactie, die in
het teken staat van de Bourgogne.
Iedereen die bij Siemerink tijdens de
actie een bril met Varilux glazen

Zondagmiddag 7 oktober werd de eerste recreantenwedstrijd van het seizoen weer verzwommen. Het was een 5 kamp met 5 ploegen, alleen Holten
moest zich afmelden door te weinig deelname.
Met een jonge frisse ploeg van de Berkelduikers, geheel in nieuwe shirts gestoken door de firma Reiger (zie foto),
hebben we daar een fantastisch wedstrijd gezwommen.
Het bleef tot op het laatste moment
heel spannende, want na de 1ste afstand stonden we op de 3e plaats, na

twee afstanden op de 1e plaats en na
drie afstanden op de 2e plaats dus met
de estafette zou het er om spannen.
We lagen eerst een baan achter maar
na hard zwemmen van alle zwemmers kwamen we uiteindelijk maar
een halve hand te kort voor de overwinning.

Opmerkelijke records werden er gezwommen door Demi Kalfsterman,
Maaike Hebels, Tessel Ottens en Kayla
Tjoonk. Zij wisten hun pr met seconden te verslinden.
De stand na de 1e wedstrijd is als volgt:
1. Proteus Twello 96 ptn
2. Berkelduikers Lochem 86 ptn
3. Spreng Brummen 78 ptn
4. Abs Bathmen 72 ptn
5. Twenhaarsveld Holten 0 ptn.

koopt, krijgt een prachtige koffer cadeau met een fles witte en rode Bourgognewijn en een set wijnaccessoires
bestaande uit een wijnthermometer,
een druppelvanger, een sommeliersmes, een schenktuit met champagnestop en een wijnstop.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Anbo Vorden zoekt
versterking bestuur
Vanwege de ophanden zijnde verhuizing van J.M.G. Tieleman naar
een andere woonplaats, moet de
Anbo afdeling Vorden op zoek
naar een nieuwe voorzitter.
Om in de ontstane vacature en verdere versterking van het bestuur te voorzien, treedt Anbo graag in contact met
mensen die een bestuurlijke bijdrage

willen leveren aan deze seniorenorganisatie.

De afdeling behoort met haar ruim
450 leden tot één van de grootste verenigingen in Vorden.

Voor nadere informatie kan men dagelijks bellen met C. v.d. Pol (0575) 55
4168 of J. Brandenburg (0575) 552003.

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

Spotrepair

?dijWbbWj_[X[Zh_`\7h[dZi[d
^ekZjkmWhc
A_`aleehedp[
WYj_[ief
mmm$Wh[dZi[
d#^[d][be$db
Ook voor
ruitreparatie

Zorgeloos
schadeherstel

Meer
dan alleen
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39
www.autoschadewillemsen.nl

Langwerden veevoeders is een familiebedrijf dat zich bezighoudt
met de verkoop van veevoeders en meststoffen. Onder het merk
Lavor wordt een groot assortiment diervoeders en stalstrooisels
ten behoeve van alle (landbouw)-huisdieren op de markt gebracht.
Een breed scala aan afnemers door geheel Nederland behoort tot
de klantenkring van Langwerden veevoeders.
Wij zijn op zoek naar een:
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ASSISTENT-PLANNER M/V
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Functievereisten:
Je bent stressbestendig en flexibel en weet structuur aan te
brengen en te houden in de dagelijkse orderstroom. Je werkt
zowel zelfstandig als in teamverband. Kennis van de Duitse taal
is een pre en je hebt affiniteit met de agrarische sector.
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Je hebt een MBO denk- en werkniveau, bent communicatief sterk
en kunt goed overweg met Word, Excell en Outlook.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief binnen twee weken naar:

Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld
(0575) 46 75 55
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Zondag open huis bij Helmink!

WEEKBLAD

Zondag 14 oktober open van 12 - 17 uur.

Bij Helmink kunt u weer kennis maken met laatste
trends in wooncomfort. De nieuwe collectie meubelen en slaapkamers bieden weer volop comfortabel
leefgenot. En u kunt zich ontspannen in onze speciale relaxstudio met een royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero Stress.
Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten
en aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

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

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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.
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
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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-
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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

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

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
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?

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

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.

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

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

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.

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
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie v n 2007
• NU: iverse 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 T

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

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
BLAZERS 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

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.

M

M

W

M

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
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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

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.

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 26
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Wij gaan verbouwen
daarom
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
1010
10
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10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
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“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

10
10
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Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare
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
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 OnsT magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T

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-

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.
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 - KRANE BURG -

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.

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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 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.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• 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

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!

S I N T

O P G E L E 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%

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLOVERS NU

€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

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-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

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.

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

Nu
ook op
internet!

www.helminkmeubelen.nl

Vorden

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Tel. 0545-474190

Eibergen J.W. Hagemanstraat 3
Dus kijk snel op www.contact.nl

H e l m i n k

m a a k t

h e t

m o o i e r

b i j

u

t h u i s

Jaargang 3
Nr. 41, 9 oktober 2007

Roadshows groenstructuurplan

Gemeentehuis:

Wij zien u graag op 11, 18 of 25 oktober of 1 november a.s.!

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering

De gemeente is sinds een aantal
maanden aan de slag met het
opstellen van een groenstructuurplan. Hierbij hebben wij al hulp
gekregen van een groot aantal
inwoners dat op de inloopavond in
juni stickers plakte op groene
plekken in Bronckhorst die ze mooi
of juist lelijk vinden. Uw ideeën over
hoe het groen nog beter kan worden
ingericht of onderhouden, waren
heel goed. Begin september was er
een fietstocht met raadsleden door
de gemeente. Tijdens de tocht is een
aantal parkjes en straten binnen de
gemeente bezocht en met de raad is
gediscussieerd over de toekomst
van het groen. Alle goede ideeën
van inwoners en raadsleden zijn
intussen verwerkt in het groenstructuurplan en ingetekend op
kaarten. Deze groenstructuurkaarten zijn eigenlijk het concept
van het definitieve groenstructuurplan. Op de kaarten staat ingetekend
waar de gemeente op korte of
langere termijn de groene situatie
wil verbeteren. Soms gaan die
verbeteringen over de inrichting van
een parkje, of het maken van een
goede wandelroute, soms willen we
een groot groen gebied anders gaan
onderhouden om de natuur een
kans te geven. Alle verbeteringen
hebben tot doel dat ze de gemeente
een nog betere plek maken om te
wonen, te werken en te recreëren.

Hummelo, Drempt, Keppel en
omstreken
• 1 november in zaal Het Witte
Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem
van 19.30 tot 21.00 uur. Op deze
avond is de presentatie van de
groenstructuurkaarten voor de
kernen Zelhem, Halle en
omstreken

gemeente zo groot is en u natuurlijk
het meest gelnteresseerd bent in het
groen bij u in de buurt, houden we
met het groenstructuurplan roadshows. Het groenstructuurplan
komt naar u toe deze herfst!

Wij vinden het daarom belangrijk dat
u uw mening geeft over onze
toekomstige plannen. Omdat de

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Deponeert u uw bladafval al in één van
de bladkorven?

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.

Ook wethouder Baars doet zijn bladafval in
de bladkorf

U heeft ze vast alweer zien staan: de
speciale, tijdelijke bladkorven die de
gemeente heeft geplaatst op 200
plaatsen in Bronckhorst (nagenoeg
alle kernen en buurtschappen zijn
voorzien, met uitzondering van de
buitengebieden). In de korven, die de
gemeente iedere herfst installeert,
kunt u het bladafval uit uw tuin
gratis deponeren. De gemeente
vindt het belangrijk voldoende
mogelijkheden te bieden om uw
afval gescheiden in te leveren, de
korven voor het bladafval zijn
hiervan een voorbeeld. Een overzicht
van de plaatsen waar alle bladkorven in Bronckhorst staan, vindt
u eind deze week op www.bronckhorst.nl onder de afvalsite. Voor de
bladkorven gelden de volgende
voorwaarden:
• alleen te gebruiken tussen 08.00
en 22.00 uur

Wij zien u graag op één van de
roadshows bij u in de buurt!

Waar en wanneer?
• 11 oktober in het gemeentekantoor aan de Banninkstraat 24a
in Hengelo van 19.30 tot 21.00 uur.
Op deze avond presenteren wij de
groenstructuurkaarten voor de
kernen Hengelo, Keijenborg en
omstreken
• 18 oktober in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 in Vorden van
19.30 tot 21.00 uur. Op deze avond
staan de groenstructuurkaarten
voor de kernen Vorden, Wichmond
en Kranenburg en omstreken op
stapel
• 25 oktober in zaal Den Bremer,

Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

Zutphen-Emmerikseweg 37 in
Toldijk van 19.30 tot 21.00 uur. Op
deze avond presenteren wij de
groenstructuurkaarten voor de
kernen Steenderen, Baak,

Tijdens de roadshows zijn vanzelfsprekend gespecialiseerde
medewerkers van de gemeente
aanwezig, waar u terecht kunt met
uw vragen en opmerkingen. Na de
roadshows worden alle reacties
gelnventariseerd. De gemeente
bepaalt uiteindelijk welke reacties
meegenomen worden in het
definitieve groenstructuurplan.

• alleen bladeren, dus geen plastic
of papieren zakken
• geen tuinafval zoals onkruid,
grasmaaisel of afstervend loof; dit
hoort in de groene container
• als de container vol is, bladafval
s.v.p. weer meenemen. Achterlaten buiten de korven is niet
toegestaan. Gebeurt dit te vaak,
dan is de gemeente genoodzaakt
de korf te verwijderen!
Na de bladperiode (vlak voor de
kerst) worden de korven weer
weggehaald tot volgend jaar herfst.
Tip: composteren kan natuurlijk
ook!
U kunt uw bladafval natuurlijk ook
composteren. Wie de bladeren
composteert op een composthoop in
de tuin kan ze later weer gebruiken
als voedingstof voor gras, planten en
struiken. Of beter nog, laat bladeren
in uw borders en tussen heesters
gewoon liggen: afgevallen bladeren
in de tuin vormen in de winter een
bodembedekking die planten,
kleinere dieren en micro-organismen beschermt. In het voorjaar en
de zomer ontstaat hierdoor een
'mulchlaag' die water langer
vasthoudt en onkruidgroei
tegengaat. Micro-organismen
verbeteren de bodemstructuur,
waardoor planten beter groeien.

Afdeling Werk, inkomen en zorg
11 oktober dicht
Op 11 oktober a.s. is de afdeling
Werk, inkomen en zorg (gevestigd
in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat) de gehele dag niet
bereikbaar. Bij deze afdeling kunt
u terecht voor voorzieningen

volgens de Wet maatschappelijke
ondersteuning, inburgering en
informatie over uitkeringen.
Vanaf 12 oktober a.s. staan de
medewerkers van de afdeling
weer voor u klaar.

Monumentencommissie
17 oktober
De monumentencommissie vergadert op 17 oktober a.s. om 09.00 uur
in het gemeentekantoor. De
vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering kunt u vinden
op www.bronckhorst.nl.

De DVD ‘Bronckhorst,
beleef het!’ is te koop bij de
VVV Bronckhorst. De
vastgestelde verkoopprijs
is € 7,50.
Een leuke manier om
kennis te maken met de
gemeente Bronckhorst!

Bronckhorst maakt schoolomgeving verkeersveiliger
De gemeente doet mee aan het
schoolzoneproject en neemt diverse
infrastructurele maatregelen om de
verkeersveiligheid rond een groot
aantal scholen te verbeteren. Het
benodigde budget is bij de vaststelling van het Gemeentelijke Verkeer
en Vervoer Plan (GVVP) beschikbaar
gesteld.
Schoolzoneproject
In het voorjaar hebben b en w
besloten deel te nemen aan het
schoolzoneproject. Met schoolbesturen binnen de gemeente zijn
gesprekken gevoerd om knelpunten
en mogelijke oplossingen in schoolomgevingen te inventariseren.
Met een aantal kleinschalige maatregelen blijkt in veel gevallen al veel
te bereiken. Ook is samen met de
schoolbestuurders afgesproken
waar de schoolzones afgebakend
worden. Met de scholen zijn de
mogelijkheden besproken om
afspraken met ouders, leerlingen en
gemeente te bundelen in een School
Vervoer Plan (SVP). In dit SVP
worden routes naar school,
afspraken over parkeren en de
daarbij horende maatregelen
gepresenteerd. Een aantal scholen
heeft hier positief op gereageerd en
aangegeven dat zij hier mee aan de
slag gaat. Deze scholen hebben een
concept SVP ontvangen dat zij als
basis kunnen gebruiken.
Maatregelen
Naar aanleiding van de gesprekken

Oproep aan podiumkunstenaars in de
gemeente Bronckhorst
Bronckhorst Kunst & Cultuur,
Natuurlijk 2008

met schoolbestuurders wil de gemeente de volgende maatregelen
nemen:
• Achter-Drempt, basisschool
St. Willibrordus, plaatsen tijdelijke
snelheiddisplay
• Gemeente Bronckhorst: alle
scholen: aanbrengen schoolzones
d.m.v. borden en wegmarkering
• Halle, basisschool Halle Heide,
parkeervakindeling op
parkeerterrein
• Halle, Dorpsschool, plaatsen
hekwerk bij oversteekplek voor
school
• Olburgen, basisschool
St. Willibrordus, aanbrengen
voetgangersoversteekplaats en
instellen verbod stil te staan bij
oversteekplaats
• Steenderen, basisschool
De Akker, instellen verbod stil te
staan bij oversteekplaats,
plaatsen hekwerk voor schoolingang en mogelijke uitbreiding
parkeerterrein
• Steenderen, basisschool De
Steenuil, verkeersveiligheidhesjes

voor de leerlingen en aanbrengen
hekwerk bij schooluitgang
• Steenderen, basisschool
St. Joannes, instellen verbod stil
te staan bij oversteekplaats,
aanbrengen knipperbolinstallatie
bij oversteekplaats en aanbrengen
hekwerk op voetpad
• Vorden, basisschool Het Hoge,
instellen van twee verboden om
stil te staan en aanbrengen van
twee voetgangersoversteekplaatsen voor de schoolingangen
• Vorden, voortgezet onderwijs Het
Beeckland, instellen verbod stil te
staan bij schooluitgang
Voor een aantal maatregelen is het
nodig verkeersbesluiten te nemen
die ter inzage worden gelegd, zie
hiervoor onder Openbare
bekendmakingen. Na de beroepstermijn voert de gemeente de
werkzaamheden uit. Andere
verbeteringen, waarvoor geen
verkeersbesluit nodig is, worden zo
snel mogelijk uitgevoerd.

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 aan dit evenement.
Tijdens de eerste Kunst10daagse
waren er 29 deelnemers, hoofdzakelijk 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 al weten of ze tijdens de
Kunst10Daagse 2008 iets op hun

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.

Voorlopig ontwerp nieuwe gemeentehuis in raadsvergadering 11 oktober

Brandweerman/vrouw
worden?
Bel of mail:
b. hekkelman@bronckhorst.nl
tel. (06) 13 849 035

programma hebben wat de moeite
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.

Architecte Dorte Kristensen van
architectenbureau Atelier PRO uit
Den Haag presenteert tijdens de
raadsvergadering aan de raadsleden het voorlopige ontwerp van
het nieuwe gemeentehuis. Hierin is
te zien dat de nieuwbouw steeds
meer vorm krijgt. In deze ontwerpfase wordt de indeling van de
kantoorruimten in het gebouw, de
centrale publiekshal, raadzaal etc.

al grotendeels duidelijk. Ook krijgt
de raad inzicht in de mogelijkheden
om het gebouw duurzaam te
bouwen. Aan de wijze van dienstverlening en de werkplekindeling in
de nieuwbouw wordt op dit moment
gewerkt. Hierover komt duidelijkheid bij het definitieve ontwerp.
Tot slot wordt stilgestaan bij het
archeologisch onderzoek en de
keuze om het parkeren bij het
nieuwe gemeentehuis half verdiept
te doen zodat dit landschappelijk
beter past. U bent van harte
welkom om de presentatie bij te
wonen.
Wilt u de laatste stand van zaken
rond het nieuwe gemeentehuis
weten, kom dan kijken op
11 oktober!

Uit de raad
Commissie Evaluatie en
controle
Op 10 oktober 2007 vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• hergebruik monumentale
schuur De Veersweg in Baak
B en w vragen de raad dit
ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen,
waardoor het mogelijk wordt de
schuur om te bouwen tot woning
• besluit op bezwaar Wet
voorkeursrecht gemeenten
centrum Vorden
• beleidsregels GSM- en UMTSantennedragers
De raad wordt gevraagd deze
beleidsregels gewijzigd vast te
stellen. De wijziging heeft
betrekking op de toevoeging
van een voorzorgsbeginsel
aangaande een minimumafstand
(250/300 m) tussen mast en
woningen
• tweede voortgangsrapportage
In het college- en raadsprogramma 2005-2010 is opgenomen
welke ambities raad en college
hebben. In de voortgangs-

rapportage staat hoe het staat
met de uitvoering hiervan. Zijn
beleidsstukken opgesteld en
gevraagde maatregelen
uitgevoerd? Ook de uitvoering van
de programmabegroting is onder
de loep genomen
• rapport De Regio Achterhoek:
scherper aan de wind
Het rapport bevat een voorstel
over hoe de nieuwe Regio eruit
moet zien en een voorstel over de
totstandkoming van de nieuwe
Regio (de te volgen weg daar naar
toe)

•

Commissie
Beleidsontwikkeling

•

Op 11 oktober 2007 vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
19.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• presentatie voorlopig ontwerp
nieuwe gemeentehuis
Bronckhorst (zie voor meer
informatie elders op deze
gemeentepagina's)
• aanwijzen De Baakse Kamp in
Zelhem/Wolfersveen als
trouwlocatie
B en w willen het voormalige

•

•

koetshuis van landgoed De
Baakse Kamp in Zelhem/Wolfersveen aanwijzen als trouwlocatie
paraplubestemmingsplan
Prostitutie 2007 Zelhem en deel
Hengelo Gld.
In dit bestemmingsplan is
planologisch geregeld dat het in
Zelhem en een deel van Hengelo
uitgesloten is dat er seksinrichtingen komen. Dit kan doordat er
in de gebieden Vorden, Hummelo
en Keppel en Steenderen al zones
in Bronckhorst aangewezen zijn
waar dergelijke inrichtingen wel
mogelijk zijn
presentatie over windenergie
door provincie Gelderland
investeringsbudget stedelijke
vernieuwing
B en w willen een subsidie
aanvragen bij de provincie voor
het project Smid in Keijenborg
volgens dit investeringsbudget
recreatienota gemeente
Bronckhorst
Omdat recreatie en toerisme een
belangrijke economische pijler is
voor de gemeente en de Wet op de
openluchtrecreatie per 1 januari
2008 vervalt, heeft de gemeente
een recreatienota opgesteld.
Hiervoor is overleg geweest met
onder andere ruim 100 recreatieondernemers in Bronckhorst.

In de nota is geregeld wat waar
mogelijk is in de gemeente op het
gebied van recreatie en toerisme,
met welke voorwaarden rekening
gehouden moet worden en welke
procedures nodig zijn (voor
wijzigingen zijn vaak vrijstellingsof bestemmingsplanprocedures
nodig)
• toekomstvisie gemeente
Bronckhorst 2025
De raad wordt gevraagd een
budget beschikbaar te stellen
voor het opstellen van een toekomstvisie voor Bronckhorst die
een leidraad moet vormen voor
de ontwikkeling van de gemeente
op basis van te verwachten
ontwikkelingen in de komende

15 jaar (o.a. vergrijzing, economische ontwikkelingen in de
agrarische sector en klimaatontwikkelingen)

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Gemeente organiseert op 31 oktober a.s. miniconferentie over
Centrum voor Jeugd en Gezin in Bronckhorst
Bijeenkomst bedoeld voor vertegenwoordigers van
organisaties op jeugd-onderwijs gebied
Op 31 oktober a.s. organiseert de gemeente Bronckhorst
voor professionals die met en voor jeugdigen werken een
miniconferentie over de oprichting van een Centrum voor
Jeugd en Gezin in de gemeente. 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 Bronckhorst; 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.

De gemeente heeft een groot aantal organisaties per brief
uitgenodigd voor de bijeenkomst. Wie werkzaam is voor een
organisatie op het gebied van jeugd-onderwijs en onverhoopt
niet is uitgenodigd, kan toch aanwezig zijn door voor

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, toe leiden 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.

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, slipjacht, 5 januari 2008, Soestdijkse jachtvereniging
• Hengelo Gld., Keijenborg, Zelhem, plaatsen reclameaanduidingen, 7 t/m 28 december 2008,
vogelvereniging Exokan
• Hoog-Keppel en omgeving, sponsorloop voor zorgbad Zonnewater, 11 november 2007 van
10.00 tot 15.00 uur, Fit & Fun trainingsbegeleiding
• Vorden en omgeving, slipjacht, 10 november 2007 van 13.15 tot 15.45 uur, KNJV slipjachtcomité
Vorden
• Vorden, Sinterklaasintocht, afsluiten diverse wegen i.v.m. Sinterklaasintocht, 17 november
2007 van 13.00 tot 15.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
1 januari t/m 31 december 2008, café De Mallemolen, R. van Gurp
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baak, Hofstraat 6, oprichten bedrijfswoning
Drempt, Kerkstraat 91, vergroten kapschuur
Halle, Halseweg 57a, verbouw bakhuis tot vakantiewoning
Hengelo Gld., Banninkstraat 50, verbouwen woning
Hengelo Gld., Bleekstraat 4, vergroten woning
Hengelo Gld., Bleekstraat 5, plaatsen trap
Hengelo Gld., Hesselinkdijk 2, bouwen loods
Hengelo Gld., Middenweg 40, veranderen achtergevel
Keijenborg, Teubenweg 48, vergroten woning
Vorden, Ambachtsweg 18, vergroten kantoor
Vorden, Pr. Bernhardweg 7, bouwen garage
Vorden, Enkweg 1, vernieuwen loods
Vorden, Het Leemgoor 18, gedeeltelijk vergroten garage
Vorden, Ruurloseweg 118, vergroten bedrijfspand
Vorden, Wildenborchseweg 32, vergroten

Monumenten
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf
11 oktober t/m 21 november 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:

Ontwerpbesluiten artikel 14a Monumentenwet 1988 en afd. 3.4 Awb
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, St. Willibrorduskerk, aanvraag monumentenvergunning
voor het aanbrengen van een mindervalidetoegang bij de zijingang
• Steenderen, Wehmestraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor interne wijzigingen op de
begane grond en de verdieping

Ontwerpbesluit artikel 11 Monumentenverordening Bronckhorst 2006 en
afd. 3.4 Awb
• Hummelo, Sliekstraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel en een lift met opbouw
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagenlegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 22 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.

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 gedurende september 2007 t/m december 2008,
A3 Ballon
Verzonden op 28 september 2007:
• Hummelo en Keppel, verkoop loten, 13 t/m 27 oktober 2007, zwemvereniging DWL
Verzonden op 1 oktober 2007:
• Vorden en omstreken, jaarlijkse Enduro, 13 oktober 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, V.A.M.C. de
Graafschaprijders
• Wichmond, Broekweg, ledenfeest met live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
13 oktober 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, Jong Gelre afdeling Vorden-Warnsveld
• Zelhem en omgeving, 29e Jan van Beek rit (enduro), 3 november van 8.00 tot 17.00 uur,
clubgebouw ZAMC Korenweg 4, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet, 3 november 2007 van 08.00 tot 24.00 uur, Zelhemse auto en motor club
Verzonden op 4 oktober 2007:
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen, 9 t/m 29 oktober 2007, stichting Humstee
• Halle, Halle-Heideweg 26, rommelmarkt, garageverkoop, 20 oktober 2007 van 11.00 tot 14.00
uur, mevrouw Heusinkveld – Brunsveld
• Hengelo Gld., Bleekstraat, kinderprogramma met clowns, steltlopers, luchtkussen, livemuziek
etc., 13 oktober 2007 van 13.00 tot 17.00 uur, Kika benefietfestival
• Hengelo Gld., Spalstraat, paarden- en ponymarkt en markt van biologische streekproducten,
20 oktober 2007 van 07.00 tot 14.00 uur, marktvereniging Hengelo Gld.
• Keijenborg en omgeving, loterij, 7 oktober t/m 10 november 2007, vogelvereniging Exokan
• Toldijk, Wolfsstraat, Humsteefeest met live muziek op 27 oktober 2007 van 20.30 tot 01.30 uur
en Hollandse muziekmiddag op 28 oktober 2007 van 14.30 tot 21.00 uur, op beide dagen:
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens het evenement en tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Humstee
• Zelhem, presentatie van oldtimers met live muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
presentatie van oude ambachten, tractoren e.d., 14 oktober 2007 van 12.00 tot 21.00 uur,
ondernemers vereniging Zelhem en museum Smedekinck

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Bronkhorst, 't Hof 8, plaatsen kozijn in achtergevel bijkeuken
• Zelhem, de Garde 10, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 4 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Elderinkweg 7, vergroten clubgebouw
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 38, gedeeltelijk veranderen gemeentewerf
• Laag-Keppel, Rijksweg 110, gedeeltelijk vergroten woning
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 37, plaatsen informatiepaneel
• Zelhem, Talmastraat 8, bouwen carport, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Vorden, Stuwdijk 5, bouwen bergruimte
Verzonden op 4 oktober 2007:
• Bronkhorst, Kapelstraat 1, veranderen van een woning met schuur
• Drempt, H. Remmelinkweg 5, vervangend bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
• Drempt, Rijksweg 20-1, bouwen zwembad
• Hummelo, Rijksweg 103, verbouwen woning, verleend met ontheffing van de artikelen 4.11
lid 1, 4.24 lid 3 en 4.28 lid 3, 2.25 lid 1 van het Bouwbesluit (kleinere vrije doorgang nieuwe
binnendeurkozijnen dan 85 x 230 cm, kleinere vrije hoogte nieuwe verblijfsruimten dan 260 cm,
een kleinere optrede en aantrede van de trap dan resp. 185 en 220 mm)
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 17, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van de artikelen 4.11
lid 1, 4.24 lid 3 en 4.28 lid 3 van het Bouwbesluit (kleinere vrije doorgangshoogte nieuwe
deurkozijnen dan 230 cm, kleinere vrije hoogte verblijfsruimte nummer 1.3 dan 260 cm)
• Vorden, Waarlerweg 8, verbouwen woning, verleend met ontheffing van de artikelen 4.11
(vrije doorgang binnendeuren), 4.24 lid 3 en 4.28 lid 3 (plafondhoogte verblijfsruimten/
gebieden) van het Bouwbesluit
• Zelhem, Heijinkweg 11a, verbouwen schuur met inpandige woning tot woning en logiesgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en met ontheffing van de artikelen 4.24 lid 3 en 4.28 lid 3 van het Bouwbesluit
(kleinere vrije hoogte nieuwe verblijfsruimten dan 260 cm)

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Vorden, Baakseweg 5, verbouwen boerderij De Hoogkamp tot zorgboerderij

Openbare bekendmakingen - vervolg
Gewijzigde bouwvergunningen

Verzonden op 4 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Spalstraat 38, bouwen berging

Sloopvergunningen

Verzonden op 1 oktober 2007:
• Vorden, Stuwdijk 5, slopen bergruimte/stallingruimte, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 13, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Joostinkweg 8, slopen schuur en woning, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen

Verzonden op 1 oktober 2007:
• Halle, Dorpsstraat 65, vellen van twee sparren en drie coniferen, geen herplantplicht
• Vorden, Kapelweg 10, vellen van één berk, geen herplantplicht
• Vorden, het Eelmerink 2a, vellen van één eik en één den, geen herplantplicht
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, vellen van 21 eiken, berken en beuken, herplant verplicht
volgens het erfbeplantingplan
• Vorden, park De Decanije, vellen van zes coniferen en acht fijnsparren, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Nachtegaalplein 2, vellen van vier coniferen en één den, geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 6, vellen van één acacia, geen herplantplicht
Verzonden op 2 oktober 2007:
• Vorden, Deldenseweg nabij nummer 13, vellen van één Amerikaanse eik, geen herplantplicht
• Steenderen, L. Dolfingweg nabij de Dr. Ariënsstraat, vellen van één linde, geen herplantplicht

lijke herinrichting van het voorterrein van de RK-kerk op het perceel Ruurloseweg 101.
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagenlegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp,
herziening 2005-2'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 september 2007 het bestemmingsplan
'Vinkenkamp, herziening 2005-2' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op gewijzigde ontsluiting
van enkele bedrijfspercelen, gewijzigde ontsluiting en uitbreiding van het bedrijf VIV Vreeland,
verruiming van de gebruiksmogelijkheden van boerderij Reuterink en uitbreiding van het bedrijf
Keiser Verkeerstechniek.
De bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben betrekking
op:
• de bestemmingsgrens voor de bestemming verkeersdoeleinden
• toevoeging van het perceel Blekweg 1/Burg. Langmanweg 10 aan het plangebied
• de bestemming 'groen', ten oosten dit perceel, dat nu is bestemd voor 'industriële doeleinden'
Het bestemmingsplan ligt van 11 oktober t/m 21 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.

Aanlegvergunning

Verzonden op 5 oktober 2007:
• Vorden, De Leuke 1, voor het aanleggen van een poel, kadastraal bekend Vorden, sectie B,
nr. 1202

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Hengelo Gld. en Zelhem, tijdens de 29e Jan van Beek rit op 3 november 2007 zijn de Korenweg,
tussen de Velswijkweg en de Kampweg, de Kampweg, vanaf de Korenweg tot de tunnel van de
N315, de ongenoemde zandweg, tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg, de
verbindingsweg, nabij pand Aaltenseweg 4 en ongenoemde zandweg, de Aaltenseweg, tussen
de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat (allemaal in Zelhem) en de Venneweg, tussen de Oude
Ruurloseweg en de Rijnweg in Hengelo Gld. van 08.30 t/m 16.30 uur afgesloten voor alle
verkeer behalve bestemmingsverkeer. Verder geldt die dag van 08.00 t/m 20.00 uur een
stopverbod op de Korenweg, tussen de Velswijkweg en de Hengeloseweg, de Kampweg, tussen
de Dennenweg en de Kattekolkweg en de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de
Bielemansdijk
• Hengelo Gld., tijdens de paarden- en ponymarkt op 20 oktober 2007 zijn de Spalstraat, tussen
de Sint Michielsstraat en de Hummeloseweg, en de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de
Rozenstraat, van 07.00 t/m 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., tijdens het Kika benefietfestival op 13 oktober 2007 zijn de Bleekstraat, tussen
de Spalstraat en de Beukenlaan, en de Veemarktstraat (inclusief de parkeerplaats) van
10.00 t/m 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Toldijk, tijdens het Humsteefeest en de Hollandse muziekmiddag op 27 en 28 oktober 2007
geldt voor de Wolfsstraat een stopverbod voor beide zijden van de weg, een inhaalverbod, een
30-km zone en éénrichtingsverkeer voor de rijrichting vanaf de Covikseweg naar de ZutphenEmmerikseweg (voor hulpdiensten is inrijden vanaf de Zutphen-Emmerikseweg toegestaan).
Twee uur voor het einde van het Humsteefeest en de Hollandse muziekmiddag wordt de
rijrichting gewijzigd. Op de Zutphen-Emmerikseweg (N314), tussen de bebouwde kom van
Toldijk en de bebouwde kom van Baak, geldt een snelheidsbeperking tijdens deze dagen
• Zelhem, tijdens de Dutch Open Trial van de Zelhemse auto en motorclub is op 13 en 14 oktober
2007 tussen 08.00 en 18.00 uur de Korenweg, tussen de Kampweg en de Velswijkweg,
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, in verband met de oldtimershow op 14 oktober 2007 zijn de Smidsstraat, Stationsstraat, Markt, Kerkweg, parkeerplaats aan het Stationsplein, Doetinchemseweg, tussen de
Markt en Achter de Hoven, en de Prinses Irenestraat, tussen de Dr. Grashuisstraat en de
Oranje Nassaustraat, van 08.00 t/m 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning) of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
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.

Bestemmingsplannen

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Roomstraat 27
en ongenummerd'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 18 september het bestemmingsplan
'Buitengebied herziening Roomstraat 27 en ongenummerd' goedgekeurd. Het plan heeft
betrekking op het perceel Roomstraat 27 in Drempt waar in ruil voor de beëindiging van een
agrarisch bedrijf en de sloop van de bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden gebouwd
voor omzetting van de agrarische bestemming in woondoeleinden.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 11 oktober t/m
21 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, evenals
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagenlegging 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.

Voorbereidingsbesluit brede school, Hummelo
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 september 2007 besloten een herziening van
het bestemmingsplan 'Hummelo (1997)' voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit heeft
betrekking op de bouw van de brede school met bijbehorende voorzieningen als fietsenstalling,
bergruimte, parkeerruimte en dergelijke.
Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de 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.
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de
gemeenteraad.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Snoeiwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden zijn van 15 t/m 19 oktober 2007 de volgende wegen
afgesloten voor het verkeer: Kieftendorp, Menkhorsterweg, Tentendijk, Memelinkdijk,
Antingweg, Stapelbroek, Roessinkdrijfdijk, Handwijzersdijk en Gietelinkdijk in Hengelo Gld.
en Kostedeweg en Helderboomsdijk in Vorden. Helaas kunnen wij niet exact de periode van
afsluiting aangeven omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen vertragen of versnellen, zoals de weersomstandigheden.

Inspraak bestemmingsplan 'Klooster Kranenburg'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Klooster Kranenburg' ligt van 11 oktober t/m 21 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. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van het terrein van
het voormalige klooster (bejaardenoord) aan de Ruurloseweg 99 in Kranenburg tot een complex
voor wonen, zorggerelateerde maatschappelijke doeleinden en ondersteunende functies als
ondergeschikte horeca en persoonlijke dienstverlening. Tot het plan behoort ook de gedeelte-

Inspraak verkeersmaatregelen Schoolzoneproject
De gemeente Bronckhorst werkt aan de verkeersveiligheid in schoolomgevingen. B en w hebben
besloten om de wegen rond de basisscholen in de gemeente in te richten als schoolzones. Op
deze wegen komen speciale schoolzoneborden. Daarnaast wordt aan het begin en einde van de
zones de tekst Schoolzone op het wegdek aangebracht. Hierdoor zijn weggebruikers erop
geattendeerd dat zij zich in een schoolomgeving bevinden.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Daarnaast worden er bij de scholen aan zogenaamde rode en zwarte wegen (drukke wegen)
aanvullende maatregelen genomen. Bij deze scholen maakt de gemeente vooral het oversteken
veiliger. Dit gebeurt door een verbod stil te staan in te stellen rondom de voetgangersoversteekplaatsen. Hierdoor hebben overstekende kinderen en passerend verkeer meer zicht
op elkaar. De verkeerssituatie wordt er overzichtelijker door. Op de scholen waar nog geen
voetgangersoversteekplaatsen zijn, worden deze aangebracht. Daarnaast nemen we bij diverse
scholen kleine fysieke maatregelen. In 2008 staan aanvullende maatregelen bij de scholen aan
de overige wegen op stapel.
Het verbod om stil te staan, wordt ingesteld bij de schoolingangen aan de Bronkhorsterweg en
Dr. A. Ariensstraat in Steenderen, de Olburgseweg in Olburgen en de Schoolstraat, Nieuwstad
en Dokter C. Lulofsweg in Vorden. Op de Olburgseweg in Olburgen en de Dokter C. Lulofsweg en
Schoolstraat in Vorden komen voetgangersoversteekplaatsen.

vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagenlegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 22 november 2007. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt in de
periode van 9 oktober t/m 20 november 2007, tijdens de openingsuren, de ontwerpverkeersbesluiten voor het instellen van het verbod stil te staan en het aanbrengen van de voetgangersoversteekplaatsen, inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke economische
ontwikkeling. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar maken.
Inspraakreacties betrekken zij bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
11 oktober t/m 21 november 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hummelo, Keppelseweg 44-46, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit woonen verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is. De genoemde melding heeft betrekking
op de oprichting van een basisschool en peuterspeelzaal
• Hummelo, Broekstraat 33, voor het wijzigen van de inrichting waarop het Besluit landbouw
milieubeheer van toepassing is. De genoemde melding heeft betrekking op een melkrundveebedrijf
• Steenderen, Covikseweg 10, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van toepassing is. De genoemde melding heeft
betrekking op een landbouwmechanisatiebedrijf
• Steenderen, Emmerweg 10, voor het uitbreiden van een inrichting waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is. De genoemde melding heeft betrekking op een
melkrundveehouderij
• Zelhem, Ericaweg 18, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op
een training- en scholingscentrum voor de beveiliging
• Zelhem, Varsselsestraat 1, voor het uitbreiden van een inrichting waarop het Besluit landbouw
milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
11 oktober t/m 21 november 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 38, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een gemeentewerf
• Vorden, Enkweg 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
gemeentewerf
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
11 oktober t/m 21 november 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Halle, Kattendijk 5, voor een veranderingsvergunning voor een rundvee- en varkenshouderij
De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van ter inzagenlegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 22 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 ter inzagenlegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Verordeningen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 september 2007 vastgesteld:
• de 'Verordening lijkbezorgingrechten Bronckhorst 2008'
• de 'Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst'
In diezelfde vergadering heeft de gemeenteraad de op 19 oktober 2006 vastgestelde
'Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst', ingetrokken.
Op grond van de op 27 september 2007 vastgestelde 'Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst' hebben b en w vastgesteld:
• nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
• nadere regels voor de graven en asbezorging
• nadere regels voor het schudden van graven
onder intrekking van de:
• nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
• nadere regels voor graven en asbezorging
vastgesteld onder de werking van de op 19 oktober 2006 vastgestelde 'Beheersverordening
algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst'
De verordeningen en de nadere regels treden in werking op 10 oktober 2007. Zij liggen voor
iedereen ter inzage in het gemeentekantoor. Tegen betaling van de kosten zijn de verordeningen
en de nadere regels verkrijgbaar.

Karin Groot Jebbink

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden
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dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
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SOS

TELEFONISCHE HULPDIENST

BCs^klm^kdbg`^k^^]l\aZi%m^\agb^d%o^beb`a^b]gl^kob\^
Himbl\a^khhdf^e]^k
:eZkflb`gZZe oZg 1. ];'
>^gohn]b` m^ bglmZee^k^g' Bg\e' 2
Ohem [Zmm^kbc' . cZZk `ZkZgmb^
*+'.)

/'.)

KO+2))LD@#

GB>NP

:_lmZg][^]b^g[Zk^kZZflenbm^k'Ab^kf^^dngm
nfh^bebcd[^k^bd[Zk^de^ikZf^gf^m^^g
Z_lmZg]l[^]b^gbg`[^]b^g^g'>^gohn]b`m^
fhgm^k^g'O^kdkbc`[ZZkbgpbmh_lbeo^kebg^'
OZgZ_

.2'2.

0900 -0767
5

eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

>ghkf'Npdenl%hgloZd'

;eZ]knbf^k@P,)))&JL
DkZ\amb`^,)))PZmmfhmhk';eZs^g%
snb`^g^go^klgbii^k^g!*)3*"';eZZl&
lg^ea^b]3+.)&,+)df(nnk%+lmZg]^g'
Li^\bÕ^d^[eZZl&^gsnb`[nbl'
Bgahn]hioZg`sZd3,.ebm^k'
MhmZZe+-fZZg]^g`ZkZgmb^'
*) )'&

2)'&

weekendpakkers

Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 oktober 2007
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PLUS Biefstuk

rk
t

Win fantastische prijzen bij uw boodschappen!
eze

a
erm
PLUS sup

Grand Sud
Vin de Pays d’Oc*

2.

99

5.

99

500 gram
NORMAAL 8.49
kilo

kilo

1.

0.

99

5.

99

Witte
druiven
Italia

Zak 425 gram
NORMAAL 1.39

750 gram

0.

69

PLUS
Bistro minikrieltjes

Chardonnay, Merlot of Rosé.
Uit het zonnige zuiden van
Frankrijk
Fles 1 liter
ELDERS 3.89

Kilo

99

PLUS
Clementine mandarijnen

PLUS
Wiener schnitzels

Spaanse nieuwe oogst
Net 1 kilo

750 gram
NORMAAL 8.24

4 stuks

0.

2.

89

4 halen
3 betalen

0.

00

99

Flappen
Appel, abrikoos of kers
Vers uit eigen oven
4 stuks à ca. 130 gram naar
keuze
NORMAAL 3.16-3.56

PLUS
Grof volkoren
Heel
NORMAAL 1.29

Campina
Yoghurt & vla

Unox
Cup-a-Soup

Framboos of vanille
Pak 1 liter
ELDERS 1.29

WU

Diverse smaken
4 pakjes à 3 zakjes

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS
Ambachtelijk
Rookworsten

Schouderkarbonade

Stoofrollade

Kipschnitsels

3 stuks

Kilo

Kilo

8 stuks

5.00

5.00

41/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Eland - Hengelo Gld

5.00

5.00
*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.

Tijdelijke actie

op een nieuwe Mazda 2,
Mazda 3, Mazda 5 en Mazda 6!

Nazomeren bij Lenselink!
Doe uw
voordeel!
Extra inruil
én verlaagde prijzen!
\\\FZYTGJIWNOKQJSXJQNSPSQ
Kom langs bij Autobedrijf Lenselink, Gelderhorst 5, 7207 BH Zutphen. Tel. [0575] 57 20 32
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KIKA BENEFIET FESTIVAL

ANDERS WERKEN IN
DE THUISZORG?

zaterdag 13 oktober 2007 13.00 u.

NU 15%

Wilt u als zelfstandig
ondernemer (freelancer)
werken in de thuiszorg?
Sinds 2005 levert PrivaZorg De Achterhoek
thuiszorg in Doetinchem en omgeving.
Voor onze cliënten zijn wij op zoek naar

‘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.
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.

Iedere gift
is welkom!

KORTING
OP

VEVEO AC

Alfahulpen (huishoudelijke hulpen)

U kunt uw gift ook
storten op rekening
12.74.83.977
t.n.v.
Rabobank Hengelo G.

MUURVERF

Wilt u werk in de thuiszorg, waarbij de zorgvrager
centraal staat? Stuur dan een brief met CV naar:
PrivaZorg De Achterhoek
Varsseveldseweg 79A
7002 LJ Doetinchem

t.g.v.
Kika Kinderfonds
‘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.

Antoon Snelder BV

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

of mail naar: info@privazorgachterhoek.nl
Voor meer informatie bezoek onze website:
www.privazorgachterhoek.nl of bel 0314-360285.

Zomerweg 37C Drempt
Tel 0313 472 107
www.antoonsnelder.nl

OKTOBER BEHANGMAAND

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

KIKA-Smoks Hanne
Oldtimerrit

De opbrengst komt geheel ten goede aan de
Stichting KIKA die zich bezig houdt met onderzoek naar kinderkanker.
Voor meer informatie en voorverkoop kunt u terecht op: www.kika3bands1doel.magicbutterfly.nl
of mail naar kika@magicbutterfly.nl

Op 14 oktober, tijdens
de Open Zondag in
Zelhem, krijgen zieke
en gehandicapte kinderen de gelegenheid mee
te rijden in een oldtimer.

BEHANGMAANDACTIES

NIEUWn!als

alleen op zaterdag 13 oktober
van 08.30 tot 16.00 uur

ditio
New Tra
behang
n
e
verf
ago.
van D’im

3

20% KORTING op voorraadbehang

3

Dubbele punten op de klantenpas
bij iedere aankoop

De exclusieve D’imago
collectie bestaat uit verf,
behang, raamdecoratie,
gordijnstoffen en tapijt.

3

(niet i.c.m. met andere acties en op arbeidsloon)

Diverse aanbiedingen
op verschillende producten
De koffie staat voor u klaar!
VERF

DE WINTERSCHILDER

DE HELE MAAND
OKTOBER

BEHANG

Afspraak maken? Spreekt de ijskoude
korting van de winterschilder u aan?
Maak dan eens vrijblijvend een afspraak.
U krijgt, op basis van uw specifieke wensen,
uitgebreide informatie en een scherpe
offerte.

GRATIS
HISTOR
KLEURAGENDA

GLAS

T.W.V. € 10,95 BIJ
BESTEDING VANAF
€ 25,- AAN
HISTOR PERFECT
FINISH PRODUCTEN.

ZONWERING
GORDIJNSTOFFEN
VLOERBEDEKKING

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00

KOOPZONDAG 14 OKTOBER

een sterk team voor al uw schilderwerk

Openingstijden
ma t/m do: 8.30 -17.30
vrij: 8.30 - 20.00
za: 8.30 - 16.00

www.harmsenvakschilders.nl

11.00 - 17.00 uur
Zutphen
Spittaalstraat 54
Ruurlo
Kerkstraat 2

Voor onze vestiging in Zutphen
zijn wij op zoek naar een parttime

Assistent
accountant v/m
voor ca. 24 uur per week

Adverteren in

JAAR

G 5
- NU
M

26

Woningaanbod in de Stedendriehoek
Apeldoorn, Deventer, Zutphen.
Wekelijkse verspreiding in een oplage van
17.500 ex. onder woningzoekenden.
Vraag naar de

informatiefolder
De Wo
nin

dr ukkerij Weever s

GAN

29 JUNI
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en
onderhoud.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Verwerken van administraties van klanten
• Assistentie bij loonadministratie
• Diverse administratieve werkzaamheden
• Opstellen van eenvoudige jaarrekeningen
• Opstellen van aangiften omzet- en
Inkomstenbelasting
Sollicitaties kunt u sturen naar:
Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. J.B.Th. Schroer
Postbus 1, 7260 AA Ruurlo

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80
Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

www.aaschroer.nl

Hooiberghutten- ook in de Achterhoek?

Socii Nieuws
Afgelopen weekend was de wedstrijd
NVC- Socii. Deze werd i.v.m. kermis
vooruit gespeeld op zaterdag avond.
Doordat de K.N.V.B. had nagelaten de
scheidsrechter hier bericht van te doen
begon de wedstrijd een uur later om
20.00 uur. Het was in de 20-ste min dat
doelman Dennis Spiegelenberg de bal
in de hand pakte wat de scheidsrechter onterecht zag als een terug speelbal
uit deze vrije trap werd de 1-0 gescoord. Mede door het kunstlicht werd
het beslist niet de wedstrijd van de Socii doelman. Na 25 min maakte Robert
Kornegoor vanaf de stip die er niet was
1-1. Nog voor de pauze met een wel
heel erg aanwezige leidsman werd het
nog 2-1 voor de thuisclub. Na de thee
een beter Socii dat al snel via Kornegoor op 2-2 kwam. Vanaf de aftrap
werd de 3-2 er in geschoten. Socii liet

het er niet bij zitten kansen genoeg het
betere spel ze bleven erin geloven via
Kornegoor zijn derde 3-3 en de net uit
het buitenland terug gekeerde Johan
Riefel werd de achterstand omgebogen
3-4. Roland Wolbrink werd vervangen
door Ruben Rensink en kort daarop
kreeg man van de wedstrijd Robert
Kornegoor een publieks wissel oud
doelman van het eerste en tegenwoordig spits in vijfde Jan Garritsen was
zijn opvallende vervanger. De eindstand werd 3-5 door Thijs Rensink een
mooie goal uit het boekje.

VERDERE UITSLAGEN.
Ulftse B. 3 - Socii 2: 5-3. Steenderen 4 Socii 4: 3-1. Socii 5 - Ratti: 0-4.
PROGRAMMA 14 OKTOBER
SVGG - Socii 1. Pax 4 - Socii 2.
HC'03 6 - Socii 3. Socii 4 - HC'03 4.
Socii 5 - Brummen 4.

Bargkapel en Optimisten
geven concert in Barchem

In 'het groene hart' van Nederland staan ze sinds dit jaar: 25 hooiberghutten met een daaraan gekoppeld wandel en fiets routenetwerk. Een succesvol project van agrarische natuur- en landschapsvereniging 'de Utrechtse
Venen' in samenwerking met LTO Noord Projecten en de provincie
Utrecht. Vanwege het succes zijn er plannen een landelijk hooiberghutten
netwerk te maken.
Afgelopen week bezocht een delegatie
plattelandsondernemers uit de Achterhoek, allen deelnemer van de Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek
(SPA), het Utrechtse, om zich te laten
informeren over de hooiberghutten
en deze ook uitgebreid te bekijken. Dit
alles met het doel te onderzoeken of
de Achterhoek zich aan gaat sluiten

bij dit initiatief. De ondernemers waren zeer enthousiast over het concept,
met name ook de landelijke en door
de ANWB ondersteunde promotie ervan. In de komende maanden zal duidelijk moeten worden of en hoe de ondernemers aanhaken aan het concept.
Mogelijk wordt gezocht naar een meer
streekeigen type hooiberg(hut).

HOOIBERGHUTTEN IN HET KORT
De hutten (voor maximaal 4 personen)
bieden een ultieme mogelijkheid om
het platteland te beleven.
Ze zijn te vergelijken met trekkershutten. Dus volledig ingericht maar met
het gevoel van kamperen.
Er is een aparte douche- en toiletvoorziening en u kunt gerust zijn: u hoeft
niet op strobalen te slapen maar op
een lekkere dikke matras!
Wie nieuwsgierig geworden is kan een
kijkje nemen op
www.hooiberghutten.nl

Heks "de grote margaretha"
plaats. In het kader van "Oktobermaand - Heksenmaand" komt Heks
"De Grote Margaretha" dan om al haar
toverdrankjes te laten zien en spannende verhalen te vertellen. Volg de
heksen in de Cactus Oase, los het raadsel op en ontvang de beloning. Gerda
van Milligen demonstreert hoe je
kunt 'schilderen met lapjes'. Tijdens
de herfstvakantie kunnen de kinderen een Herfsttafelkabouter maken.
Van 10.00 tot 17.00 uur kan iedereen
deze markt in de betreffende ruimte
gratis bezoeken.
DE DEELNEMERS AAN DE BOEKEN-/INFORMATIEMARKT ZIJN:
Vereniging Succulenta met promotiemateriaal, nieuwe en tweedehandsboeken. Amnesty International afd.
Ruurlo met tweedehands-boeken
waarvan de opbrengst bestemd is voor
het Westerbork-Scholenproject IVNstand met informatie over natuureducatie Historische Vereniging 'Old Reurle' die o.a. het boek "Ruurlo van 1900
tot Berkelland" (tweede druk) verkoopt
VVV-stand met toeristische tips. Voor
informatie over de plant Aloë vera en
haar producten kunt u terecht bij Anny Cactus Met het Cactus Rad van
Avontuur zijn er weer mooie prijzen te
winnen.
Heks "de grote margaretha" bezoekt boeken-/informatiemarkt familie
park cactus oase. gratis toegang
Op zondag 14 oktober a.s. vindt er in
de ontvangstruimte van Familie Park

Cactus Oase, Jongermanssteeg 6 te
Ruurlo een boeken-/informatiemarkt

Voor de normale entreeprijs kunt u de
Cactus Oase met o.a. de tentoonstelling van de Hist. Ver. 'Old Reurle' de
Cactus-Piramide en de vogeltuin bezichtigen.

ATB TOCHT voor jeugd
Op zondag 21 oktober 2007 wordt weer de traditionele kruisbergtocht
door toerclub Steenderen georganiseerd. Een fietstocht voor ATB’s vanuit
Laag Keppel.

Deelname is gratis, er is deskundige
begeleiding en je krijgt na afloop een
heerlijk traktatie.

Vorig jaar is voor de eerste maal met
een groep jeugd gefietst en dit wil de
organisatie dit jaar weer doen. Dus

Meer informatie of aanmelden kan bij
Rien Scholten, tel. (0575) 45 26 63 en
Manfred Keizer, tel. (0575) 45 25 95.

heb je een ATB fiets, ben je tussen de
10 en 14 jaar en vind je het leuk om
door de bossen te fietsen, meld je aan!

De Stichting Vrienden van de Bargkapel organiseert op zaterdag 13 oktober a.s. bij HCR In De Groene Jager te Barchem een Böhmische/Moravische
avond met optredens van "Blaaskapel De Optimisten" uit Breedenbroek
en "De Bargkapel" uit Barchem. De Bargkapel speelt Böhmische en De Optimisten Moravische blaasmuziek.
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen
deze 2 stijlen blaasmuziek? Een korte
toelichting: De Moravische stijl: Kenmerkend voor deze muziek is het vrij
vlotte, maar vooral krachtige karakter
geënt op het drinklied. Denk hierbij
aan de wijnboeren van Moravië. Door
het gebruik van dansliederen met een
opzwepend karakter, dat onder andere voortkomt uit het vaak vrij hoge
speeltempo en accentverschuivingen,
ontstaat verplaatsing van het ritme.
Hierdoor is deze blaasmuziek levendig, enthousiast en doorzichtig. De
Böhmische muziekstijl: Wat rustiger

speelmanier ten opzichte van de Moravische stijl, hetgeen zich bij een polka uit in een over het algemeen wat
langzamer en gemoedelijker speeltempo. Het karakter is rustig en gedragen, soms zelfs statig. Regelmatig echter met veel pit, wat voortvloeit uit de
cultuurvermenging van de gelmmigreerde Duitsers en de autochtone
Tsjechen. Wilt u op 13 oktober genieten van deze 2 verschillende muziekstijlen, bestel dan tijdig uw kaarten bij
HCR "In De Groene Jager", tel. 0573441201. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30.

Buitenplaats de Wiersse
in de Achterhoek
Ver weg van de rusteloosheid van ons drukke, moderne leven
De laatste openstelling van 2007
is op zondag 21 oktober van 10 17 uur, open tuin dag. De
schoonheid van de 16 ha grote
tuinen en het 31 ha landschapspark bereikt in de herfst haar
voltooiing.
Het najaar is het seizoen van zaadpluizen, kweeperen en mispels, van
hemelsleutels en herfstasters in de
borders en van de heldergele herfstkleuren van gingko en tulpenboom. Moerascipressen en manshoge koningsvarens verkleuren naar
geel en oranjebruin in de 'Wilde
tuin' en in de formele buxusparterre bloeien de laatste rozen. Tijdens
de wandeling langs molenbeek en
visvijvers, door boomgaard en loofgang, langs klaterende fonteinen
en zwijgende beelden ervaart men
het park en de tuinen zoals ze door
de eeuwen heen gegroeid zijn en
nog altijd met respect voor hun ge-

schiedenis worden onderhouden
en voortgezet. In het koetshuis is
een tentoonstelling van ontwerpschetsen uit het begin van de 20ste
eeuw te zien, en is de ontwikkeling
van het landgoed te beoordelen aan
de hand van luchtfoto's uit 1922 en
1992. Ook zijn er foto's en ontwerptekeningen van de tuinen zoals ze
in de laatste 132 jaar door de familie zijn ontwikkeld. Op de open dag
worden lichte maaltijden geserveerd en planten verkocht. De rondleidingen, elke donderdag om 10.30
uur, beginnen in 2008 reeds op 10
april. Voor een groep kan een speciaal bezoek buiten de open dag worden geregeld. Voor meer inlichtingen en een afspraak voor een speciale rondleiding (evt. met lunch of
thee) in geval bezoekers met een
groep buiten de open dagen willen
komen: tel: 0573-451409, fax: 0575556240, e-mail: wiersse@xs4all.nl
website: www.dewiersse.nl
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Voorbereiding basisscholenproject in volle gang Assertiviteitsgroep gemeente
Bronckhorst
Met ingang van 1 november 2007
organiseert Sensire algemeen
maatschappelijk werk een assertiviteitsgroep voor inwoners van de
gemeente Bronckhorst. Tijdens deze training leert men beter voor
zichzelf op te komen.
VOOR WIE?
De training is bedoeld voor hen die:
het moeilijk vinden contacten te leggen en te onderhouden; vaak 'ja' zeggen terwijl men 'nee' bedoeld; complimenten wegwuiven omdat men denkt
dat de ander het niet echt meent; het
moeilijk vindt om te gaan met het uiten en ontvangen van kritiek; de mening van anderen belangrijker vinden
dan de eigen mening.
Men wil koste wat kost ruzie vermijden. Wie zich hierin kan vinden, en
dit gedrag wil veranderen, kan deelnemen aan de assertiviteitsgroep.

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training wordt aandacht
besteed aan: contacten leggen, 'nee'
zeggen zonder zich schuldig te voelen,
met kritiek om te gaan en complimenten te accepteren, niet meer over zich
heen te laten lopen en voor de eigen
mening uit te komen.

WANNEER IS DE TRAINING
De groep komt tien keer bijeen van
13.45 tot 15.45 uur. De eerste bijeenkomst is op donderdag 1 november
2007, in 't Anker, J.F. Oltmanstraat 7 te
Steenderen.

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding kan
men contact opnemen met de maatschappelijk werkers van Sensire:
Bep Lovink, tel. (0314) 35 61 74
b.lovink@sensire.nl of
Martijn Wesseling, tel. (0314) 35 60 34
m.wesseling@sensire.nl

Endurorijder gaat straks bij Zesdaagse in Chili 'voor goud'

Erwin Plekkenpol presteerde uitstekend
op Europees en wereldniveau
Om de kinderen van de basisscholen in de gemeente Bronckhorst alvast
kennis te laten maken met techniek is er een basisschoolproject gestart.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben de opdracht gekregen om een
nieuw gemeentehuis voor de gemeente Bronckhorst te ontwerpen. De
bouwwerken worden op de Techniekdag tentoongesteld.
BOUWEN OP 'T BEECKLAND
De basisscholen De Garve Wichmond,
De Vordering Vorden en de Dorpsschool Vorden werken ook aan het
nieuwe gemeentehuis Bronckhorst.
Vanaf begin september komen de leerlingen van groep 7 en 8 op de maandag- en dinsdagmiddag naar het technieklokaal op 't Beeckland om daar bezig te zijn met het ontwerpen en fabriceren van hun ontwerp. Gerrit Drenten (docent techniek) hierover: "Het is
een prachtige manier om de leerlingen van groep 7 en 8 bekend en enthousiast te maken met techniek en
het voortgezet onderwijs. Wij laten de
kinderen zien wat 't Beeckland allemaal in huis heeft, ook op het gebied
van techniek. Met name in de vakrichting landbouw-breed kunnen wij,
dankzij de werkplekkenstruktuur, in
de werkplaats heel veel technische onderwerpen aanbieden."

rijden, timmeren, schilderen, metselen, solderen, lassen, kraantje besturen, kijkje onder de motorkap en nog
veel meer. De Techniekdag is een
prachtige mogelijkheid om nu al in
aanraking te komen met technische
beroepen. Ook `t Beeckland zal op de
Techniekdag aanwezig zijn. Kinderen
kunnen op het buitenterrein met een

echte trekker rijden. Is het parcours
foutloos afgelegd dan is er een prachtige cap af te halen bij de informatiestand van 't Beeckland.
De entree is gratis en een cateraar
zorgt ervoor dat je iets te drinken of te
eten kunt kopen. Dit is dus een leuke,
actieve en leerzame dag (ook voor ouders)! De Techniekdag wordt gehouden op zaterdag 13 oktober van 10.00
tot 16.00 uur bij Bouwcenter HCI in
Hengelo (Gld), gemeente Bronckhorst.
VOOR MEER INFORMATIE:
www.techniekdag.nl

Tussen de wedstrijden door, weer terug bij zijn Annemiek in Vorden, betekent voor Erwin Plekkenpol geen rust
houden, maar vrijwel dagelijks weer
volop aan de bak: sleutelen, sleutelen
en nog eens sleutelen aan de motor,
want bij de volgende start moet de machine er weer ‘gelikt’ uit zien.

WAT IS ER ALLEMAAL TE ZIEN EN
TE DOEN OP DE TECHNIEKDAG?
Scholen en bedrijven uit de regio presenteren doe-activiteiten, zodat kinderen op een leuke manier kennis kunnen maken met technische opleidingen en beroepen. Kinderen kunnen
met diverse apparaten en instrumenten werken en aan de slag met trekker

Erwin:’ Vorige week maandag, direct
na terugkomst van de laatste EK wedstrijd in Polen, direct weer aan de slag.
Van 11 tot en met 17 november wordt
in Chili het wereldkampioenschap enduro (landenteams) verreden. Dat betekende dat wij afgelopen woensdag
de motoren, de gereedschapskisten
met onderdelen in Nieuw Vennep
moesten aanleveren. Vandaar uit
wordt alles direct in een zeecontainer
overgeheveld en verzonden naar Chili’, zo zegt hij.

Ruim 200 deelnemers aan de start

VAMC De Graafschaprijders organiseert zaterdag
'Oost Gelderland Rit'
Momenteel zijn tientallen vrijwilligers van de Vordense auto- en motorclub ‘De Graafschaprijders’ bezig om de laatste hand te leggen aan het 63
kilometer lange parcours. De endurowedstrijd de ‘Oost Gelderland Rit’
die zaterdag 13 oktober verreden zal worden, is op de KNMV kampioensrit na, de grootste betrouwbaarheidsrit ( qua deelnemers ) die in Nederland wordt gehouden.
De Vordense motorclub organiseert
deze rit al voor het 44e achtereenvolgende jaar en heeft daardoor landelijk
een goede reputatie opgebouwd. Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober wordt
begonnen met het uitzetten van de
crossproeven en het opbouwen van
het parc fermé ( waar de motoren worden ondergebracht). Op de wedstrijddag zijn er inclusief KNMV officials,
EHBO e.d. en vrijwilligers van De
Graafschaprijders ongeveer 125 man
in touw. Een aantal van hen kan direct
na de rit en zondag daaropvolgend opnieuw volop aan de bak, want dan
moet het gehele parcours weer in de
originele staat worden teruggebracht..

‘Een droom gaat in vervulling’, zo
sprak Erwin Plekkenpol toen hij begin
dit jaar in Italië een contract tekende
dat hem voor drie jaren aan het fabrieksteam van Honda verbindt. Kees
Koolen, directeur van het hotel reserveringsbedrijf ( hotelbooking.nl ) deed
ook een financiële duit in het zakje
door Erwin in dienst te nemen, zodat
de Vordenaar zich, met daarbij zijn
contract bij Honda op zak, geheel aan
de motorsport kan wijden. In de praktijk betekende dat voor Erwin Plekkenpol een jaar met veel wedstrijden in diverse werelddelen en bovenal veel reizen. Reizen per vliegtuig maar voor
het merendeel in zijn camper in Europa van wedstrijd naar wedstrijd. Sinds
april staat de teller van de camper al
ruim over de 35.000 kilometer!!

De eerste coureur gaat zaterdagmorgen om precies 9.00 uur nabij het pannenkoekenrestaurant ‘Papa Beer’ en
het clubhuis van de Graafschaprijders
aan de Eikenlaan in het buurtschap
Kranenburg van start. De coureurs in
de klasse inters rijden op de gevarieerde route door akkers, bossen, bos- en
zandpaden, in totaal vier ronden, de
nationale klassen rijden drie ronden.
In het parcours zijn drie klassementsproeven met tijdopname opgenomen
te weten de eerste crossproef aan de
Schuttestraat in het buurtschap Linde
( 2000 meter), de tweede op het Delden- circuit ( 3700 kilometer). De derde crossproef wordt in verband met de

nu nog aanwezige gewassen pas op
het allerlaatste moment bekend gemaakt. De organisatie heeft de afgelopen weken veel medewerking van de
plaatselijke overheid, grondeigenaren,
sponsoren, grondverzetbedrijven en
de bewoners van de Kranenburg ontvangen.
In de C- klasse Inters zijn alle ogen gevestigd op de plaatselijke favoriet Erwin Plekkenpol. De Vordenaar is nog
steeds de huidige Nederlandse kampioen, maar zal zijn titel aan het eind
van het seizoen vrijwel zeker aan
Mark Wassink uit Lochem moeten afstaan. Door zijn vele wedstrijden in
het buitenland heeft Erwin Plekkenpol een aantal enduro- wedstrijden in
Nederland moeten laten schieten. Bij
de inters B- klasse is Hans Vogels uit
Best de favoriet. In de klasse inters- A
behoren Ralf Hubers uit Middelaar en
Mike Kok uit Huizen tot de grote kanshebbers.

De motoren van de gehele Nederlandse equipe worden die dag verscheept.
Begin november komt alles in Chili
aan. Erwin Plekkenpol en zijn ploegmakkers arriveren per vliegtuig een
week voor de aanvang van de Zesdaagse in Zuid Amerika, voldoende tijd om
de crossproeven te verkennen en om
nog wat trainingsritten te maken. Het
Nederlandse Trophy Team bestaat dit
jaar uit: Alex v.d. Broek, Ralph Hubers,
Erwin Plekkenpol, Hans Vogels en
Mark Wassink.
Het is voor Erwin de zesde keer dat hij
aan deze internationale zesdaagse
deelneemt. Erwin: ‘De doelstelling is
om met de ploeg wereldkampioen te
worden, zelf in de E3 klasse proberen
een plaats bij de eerste tien ( vorig jaar
werd Erwin 15e) en om ‘goud’ te behalen. Om voor een gouden plak in aanmerking te komen, mag je over zes dagen gerekend, tien procent op de totaaltijd van de winnaar verliezen’, zo
legt hij uit.
Terugblikkend op het internationale
Enduro seizoen, is Erwin tevreden
over zijn prestaties tijdens WK wed-

strijden. Zegt hij: ‘ Dit soort wedstrijden heeft bij Honda de hoogste prioriteit, daar moet het merk zich profileren. Er waren wereldwijd in totaal
acht evenementen. Dat wil zeggen in
die weekends ( zaterdag en zondag )
twee wedstrijden, dus in totaal 16 wedstrijden. In Canada reed ik goed ( 9e) ,
maar toch de beste pretatie ( 10e ) in
Italië, daar verscheen de gehele wereldtop aan de start. Met in het eindklassement uiteindelijke een 12e plek
geeft een goed gevoel. Een prestatie
waarmee ook de Honda directie zeer
content was, gezien mijn eerste jaar
als prof. Ik hoop in 2008 bij de eerste
tien te eindigen.

Ondanks mijn uiteindelijke vierde
plaats, ben ik over het EK minder content. Door het vele reizen, natuurlijk
allemaal hartstikke vermoeiend. Bovendien moest ik bij de aanvang van
het seizoen natuurlijk eerst nog flink
aan de motor wennen, hetgeen top
klasseringen in de weg stond. Ik had
gehoopt op een podiumplaats. Gelukkig ging het geleidelijk het seizoen
steeds beter. Mijn beste prestatie was
in Polen, twee keer een vijfde plek. De
Tsjech Vita Kuklik werd Europees
kampioen, Mark Wassink uit Lochem
werd tweede, Stefan Evithok uit Slowakije werd derde’.

Inmiddels heeft Erwin Plekkenpol,
weer terug in Nederland ook de crossmotor weer ter hand genomen en rijdt
hij de komende weken in de weekends
zowel cross als enduro. Tijdens de eerste crosswedstrijd, zondag 30 september in Emmercompascum, werd hij
derde.

Erwin: ‘Dat was best even wennen. Ik
had voor het laatst in mei een crosswedstrijd gereden, de maanden daarna uitsluitend enduro. Het betekent
toch een hele omschakeling. De enduro wedstrijden gaan veelal over harde
en verharde wegen, ( ook veel steenslag), de crosswedstrijden daarentegen
veelal op zandcircuits. Dat betekent
een andere manier van rijden, andere
banden etc. Maar ook dan went weer
gauw’, zo zegt hij.

Door de vele internationale verplichtingen heeft Erwin Plekkenpol een
aantal wedstrijden meetellend voor
het Nederlands kampioenschap Enduro, moeten missen, zodat hij een hoge
klassering in het eindklassemnt kan
vergeten.
Verschijnt hij wel aan de start dan blijven de ambities overeind: proberen te
winnen! Zo ook komende zaterdag tijdens de Oost- Gelderlandrit in zijn
woonplaats wil hij ‘vlammen’ ‘Mark
Wassink uit Lochem staat momenteel
onbedreigd aan kop van de ranglijst,
maar zaterdag wil ik hem kloppen zo
klinkt het vastberaden uit de mond
van Erwin Plekkenpol.
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,,De Herberg" Pop-Rock avond
Kennismaking gemeentebestuur en
plattelandsjongerenorganisaties zinvol
Zaterdag 27 oktober organiseert
Café Restaurant ,,De Herberg" in
Vorden voor de tweede keer een
pop-rock avond. Na het succes van
de vorige editie zullen aan deze
avond drie verschillende bands
meewerken. De opzet van deze
avond is om bands te laten optreden met in elke band tenminste
één vordense muzikant!

De bands die benadert zijn, zeiden
ook dit keer allen volmondig JA,en
vinden het een leuk initiatief. Ze zullen deze avond dan ook samen voor
muzikaal vuurwerk gaan zorgen! De
bands die deze avond het podium zullen betreden zijn: 66AMAZON SUGAR-

DADDIES Van Peelen Binnenkort volgt
meer info over de bands !!! De zaal zal
zaterdag 27 oktober om 20.30 uur de
deuren openen en om 21.00 uur zal de
eerste band "aftrappen". Wij hopen dat
de bezoekers net zo enthousiast zullen zijn als de bands die deze avond
optreden. Tot ziens op zaterdag 28 oktober bij Café Restaurant ,,De Herberg"
dorpsstraat 10 Vorden. Voor meer info
over deze avond kunt U zich wenden
tot Patrick Zuurveld (06) 250 72 178.
Daar wij als band ook op die avond
een optreden verzorgen wilden we dit
stukje op onze website plaatsen, natuurlijk onder vermelding van de
bron. Onze website is te vinden onder
url www.66amazon.nl

Toporkesten in de HRFSTWND
In het najaar van 2007 wordt het
grote publiek attent gemaakt op
een klein aantal heerlijke concerten. Onder de naam HRFSTWND
wordt blaasmuziek als nieuwe volwassen kunstvorm gepresenteerd
met grote orkesten, uitgebalanceerde programma’s en bijzondere
solisten.

Plattelandsjongerenorganisaties in gesprek met het gemeentebestuur.
Afgevaardigden van plattelandsjongerenorganisaties in de gemeente
Bronckhorst kwamen maandag 1 oktober naar het gemeentehuis om met
het gemeentebestuur kennis te maken en met elkaar te spreken over verschillende onderwerpen. Van alle politieke partijen waren afgevaardigden aanwezig. Het was een prettige en zinvolle bijeenkomst.
Burgemeester Henk Aalderink heette
iedereen welkom en gaf een compliment aan de initiatiefnemers voor deze kennismakingsbijeenkomst.
Aalderink gaf praktische informatie
over vergunningen voor evenementen
en het reclamebeleid dat door de gemeente Bronckhorst wordt gevoerd.
De eerste burger maakte daarin een
onderscheid tussen het evenementenbeleid en reclamebeleid. Met voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe het
vroeger was en hoe nu het beleid is
vastgesteld. Reclame maken voor acti-

viteiten kan dan ook niet zomaar
meer langs de wegen. Deze ‘wildgroei’, wordt teruggebracht door de
zogenaamde evenementenportalen
die al in veel kernen zijn geplaatst.
Veel jongerenorganisaties vinden deze
‘portalen’ niet voldoende, bleek uit de
discussie die daarop volgde. Door de
plattelandsjongeren werden diverse
voorbeelden gegeven hoe specifieke
doelgroepen (jeugd) beter te bereiken
zijn.
Wethouder André Baars gaf uitleg
over de toekomst van het platteland in

Bronckhorst. “Bijna de gehele gemeente is platteland. We zijn nu bezig om
de gebieden te ‘typeren’ en in kaart te
brengen wat we met deze gebieden
willen doen”. Dat wordt vastgelegd in
een Ontwikkelingslandschapsbeleid.
Ook is de gemeente bezig met een Reconstructieplan dat inmiddels is vastgesteld. Verder is de gemeente onder
meer bezig met de aanpassing van het
Bestemmingsplan in het buitengebied, Plattelandsvernieuwing en het
project Breedband Glasvezel. Na de inleiding van wethouder Baars was er
volop gelegenheid om te reageren
waar veel gebruik van werd gemaakt.
Verder werd de promotiefilm ‘Bronckhorst beleef ‘t’ vertoond. Zowel het gemeentebestuur als de plattelandsjongerenorganisaties vonden het een nuttige en zinvolle kennismaking.

Pianoles op informele wijze
Wie erover denkt om pianoles te
gaan nemen kan kiezen voor de
traditionele wijze, maar er is nog
een andere mogelijkheid. Pieter
Rebergen, toetsenist/pianist doet
dit op een heel andere en geheel eigen wijze. „Ik laat de mensen zelf
hun nummers uitzoeken en die ga
ik hen dan leren. Muziek maken is
een vorm van uiten en door het
maken hiervan kun je je gevoelens
tonen. Zelf heb ik uit ervaring leren spelen en dit wil ik graag overbrengen aan andere mensen.”
Iedereen kan muziek maken volgens
Pieter. „Het is alleen de kunst om het
zo uit te leggen dat ze muziek kunnen
gaan maken. Voor iedereen is er een
andere manier en dat moet je aanvoelen. Mensen leren in eerste instantie
bij mij dat muziek maken leuk is,
maar ook leer ik ze akkoordenschema’s zodat ze daarmee zelf melodieën
mee kunnen maken. Creativiteit is erg
belangrijk, zeker bij het muziek maken. Wie wil kan natuurlijk ook notenschrift leren, maar meestal probeer ik
ze te laten spelen op gehoor. Geef de
mensen inzicht in het waarom ze iets
moeten leren (bijvoorbeeld akkoorden) dan hebben ze ook een idee wat
ze doen.”
INFORMEEL LESGEVEN
Het muziekles geven is een uit de
hand gelopen hobby van Pieter en hij
probeert dit over te brengen aan andere mensen. Hij geeft dan ook geen
klassieke pianoles, maar gebruikt een
informele manier. „Het persoonlijke
contact vind ik erg belangrijk. Meestal
beginnen we met praten zodat ik de

mensen leer kennen, welke interesses ze hebben en weet
wat ze willen. Daarna beginnen we met de muziek die ze zelf op internet uitgezocht hebben, af te luisteren en
dan pas leer ik ze hoe
ze dit zelf kunnen gaan
doen. Doordat ze zelf muziek
uitgezocht hebben weet je zeker
dat deze aansluit bij hun smaak en
dat leert toch makkelijker. Sommigen komen en zeggen van te voren al
dat ze niets kunnen en als dan
na verloop van tijd blijkt dat ze
het toch wel kunnen, geeft ze
dat veel meer zelfvertrouwen. Ik geef ook eens in de
twee weken een langere tijd
achter elkaar les en niet elke week een half uurtje of zo. Dan heb je
ook echt tijd
om je op de
mensen en de
muziek waar je
mee bezig bent, te
focussen. Vaak pak ik
er dan
ook andere instrumenten bij
zodat het leuk blijft. Ik geef geen les in
een studio, maar gewoon aan huis aan
de Boschlaan 23 in Lichtenvoorde,
waar ik een keyboard en een tweetal
piano’s heb staan.”
Pieter is al jaren in de muziekwereld
actief; zo heeft hij jarenlang in Top 40
bands gespeeld en was hij regelmatig
actief bij het begeleiden van artiesten
in orkestverband. Sinds enkele weken
is hij weer terug in de Achterhoek en
heeft hij weer contact met andere leden van de Flamingo’s, waar hij jaren

geleden mee gespeeld heeft. „Het was
meteen weer vertrouwd en net als
vroeger. We hebben dan ook plannen om weer verder te gaan met
de band.

Nadat in januari 2007 de start werd gemaakt met een kijkje achter de schermen van Het Gelders Orkest, een dag
georganiseerd door Kunst en Cultuur
Gelderland (KCG) in samenwerking
met de muziekafdeling van Biblioservice Gelderland (MUI), bleek er groot
enthousiasme om concerten vanuit
hetzelfde perspectief te benaderen.
Aandacht voor een goede programmering, een grote zaal met goede akoestiek en voldoende programma-informatie over de composities, de componisten, de solist, etc. Het jeugdorkest,
de verloting en de jubilarissen komen
niet bij deze concerten op het podium
en de concerten zijn op tijd afgelopen.
Daarnaast moet de programmering
dusdanig zijn dat een muziekliefhebber zonder familieleden bij de fanfare
of harmonie ook nieuwsgierig wordt
en puur voor de muziek het concert
bezoekt. De orkesten zorgen dan voor
een onvergetelijke middag of avond
uit die naar meer smaakt.
In het kort stellen wij de deelnemende orkesten voor en geven wij aan
waarom zij in HRFSTWND meedoen.
Het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma presenteert
zich in het najaar met Fanfarelight.
Eric Vloeimans, een jazztrompettist
die nauwelijks nog introductie behoeft, speelt als gastsolist in een programma met lichte (light) muziek,
met daarin een compositie van Martin

Fondse speciaal voor deze gelegenheid
geschreven. U kent Martin Fondse
waarschijnlijk nog niet, maar in mijn
oren één van de meest creatieve componisten van dit moment. Daarnaast
hoort u andere vormen van lichte muziek zoals ballads, funk en boogaloo.

Het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen o.l.v. Joop Boerstoel heeft in
haar concert Australië centraal staan.
Een interessante combinatie van een
Australische gastdirigent, Stephen
Carpenter, een Australische componist, Percy Grainger die op zijn goed
bevriend was met de oudere Edvard
Grieg en ook van Grieg wordt muziek
gespeeld.

Percy Grainger schreef tijdens zijn leven voor uiteenlopende ensembles en
orkesten en een aantal bijzondere werken voor harmonie-orkest. Ook treden
in dit programma Julian (9), Jelmer (9)
en Jorrick (10) Simmes in de voetsporen van Percy Grainger door muziek
van Edvard Grieg te vertolken. Zij wonen in Gaanderen en hebben les in de
talentklas van het Haags Conservatorium. Een uur voor aanvang van het
concert houdt dirigent Stephen Carpenter een inleiding over de muziek
van Percy Grainger.

VOLLEDIGE PROGRAMMA VAN
HRFSTWND ZIET ER ALS VOLGT
UIT:
Eric Vloeimans & Gelders Fanfare Orkest o.l.v. Tijmen Botma.
Zondag 28 oktober Amphion Doetinchem 20.00 uur:
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen +
Jong Talent o.l.v. Stephen Carpenter en
Joop Boerstoel.
Zondag 28 oktober Augustinuskerk
Gaanderen 15.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.HRFSTWND.nl

Ik beleef
nog

steeds
plezier in
het spelen
en dit wil ik
graag overbrengen aan
beginnende
muzikanten of
beginnende
bands.

Inzameling goederen
Doordat ik weet hoe
de muziekwereld in elkaar zit kan ik overdragen hoe ik de muziek beleef en
hoop dat zij dit precies zo gaan beleven.”
Lijkt dit u ook iets, dan kunt u contact
met Pieter opnemen:
mob. 06-29220857 te Lichtenvoorde.

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.
Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).
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Piraten kapen Bronkhorster Veer

Uitslag Slagharen-rebus
weekblad Contact
De winnaars kunnen, samen met drie familieleden of vrienden een
hele gratis gebruik maken van alle attracties welke Attractiepark Slagharen te bieden heeft. Slagharen is tot 27 oktober geopend (tot na de
herfstvakantie).
De prijzen zijn af te halen tot en met donderdag 18 oktober 2007
bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Het Bronkhorster Veer werd gekaapt door een groep van acht Humstee Piraten.
Zondagmorgen half twaalf kampte het Bronkhorster Veer weer met een
probleem. De veerbaas was de schrik van veertien dagen geleden nog nauwelijks te boven, de vuistdikke staalkabel werd toen doormidden gevaren
met een diepliggend zwaar met zout beladen binnenschip, waardoor de
pont met auto’s, motoren en uiteraard passagiers zowat kapseisde. Op
deze rustige zondagmorgen kwam uit het niets een groep van 8 piraten
die de pont probeerden te kapen.
Het bleek gelukkig een ludieke actie,
georganiseerd door Humstee jongeren
die reclame wilden maken voor het
Humstee en Piratenfeest van zaterdag
27 en zondag 28 oktober aanstaande.
De veerbaas was na enige strubbelingen volledig bereid om mee te werken
en een complete fotosessie werd geschoten door Liesbeth Oukes, die voor
Steenderen, Toldijk, Baak en omlig-

gende plaatsen zich het vuur uit de
pen schrijft in Contact. Het Humsteefeest op zaterdagavond 27 oktober,
wordt gehouden in een grote feesttent
op het terrein van Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. Er wordt opgetreden
door Toldieks Best, een gelegenheidsformatie met zangeres Renske Nijkamp. Na Toldieks Best in het voorprogramma zal de Top 40 band Kabaal de

avond verder verzorgen. Kabaal was
het afgelopen jaar ook al te zien, toen
bij het eerste Toldieks Piratenfeest.
Aanvang Humsteefeest 21.00 uur.
Zondag 28 oktober is er een tweede
Toldieks Piratenfeest in deze zelfde
feesttent aan de Wolfstraat in Toldijk,
aanvang 15.00 uur. De middag wordt
geopend door de Berkelzangers uit
Borculo. Dit is een 50-koppig mannenkoor met een eigen begeleidingsband
die uiteraard veel piratennummers
ten gehore zal brengen.
Thomas Berge, die vorig jaar al in Toldijk was, komt ook nu weer. Evenals
Arne Jansen, Gewoon Jansen en de koning der Piraten uit het Drentse land,
Jannes.

1e t/m 20e prijs:
Lisanne Westerneng
Demi Borsje
Puck Krijt
Michael Berentsen
Jenneke Vos
Nora Kok
Belinda Kroese
Kai en Viggo Zweverink
Pien Meulenveld
Mevrouw C. Hagenbeek
Hannah Wolf
Daan Tromp
Nancy Meulenbrugge
Rosali Rouwenhorst
Willem Luimes
Ronnie Peters
Julian Roes
Tijmen Branderhorst
Wessel Susebeek
Jeanne van Hal

Burg. Vunderinkhof 16a
Lijsterstraat 26
Vlas 5
De Voornekamp 9
Vloed 51
Lijsterstraat 26
Visserlaan 7
Middenweg 52
Koppeldijk 29
Leestensepad 38
Loverendale 37
Holtmaet 12
Sarinkdijk 23
Dreef 4
Aaltenseweg 19
Het Elshof 16
Perebloesem 14
Geltinkweg 15
Korenbloemstraat 14
Plataanweg 5

Vorden
Ruurlo
Ruurlo
Vorden
Hengelo
Ruurlo
Warnsveld
Hengelo
Ruurlo
Warnsveld
Zutphen
Vorden
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Vorden
Zelhem
Keijenborg
Zelhem
Hengelo

Vijfde Slachtvisite in Toldijk
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Derk en de dokter.
Derk kump de sprekkamer in:
”Goeie morgen dokter.”

De dokter: ”Wat kan ik voor u
doen”? Derk heel omslachtig: ”Ja
dokter dat is te zeggen. Ik bun nog
nooit biej oew ewest en ik bun
vriejgezel en wat vrumd in de wald
van vandage de dag. Ze zegt mien
dat iej helen goeien raod weet te geven. ”De dokter kijkt de man is aan.
Nee deze man nooit eerder gezien.,
zegt dan: ”Wel laat maar eens horen wat zijn uw klachten: ”Derk zet
zich breed veur de dokter en begint:
”Ja dokter ik heb ne beste boerderieje. Alles prachtig veur me kare No
wol ik van oew graag weten ho kan
ik er veur zorgen dat dat zo deur
blif gaon? Ho kan ik heel lange en
gezond blieven en heel old worden
zonder problemen?: ”De dokter kik
is op zien horloge en vund het maor een vrumd geval maor vooruit
hier in het boerenland loopt er rare
snoeshanen tussen. Hij begint zien
vraogen:”Ooit getrouwt en misschien gescheiden?” Derk: “O neee
dokter. Ik zal wel uutkieken. Van
die vrouwleu die graag n’n boer
wilt mot ik niks hebben. Geld op
maken dat doot ze.” De dokter:
”Rookt u? Sigaren of sigaretten.
Derk: ”O nee dokter. Dat is rechtevoort zo allemachtig duur. En ze
zegt dat het slecht is veur mien gezondheid.”en de gedienen en het
behang het wordt d’r helemaols

bruun van..” De dokter: “En bier en
ouwe klare? In een bruin cafe met
een stel kaarten en biljarten?” Derk
schudde kopt heftig van nee: ”O heden nee dokter ik zal wel wiezer
wezzen. Ze wilt mien altied laoten
trakteern. Op mien zak feest viern.
D’n andern dag nog slech van. Koppiene dat ’t bast en ’t wark wil neet.
Nee ik pas wal op ze zult mien neet
te grazen nemmen”. De dokter:
”Wat eet u zoal. Kant en klaar spul
zo uit de winkel? Of veel lif lafjes zoals petat en een gehaktbal. Snel
klaar voor u zelf als man alleen?” O
nee dokter dat hef mien moo mien
goed biej gebracht. Ik heb zelf ne
groten tuin met van alles.
De greunteboer neet neudig. Dat is
vrumd spul..Dan nog een paar kippen veur eigen eiers. En vleis van ne
jonge pinke. Daor hol ik zelf een
vierdel van. Neee ik zorg goed veur
mien zelf as ik dat zo zeggen mag.”
De Dokter: ”Bent u wel eens in het
ziekenhuis ergens voor behandeld?
Hart of bloetvaten of andere kwalen in uw family die op latere leeftijd de kop op steken”. Derk: ”O nee
dokter. Nooit in zon zekenhuus gewest. Ze zegt dai daor weg mot blieven. Van alles kun iej daor op lopen.
Mien va is 90 geworden en mien
mo was een stuk jonger maor is 88
geworden. Wie bunt van een stark
geslacht”. De dokter: ”Gaat u wel
eens naar de stad in uw vrije tijd?

Achter de wilde vrouwen aan tot in
de kleine uurtjes? Ver van huis
waar niemand u zou kennen?
”Derk wat schaamachtig”: O nee
dokter want dat zou mien mooder
heel arg vinden. Dan dacht ik.. dan
had ik.. het starke geveul dat ze oaver
mien scholder mee zol kieken.. en
dat ik mien arfdeel d’r deur zol
dreien. ”De dokter: ”Ü hebt het over
uw moeder, maar zijn er nog andere vrouwen zoals zij, in uw leven geweest? Is er alleen uw moeder
maar? “Derk nu echt verlegen: en
stuntelig: ”Dokter dat zak oew zeggen. Mien mooder en ik wie beiden
konden het arg good saam vinden.
Mien vader was een stuk older en
ging dood en ton.. en ton.. kreeg
mien mooder het zo kold in ’t bedde. Ton bun ik maor wear biej mooder gaon slaopen. En daor is mooder old biej geworden. En ton ze d’r
neet mear was.. ton had ik gin
drang mear naor vrumde vrouwleu. Och dokter dat geet van zelf
biej het older worden oaver. Daor
hoof ik gin pillen veur in te nemmen.” De dokter krabt zich eens
achter het oor en zegt: ”Ja mijn
goeie man, als ik dat zo hoor.. dan
maakt u een goeie kans om 100 jaar
te worden.. Alleen vraag ik me dan
af… waarom en waarvoor.. zou ik
dan zo zuinig zijn en ln uw plaats
zo graag zo oud willen worden?”
De Baron van Bronckhorst

Tijdens de vijfde editie van de Slachtvisite bij Vleesboerderij Garritsen zal traditioneel een
varken aan de ladder hangen.
Voor de liefhebbers van oude gebruiken en oude gerechten zoals
bloedworst en balkenbrij breken
weer goede dagen aan. Vleesboerderij Garritsen in Toldijk organiseert op zaterdag 10 november
2007 voor de vijfde keer een slachtvisite.
Oude gebruiken herleven op deze dag,
waar worst gemaakt wordt op de ouderwetse manier en van alles geproefd
en gekocht kan worden. Producten
van varkens, die ter plaatse afgesne-

den worden door deskundige slagers,
die dit beroep al jaren hebben uitgeoefend.
Er zijn tevens diverse optredens en
standhouders zorgen dat er weer van
alles te zien en te kopen is. Voor het
publiek is er uiteraard weer een geslacht varken op de ladder dat op zijn
gewicht geschat kan worden met voor
de prijswinnaars vleespakketten in diverse prijsklassen.

De aanvang van de slachtvisite aan de
Wolfstraat 5 in Toldijk is 10.00 uur.
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BINNENKORT BIJ RUESINK IN DE SHOWROOM!
Bent u er bij als Ruesink de C-Crosser vrijlaat op 5 & 6 oktober?

Zin om aan de slag te gaan met uw
eigen stukje grond?
Wilt u een nieuwe tuin of de oude
grondig renoveren?
Kost het onderhoud u teveel tijd?
WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN!

De nieuwe SUV van Citroën.
Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK
GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

www.ruesink.nl

www.hoveniersbedrijfevers.nl

vhg

0575-441048

Tandartsassistente plus
Voor mijn tandartsenpraktijk zoek ik een
goede gastvrouw, die beschikt over goede
communicatieve en sociale vaardigheden
en die een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken
een nieuwe uitstraling!

Je bent serieus, hebt een zonnig karakter
en de drive om mensen van dienst te
willen zijn.
Soliciteer dan bij:
Tandartsenpraktijk Vorden-Boersma

Het Jebbink 15
7251 BJ Vorden

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Enzerink B.V. Hengelo
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij de beschikking hebben vastgesteld op de
aanvraag om vergunning van Enzerink B.V.
Het gaat hier om een aanvraag om vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen
en in werking hebben na die veranderingen van de
gehele inrichting (revisievergunning). Het bedrijf
Enzerink is een aannemersbedrijf, gespecialiseerd in
asbestsaneringen, sloop-, grond- en straatwerk.
De inrichting is gelegen aan de Varsselseweg 49
te Hengelo.
De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning
wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.

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

ber
14, 21 en 28 okto
G
ONDA
KOOPZtot
17.00 uur

van 12.00
terrasoverkapBij aankoop van een
terrasverwarming.
ping een GRATIS december 2007
Actie geldig t/m 31

Buitenleven
het hele jaar door!
• veranda’s &
terrasoverkappingen
• klassiek, landelijk of modern
• (veranda)zonweringen
• levering en montage
in heel Nederland

Zelhem - Arendsenweg 3d
Lisse - Meer en Duin 18a
Telefoon 0314 - 62 05 28
www.kwalitex.nl

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen
liggen ter inzage van 11 oktober tot en met
21 november 2007.
Bij de gemeente Bronckhorst:
bezoekadres: Banninkstraat 24a te Hengelo;
tijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede
na telefonische afspraak (tel. (0575) 75 02 87).
Bij de provincie Gelderland:
bezoekadres: bibliotheek in het Huis der Provincie,
Markt 11 te Arnhem;
tijden: op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
Voor een mondelinge toelichting omtrent de
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of
voor het maken van een afspraak voor inzage buiten
kantooruren kunt u contact opnemen met mevrouw
R. Mussche (tel. (026) 359 99 84) van de dienst Milieu
en Water van de provincie Gelderland.

prov i ncie

GELDERLAND

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze
bekend is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).
Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de
betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.
Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige
voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten
minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en het registratienummer van
het besluit;
d. de gronden van het beroep.
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor
het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State,
tel. (070) 426 44 26.
Arnhem, 20 september 2007
nr. MPM5924

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris
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Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk

KIKA Benefietfestival
Frans Gerritsen Glas en brons bereikt mijlpaal

Kunstenaar Frans Gerritsen bij een favoriet glas in hout werk, is een deelnemer aan Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk 2008.
De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk zal plaatsvinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Na een succesvolle eerste editie, hebben zich een aantal nieuwe deelnemers gemeld. Frans Gerritsen uit Drempt is daar een van. Hij
heeft tijdens de Kunst10Daagse open atelier, waar eigen werk en werk van
cursisten tentoongesteld worden.
Frans Gerritsen is in 1961 geboren in
Olburgen. Hij volgde de grafische
school en de tuinbouwschool en werkte als hovenier. In 1992 volgde hij een
cursus beeldhouwen bij Jozef Kemperman en ontwikkelde zichzelf in zijn
atelier. Hij werkt met een verscheiden-

heid aan materialen, zoals ijzer, steen,
brons, kunststof, hout en glas. Bij kunstenaar Koen van der Stukken in Mechelen (België) volgde hij trainingen
om het glasgieten te leren. Frans Gerritsen heeft zijn atelier aan de Rijksweg in Drempt. Daar creëert hij zijn

kunstwerken. Voor het maken van een
bronzen beeld wordt eerst een wasmodel gemaakt, voorzien van giet- en ontluchtingskanalen en een vuurvaste
mal. Het maken van de uiteindelijke
gietmal en het bronsgieten zelf gebeurt met en bij een collega-bronsgieter in Doornenburg. “Het smelten van
de wasvormen zodat een mal ontstaat,
stinkt verschrikkelijk. Dat kun je niet
bij huis hebben,’ legt Frans uit. Ook
geeft hij diverse workshops. Cursisten
maken werkstukken in hout of steen.
Bij de kinderworkshops wordt eveneens met hout of steen gewerkt, maar
ook met papier-maché. “Kinderen weten altijd al wat het gaat worden,” vertelt Frans enthousiast, als hij enkele
kinderkunstwerken laat zien. Onder
de naam ZEPPGERRITSEN exposeert
hij met beelden, om te kijken en te kopen. Frans Gerritsen zal in Zeddam
nog exposeren tijdens Kunst&Kunstig.; Werken in glas, gecombineerd
met brons zullen te bezichtigen zijn.
Daarnaast maakt hij beelden in opdracht -uniek werk of grotere partijenen ook grafmonumenten.
Voor zijn glaskunstwerken plant hij regelmatig een weekend in om naar het
Belgische Niel te gaan. Daar heeft Roel
Lambert, glasgieter en docent aan de
Glaskunstacademie, een gieterij.
“Daar kan ik werken op mijn eigen
manier,” aldus Frans. “Roel laat me gewoon mijn gang gaan, dat heb ik nodig.” Voor het maken van glaskunst is
het eveneens mogelijk om met een veldoven te werken. “Hiervoor moet je
wel bestaande glasbrokken gebruiken.
Dit glas wordt in professionele ovens
in het buitenland gemaakt en niet verwerkt tot glaswerk maar tot brokken.
Het voordeel is dat deze slechts tot 800
graden Celsius verhit hoeven te worden. Dat geeft mogelijkheden.” Frans
maakt tevoren alle mallen die hij nodig heeft. “Van alle ideeën die ik heb,
maak ik altijd direct schetsen, die ik
dan later uitwerk.”
Voor Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk opent Frans Gerritsen zijn atelier voor bezoekers. Zijn eigen werk is
te bezichtigen, maar ook het werk van
de cursisten.
De workshoppers zullen aan het werk
zijn, zodat bezoekers kunnen zien hoe
een kunstwerk tot stand komt. Daarnaast is het voor bezoekers mogelijk
zelf iets te maken, tijdens de korte bezoekersworkshop.
Frans Gerritsen, Rijksweg 25, 6996 AA
Drempt.
Informatie www.zeppgerritsen.nl
of tel. (0313) 472601.

Cliëntenraad Yunio
zoekt nieuwe leden
De cliëntenraad van Yunio is op zoek naar nieuwe leden. De cliëntenraad
is met name op zoek naar mensen die klanten van de afdelingen kraamzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg of maatschappelijk werk willen vertegenwoordigen.

zondheids)zorg gaan snel. Yunio moet
voortdurend keuzes maken en hecht
eraan om met klanten over die keuze
van gedachten te wisselen.

Yunio, een onderdeel van Sensire, is
een organisatie die kraamzorg aanbiedt in Midden- en West-Nederland.
In Oost-Gelderland maken de diensten
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang en peuterspeelzalen,
deel uit van Yunio. Tevens valt het
maatschappelijk werk van Sensire organisatorisch onder Yunio.

Daarnaast is er een wet die bepaalt dat
zorgaanbieders, verplicht zijn een
cliëntenraad in te stellen. Deze wet is
de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen ( WMCZ).

VOOR WIE?
De cliëntenraad bestaat nu uit zes leden. Om het werk goed te kunnen blijven doen is het nodig de cliëntenraad
met enkele leden uit te breiden. De
voorkeur gaat uit naar mensen die
klant (geweest) zijn van een van bovengenoemde afdelingen.
Van belangstellenden wordt verwacht
dat zij naast een brede belangstelling
ook affiniteit met kinderen en met de
zorgsector hebben. Men dient in staat
te zijn om vanuit het perspectief van
de klant naar het beleid te kijken. Gezien de huidige samenstelling van de

raad geven zij de voorkeur aan kandidaten uit de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Lochem of Zutphen.
HOE WERKT DE CLIËNTENRAAD?
De cliëntenraad vergadert eenmaal in
de twee maanden. De directie van Yunio woont een deel van de vergadering
bij. De cliëntenraad geeft gevraagd en
ongevraagd advies over bijvoorbeeld:
kwaliteit van zorg; hoe het geld wordt
uitgegeven; belangrijke wijzigingen in
de organisatie; de manier waarop met
klanten wordt omgegaan (bijvoorbeeld bejegening); het nakomen van
afspraken en het zorgdossier.
De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar heeft wel een
signalerende functie. Voor individuele
klachten heeft Yunio een klachtencommissie met een eigen klachtenprocedure.
WAAROM EEN CLIËNTENRAAD?
De ontwikkelingen in de jeugd(ge-

WAT BIEDT YUNIO?
(Nieuwe) leden krijgen de gelegenheid, bijvoorbeeld door het volgen van
een cursus, om zichzelf te ontwikkelen. Yunio biedt de cliëntenraad ondersteuning in de vorm van informatievoorziening en uitleg van de stukken. Daarnaast ontvangen de leden
presentiegeld en worden de reiskosten
vergoed.
INTERESSE?
Belangstellenden kunnen voor nadere
informatie contact opnemen met de
ambtelijk secretaris van de cliëntenraden van Yunio en Sensire, de heer Lenselink. De heer Lenselink is bereikbaar
via tel. (0314) 35 76 68 of per e-mail
j.lenselink@sensire.nl

De organisatie van het KIKA Benefietfestival heeft een enorme mijlpaal bereikt: € 10.000,00 is er inmiddels aan sponsorgelden van
ondernemers binnen gehaald.
Komt nog bij een groot bedrag dat
door ondernemers in natura wordt gesponsord.
Alle SPONSOREN, ENORM BEDANKT.
Het eind bedrag wordt zaterdag 13 oktober tijdens het festival bekend gemaakt. De bedrijven die allemaal gesponsord hebben kunt u vinden op:

www.kika3bands1doel.magicbutterfly.nl
Uiteraard hopen we dat dit bedrag de
komende weken nog zal groeien. Indien je nog een bedrag voor dit goede
doel wilt overmaken doe dat op: rekeningnummer: 1274.83.977 bij de Rabobank te Hengelo(gld) met vermelding
van KIKA Benefietfestival.

Er zijn voor het festival nog kaarten in
de voorverkoop te verkrijgen op de volgende adressen: Auto Ridderhof B.V.
Molenenk 2, Hengelo(g), Eugelink Zonwering&Kunstoftechniek Bleekstraat
12 Hengelo (g), Super de Boer Hengelo
(g) en Eetcafe de Groes Zelhem.

Officiële opening Schoolzoneproject in Bronckhorst
Op donderdag 11 oktober a.s.
klinkt in de gemeente Bronckhorst
het startschot voor het Schoolzone-project. Schoolzone is een landelijk project van het Maasbrachtse bedrijf Schoolzone Nederland
dat zich als doel heeft gesteld om
de verkeersveiligheid rondom basisscholen te verhogen. Middels
het plaatsen van Schoolzone-borden (afmeting 90 x 60 cm) in de directe nabijheid van basisscholen
wordt automobilisten en andere
weggebruikers gemaand rekening
te houden met schoolgaande kinderen. Op de wijze wordt voor leerlingen een veiligere Schoolzone
gecreëerd.
De verwezenlijking van het project geschiedt in nauwe samenwerking met
de basisschool, de gemeente en de lokale middenstand. Het project wordt
financieel ondersteund door de lokale
middenstand. De bereidwilligheid van
de ondernemers uit de gemeente
Bronckhorst deel te nemen aan het
Schoolzone-project geeft blijk van de
hoge maatschappelijke betrokkenheid
van deze lokale ondernemers en het
belang dat zij hechten aan de verkeersveiligheid rondom de basisscholen.
Naast verkeersveiligheid zet Schoolzone Nederland zich ook in voor twee

goede doelen: Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) en War Child. Gedurende elk project wordt een donatie
gedaan aan één van deze twee goede
doelen.

De officiële opening van het Schoolzone-project, met de onthulling van het
Schoolzone-bord, vindt plaats op donderdag 11 oktober a.s. van 09:00-10:00
uur bij Basisschool de Rank, Russerweg 23 te Toldijk. Hierbij zullen afgevaardigden van de deelnemende basisscholen, Schoolzone Nederland en de
gemeente, waaronder de verantwoordelijke wethouder, aanwezig zijn.

De Schoolzone-borden bij basisscholen
in de gemeente Bronckhorst worden
in week 42 geplaatst.

Momenteel heeft Schoolzone Nederland een groot aantal gemeentes in
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland een samenwerkingsverband gesloten. Andere gemeentes waar het
Schoolzone-project snel zal worden
opgeleverd zijn de gemeentes Ubbergen, Rozendaal, Tiel en Putten.

Wilt u meer informatie over het
Schoolzone-project dan kan men contact opnemen met Schoolzone Nederland, tel. (0475) 54 90 54.

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

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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-

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.
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
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Wichmond

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

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:
.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?

Aanlever en adverten ties/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.

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

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.

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
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 zijnalléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N OnsT magazijnO wordtP teGklein E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

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

op on ze 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
BLAZERS NU
T'SH RTS U
BROE E

U

PULLO ERS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

€ 49,--

2 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.
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.

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-

M

M

W

M

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
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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

10
10

O P G E L E T

10%

Te . (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10
10

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROE EN NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3
2 VOOR €

€ 35.--

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 T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen 10 10
daarom
korting
op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN 10
oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10
10
“Oh, kom er eens kijken”
1010
SCHOENMODE HERMA S 10
Raadhuisstraat 27 .
10
Hengelo (Gld.)

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-

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.
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 - KRANE BURG -

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.

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-

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

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 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!

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU

2 VOOR € 125,--

€ 20,--

BROEKEN NU

2 VOOR € 35,--

€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

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.

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

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 O P G E L E T

wordt te klein
%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen 10 10
10%
%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
10% Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
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 !

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-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Dus kijk snel op www.contact.nl

De Sabi-kunstenaarsgroep onder leiding van Louise Kleinherenbrink exposeert van 13 t/m 19 oktober in Kapel
Bronckhorst, Kapelstraat 2 te Bronkhorst. De kapel is geopend van 10.30 17.30 uur en er is altijd één van de kunstenaressen aanwezig.

ZONDAG 14 OKTOBER
Stoom afblazen van 11 tot 17 uur

• opening apparatenshowroom
• demonstraties stoomoven
• proeven van heerlijke gerechten
• nieuwe vloertegelcollectie
• uitverkoop showroomkeukens
• kindervermaak (met toezicht)
Stoomoven demonstraties
Scheffer Keukens verzorgt samen met Siemens demo’s van
“koken met stoom”. Tijdens de demonstratie worden de
mogelijkheden en de werking van stoomovens toegelicht en zult
u merken dat een gezonde maaltijd in een handomdraai op tafel
staat.

Opening apparatenshowroom
Een aparte afdeling waar u kunt kiezen uit een enorm assortiment inbouwapparatuur. Op meer dan 400 m2 presenteren
we een enorme collectie veelzijdige apparatuur. Dus ook alleen
voor vervanging van uw apparatuur kunt u bij ons terecht.

Amusement voor de Kids
Natuurlijk vergeten we ook uw kinderen
niet. Tijdens uw bezoek kunnen de kids
zich vermaken op een enorm springkussen of lekker film
kijken in een heuse
kinderbioscoop
met reuzenscherm
(met toezicht).

Vernieuwde tegelafdeling
Naast het assortiment keukens en inbouwapparatuur kunt u bij
Scheffer ook kiezen uit de nieuwste collectie wand- en vloertegels. Ons assortiment is niet alleen vernieuwd maar ook
behoorlijk uitgebreid en zeer aantrekkelijk geprijsd.
Speciale palletaanbieding op zondag 14 oktober!

Gildenweg 1 Zelhem
Tel. 0314 62 36 58

Uitverkoop showroomkeukens
Tijdens onze open zondag start de uitverkoop van een groot
aantal showroomkeukens en... tegen spectaculaire prijzen.
Ter voorbereiding kunt u een specificatie met een tekening en
een plattegrond vinden op onze website.

ZONDAG OPEN VAN
11.00 TOT 17.00 UUR

Kijk voor alle informatie snel op www.schefferkeukens.nl

Ch. Berendsen
bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Disbergen

Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld.

GARAGEBEDRIJF
Veevoeder- en kunstmesthandel
Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

Hair & Beauty
Kapsalon, Zonnestudio, Schoonheidssalon

Sint Michielsstraat 2B, 7255 AP Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

GROOT KORMELINK
brillen, contactlenzen
en optometrie

TEERINK
Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453
Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK
www.garageteerink.nl

Tel. 0575-462649
Handel en bemiddeling in Rundvee
Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

Samengestelde menwedstrijden
Terrein „De Hietmaat”

Elke Maandag
3

Zelhemseweg, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden op
zaterdag 13 oktober aanvang 8.30 uur.
Eind ca. 16.00 uur.
Marathon op zondag 14 oktober 2007 aanvang 8.00 uur en
weer op terrein De Hietmaat vanaf 10.00 uur.
Eind ca. 16.00 uur en aansluitend de prijsuitreiking.

Regiobank Gorssel-Eefde
Kokstraat 37, Eefde
Telefoon (0575) 54 97 68

is ons verse brood ‘n troef
BRODEN voor maar € 3,25

Elke dag vers gebak
op bestelling ook allerlei taarten

*
*
*
*
*

Marti Bulten
Regio Bank Steenderen
Bronkhorsterweg 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 19 78

Weversplasweg 2
Hengelo (Gld.)
“Dunsborg”

Accountancy
* Accountancy
Belastingadvies
* Belas
Bela sttin
in gadvie s
Administratieverwerking
* Ad mi ni st ratie ve r we rki ng
Financiële
rapportage
* Financiële rapp ortage
Salarisens - loonadministratie
* Salari
e n l oona
oo n a dmi
d m i nis
n i s tratie
tratie

Raadhuisstraat 21
* R a a d h u i s st r a a t 2 1
7255 BB
Hengelo Gld
7255 BB He ngelo Gld
Telefoon:
0575 - 46 13 91
* Middel graaf 40A
Middelgraaf
40A
7071 W T Ulft
7071 WT Ulft

Voor het
kleinbedrijf,
V o omiddenr he t mid de en
n- en
k l e i nbe dri j f,
V ri j e b e roe p sbe oe fe na a r s een
n
Vrije beroepsbeoefenaars
Pa rt i c ul i e re n.
* Li d
NOvAA
Particulieren.
* Lid
NOvAA

Terborg: 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

www.maalderinklutkewillink.nl

Echte Rust, Echte Thee
Annet en Frank Zeper
Schoneveldsdijk 21
7244 RE Barchem
Tel.: 0573-441238
www.theetuindepeppel.nl

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70
www. meulenbruggebarink.nl

iter en paard
Alles voor ru

SCHOENMODE HERMANS

de Smidse
Goma B.V.
Ruurloseweg 80a
Postbus 8
NL-7255 ZG Hengelo Gld

Tel. (+31)575-468211
Fax (+31)575-468275
e-mail: info@goma.nl
internet: www.goma.nl

Halle (Gld) 0314 631613

www.ruitersportdesmidse.nl

* accountancy
* computerverwerking

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

* belastingzaken
* advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462216

midden in het hart van Bronckhorst

werkt
m dat
een tea
tot Z
van A

Vordenseweg 23
7255 BV Hengelo (Gld.)
tel. (0575) 46 43 80
fax (0575) 46 43 81
mob. (06) 22 73 10 80

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

tel: 0575-467278

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

Allround installatiebedrijf, voor vakkundige installatie

W.F.J. De ruiter
Tel. (0575) 46 27 01

Mob. 06-518 133 98

Fax (0575) 46 27 57

Tel: 0575 465280 info@marketz.nl
Steenderen
www.marketz.nl

E.B.B. Den Toom
Tel. (0575) 46 74 23

Mob. 06-516 495 70

Fax (0575) 46 75 85

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veelzijdig in bouwen en advies.
Wij maken van uw plan werkelijkheid.
Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575-441677/442849
www.wolbrink-masselink.nl

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

Varsselseweg 30 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen
St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Lankhorsterstraat 25, 7234 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430 / (0313) 63 16 18
Fax: (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl www.gebr-arends.nl

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)

Pensionstalling & menlessen

ook op
zaterdag

Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

De Heesterhof Tuinplanten

Stal
Groenzicht

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

www.freewebs.com/stalgroenzicht

Pensionstal

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 / 06-53362300

AUTOBEDRIJF

“de Voort”

Openingstijden:

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld)

maandag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag
de gehele dag

Tel. (0575) 46 12 62

BOUWMANAGEMENT

BRUIL

Zelhemseweg 19, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 47 93
Fax (0575) 46 01 83
WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL

Voortseweg 9 • 7227 NH Toldijk
Tel. (0575) 46 13 16

Vakgarage Hans Sloot

Ter Horst Milieu B.V.

bossenbroek

Aaltenseweg 58
7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141
info@terhorstgroep.nl

Ruurloseweg 49 • Hengelo (Gld)
Tel. 0575-463 132
E-mail: bossenbroek@planet.nl
Internet: www.bmbossenbroek.nl

Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl
VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

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

Samengestelde menwedstrijden Terrein „De Hietmaat”
Zelhemseweg, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden op zaterdag 13 oktober aanvang 8.30 uur. Eind ca. 16.00 uur.
Marathon op zondag 14 oktober 2007 aanvang 8.00 uur en weer op terrein De Hietmaat vanaf 10.00 uur.
Eind ca. 16.00 uur en aansluitend de prijsuitreiking.

Nijverheidsweg 15 • 7255 RA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 463109

L A AT S T E W E E K T E X T I E L Z E G E L S !
DROGISTERIJ MARKT:

RUNDER
GEHAKT
KG

99 100 PRODUCTEN

NU

2.

1+1 GRATIS

OP = OP

EXCLUSIEF: SPAAR
MEE VOOR SUPERZACHT BADTEXTIEL!
BIJ ELKE € 5,- BESTEDING ONTVANGT U EEN GRATIS SPAARZEGEL, HEEF T U 10 ZEGELS,
DAN ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP EEN BADLAKEN OF HANDDOEK NAAR KEUZE.

ALBERT HEIJN
HENGELO (G)
AH CONFERENCE of
DOYENNE DU COMICE MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

0.

79

kg

nu:

LOTUS
KEUKENPAPIER
pak 8 rol
van 6.20 voor

3.

10

50% KO RTI N G

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

AMSTEL
BIER
99

nu

1 liter

nu met gratis blikje Ice Tea!

OKTOBER
AANBIEDING:

GROLSCH PIJPJES

9.
49
8.

99 WIENER of

SONNEMA BERENBURG

krat

ZIGEUNER SCHNITZEL

7.

99

kg

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

6.

krat 24 flesjes

Veevoederhandel
H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden
Tel.(0575) 552959

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

professionele voeding voor dieren

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een
lekker ei.
Daarom bij ons verkrijgbaar:
730 Garvo volledig legmeel of
731 Garvo volledige legkorrels
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