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Hoogtepunt en aanleiding tot deze vie-
ring was, dat er een boekje werd uitge-
bracht over de geschiedenis van de
school in de jaren 1985-2010. Een boek-

je over de jaren 1835-1985 is reeds in
een eerder stadium verschenen. Het re-
cente boekje is eigenlijk bij toeval tot
stand gekomen. Toen de dorpsschool

in 2006 werd afgebroken om plaats te
maken voor de huidige nieuwe school,
vond onderwijzeres Maria Haanappel
op zolder een aantal dia’s. Henna ter
Vrugt-Tiessink heeft vervolgens alles
gedigitaliseerd en in de computer ge-
zet. Daarna werd besloten om er een
boekje van te maken. Henna: ‘Zo zag ik
bijvoorbeeld een foto van mijn broer en
twee andere jongens. De namen van
die twee wisten we niet. Ik ben toen
aan het ‘rondneuzen’ gegaan om de
namen te achterhalen. Dat heb ik ook
met die overige foto’ s gedaan. Ik ben er
bijna een jaar mee bezig geweest’, zo
zegt ze. Wethouder Josephine Steffens
was zaterdagmorgen aanwezig om het
eerste exemplaar met bloemen aan
Henna Ter Vrugt te overhandigen. Ma-
ria Haanappel kreeg voor het aandra-
gen van het idee een boekwerk plus CD

Feestelijk tintje 175-jarige dorpsschool

Vorden. Het was zaterdagmorgen in de openbare dorpsschool in Vorden
vooral een weerzien van oud-leerkrachten, oud-directeuren en oud-leerlin-
gen. ‘De bedoeling is vooral om hier vandaag rond te kijken en genieten
van elkaar’s herinneringen’, zo vertelde directeur Jan van der Gaast in zijn
welkomstwoord, nadat hij eerst symbolisch de schoolbel had laten klin-
ken. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan hadden de leerkrachten
voor deze bijeenkomst al hun persoonlijke inboedel voor de dag gehaald
en in de school opgesteld. Ook oude puntenslijpers, de pen met het potje
inkt, het bijbehorende inktlapje, oud-schoolmeubilair, oude leesboekjes
en ter versiering prachtige oude schoolplaten. Aan de wand ook allerlei
perspublicaties die de afgelopen jaren over de school zijn verschenen en
vele foto’s met leerlingen die in de loop der tijd de school hebben bezocht.

Van links naar rechts: Maria Haanappel, Henna ter Vrugt en wethouder Josephine Steffens.

Samen nostalgische plaatjes bekijken.

aangeboden. Josephine Steffens ging
tijdens haar toespraak nog even in op
de nieuwe dorpsschool. ‘De school
staat midden in het centrum en aan de
achterzijde bos en natuur, prachtig’.
Ronald Rondeel, vormgever van het
boekje kreeg uit handen van de wet-
houder eveneens een exemplaar over-
handigd. De werkgroep die het feeste-
lijk tintje aan het 175 jarig bestaan
heeft gegeven kreeg van Josephine na-
mens de gemeente Bronckhorst een ge-
schenk onder couvert aangeboden. Ver-
volgens gingen de aanwezigen over tot
de ‘orde van de dag‘ : onder het genot
van een hapje en een drankje bijklet-
sen en vooral oude herinneringen op-
halen. Henna ter Vrugt heeft zich in-
middels al weer op een volgend project
gestort: inwoners van het buurtschap
Delden, door de jaren heen, in kaart
brengen. Henna: ‘Dat doe ik samen
met Everdien Steenman en Wilma
Groot Enzerink. Wij onderzoeken zo’n
honderd woningen (o.m. veel boerderij-
en) om de namen van de bewoners van
vroeger te achterhalen. Ik ben zelf in
het buurtschap geboren. Delden blijft
trekken en wil ik nog graag meer over
het verleden weten. Erg leuk om te
doen. Wij hebben geen haast, het
wordt echt een ‘meerjarenplan’, zo
zegt Henna lachend.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 vossebes 

€5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur Doopdienst ds. K. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 okt. 10.00 uur mevr. Ruiterkamp-Klein Lebbink,
Bathmen. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, gastkoor.
Zondag 17 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
16/17 oktober G.M. Wolsink, tel. (0573) 40 21 24. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

Te huur in Hengelo: Tus-

senwoning in rustige wijk na-

bij het centrum. € 675,- pm

06-22045730.

�

Beschikbaar om te maai-

en, 7 ha. natuurweide. Tel.

0625358189.

�

P.K.V. Vorden. Opgave

Kind en Dier Bronckhorster-

kleindierenshow voor 19 ok-

tober a.s. bij F. van Olst. Tel.

06-53559636 of e-mail: fabio-

vanolst@hotmail.com

�

Dagmenu’s
13 t/m 19 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 13 oktober
Tomatenbouillon / Hutspot met appeltjes, ribbetjes, jus
en zuurgarnituur.

Donderdag 14 oktober
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en groente /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 15 oktober
Mosterdsoep / Royale Visspies met knoflooksaus, rijst
en rauwkostsalade.

Zaterdag 16 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met ham en kaas gegratineerd,
aardappelen en groente / ijs met slagroom.

Maandag 18 oktober
Groentesoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, aard-
appelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 19 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Gevraagd: Oud ijzer/me-
talen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�

Te huur gevraagd: Land-

bouwgrond voor het telen

van graan. Tevens de moge-

lijkheid tot het ploegen van

uw land. Tel. 0651946908.

�

Gevraagd: huishoudelijke

hulp, die praktisch met mij

meedenkt, drie uur per week,

in buitengebied tussen Vor-

den en Ruurlo. 06 - 46 25 14

10

�

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

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai 6-8 pers. € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Appeltaartje 6 pers. € 4,95

• Appelbroodje € 2,45
fris zoet broodje met appel

aanbiedingen geldig van di 12 t/m za 23 oktober



De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar 
 voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling 
ervan uniek.

ln.sreveew.www 01 01 55 )5750( :.let ,nedroV ,sreveeW jirekkurD

Een wijd verspreid netwerk

studioEmausNetElnadrukkerij

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

WITTE 
BOLLEN

6 VOOR 

€ 1.85

VIKORN
NU VOOR

€ 2.15

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 t/m zaterdag 16 okt.

ACHTERHOEKSE
APPELVLAAI

KLEIN 

€ 8.75

GROOT 

€ 12.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Het begin van een nieuw leven, 
zo heel erg mooi en klein. 
Het is haast niet te omschrijven, 
hoe blij we met je zijn.

Tess
Alphonsa Bernarda

1 oktober 2010

Dennis & Lotte Klein Haneveld

Kapelweg 2a
7233 SC Vierakker
0575-463790

Je liefde, je kracht, 
Je warmte en lach. 
Plotseling ging je heen, 
Wij staan nu alleen. 
Natuurlijk is er verdriet. 
Maar vergeten doen wij je niet.

Bedroefd, maar in goede herinnering aan alles wat
zij voor ons heeft betekend en dankbaar dat zij nu
uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en
oma

Johanna Fredrika
Wiecherink-Wossink 

-Annie-

* Zelhem † Hengelo(Gld)
19 maart 1931 8 oktober 2010 

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
zorgcentrum De Bleijke voor hun liefdevolle

verzorging. 

Tonnie 
Ria 
Sarina 

Bertie en Edith 
Maaike, Sjoerd 

Joke
Correspondentieadres: 
Zandstraat 36, 7009 CB Doetinchem 

De avondwake zal zijn op woensdag 13 oktober om
19.00 uur in de St. Willibrorduskerk, Spalstraat 38 te
Hengelo (Gld), waarna er gelegenheid is tot af-
scheid nemen en condoleren in Ons Huis, Beuken-
laan te Hengelo (Gld). 

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 14 oktober om 13.30 uur in voornoemde kerk
waarna om 15.45 uur de crematie volgt in Cremato-
rium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer van het crematorium.

Emiel Luimes
&

Maylin Weulen Kranenbarg
gaan trouwen op vrijdag 22 oktober 2010 om
12.00 uur in kasteel Ruurlo. En om 14.00 uur in de
Hervormde Kerk te Barchem.

Ons dag adres:
Ons huis adres: Ellen’s Restaurant
Soldatenhuis 7 Burg. Rijpstrastraat 10
7261 VH Ruurlo 7021 CR Zelhem
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Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Onze opa en oma zijn op 17 oktober 2010
25 jaar getrouwd!

Gerrit & Ans Brummelman
Ze willen dit graag vieren en geven daarom een
feestje.

U wordt daarbij van harte uitgenodigd voor de
receptie op zaterdag 23 oktober 2010 vanaf
14.30 tot 17.00 uur in Café Rest. “De Herberg”,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Het adres van opa en oma is:
Het Kerspel 13
7251 CT Vorden

Groetjes van Anouk, Lize, Gijs en Teun Brummelman

Afscheid
Op zaterdag 23 oktober
a.s. is er, tussen 14.00
uur en 16.00 uur,
gelegenheid om voor de
laatste keer door het
(lege) schoolgebouw
aan Het Hoge 36 
te lopen.
U bent van harte
welkom!

Bestuur en team van school “Het Hoge”



In juli is er een stertocht geweest. Uit
verschillende hoeken van het dorp
kwamen er zusterverenigingen aange-
marcheerd. Mooi optreden.
Afgelopen zaterdag was het optreden
van de Koninklijke Militaire Kapel Jo-
han Willem Friso aan de beurt. Een su-
perorkest is gevraagd om voor de be-
volking van Bronkhorst en natuurlijk
nog veel verder een mooi concert te
komen verzorgen.
Met een goed draaiboek en vele eigen
leden is het dan 8 oktober zover.
De gymzaal aan het Jebbink is ge-
huurd maar nog leeg. Vrachtwagens
met het podium, licht en geluid zijn al
op tijd aanwezig. De stoelen, catering
en aankleding van de zaal is er. Aan
het eind van de middag is de zaal aan-
gekleed, het concert kan beginnen.
Een generale voor de muzikanten van
de KMKJWF kapel en dan omkleden
voor de avond.

Om 19.15 gaat de zaal open, mensen
stromen binnen zoeken een plaatsje.
De zaal is goed gevuld. Super. Christi-
aan Wichers, voorzitter van Sursum
Corda opent de avond met een warm
welkom. Het concert kan van start. De
dirigent, majoor Arnold Span, van de
KMKJWF is er klaar voor. Sergeant -
majoor Bart Schmittmann is de pre-
sentator van de avond. Hij vertelt bij
de muziekstukken het verhaal van
componist en achtergrond van het
stuk. We gaan van start met een Frans
muziekstuk. Een mooi rustig begin
van avond. Het vervolg gaat nog verder
in Frankrijk met Symphonie de Paris.
Een wandeling langs de drukke franse
straten met een stop op een bank en
dan langs de Seine naar de Eiffeltoren.
Muziek met een druk begin, je ziet de
werkende mensen in hun winkels.
Rustig op een bank en dan weer in een
tempo naar de toren. We gaan verder

met een stuk in 2 delen. Een Zwitserse
componist heeft de legende van een
nar en een vorst vertaald in muziek.
Het eerste deel, de nar die iedereen
aan het lachen kon maken. Heel ko-
misch, vlot met korte noten afgewis-
seld, je wordt er inderdaad vrolijk van.
Het tweede deel,  over een vorst met
een gat in zijn hand die hals over kop
moet vertrekken uit zijn land met veel
schulden. Het begin is heel overweldi-
gend, je voelt het vele feesten van de
koning, naarmate de tijd verstrekt
wordt de muziek grimmiger, onrust
bij de onderdanen. De KMKJWF sluit af
met een mars. Marche Lorraine ge-
noemd naar het Franse gebied Loterin-
gen. Het begin door het trompet ge-
schetter is luid maar heel mooi. Een
hele mooie mars.
Nadat er in de pauze even tijd is voor
een kopje koffie/thee gaat het weer
verder met een entertainment pro-
gramma Herfsttinten. Overture Tanz
der Vampire. Het woord vampiers zegt
genoeg. Bloeddorstig, op zoek
naar……. Spannende muziek.  The

Wall van Pink Floyd is het volgende
nummer, wie kent deze niet. Vertolkt
door vele mooie verschillende muziek-
momenten.  Dan is het de beurt aan
Richard Visser (trompet) met een Sa-
turday Serenade. De kwaliteit van de
muzikant hemzelf. Subliem gewoon.
Met een mooie begeleiding van de rest
laat Richard ons horen hoe mooi een
instrument kan klinken. Dan verder
met Feast. Lekkere klanken van vibra-
foon en conga's  klinken. Met een sam-
ba erbij het feest is helemaal com-
pleet. Kriebels?  Het dansen kan begin-
nen.
Dan de Roemeense Volksmuziek Hora
Staccato. Staccato betekent kort. Nou
en of de nootje kort waren. Heel kort
en heel snel. Een perfecte beheersing
in ritme en volume. We gaan verder
met een Beatlemania. Wie kent de
Beatles nou niet. Een serie gouden hits
komen voorbij o.a.  Yesterday en Jules
niet te vergeten. Vele variaties in de
muziek. Dan klinkt het bekende You
are the sunshine of my live door de
zaal van Stevie Wonder. Een perfect ge-

speeld nummer door saxofoon. Wat
een kwaliteit zit er in het orkest. Het
klinkt zo gemakkelijk. Een Latin Fan-
tasy is aan de beurt. Nou dan weet je
het wel.

Samba, rumba en cha cha cha. Heerlij-
ke Latijns Amerikaanse muziek. Met
het nummer Brazil komt er een einde
aan het concert van de KMKJWF kapel.
Een staande ovatie is wel op zijn
plaats. Een geweldige muzikale avond
was het. Christiaan sluit af en bedankt
de nodige mensen voor hun inzet en
vertelt dat Chr. Muziekver. Sursum
Corda op 13 november zelf een mooi
concert zal geven in de sporthal aan
het Jebbink. Het belooft ook dan een
mooi spektakel te worden. De Konink-
lijke Militaire Kapel Johan Willem Fri-
so geeft een toegift. De KMK mars. Een
vlotte mars in een lekker tempo. Echt
het einde van de avond. De mensen
gaan met een voldaan gevoel naar
huis, het was genieten.
Tot ziens bij het jubileumconcert.
U komt dan toch zeker ook weer!!

Relatieconcert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso

Vorden - Chr. Muziekver. Sursum Corda viert dit jaar haar 80ste verjaar-
dag. Al een hele tijd verstreken met mooie en in vele variaties muziek. Dit
jaar heeft ze verschillende activiteiten op haar agenda staan.

Foto: Foto Willemien. Foto: Foto Willemien.

UITSLAGEN DASH WEEK 40 2010 
Za 9-10-2010 
Dash DS 1 - Stravoc DS 1 3-1
Tornax HS 1 - Dash HS 1 4-0
Dash DS 2 - Wevoc DS 2 3-1
Dash DS 5 - D.V.O. DS 4 0-4
Dash DS 3 - Langhenkel... DS 4 1-3
Dash MB 1 - Boemerang MB 1 3-1
WSV HS 3 - Dash HS 2 2-3
Dash MB 2 - Langhenkel... MB 4 4-0
Dash MC 2 - Blok '71 MC 1 0-4
Dash MI 4 - D.V.O. MI 1 0-4
WSV MI 2 - Dash MI 1 4-6
Langhenkel... MC 1 - Dash MC 1 1-3

Vr 8-10-2010 
S.v. Harfs... HS 1 - Dash HS 3 1-3
Dash HY 1 - Heeten Spo... HY 2 geen uit-
slag
Blok '71 DS 1 - Dash DS 6 3-2

Wo 6-10-2010 
Klarenbeek DY 2 - Dash DY 2 1-2

Di 5-10-2010 
Dash DS 4 - Focus DS 4 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 41 
Ma 11-10-2010 
21:00 V.IJ.V. DS 2 - Dash DS 4
21:15 SVS HY 1 - Dash HY 1

Di 12-10-2010 
18:30 Dash MC 2 - Favorita MC 1
21:00 Revoc BD 1 - Dash BD 1 Beker

Vr 15-10-2010 
19:45 V.C.V. DS 4 - Dash DS 5

Za 16-10-2010 
09:00 Langhenkel MC 5 - Dash MC 2
12:00 Boemerang MI 1 - Dash MI 1
12:00 Revoc MI 1 - Dash MI 2
13:30 Dash MC 1 - Langhenkel MC 2
13:30 Focus MB 1 - Dash MB 2
14:00 VoCASA DS 2 - Dash DS 1
15:00 Revoc MB 1 - Dash MB 1
15:30 Dash HS 2 - Longa'59 HS 4
15:30 Dash DS 6 - Labyellov DS 5
16:00 DES DS 1 - Dash DS 2
17:00 Marvo 76 DS 1 - Dash DS 3
17:30 Dash HS 3 - WSV HS 4
17:30 Dash HS 1 - WIVOC HS 1

Dash

Totaal is er 2560 gr vis gevangen. 

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1. Wim Vreeman 1280 gram
2. Rob Golstein 700 gram

3. Jan Groot Jebbink 320 gram
4. Henk Golstein 160 gram
5. Wim Bulten 100 gram 

Nadat de 6 beste wedstrijden bij elkaar
opgeteld waren, is hier de einduitslag
van 2010.
1. Rob Golstein 896 pnt
2. Marcel Dekkers 880 pnt
3. Jan Groot Jebbink 880 pnt
4. Wim Vreeman 876 pnt
5. Wim Bulten 864 pnt

Rob Golstein kampioen 2010

H.S.V de Snoekbaars
Vorden - Op zaterdag 9 oktober is
de laatste onderlinge wedstrijd ge-
vist voor de senioren. Helaas deden
er maar 7 vissers aan mee. Het weer
was goed. Er werd gevist in het
twentekanaal bij Eefde.

De eerste set begonnen de dames van
Dash, gesponsord door Visser Mode,
heel scherp. Met een sterke service-
druk en veel diversiteit in de aanval
speelde Dash de dames uit Stramproy
volledig van het veld. Met een 21-9
voorsprong was deze set eigenlijk al
zo goed als binnen. Stravoc kwam
nog met een kleine eindsprint, maar
deze werd in de kiem gesmoord door
een harde aanval van Malou Harm-
sen die koud het veld in kwam. Hier-
door ging de set met een winst van
25-14 naar de dames uit Vorden.
Door deze gemakkelijke overwinning
in de eerste set werd de volgende set
zeer matig begonnen door Dash. Al
snel stond er een 0-4 achterstand op
het bord. De kracht om dit goed te
maken was er gelukkig nog wel. Een
6-4 voorsprong stond daardoor spoe-
dig hierna op het scorebord te lezen.
Dit was alleen niet genoeg voor de da-

mes van Dash, gesponsord door Bi-
stro de Rotonde, want de eindfase
van deze set werd ongelooflijk span-
nend. Dit was ook te zien in de eind-
stand: 30-32. Een echte thriller dus
die jammer genoeg gewonnen werd
door Stravoc. Normaal gesproken is
zo’n setverlies als die van de tweede
set een mentale klap, die het verlie-
zende team meestal niet meer te bo-
ven komt. Maar Dash, gesponsord
door Strada Sport, was niet van plan
deze wedstrijd in eigen huis te verlie-
zen. Uit de eerste set was immers ge-
bleken dat er een overwinning voor
ze in zat. De set ging zeer gelijk op,
maar in de eindfase nam Dash het
initiatief. Vanaf 20-20 deed Dash er
een schepje boven op. Met een harde
diagonale aanval precies op de lijn
van Mandy Nijbroek was de kleine
voorsprong een feit: 21-20. Zij kwam
hierdoor ook aan service en wist deze

set uit te serveren, met op de stand
van 24-20 een ace. De derde set was
degelijk binnen gehaald met 25-20.
Door deze fysiek zware wedstrijd was
er in de vierde set aan beide kanten
weinig energie meer over. Dash wilde
absoluut geen vijfde set, dus moest
het in deze set gebeuren. Door een
tactische wissel aan de kant van Dash
bij een moment van verslapping in
de pass kwam Maaike Draaijer in het
veld (voormalig libero). Met een paar
prachtige passes bracht zij de dames
uit Vorden naar een ruime voor-
sprong. En deze werd niet meer weg-
gegeven. Het laatste punt werd bin-
nengehaald met een prachtige aan-
val door het midden, die vrijuit kon
worden ingeslagen: 25-20. De 3-1
winst was bij deze een feit. Dash da-
mes 1 staat ondertussen derde in de
tweede divisie D. Volgende week moe-
ten zij naar Nijmegen, om hier tegen
VoCASA Dames 2 aan te treden. Dit
gaat gebeuren om 14.00 in de VoCA-
SA-hal. VoCASA staat negende in de
competitie. Natuurlijk hopen ze op
vele aanmoedigingen.

Dash wint mentale strijd van koploper
Vorden - Na een lange week trainen was zaterdag 9 oktober dan einde-
lijk aangebroken. Op deze dag stond de wedstrijd tegen Stravoc D1 ge-
pland, de huidige koploper van de tweede divisie D. Stravoc is een pro-
movendus in deze divisie dus Dash wist weinig over deze tegenstander.

SENIORENTEAM 1
Het eerste team trad afgelopen don-
derdag aan tegen Didam. Na de heren-
enkels van Chjehrando Gasper en
Niels Lijftogt stond het 2-0 voor Flash.
De enkelspelen werden gewonnen
met duidelijke cijfers. Chjehrando
won met 21-7 en 21-8 en Niels met 21-
13 en 21-12. 

Lianne Heijenk wist haar enkelspel
daarna niet te winnen. Geeske Menk-
veld maakte het spannend. Na de eer-
ste set duidelijk gewonnen te hebben
verloor zij jammer genoeg de twee
daarop volgende sets. Dat het heren-
dubbel naar Flash ging zal geen verras-
sing zijn. In het damesdubbel kwa-
men de Vordense dames tekort. Flash

wilde de wedstrijd toch naar zich toe
trekken. Dat lukte, beide mixen wer-
den gewonnen. Flash 1 - Didam 6: 5-3

Uitslagen van de overige teams:
Lochem 1 - Flash 2: 3-5
Euro 3 - Flash 3: 6-2
Flash Recr. 1 - Shuttle Up Recr. 3: 0-8
Phido Jeugd 2 - Flash Jeugd 1: 1-7
Flash Jeugd 2 - Pluumke Jeugd 1: 5-3
Poona Jeugd 2 - Flash Jeugd 3: 4-4 
Flash Jeugd 4 - Poona Jeugd 4: 5-3

Badminton Flash
Vorden - Alle acht competitieteams kwamen afgelopen week met wisse-
lend succes in actie.



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

Hierin wordt de jarige uitgenodigd
om een cadeautje op te komen halen
in de bus of bibliotheek. De ouders
mogen ook meekomen. Kaart of e-

mailtje gehad? Neem de kaart of e-
mail mee naar de bus en ontvang het
cadeau!

Een mooi cadeau van de Bibliobus!

Voor jarige jeugdleners

Bronckhorst - Wie een bibliotheekpasje van de bibliobus of andere bibli-
otheek van Basisbibliotheekwestachterhoek heeft en 4 t/m 9 jaar wordt
krijgt een mooie ansichtkaart of misschien een e-mailtje voor de verjaar-
dag.

Een stevige Bibliotheek Tas voor de jeugdige jarigen.

Ondanks dat het evenement niet het
gehoopte bezoekersaantal haalde, gin-
gen de geplande activiteiten wel door.
Het optreden van de Daltons zorgde
ervoor, dat de sfeer zeer goed was en
dat de aanwezigen tot aan het einde

van de avond bleven genieten. Daar-
naast werd er een verloting gehouden.
De vele sponsoren van de APD hadden
ervoor gezorgd, dat de prijzentafel uit-
puilde van de prijzen. De hoofdprijs
was één minuut gratis winkelen bij
Super de Boer te Zelhem. Het toeval
(lot) was dat die hoofdprijs bleek te val-
len op een lot gekocht door een Poolse
bezoeker. Samen met twee vrienden
was hij toevallig op het festijn verzeild
geraakt. De winnaar was stomver-
baasd toen hij hoorde en begreep wel-
ke prijs hij gewonnen had.

Donderdag 7 oktober stond hij met z’n
vrienden om 19.00 uur klaar in de Zel-
hemse SuperdeBoer supermarkt om
te proberen in één minuut zoveel mo-
gelijk boodschappen te verzamelen.
Op advies van dhr. Hollak liepen ze
eerst nog even de winkel door om te
zien wat ze wilden hebben en vooraf-
gaande aan de minuut had dhr. Hol-
lak al een verspakket met vlees en
fruit samengesteld, zodat ze al een
mooie basisprijs hadden. Veel ver-
stand van winkelen bleken ze niet te
hebben, want na de minuut was de
winkelwagen volgeladen met goedko-
pe artikelen met de nadruk op koekjes
en koeken. Toch waren ze erg blij met
hun prijs zo lieten ze in (beperkt) En-
gels weten.
Het zondagprogramma begon met
een brunch, voortreffelijk verzorgd
door Ellen’s Restaurant, waarna de
veiling, door veilingmeester Henk Jan
Freriks op ludieke wijze aan elkaar ge-
praat, een aanzienlijk bedrag oplever-

de. Ook deze artikelen waren door
sponsors ter beschikking gesteld. Na
de veiling was er het optreden van
Hans Keuper. Op zijn kenmerkende
humoristische wijze wist Hans alle
aanwezigen te verblijden met verhaal-
tjes, anekdotes en natuurlijk zijn lied-
jes. De Cattle Creek Country Line dan-
sers sloten deze dag op bewonderens-
waardige manier met hun Country &
Western dansen af.

De Vrienden van de APD (bijna alle le-
veranciers van het afgelopen con-
cours) staan als één man achter de
APD. Zij beseffen dat er iets fout is ge-
gaan en nog steeds gaat. Ondanks dat
willen de Vrienden van de APD het
evenement niet laten vallen. Naast de-
ze vrienden waren er ook vrijwilligers,
die zich ook tijdens dit evenement
weer van hun beste kant lieten zien.
De Vrienden van de APD hebben door
het beschikbaar stellen van hun mate-
riaal, mee willen werken aan een
prachtig evenement, een fijne vrijwil-
ligersavond en een leuke afwisseling
voor de overige mensen in de regio.
Daarmee gaven zij een signaal af. Een
evenement als de Achterhoekse Paar-
dedagen moet behouden blijven voor
Bronckhorst en de regio. Dat het dit
jaar (financieel) niet zo heeft uitge-
pakt als verwacht, heeft veel oorza-
ken. Daarvan is geleerd. De Vrienden
van de APD hopen dat iedereen in de
komende maanden weer gaat werken
aan het tot stand komen van een APD
2011, een evenement waar Bronck-
horst trots op kan zijn.

Eén minuut gratis winkelen voor Poolse gast

Prijsuitreiking 'Vrienden van de APD'

Zelhem - Vrienden van de Achterhoekse Paardedagen (APD) stelden in het
weekeinde van zaterdag 2 en zondag 3 oktober hun materialen beschik-
baar ten behoeve van de festiviteiten om het financiële tekort kleiner te
maken. Op zaterdag was er een feestavond met de Ruurlose band ‘de Dal-
tons’ en op zondag was er overdag een muzikaal programma met special
guest Hans Keuper, voorafgegaan door een heerlijke brunch.

Op de foto staan v.l.n.r. Gina Spruit
(sponsor IJssel & Co), Danee van Mid-
delkoop, Susan Kok (leidster), Chanel

Booltink, Selin Canel, Frank Klein
Reesink (leider/trainer), Yinde Huis-
kamp, Patrick Spruit (sponsor IJssel &

Co).
Zittend v.l.n.r. Julia Meijer, Cathy Klein
Reesink, Sophie Koenders. Liggend
voor : Lindsey Kok.
Op de foto ontbreekt Dorien Onstenk.

Meisjesteam HC'03 E5M in het
nieuw

IJssel & Co heeft ervoor gezorgd dat het meisjesteam van HC'03 E5M dit
seizoen in een nieuwe tenue is gestoken.



Mantelzorgsalon Netwerk Dementie
Medewerkers van het Netwerk Dementie komen vertellen
welke ondersteuning zij mensen met dementie en hun
mantelzorgers kunnen bieden. Ook vertellen zij over de ver-
schillende vormen van zorg en hoe dit geregeld kan wor-
den. De mantelzorgsalon wordt gehouden op 12 oktober in
Partycentrum Langeler in Hengelo van 13.30 tot 16.00 uur.

Wat is skimmen?
Skimmen is het door criminelen geld van iemands bankre-
kening halen door te knoeien met pin- en betaalautomaten.
Hoe kunt u dit voorkomen? Maak als het kan gebruik van
geld-pinautomaten binnen de bank of winkel. Scherm het
toetsenbord af met uw hand bij het intoetsen van uw pinco-
de. Als het pasje niet soepel in de gleuf past, pin dan niet. Er
kan mee geknoeid zijn. Geef uw pas niet zomaar mee aan
vreemde personen. Controleer regelmatig uw saldo op ver-
dachte opnames.

Leren omgaan met een mobiele telefoon
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken en lijkt een
onmisbaar communicatiemiddel. Nu ouderen steeds langer
zelfstandig blijven wonen is de mobiele telefoon een be-
langrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van een mobiel
telefoon is niet zo eenvoudig voor ouderen.
In het voorjaar van 2010 hebben leerlingen van het Ulenhof-
college in Vorden, een grote groep ouderen geholpen met
het uit te leggen van een mobiele telefoon, Hoe ze kunnen
bellen, voice-mail beluisteren, sms-en en vele andere moge-
lijkheden die een mobiele telefoon biedt. Andere leerlingen
zorgden voor een lekker kop koffie met iets lekkers erbij.
Gezelligheid daarbij was ook erg belangrijk  
Aan het eind van dit jaar willen wij weer een ochtend plan-
nen met het Ulenhofcollege, maar wij willen graag weten
wie hier belangstelling voor heeft. Er zijn geen kosten aan-
verbonden.
U kunt zich opgeven bij de coördinator van Stichting
Welzijn in uw plaats.

Mobiele telefonie 
Ook inwoners van de voormalige gemeente Hengelo kun-
nen zich opgeven voor de cursus Mobiele telefonie (zie ru-
briek SSWB algemeen). 

13 oktober UVV ouderenmiddag
De heer B. Stoltenborg uit Keijenborg verzorgt een diamid-

dag met mooite natuuropnames. Aanvang 14.00 uur in Ons
Huis.

Jeu de boules 50+
Het hele jaar door kunt u op dinsdagmorgen van 9.30 tot
11.45 uur jeu de boules spelen bij de vereniging De Knikker-
koele. Bij goed weer buiten op sportpark Het Eldering in
Hengelo en bij slecht weer wordt er binnen gespeeld bij S.V.
Willem Tell op hetzelfde terrein.
Voor inlichten kunt u contact opnemen met Maria Groten-
huys van de ANBO tel. (0575) 461885.

Zaterdagmiddagactiviteiten in het woon-zorgcentrum
De Bleijke
Zaterdag 16 oktober Liedjes en gitaarmuziek door John
Wils 
Zaterdag  23 oktober Filmmiddag
Zaterdag  6 november Miriam van de Burg
Zaterdag 13 november Sjoelmiddag met prijsjes
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom, graag vooraf aan-
melden tel. 498200. U kunt zich opgeven bij de coördinator
van Stichting Welzijn in uw woonplaats.

Bloemencreatie
Woensdagmiddag 13 oktober is het mogelijk om in de klei-
ne zaal van De Bongerd mee te doen aan een creatieve acti-
viteit. Onder leiding maakt u een ‘servettenpot’. Dit is een
soort vaasje waarin op een speciale manier 60 servetten
worden gevouwen in de vorm van een dennenappel. Voor de
materialen wordt gezorgd. De kosten zijn maximaal € 10,-
inclusief het werkmateriaal en koffie/thee. Op de valreep
kunt u zich nog opgeven, er is nog plaats.

Naar het bejaardenhuis? Dat nooit!
Op woensdagmiddag 20 oktober 14.00 uur houden wij een
middag met als thema: Naar het bejaardenhuis? Dat nooit!
Er wordt een videofilm vertoond die verschillende situaties
en de oplossingen voor diverse problemen van het zelfstan-
dig wonen belicht. Aan de hand van deze film proberen we
met elkaar in gesprek te komen over de mogelijkheden die
er in onze omgeving zijn.

Bazaar in De Bongerd
Stichting Welzijn Steenderen organiseert weer haar jaarlijk-
se bazaar. Dit gaat gebeuren op zaterdagmiddag 6 novem-
ber a.s. in de grote zaal van woon- en activiteiten centrum
de Bongerd. Op deze middag kunt u weer veel mooie spulle-
tjes kopen die gemaakt zijn door de dagverzorging-, perga-
mano- en handwerkgroepen. Men is het hele jaar door druk
in de weer geweest om leuke dingen te maken. Deze kunt u
tijdens de bazaar bekijken en natuurlijk kopen. Er is voor

een ieder wat wils. Beroemd zijn de zelfgebreide ‘geitenwol-
len sokken’, die door onze dames nog worden gebreid. Ver-
der zal er gelegenheid zijn om een kopje thee of  koffie te
drinken met een zelfgebakken lekkernij erbij. De sjoelbak
staat ook weer klaar. Het belooft dus weer een gezellige
middag te worden. U bent van harte welkom van 14.00 tot
17.00 uur. Voor vragen kunt u bellen met Gerrie Gal, tel.
0575-452270.

Biljarten
Bij onze stichting biljart al jaren een gezellig vrouwenteam
op de maandagavond. Door verschillende omstandigheden
is het team uitgedund tot 2 vrouwen. We zouden graag wat
meer spelers hebben en roepen vrouwen op zich te melden.
Kunt u het nog niet dan is het te leren. De groep word bege-
leid door een ervaren biljarter die aanwijzingen geeft en u
het spel kan leren. Voor meer informatie kunt u bellen met
de heer J. Sterkeboer, tel. 0575-451971, of het contactadres
zoals genoemd onder aan dit bericht.

Gewone activiteiten
En verder zijn natuurlijk ook al onze gewone activiteiten
weer begonnen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen om
samen te bekijken of er iets voor u bij is.

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, tel. 06 106
87 320, een briefje in de bus of langskomen op het kantoor
in De Bongerd. Gegevens zie bovenaan de pagina.

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. Voor
velen is het een taboe om erover te praten. Dat moeten we
doorbreken!
Kent u iemand van 55+ die eenzaam is? Bent u zelf een-
zaam? Bel of mail ouderenadviseur Wilma Berns van
Stichting Welzijn Vorden voor informatie en/of advies.
Telefoon 0575-553159 of e-mailadres w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden gaat samenwerken met Sensi-
re over personenalarmering
Reeds een aantal jaren verzorgt Stichting Welzijn Vorden
personen alarmering. Zoals bekend zijn alle alarmtoestel-
len aangesloten op de centralemeldkamer van Sensire te
Doetinchem, waar 24 uur per dag de centralisten de alarm-
meldingen in ontvangst nemen. 
Het overleg met Sensire heeft er toe geleid dat in het laatste
kwartaal van dit jaar alle alarmeringstoestellen vervangen
zullen worden. Deze zullen door Sensire worden geïnstal-
leerd. U mag van Sensire dezelfde service verwachten als die
u gewend was van Stichting Welzijn Vorden. De contactper-
sonen, zoals buren, familie of kennissen, blijven als achter-
wacht aanwezig.  
Alle gebruikers van het personenalarmeringssysteem heb-
ben reeds bericht ontvangen over deze verandering. Wij ho-
pen dat alle omwisselingen voor het eind van dit jaar uitge-
voerd zullen zijn. Ook in de toekomst blijft Stichting Wel-
zijn Vorden de intake voor personen alarmering verzorgen
en de nodige informatie hierover verstrekken. 

Eénmalig geheugenspreekuur
Dinsdag 23 november wordt van 10.00 -11.00 uur een éénma-
lig geheugenspreekuur gehouden in het zorgcentrum De
Wheme, Nieuwstad 32 in Vorden. Dit geheugenspreekuur is
bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder in Vorden en om-
streken die vragen hebben over hun geheugen of over ande-
re klachten zoals piekeren, concentratieproblemen of som-
berheid. Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis.
Iedere bezoeker krijgt een persoonlijk gesprek. Om teleur-
stelling te voorkomen geldt dat aanmelding gewenst is bij
ouderenadviseur Wilma Berns, tel. 0575-553159 (maandag,
woensdag, vrijdag 8.30-10.30 uur). Ook kunt u bij haar te-
recht voor meer informatie of een folder.
Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van
de huisarts terecht. In een persoonlijk gesprek beantwoordt
een deskundige uw vragen. De vragen kunnen gaan over

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket,
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele-
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630,
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp,
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Kep-
pel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar
dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd
12 oktober Middag over nalatenschap Huiskamer Welzijn, Hoog-Keppel 13.45 uur
12 oktober Netwerk Dementie Mantelzorgsalon Langeler, Hengelo 13.30 uur
13 oktober Creatief: servettenpot De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
13 oktober Handwerkmiddag De Wehme, Vorden 13.30 uur
13 oktober Kaartavond De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13 oktober UWV ouderenmiddag, dia’s Ons Huis, Hengelo
16 oktober Zonnebloem, zonnemiddag
16 oktober Liedjes en gitaarmuziek De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
20 oktober Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20 oktober Thema: bejaardenhuis? Dat nooit! De Bongerd, Steenderen 14.30 uur
21 oktober Bejaardenkring Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
23 oktober HVD, gezellige middag Het Anker, Steenderen 14.00 uur
23 oktober Filmmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
26 oktober Rijvaardigheidsritten 50+ Den Bremer, Toldijk hele dag
26 oktober Geheugenspreekuur Leefwinkel, Zelhem 10.00 uur
26 oktober Modeshow en verkoop kleding De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
27 oktober Bazaar De Wehme, Vorden 14.15 uur
27 oktober ANBO, bustocht Wolbrink, Hengelo
28 oktober Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur



De feestcommissie verrichte veel werk
voor een geweldig feest. De ceremonie-
meester Ron Peelen leidde de middag
en stelde de verschillende sprekers
voor. Gedurende de middag zorgde Wil
Gijsman voor de muzikale omlijsting.
Voorzitter Tineke Roorda meldde dat
De Zonnebloem afdeling Steenderen
in de gemeente Bronckhorst de eerste
is die het jubileum mag vieren. “Wat
zijn wij daar met z'n allen, bestuur en
vrijwilligers, ongelooflijk trots op,” zo
vertelt zij enthousiast. In de afgelopen
jaren hebben zij veel gasten blij ge-
maakt, een zonnetje mogen brengen.
“En als je dan zo’n zonnige dag hebt:
dit is een echte zonnebloemdag en dat
willen we aan u allen overbrengen en
delen in het feest.” Zij vond het heel bij-
zonder dat er 8 jubilarissen zijn die 25
jaar en 3 die 12,5 jaar betrokken zijn bij
de vereniging. “Het motto is: ‘De Zon-
nebloem kleurt je wereld. Doe mee!”
besluit zij. 
Wethouder Josephine Steffens waar-
deert het werk van de Zonnebloem.
“Betekenisvolle ontmoetingen, van

waarde voor de mensen die bezocht
worden, maar ook voor de vrijwilligers.
Voor beide omdat er sprake is van we-
derkerigheid, gelijkwaardigheid en we-
derzijdse zingeving,” aldus de wethou-
der. “Het gaat om aandacht hebben
voor de medemens.” Ze had de zonne-
bloem goed bestudeerd. “Hebt u wel
eens gelet op de groei van de zonne-
bloemen? Een kleine pit die in het
voorjaar wordt geplant, kan uitgroeien
tot een hoogte van wel drie meter met
een bloem van wel dertig centimeter
groot. De zonnebloem draait altijd
naar de zon om licht en warmte op te
kunnen vangen,“ lacht ze. “Het staat
symbool voor het gezicht van de mens,
voor positiviteit, enthousiasme, opge-
wektheid, warmte, groeikracht en per-
soonlijke groei. Onze vrijwilligers zijn
onze zonnebloemen die kleur geven
aan het leven van een ander.” Ze com-
plimenteerde ook acties als de vakan-
ties en de Roll-over Bronckhorst. Het
werk van de vrijwilligers moet blijvend
worden gewaardeerd en gestimuleerd.
“Het vrijwilligerswerk is het goud van

de gemeenschap en de vrijwilligers de
parels. Daar moeten we zuinig op zijn.” 
Districtshoofd Regio IJsselstreek Ellis
Beke feliciteerde de vereniging met het
jubileum. “Ik vind het leuk om hier te
zijn en mee te mogen delen in het en-
thousiasme. Het is geweldig om een 25
jarig jubileum te mogen vieren.” Ze
nam wat lekkers mee voor de eerstvol-
gende bestuursvergadering. 
Na het proosten op de 25 jarige jubila-
ris feliciteerde de heer Lex van Selms,
regiovoorzitter van De Zonnebloem de
jubilerende afdeling. “Een mijlpaal
waar je best even bij stil mag staan,” zo
sprak hij. “De mensen die hier voor me
staan hebben onbaatzuchtig mensen
met een sociaal isolement vanwege
een handicap, geholpen op een directe
manier, bijvoorbeeld door naar de
mensen toe te gaan voor een wande-
ling of een praatje. Of op de indirecte
manier: dan ga je in het bestuur, dat al-
lerlei activiteiten organiseert. Het een
kan niet zonder het ander.” 
Daarna sprak hij lovende woorden voor
de elf jubilarissen van deze middag,
speldde hen de gouden of zilveren
speld op en reikte de oorkonde en het
kleinood voor op de schoorsteen aan.
Verder kregen de jubilarissen een
prachtige bos bloemen aangeboden na-
mens De Zonnebloem Regio. 
Maar liefst 8 vrijwilligers werden ge-

huldigd voor hun 25 jarig jubileum. De
eerste die de gouden speld kreeg was
Jan Visser. Jan is medeoprichter van De
Zonnebloem afdeling Steenderen en
was vanaf 12 november 1985 twintig
jaar voorzitter. Daarnaast vervulde hij
het voorzitterschap van de Regio, was
hoofd vakantieweek en zette de Roll-
Over Bronckhorst en de Hobbybeurs
op. Toos Rutjes is eveneens op 12 no-
vember 1985 benoemd als bestuurslid.
Zij was en is nog steeds de duizendpoot
van de afdeling, is van alles op de hoog-
te en het bestuur kan nog steeds op
haar steun rekenen. Zij is tot 8 februari
2010 bestuurslid geweest. 
Gerrie Groot Roesink is op 20 novem-
ber 1985 benoemd als bestuurslid en
tot hoofd activiteiten. Tot 23 januari
1995 had zij een bestuursfunctie. Nu
doet zij bezoekwerk. Vrijwilligster Ber-
narda Schiphorst werd op 7 februari
1994 benoemd als penningmeester,
wat ze deed tot 25 januari 2004. Zij is
nog steeds actief als vrijwilligster en
helpt mee om de autotocht in elkaar te
zetten. Leis Hoebink is de contactdame
voor Toldijk en neemt het bestuur veel
werk uit handen. Zij regelt het in Tol-
dijk perfect. Daarnaast doet zij bezoek-
werk. Mini Janssen is vanaf begin vrij-
willigster en doet tevens bezoekwerk in
Baak. Mientje Beijer van af begin vrij-
willigster, verzorgt de bezoeken voor
Olburgen /Rha, ook na haar verhuizing
in Steenderen. Marietje Geurts is vanaf
begin vrijwilligster en doet bezoek-
werk, eerst in Baak maar nu zij in
Steenderen woont helpt zij in Steende-
ren. Drie vrijwilligers kregen een zilve-
ren speld voor 12,5 jaar Zonnebloem.
Hilly Harmsen is vrijwilligster en doet
de verpleging. Jan Godschalk heeft
heel veel, vooral zwaar, werk verzet bij
Hobbybeurzen, maar ook bij de activi-
teiten van de afdeling. 

Jan Oostland was secretaris van 25 ja-
nuari 1999 tot 25 januari 2004 en ver-
vulde daarna de functie van penning-
meester. Dat doet hij nog steeds. Hij
wordt door het bestuur in ere gehou-
den omdat hij op het gebied van de
computer bijzonder handig is. 
Voorzitter Steenderen Tineke Roorda
deelde nog een boeket uit voor haar ei-
gen jubilerende vrijwilligers. “Gewel-
dig de inzet die jullie altijd tonen,”
lacht zij trots. “Maar we hebben ook
een sponsor gevonden voor deze dag:
Aviko. We hebben voor alle jubilarissen
een pakket met lekkere aardappelhap-
jes. Zo kunnen jullie heel lang nagenie-
ten dat jullie jubilaris bent van De Zon-
nebloem.” 
Tineke Roorda zette ook de dames Alie
Nijboer en Toos Gosselink in de bloe-
men. “Jullie worden vandaag extra in
het zonnebloemzonnetje gezet. Want
jullie waren helemaal in het begin bij
de Zonnebloem betrokken. Toen wer-
den de notulen nog met de hand ge-
schreven, weten jullie dat nog? En daar
worden jullie bladzijde na bladzijde ge-
noemd. Jullie zijn trouwe mensen ge-
weest en nog steeds, voor de Zonne-
bloem. Dankjewel!” De dames waren
zichtbaar geëmotioneerd door deze ge-
ste, maar moesten samen erg lachen
om hun beider tranen. 
Na het meezingen van het Zonne-
bloem clublied gezongen door Danny
de Munck, helaas niet zelf aanwezig en
het ‘Lang zal ze leven’ wilde Jan Visser
toch nog even een woordje tot de aan-
wezigen richten. “We hebben lief en
leed met elkaar gedeeld. Ik heb gewel-
dige jaren gehad en veel respect voor
de mensen in het bestuur. Hartelijk
dank voor wat jullie naast jullie werk
hebt gedaan voor De Zonnebloem.” Tot
slot complimenteerde hij Tineke Roor-
da voor haar voorzitterschap.

25 jarig jubileum Zonnebloem Steenderen

Receptie gezellig goed bezocht

Op 9 oktober 2010 was het precies 25 jaar geleden dat de Zonnebloem af-
deling Steenderen werd opgericht. Om dat heuglijk feit te vieren werd een
receptie gehouden in Zaal Den Bremer in Toldijk. Het was een gezellige
middag met felicitaties voor de jubilerende vereniging, de huldiging van
elf jubilarissen, een bloemetje voor de oprichtsters van het eerste uur en
bijpraten met een hapje en een drankje.

Alle jubilarissen van de jubilerende Zonnebloem afdeling Steenderen bijeen.

De dames Toos Gosselink (l.) en Alie Nijboer werden eveneens in de bloemen gezet.

uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw partner of één van uw
ouders. Indien van toepassing kan een korte geheugentest
afgenomen worden. Het gesprek wordt afgerond met een
vrijblijvend advies. Elke bezoeker krijgt een boekje met ge-
heugentips.
Waarom het geheugenspreekuur? Iedereen vergeet wel eens
een naam of waar de sleutels zijn gebleven. Jongeren maken
zich daarover geen zorgen, maar ouderen denken bij zo’n
gebeurtenis al snel aan dementie. Dit kan veel onzekerheid
met zich meebrengen en mogelijk zelfs leiden tot het ont-
staan van lichamelijke klachten. Veel ouderen met zorgen
over hun geheugen stappen niet of te laat naar de huisarts
of een andere hulpverlener. Men vindt het moeilijk om het
onderwerp aan te snijden of meent dat er aan geheugen-
klachten weinig te doen is. Dat laatste is echter vaak on-
juist. Door niet over geheugenklachten te praten kan men
zich onnodig ongerust maken of te lang rondlopen met een
probleem dat mogelijk verholpen zou kunnen worden. Op
het geheugenspreekuur heeft men de tijd en de deskundig-
heid om een eerste inschatting te maken wat de oorzaak
van de geheugenklachten zou kunnen zijn en of verdere
hulp nodig is. Heeft u dus geheugenklachten (of aanverwan-
te problemen zoals angst, gepieker, concentratieproblemen
of somberheid) óf heeft u in de naaste omgeving iemand

met dergelijke problemen en wilt u er meer over weten: be-
zoek het geheugenspreekuur! 

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Gedragsverandering bij dementie. Hoe om te
gaan bij gedragsveranderingen. Datum: 20 oktober  van
19.00 tot 21.00 uur in het Alzheimer Café de Born, Oude
Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich
niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer infor-
matie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en
Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot dementie
kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden
Datum: 23 oktober om 9.00 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder,
moet voor verlenging van het rijbewijs zich eens in de vijf
jaar laten keuren.
Belangstellenden voor de keuring kunnen voor aanmelding
en/of informatie dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen
naar 0575-552003. De prijs voor deze medische keuring be-
draagt € 25,-. Locatie: in het zorgcentrum, de Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op
tijd voor de verlengingsdatum van het rijbewijs aan te mel-
den.

Wandelclub 
Dinsdag 21 september is al een wandelgroep van start ge-
gaan. U kunt zich nog opgeven voor deze wandelgroep die
met elkaar een keer per week een flinke wandeling willen
maken. Als groep stimuleer je elkaar en het is gezelliger
dan alleen te gaan wandelen. Het startpunt is dinsdagsdag
om 9.30 uur bij het Dorpscentrum. U kunt zich opgeven bij
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, Vorden, tel. 0575-
553405.

Activiteiten
Kunstbus  21 oktober: in Schouwburg Amphion Doetin-
chem. Opgave is niet meer mogelijk. 
Bejaardenkring: 7 oktober reisje; 21 oktober vanaf 14.15 uur
in Dorpscentrum.
ANBO: 12 oktober fietsen, vertrek 14.00 uur vanaf plein N.H.
kerk.
PCOB: 29 oktober  gezamenlijke bijeenkomst met de ANBO
over ‘heb hart voor je hart’ door de Hartstichting. 
Welfare: 13 oktober handwerkmiddag in De Wehme en 27
oktober de bazaar in De Wehme.
Verdere activiteiten zie in boekje Welzijn Activiteiten 2010-
2011. Ligt in de folderrek van Stichting Welzijn Vorden en
op verschillende andere plaatsen verkrijgbaar.



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

Het gemeentebestuur van Bronck-
horst hecht grote waarde aan goede
contacten tussen de Bronckhorster on-
dernemers, van kleine zelfstandigen
tot grote bedrijven en de gemeente.
Ook wil de gemeente graag de contac-
ten tussen de ondernemers onderling
stimuleren. De dag werd geopend

door Dorien Mulderije, wethouder
economische zaken van de gemeente
Bronckhorst. “In tijden van zwaar
weer is het van belang dat je elkaar
goed verstaat. Wij staan de komende
periode voor grote uitdagingen: om-
gaan met de economische crisis maar
ook de kansen vinden die dit biedt,

krimp van de bevolking, krapte op de
arbeidsmarkt, bezuinigingen van Rijk,
provincie en ook gemeente. Deregule-
ring en het verminderen van admini-
stratieve lasten zijn ook voor ons als
gemeente naar u toe als ondernemer
een belangrijk speerpunt”, zei de wet-
houder. 
“Omgaan met deze ontwikkelingen
en hierin samen op te trekken juist
daarvoor is het van belang om elkaars
verantwoordelijkheid te kennen en el-
kaar hierop aan te spreken”, ging de
wethouder verder. “Dat betekent dat

jullie als ondernemer onderling ook
een verantwoordelijkheid hebben om
ondernemen tot een succes te maken.
In de afgelopen vijf jaar is in onderne-
mend Bronckhorst veel bereikt onder
meer door uitgifte van nieuwe bedrij-
venterreinen, besluit RBT A18, goede
en structurele overlegvormen met be-
drijvenkringen en ondernemersver-
enigingen en een nieuwe fulltime be-
drijvencontactfunctionaris. Het is al-
tijd belangrijk om terug te kijken hoe
zaken zijn gelukt en gelopen. Nog be-
langrijker is het om vooruit te kijken
en dat willen we graag samen doen.
Als we succesvol willen ondernemen
moeten we dat samen doen. Wij wil-
len ontwikkelen door te verbinden
naar beter, duurzaam en mooier! Dit
betekent open voor elkaar staan, naar
elkaar luisteren en gewoon de koppen
bij elkaar steken. Wij hebben een aan-
tal interessante workshops uitgeko-
zen die allemaal met ontwikkeling en
samenwerking te maken hebben. Wij
hebben de overtuiging zo een interes-
sante aanleiding te creëren om met u
in gesprek te raken om de verbinding
te zoeken, te vinden én te behouden.
Laten we er samen een mooie contact-
dag van maken in een omgeving die
ondernemen stimuleert”, aldus wet-
houder Dorien Mulderije.

Jolanda Luimes en Erna Koeslag van
TIP Achterhoek gingen kort in op de
bedoeling van de dag. Belangrijk daar-
bij was hoe je vanuit je eigen perspec-
tief met zaken omgaat en hoe je el-
kaar kunt verbinden. Verder werd er
een toelichting gegeven over de work-
shops. In een getoonde film kwamen
diverse personen van bedrijven aan
het woord die hun mening gaven over
de samenwerking met de gemeente
Bronckhorst.

Kaj Morel gaf een boeiende lezing over
identiteitsmarketing. Er ontstond een
levendige discussie waarbij de aanwe-
zigen veel inbreng hadden. Dr. Kaj Mo-
rel is Identiteitsmarketeer en wist het
publiek te boeien. “Succesvol onderne-
men kun je niet alleen. Je hebt ande-
ren nodig: medewerkers met hart voor
de zaak, betrouwbare partners die sa-
men met je optrekken, en klanten die
zich aan jou en je merk verbinden. Ge-
makkelijk gezegd, maar niet gedaan.
Hoe zorg je ervoor dat klanten, mede-

werkers en partners voor jou blijven
kiezen?
Het antwoord is door je identiteit te
bepalen en als uitgangspunt te nemen
voor alles wat je doet. We noemen dit
identiteitsmarketing. Mensen kiezen
niet voor je om wat je verkoopt, maar
om wie je bent en waar je voor staat. 
Echte, duurzame verbindingen ko-
men tot stand wanneer je elkaar vindt
op gedeelde idealen, een gemeen-
schappelijke toekomstvisie en een ge-
zamenlijke missie. Echte verbindin-
gen ontstaan wanneer je handelt van-
uit de vraag “Wat wil ik voor jou bete-
kenen?” in plaats van “Hoe kan ik aan
jou verdienen?”, aldus Morel. 
Morel had diverse vragen aan de toe-
hoorders. “Wie kan mij uitleggen wat
Achterhoekse nuchterheid is? Vindt u
het prettig om te ondernemen in
Bronckhorst? Wat betekent voor u een
goed ondernemingsklimaat?”. Ook
met verschillende stellingen werden
de ondernemers geprikkeld om hun
visie te geven over het ondernemen en
de rol die de gemeente daarin kan ver-
vullen. ‘Echte, duurzame verbindin-
gen komen tot stand wanneer we in
Bronckhorst een gemeenschappelijk
belang nastreven’. Met deze laatste
stelling was iedereen het eens. Met en-
kele dia’s van grote bedrijven als voor-
beeld, werd duidelijk gemaakt wie er
een verbinding had gevonden. Dat het
in de praktijk niet altijd moeilijk is om
als bedrijf een verbinding te maken
met andere bedrijven, werden vier
personen naar voren geroepen. Zij kre-
gen als opdracht om in één minuut
een presentatie te geven van hun ei-
gen bedrijf en te vertellen wat zij voor
anderen kunnen betekenen. Als afslui-
ting van zijn verhaal liet Morel zien
hoe een identiteitsbewijs opgesteld
kan worden die de identiteit van een
bedrijf laat zien. 
Na een korte pauze werden de mensen
gevraagd om naar de workshops te
gaan die gericht waren op ontwikke-
ling en samenwerking. Er was een
keus uit vier workshops. Persoonlijke
ontwikkeling..? Niet dromen maar
doen..! Proactief en gedreven samen-
werking. Van Social Media naar Social
Business en de vierde Geen illusies,
wel effect. Hierna kwam iedereen
weer gezamenlijk bijeen voor de af-
sluiting van de geslaagde Business to
Business dag Bronckhorst.

Business to Business dag

Samen succesvol ondernemen in Bronckhorst

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op 4 oktober de
Business to Business dag Bronckhorst gehouden. Het thema was: Samen
succesvol ondernemen, ontwikkeling door verbinding. Er was veel belang-
stelling voor deze dag die door de gemeente Bronckhorst voor de tweede
keer werd georganiseerd.

In deze workshop werd de bal terug gespeeld.

De toehoorders luisteren geboeid.

Een aandachtig gehoor bij de workshop.

Kinderen die in 2010 al wel drinken,
doen dat vooral thuis en minder vaak
op feesten, zoals in 2005 nog het geval
was. Het voorbeeldgedrag van ouders
is belangrijk, om zo te voorkomen dat
kinderen op jonge leeftijd beginnen

met alcohol drinken. In gezinnen
waar ouders (in aanwezigheid van kin-
deren) bijna elke dag alcohol drinken,
heeft een groter deel van de kinderen
weleens alcohol gedronken. De rol van
ouders is dus belangrijk. 

In de periode 2000-2005 en in de jaren
2007 en 2010 zijn vragenlijsten over
leefstijl afgenomen onder leerlingen
in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Hierin werd leerlingen onder andere
gevraagd naar hun alcoholgebruik.
Aan de hand van de verzamelde gege-
vens is het nu mogelijk om de trend in
alcoholgebruik van de afgelopen jaren
te onderzoeken.

Eind 2005 is het project ‘Alcoholmati-
ging Jeugd in de Achterhoek’ van start
gegaan. Eén van de doelen was dat

leerlingen in groep 7 en 8 minder alco-
hol drinken. Uiteindelijk wil het pro-
ject een nul zien. Alcoholgebruik op
jonge leeftijd is extra schadelijk. Voor-
namelijk omdat alcohol de hersenont-
wikkeling, die dan nog in volle gang
is, verstoort. Om dit tegen te gaan is af-
gelopen vijf jaar aandacht besteed aan
alcohol en de gevolgen daarvan tij-
dens lessen en ouderavonden op veel
basisscholen. 

Het is belangrijk dat een lespakket als
‘Alcohol, een ander verhaal’ tijdens de

ouderavonden en de alcoholvoorlich-
ting door de schoolverpleegkundige
in groep 7 ook in de toekomst worden
uitgevoerd. Medewerker van IrisZorg
of een schoolverpleegkundige van
GGD Gelre IJssel kan tijdens die con-
tactmomenten benadrukken dat ou-
ders meer invloed op hun kind heb-
ben dan zijzelf vaak denken. Het heeft
zin om samen met hun kind grenzen
te stellen, het goede voorbeeld te ge-
ven en duidelijk af te spreken dat alco-
hol slecht is.

Regio - Het aandeel kinderen dat in groep 7 en 8 wel eens heeft gedronken
is sterk afgenomen, in 2005 was dit 56% en dit jaar gedaald naar 31%.
Daarnaast zijn kinderen minder grote hoeveelheden en minder frequent
alcohol gaan drinken. Dit is een mooi resultaat van het project ‘Alcohol-
matiging Jeugd in de Achterhoek’. 57% van de kinderen heeft de afspraak
om nu nog geen alcohol te gaan drinken. Kinderen met deze afspraak
hebben het minst vaak alcohol gedronken.

Voor alcohol is nul het beste cijfer!



1

3. Na het invoeren van de melkkoeltank is dit plaatje folklore.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 52 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Gevonden munitie tot ontploffing gebracht.

2

1. Sursum Corda, marjoretten en miniretten in het

nieuw.

3
Reactie op foto 2 Oud Vorden 51

Het bijschrift "E.H.B.O. demonstratie" is niet correct. 

Wat is hier wel aan de hand?

“In 1989 werd er door de Dorpsschool in Vorden een inzamelingsactie 

gehouden om gehandicapte kinderen te kunnen laten paardrijden. 

Het ingezamelde geld werd persoonlijk naar de in Wageningen gelegen 

‘Manege zonder Drempels’ gebracht. En daar konden de leerlingen 

zelf zien hoe hun geld besteed zou gaan worden. 

Op de foto staan afgebeeld v.l.n.r.: Meester van Meerem (toenmalig hoofd 

van de school), Merel van Laake, medewerkster van de manege en 

Femke Grievink. 

De reactie kwam van Henna ter Vrugt-Tiessink, Wichmond.



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

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

Bij inlevering van deze bon € 500,- korting op uw keuken of badkamer* 
*) Deze actie is geldig van 15 oktober tot 20 november 2010. Geldt niet voor bestaande opdrachten en 
niet in combinatie met andere kortingen. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.bruggink-bv.nl.

OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 15 okt. 09.00-21.00 uur, 
zaterdag 16 okt. 09.00-16.00 uur, zondag 17 okt. 11.00-16.00 uur.  

t.w.v. € 500,-
ACTIE WAARDEBON

15 t/m 17 oktober

 OPEN HUIS BIJ

 BRUGGINK
 Een kok demonstreert de nieuwste 
keukenapparatuur (vrijdag vanaf 13.30 uur, 

 zaterdag vanaf 9.00 uur en zondag vanaf 11.00 uur)

 Elk gezin ontvangt een leuke attentie 
 Voor de kinderen is er o.a. een Springkussen

 en speelhoek 
 Nieuw aanbod keukens, badkamers, sanitair 

 en veel informatie over bouwen en verbouwen!

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

SCHANSKORVEN
Met mooie harde stenen 
gevulde korf constructie.

Leuk voor de de tuin of terras.
Vraag vrijblijvend advies.

Nu leuke akties. Kom kijken in
onze showtuin op Torenallee 8

te Hummelo of mail 
robuustentijdloos@gmail.com

0314389398 
ROBUUST EN TIJDLOOS

Kwekerij Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Violen per stuk, pot van 9 cm 0,35

diverse kleuren en klein en groot bloemen

Aanbieding van de week 10 stuks voor 2,95

plus 1 gratis bij elke 10 stuks

Bolchrisanten per stuk van 4,95
of 2 stuks voor 8,50

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg 
bij afslag garage Vruggink Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk na 800m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b
7021 JA Zelhem
Tel. (0314) 36 04 21
Mobiel 06-10130222

Wij zijn geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00
uur en op zaterdag van 9.00 tot
16.oo uur.

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Zondag 7 november
Achterhoekse Streekproducten markt

Gewassen Winterpeen 2 kilo 1.00
Mooie Goudreinette v.a. 3 kilo voor 1.99

Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman nu 3 kilo 1.99
Blanke Witlof 500 gram 0.75

Zoete Bonaparte Mandarijnen 20 voor 1.99
Rode of Witte kool 0.75 per stuk

Sappige Perssinaasappelen 15 voor 1.99
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

Ruurloseweg 65c

7251 LB  Vorden

Tel.: (0575) 55 2080

Fax: (0575) 55 51 00

Mobiel: (06) 51 631 878

KWALITEIT BETAALT ZICH ALTIJD TERUG...

U kunt zich opgeven voor de

BASISCURSUS
MOTORKETTINGZAAG



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Annemmen.

B. Denen.

C. Knapbot.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Ook de 60-jarige Tie Franke uit Gronin-
gen en meermalen kampioen van Ne-
derland, schoot 97 keer raak. Dus volg-
de er een shoot- off en werd er een
nieuw parcours opgesteld van 20 dui-
ven. Intussen had ik mijn vrouw Anja
al gebeld dat ik zeker wist dat ik zou
gaan winnen. Anja die luistert naar de
woordenstroom van haar man Herbert
knikt bevestigend en zegt ‘ook ik had
op dat moment het gevoel dat Herbert
kampioen van Nederland zou worden’.
Herbert: ‘In de shoot-off schoot ik 17
keer raak, tegen Tie Franke 15 keer. Ik
kon mijn geluk niet op, voor de eerste
keer in mijn leven in de hoofdklasse A,
kampioen van Nederland. En dat voor
een eenvoudige metaalbewerker uit
Vorden’. De ogen van Herbert Bosch
(46) stralen, hij beleeft opnieuw de
mooiste dag uit zijn sportleven!

Hij weet tot in details te vertellen hoe
deze merkwaardige zaterdag in Lien-
den (de plaats waar Hans Kraay junior
furore maakt als voetbaltrainer) is ver-
lopen. Herbert geniet opnieuw en met
hem de verslaggever die onder de in
druk raakt van het enthousiasme van

de kleiduiven schutter uit het buurt-
schap Linde. De KNSA (Koninklijke Ne-
derlandse Schutters Associatie) had de
organisatie van de Nederlandse kam-
pioenschappen dit jaar toegewezen
aan de KSV De Betuwe in Lienden. In
de Hoofdklasse A (de afdeling waarin
Herbert uitkomt) namen 50 schutters
aan de titelstrijd deel. ‘Ik heb aan di-
verse kampioenschappen meegedaan
waaronder een EK in Frankrijk en
twee maal een WK in respectievelijk
België en Engeland. Tijdens de natio-
nale kampioenschappen ben ik twee
keer als tweede geëindigd. Ik heb er ja-
ren naar toegeleefd om ooit kampioen
van Nederland te worden. En nu is het
dan eindelijk gelukt, prachtig toch’,
zo zegt Herbert Bosch.

De Vordenaar kwam in 1984 voor het
eerst met de kleiduivensport in aanra-
king. Dat maakte zoveel indruk op
hem dat hij wat jaren later besloot om
lid te worden van de kleiduivenclub
Baerlebos in Didam, nog steeds de
thuishaven van Herbert Bosch. De
club telt 252 leden, Herbert is sinds
1995 ook bestuurslid. Herbert: ‘De

kleiduivensport is een puur individue-
le sport met schutters waarvan velen
‘haantjesgedrag ‘ vertonen. Er is veel
haat en nijd onder elkaar. Je moet als
schutter mentaal zeer sterk zijn en je
vooral niet laten afleiden. Ik train we-
kelijks twee keer in Didam (maandag-
avond en zaterdag) en woensdagavond
in Aalten. Altijd trainen met geweer.
Ik ben een zeer leergierig iemand. De-
ze sport is overigens alleen mogelijk
met de steun van het thuisfront. Wat
dat betreft heb ik het met Anja zeer
getroffen’, zo zegt Herbert.

De Vordenaar is niet alleen actief als
schutter, maar is hij in deze tak van
sport ook nauw betrokken bij de orga-
nisatie er omheen. Ook verricht hij op
de diverse banen in Nederland repara-
ties en onderhoud. Herbert: ‘Met het
geld wat ik daarmee verdien, kan ik
deze hobby betalen, want de kleidui-
vensport is nu eenmaal een dure
sport’, zo zegt hij. Jaarlijks neemt hij
behalve aan de nationale en interna-
tionale kampioenschappen in eigen
land aan circa vijftien wedstrijden
deel. De vakanties van Herbert, Anja
en de vijfjarige Bas worden veelal met
de schietsport gecombineerd. Herbert:
‘Deze sport is een verslaving, ik kan
niet zonder. Het wedstrijdelement is
zeer boeiend en onberekenbaar. Hart-
stikke mooi om te doen’, zo zegt hij.
Intussen kijkt Herbert al weer reikhal-
zend uit naar 2011, wanneer in Duits-
land het Europees kampioenschap en
in Frankrijk het wereldkampioen-
schap wordt gehouden.

Kleiduiven schieten

Vordenaar Herbert Bosch
Nederlands Kampioen

Linde - ‘Er zijn van die dagen in het leven dat alles meezit. Je staat 's mor-
gens op, goed geslapen, het ontbijt is goed en de koffie smaakt lekker.
Dan denk je op zo’n moment, ik kan de hele wereld aan, je komt in een
flow terecht. Zo voelde ik dat vorige week zaterdag ook en wist ik het ze-
ker: ik ga het vandaag redden. We gingen om 9.00 uur van start voor het
schieten van de eerste serie van twaalf duiven. Alle twaalf raak! Een fan-
tastisch begin, de wedstrijd gaat door en van de eerste 50 schoten, in to-
taal 49 schoten raak. Ik voelde het, mentaal was ik deze dag niet kapot te
krijgen. Dan de laatste serie van 50 duiven (48 keer raak). In totaal 97 van
de 100 schoten raak.

De kersverse kampioen legt aan.

Groenlo - In de tweede helft van no-
vember wordt in een zeer beperkte op-
lage eenmalig het boek 'Van arbeiders
naar ondernemende medewerkers'
uitgegeven. Dit ter gelegenheid van
het feit dat Nedap komend jaar 65 jaar
gevestigd is in Groenlo. In samenwer-
king met de Oudheidkundige Vereni-
ging Groenlo heeft de jongste zoon
van voormalig directeur Arnold de
Rooij de inhoud samengesteld. De 160
pagina's tellende uitgave omvat de vol-
ledig op feiten gebaseerde historie
vanaf het ontstaan van Nedap te Am-
sterdam, de verhuizing naar Groenlo
tot en met de laatste ontwikkelingen
in 2009. Diverse interviews met (oud)
medewerkers zijn opgenomen alsme-
de veel historische verhalen en foto's.

"Ik wil deze tachtig jaar waardevolle
historie eenmalig vastleggen en in
boekvorm uitgeven" aldus Paul de
Rooij. "Door de samenwerking in de af-
gelopen 2 jaar met de Oudheidkundi-
ge Vereniging Groenlo zijn de leden
van deze vereniging gewaarborgd

voor het ontvangen van een exem-
plaar via deze vereniging. Maar ik kan
mij tevens voorstellen dat er veel hui-
dige en voormalige medewerkers als-
mede aandeelhouders van Nedap en
anderen interesse hebben in deze
historie". 
Om exact te bepalen hoeveel boeken
er in de eerste helft van november een-
malig gedrukt zullen worden kunnen
degenen die dit boek willen bezitten
voor nog geen twintig euro exclusief
verzendkosten een exemplaar reserve-
ren per e-mail onder vermelding van
zijn of haar naam en adres gegevens.
Vervolgens wordt het bestelde boek in
de laatste week van november uitgele-
verd per post of kan deze afgehaald
worden bij Boekhandel Wiegerink te
Groenlo. 

U kunt het boek tot uiterlijk 1 novem-
ber aanstaande reserveren via e-mail-
adres nedapboek@gmail.com onder
vermelding van uw naam en adres ge-
gevens alsmede het door u gewenste
aantal exemplaren.

'Van arbeiders naar ondernemende medewerkers'

Boek over 80 jaar Nedap 1929 - 2009

Zangeres Anja den Bakker uit Baak en
gitarist/zanger Piet Piersma uit Vor-
den, laten liederen horen waarvan zij
vinden dat de inhoud daarvan "De
moeite waard" is om te beluisteren.

Maar als het dan "De moeite waard" is,
waar is dat geluid dan te beluisteren,
zult u zich misschien afvragen? Zon-
dagmorgen 17 oktober a.s. in "De
Dorpskerk" te Vorden. Zondagmorgen
21 november a.s. in de Kapel "De goede
Herder" te Veldhoek. Zondagavond 28
november a.s. in "De Dorpskerk" te Vor-
den. 
Wil men meer informatie, mail dan
naar demoeitewaard@kpnmail.nl

Duo "De moeite waard" laat
haar geluid horen
Vorden - Al weer ruim een jaar laat
het duo "De moeite waard" haar
muzikale klanken horen in ver-
schillende kerken in de Achter-
hoek.



Ruim 120 aanwezigen genoten van de
liedjes van vroeger en nu en zongen
uit volle borst mee... aangestoken door
de enthousiaste dirigent Jan Hilferink.
Ook het schetsje van twee dames riep
grote hilariteit op en de leuke gedicht-
jes gingen er in als koek!! Een staand
applaus en bloemen voor de dirigent

was er na afloop en het orkest en de di-
rigent genoten er zichtbaar van. Het
orkest heeft trouwens niet te klagen
over optredens! De komende twee
maanden treden ze o.a. op in Schaven-
weide te Doetinchem, Debbeshoek te
Ulft, bij de Vrouwenvereniging Henge-
lo Gld. en Ouderencentrum De Pol-
beek te Zutphen. Al met al een top jaar
voor het orkest waar ze heel blij mee
zijn en voor volgend jaar zijn er alweer
uitnodigingen binnengekomen. Dat
betekent dat ze weer volop bezig gaan
met een nieuw programma!

Vordens Huisvrouwen
Orkest succesvol bezig!
Vorden - In het kader van de dag
van de ouderen trad het Vordens
Huisvrouwen Orkest zaterdag 2 ok-
tober jl. op bij het centrum Calei-
dor in Zevenaar.

Wilbert Grotenhuys: ‘De actie zit als
volgt in elkaar’: ‘Bij besteding van elke
tien euro in onze zaak krijgt de consu-
ment gratis één zakje met vijf voetbal-
plaatjes. Daarnaast hebben we weke-
lijks enkele producten in de aanbie-
ding, waarbij de consument bij aan-
koop ook gratis één zakje krijgt over-
handigd. De kick-off is zaterdagmor-
gen 16 oktober op het complex van de
voetbalvereniging Vorden. Dan krij-
gen de leiders van alle teams de al-
bums overhandigd waarin de gespaar-
de voetbalplaatjes geplakt kunnen
worden. Daar voegen we gratis een
aantal zakjes met voetbalplaatjes bij’,
aldus Wilbert Grotenhuys. Voor de
kinderen worden er deze zaterdag-
morgen een aantal activiteiten op
touw gezet. Zo is er o.m. een clown die
met en voor de kinderen allerlei fi-
guurtjes gaat maken.

Vervolgens gaat de spaaractie maan-
dagmorgen 18 oktober bij Super de
Boer van start. Wilbert: ‘Daarnaast
organiseren wij nog een aantal activi-
teiten om het sparen te stimuleren. Zo
krijgen de eerste tien fanatieke spaar-
ders die zich bij ons in de zaak met
een vol album melden, een prachtige
voetbal met de daarop de handteke-
ningen van de spelers van De Graaf-

schap. Daarnaast zit er in sommige
zakjes een foto met een ‘gouden rand’.
De gelukkige bezitter mag dan op de
slotavond (22 december) één minuut
gratis winkelen. Heeft men een plaat-
je met een ‘zilveren randje’ dan ont-
vangt men op de slotavond gratis een
goedgevulde tas met boodschappen’,
zo zegt Wilbert Grotenhuys.
De Vordense ondernemer ademt trou-
wens ‘één en al voetbal‘. Zo heeft hij
tot zijn 35e jaar actief gevoetbald,
waaronder 11 jaar als rechtsbuiten in
het eerste elftal van Pax. Toen hij in
Vorden een supermarkt ging runnen
werd hij lid van de voetbalclub Vor-
den. Nadat hij drie jaar in het eerste
van Vorden had gespeeld, maakte niet
lang daarna een ‘kapotte’ knie een
eind aan zijn voetballoopbaan. Anno
2010 is Wilbert Grotenhuys nog altijd
met hart en ziel aan Vorden verbon-
den. Trainer van de C3 en op zaterdag-
middag als assistent van Peter Jansen
bij het A1 elftal. En bovenal is Super de
Boer (Yvonne en Wilbert Grotenhuys)
als sponsor bij Vorden betrokken.

Wilbert: ‘Dus vandaar dat wij deze
actie dan ook samen met deze vereni-
ging doen. Mocht het een succes wor-
den en daar gaan wij van uit, dan is
het niet uitgesloten dat wij t.z.t. ook

een dergelijk actie met de voetbal-
clubs Ratti en Sociï gaan opzetten.
Yvonne en ik zijn al jarenlang ver-
knocht aan de Super de Boer stijl. Over
een poos zal de naam Super de Boer
hier plaats maken voor een ander lo-
go. De supermarkt branche maakt
momenteel roerige tijden door. Wij
blijven altijd ‘de aanval‘ zoeken en ho-
pen middels deze actie natuurlijk op
extra omzet. In ieder geval hebben we
de komende maanden extra ‘fun en
roering’ in de zaak. De voetbalclub
Vorden krijgt op de slotavond (22 de-
cember) voor haar medewerking en in-
zet een cheque overhandigd. Welk be-
drag daar op zal staan, blijft voorals-
nog een open vraag. Dat hangt natuur-
lijk mede van de omzet af’, zo zegt
Wilbert lachend.

William van der Veen, voorzitter van
de voetbalvereniging Vorden, ziet het
sparen van de voetbalplaatjes hele-
maal zitten en zegt: ‘Het is natuurlijk
prachtig dat je als voetballer met een
foto in een album wordt vastgelegd.
Wanneer je dan ‘later’ gestopt bent en
je bladert het boek nog eens door is
het leuk om te zien met wie je vroeger
gespeeld hebt. Ook heeft het sparen
van voetbalplaatjes aantrekkings-
kracht op eventuele nieuwe leden. Het
vriendje staat in het boek en lijkt het
jou leuk om ook lid van deze voetbal-
club te worden. Wij zijn als voetbalver-
eniging Vorden blij met het partner-
ship met Yvonne en Wilbert en nog-
maals prachtig dat ze deze actie orga-
niseren’, aldus William van der Veen.
In het voetbalplakboek worden ook
enkele pagina’s aan de geschiedenis
van Vorden gewijd. Ook staat het club-
lied afgedrukt. Gedurende de actie
zijn bij Super de Boer ook foto’s van de
voetballers c.q. teams te koop. Wel-
licht een cadeautje voor Sinterklaas?

Samen met Super de Boer

Voetbalplaatjes voetbalclub Vorden sparen

Vorden - Woensdagmiddag presenteerde Wilbert Grotenhuys van Super
de Boer, in de bestuurskamer van Vorden de actie ‘voetbalplaatjes sparen‘
die hij samen met deze club op touw gaat zetten. De afgelopen maanden
zijn alle leden van de voetbalclub Vorden, gedurende vijf zaterdagen, op
de foto gezet. De elftallen, de leiders, trainers, scheidsrechters, bestuur,
commissies en individuele foto’s van de spelers. Om iedereen op de foto
te krijgen is al een klus op zich. De voetbalclub heeft daartoe een aparte
commissie (William van der Veen, Gerard Greven, Eddy Hiddink, Robert
van Dijk en Alexander Molenwijk) in het leven geroepen die o.m. deze
fotosessies heeft voorbereid. De fotograaf heeft maar liefst 476 verschil-
lende voetbalplaatjes geschoten! Maandag 18 oktober, wanneer de actie
officieel van start gaat, worden zo’n kleine half miljoen plaatjes bij Super
de Boer in omloop gebracht!

Wilbert Grotenhuys en William van der Veen: Partnership.

Ook dit jaar was er veel belangstelling
van verenigingen en stichtingen voor
het Coöperatiefonds. Maar liefst 60
aanvragen zijn ingediend voor een bij-
drage uit dit fonds. Al deze aanvragen
zijn in september zorgvuldig door een
jury -bestaande uit voornamelijk ver-
tegenwoordigers van het lokale leden-
panel- beoordeeld en getoetst aan de
criteria. 

In de regio bruist het van de initiatie-
ven om het economische, sociale en
culturele leven te verbeteren. Om dit
soort projecten te ondersteunen heeft
Rabobank Graafschap-Noord enkele
jaren geleden het Coöperatiefonds in
het leven geroepen. De bank stelt een
deel van haar winst beschikbaar in dit
fonds en zet dit in voor een beter leef-
klimaat. Een keer per jaar kunnen ver-
enigingen en stichtingen een aan-

vraag indienen voor een financiële bij-
drage. De belangrijkste voorwaarden
zijn dat een in te dienen project een
duurzaam karakter moet hebben en
de leefbaarheid moet bevorderen. 

In het totaal is er aan 23 projecten een
bijdrage toegekend. Een greep uit de
geselecteerde projecten: 
• Zwembad In de Dennen, Vorden;

bijdrage voor aanleg regenwater-
hergebruiksysteem

• IJsclub de Molenkolk, Steenderen;
bijdrage voor het waterdicht maken
van de ijsbaan

• Vereniging Belangengroep Stad
Bronkhorst; bijdrage voor een
boombank 

• Verwantenraad Dagcentrum Zut-
phen; bijdrage voor aanschaf vogel-
nestschommel en daarvoor beno-
digde aanpassing tuin

• Stichting Terminale Thuiszorg "Noa-
berhulp" Zutphen; bijdrage voor
ontwerpen, opbouwen en lanceren
van een website

• Culturele commissie Ruurlose Basis-
scholen; bijdrage voor het inhuren
van de Classic Express voor educatie
van basisschoolleerlingen

Rabobank Graafschap-Noord
investeert in lokale samenleving
De projecten die een bijdrage krij-
gen uit het Coöperatiefonds 2010
van Rabobank Graafschap-Noord
zijn bekend. In het totaal besteedt
de bank € 53.000 aan de lokale
samenleving. Een uniek gebaar in
deze tijd.

Het parcours voor de verschillende af-
standen loopt door het prachtige na-
tuurgebied van deze organisatie en
wordt met vlaggen van deze Natuur-
monumenten gemarkeerd. Verder is
Natuurmonumenten aanwezig met

een informatiestand waar tevens pro-
ducten van deze organisatie worden
aangeschaft. De deelnemers krijgen
na afloop een herinnering uit de win-
kel van Natuurmonumenten. Naast
hardlopers kunnen ook nordic wal-
kers zich sportief uitleven op de onver-
harde wegen en paden van Het Grote
Veld. Start en finish zijn aan de rand
van het natuurgebied, bij Free Wheel,
Netwerk 7 in Vorden, op loopafstand
van het NS-station. Bij de accommoda-
tie zijn kleedkamers en douches be-
schikbaar. Nadere informatie op
www.hanzesport.nl

Grote Veldloop weer
met een groen tintje
Vorden - Op zondag 7 november
organiseert de Zutphense atletiek-
vereniging Hanzesport, in samen-
werking met Free Wheel Sport en
Recreatie, weer de traditionele Gro-
te Veldloop in Vorden. Net als vorig
jaar wordt weer samengewerkt
met Natuurmonumenten.

Gratis lampion vanaf 25 oktober a.s.
af te halen bij Bruna, Raadhuisstraat
20.

PROGRAMMA:
• Er wordt een verhaal verteld aan-

sluitend aan de Nacht van de Nacht

• Lampionnenoptocht
• Willem Regtop van Natuurmonu-

menten vertelt over de dieren in de
duisternis waarvan voorbeelden te
zien zijn in een namaakbos

• Sterrenwacht Phoenix vertelt over
de sterrenhemel

• Zelf broodjes bakken
• Muziek verzorgd door de Vordense

Kinderband 
• Gratis is er voor de kinderen iets

lekkers en drinken te verkrijgen.

Dit programma is bedoeld voor jong
en oud! 

Organisatie voor Vorden: Gemeente
Bronckhorst - Vordense Ondernemers
Vereniging - Natuurmonumenten

30 oktober 2010

Nacht van de Nacht in Vorden
Vorden - Mag het licht uit? Ervaar hoe mooi duisternis is en kom naar de
Nacht van de Nacht en wie weet speur jij straks naar uilen en vleermui-
zen of bekijk je de sterrenhemel door een telescoop. Locatie: Grasveld
voor de ingang van de NH-kerk in Vorden van 19.00 uur tot 21.30 uur.

MAAK KENNIS MET KOK NIGEL
Deze week is gelijk ook hét moment
om kennis te maken met de nieuwe
Slof-kok Nigel. De Engelse Nigel is op-
gegroeid in Duitsland en kookte daar
in twee-sterren-restaurants. Hij weet
dus alles van de Beierense specialitei-
ten. Kok Nigel: ?We willen een inter-
nationale flair naar Vorden brengen,
de Achterhoekse smaakpapillen ver-
wennen met gewoon lekker eten, niet

zo duur, maar goed. Er komen nog
meer verrassende internationale
weken aan, dat beloof ik."        
Natuurlijk serveert De Slof tijdens de
week van het Oktoberfest halve liters
bier en is ook het nieuwe Grolsch
herfstbok van de partij.

Het Oktoberfest is een jaarlijks volks-
feest in München. Het geldt als het
grootste bierfestival ter wereld en
wordt jaarlijks door meer dan zes mil-
joen mensen bezocht. Het feest staat
bekend om de bierpullen, de Leder-
hose, gezellige muziek en heerlijk
eten. En dat kunnen wij in Vorden
ook! Reserveer alvast een tafel:
info@deslofvorden.nl of kijk op de
website www.deslofvorden.nl

Eetcafé De Slof viert Oktoberfest
Vorden - Eetcafé De Slof houdt voor
het eerst haar eigen Oktoberfest.
Van woensdag 13 tot zondag 17 ok-
tober kunnen gasten smullen van
heerlijke Beierse gerechten en
genieten van die typische Duitse
'gemütlichkeit' in de 'biergarten'.

Oproep Amnesty
Vorden - Om alle activiteiten in Vor-
den en Wichmond voort te kunnen
zetten, zoekt de werkgroep Vorden-
Wichmond, nieuwe enthousiaste

leden. Voor nadere inlichtingen
kan men bellen met Annie Vel-
horst 55 19 16.
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Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

SIERBESTRATING
Waalformaatstenen Vanaf 11,95 per m2
Trommelstenen Vanaf 15,95 per m2
Chinees Hardsteen diverse afmetingen Vanaf 22,50 per m2

TUINHOUT
Zwaar plankenscherm 180x180 cm Vanaf 32,50 per stuk
Planken geïmpregneerd 1.6x14x400 cm Vanaf 5,00 per stuk
Houten bloembakken Nu 20% KORTING

BLOKHUTTEN EN VERANDA'S
Nieuwe en showmodellen Nu tegen scherpe prijzen

SPOORBIELS
Nieuw Eiken biels diverse afmetingen Vanaf 39,50 per stuk
Gebruikte biels 15x25x260 cm Vanaf 32,50 per stuk

Alle prijzen zijn inclusief 19% btw

RUURLOSEWEG 45A VORDEN
TEL. 0575-55-1217

WEULEN KRANENBARG TUIN EN ERF

Kijk voor meer leuke
aanbiedingen op onze site 

www.weulenkranenbarg.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 16 oktober

in het café

Super
Sleazy

Zondag 17 oktober
Start van het 

winter(muziek)programma

Boonekamp

Optreden tussen 16.00 en 20.00 uur

Dit winterseizoen dus naast de laatste woensdag
van de maand (van 21.00 tot 24.15 uur) 

ook live-muziek (veelal akoestisch) 
op de 3e zondagmiddag van de maand.

www.kleinhesselinkmakelaars.nl

Geheel vernieuwde website!

HENGELO (GLD)         vr.pr. € 269.000,-- k.k.
Singel 34 - Tegenover een plantsoen gelegen, aan de rand 
van het dorp, een royaal HELFT VAN DUBBEL HERENHUIS
met aangebouwde garage met zolder, tuinhuisje en besloten
zonnige tuin op zuiden. Bouwjaar 1986, bijkeuken 2003. 
Inhoud ± 460 m3 incl. garage. Perceelsopp. 287 m2. 
Keuken, bijkeuken en badkamer v.v. vloerverwarming. Voorzien
van dak-, muur- en vloerisolatie, alsmede volledig dubbel glas.
C.V.-combiketel (HR) 2004.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Nieu
w

in ve
rko

op

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

genot Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%

1980 - 20101980 - 2010

Viert dit jaar haar 30-jarig bestaan!

1980 - 20101980 - 2010

Viert dit jaar haar 30-jarig bestaan!

Daarom ontvangt u nu 10% KORTING
op onze toch al scherp geprijsde meubelen!

Graag tot ziens bij: Openingstijden:
G. Onstenk Meubelen Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Molenenk 20 Hengelo Gld. Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur
0575 463153 - 06 54 317 355

Oh ja, kom ook eens langs in onze Ak-Zie Meubelhal! Hier vindt u vele koopjes van nieuwe en inruilmeubelen.
Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl



Begroting 2011

Het jaar nadert z'n einde. Het is dus
weer tijd voor de gemeentelijke be-
groting. Dit keer zijn in de begroting
alleen lopende plannen die al uitge-
voerd worden opgenomen, inclusief
hun kostenplaatje. Wat doet de ge-
meente op het gebied van sport en
wat kost dat, hoeveel steken we in
onderwijs, welk bedrag is gereser-
veerd voor onderhoud aan wegen en
openbaar groen etc. De begroting is
opgesteld door het college van b en
w. Daarmee is deze nog niet defini-
tief. De gemeenteraad moet de be-
groting vaststellen en kan nog wijzi-
gingen aanbrengen. Op donderdag 4
november a.s. behandelt de ge-
meenteraad de begroting 2011 en
de meerjarenbegroting die een
doorkijk geeft naar 2014. De open-
bare vergadering begint om 17.00

uur en is in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Zoals voor iedere
raadsvergadering geldt, bent u ook

bij de vergadering van 4 november
van harte welkom.

Gemeenteraad vergadert op 21 oktober en
4 november over begroting 2011

Voorafgaand aan de raadsvergade-
ring van 4 november is er op don-
derdag 21 oktober a.s. om 20.00
uur een speciale, openbare verga-
dering van de raadscommissies
Beleidsontwikkeling en Evaluatie
en controle (gezamenijk) over de
begroting 2011. Als inwoner kunt u
dan zelf inspreken over de begro-
ting en daarmee raadsleden laten
weten hoe u over de plannen van
b en w denkt! Heeft u vragen of op-
merkingen? Maak ze! De maximale
spreektijd is vijf minuten. U kunt
zich hiervoor uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering aan-
melden bij de Griffie onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt
spreken, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2011 is in te zien tij-

dens de openingstijden van de ge-
meente bij onze publieksbalie. Ook
kunt u deze raadplegen op
www.bronckhorst.nl �Bestuur en
organisatie � Beleid en rapporten.
Verder ligt de begroting ter inzage
in de bibliotheken in Vorden, Hen-
gelo (Gld) en Zelhem.

Op deze pagina's vindt u informatie
over de begrotingsplannen van b
en w. In het Contact van 26 oktober
komen de algemene beschouwin-
gen van de politieke partijen op de
plannen van het college. Op 4 no-
vember is de besluitvormende
raadsvergadering over de begro-
ting en in het Contact van 9 novem-
ber staat een verslag van de verga-
dering. Zo krijgt u een compleet
overzicht van de begrotingsbehan-
deling van uw gemeente.

Speciale commissievergadering voor
inwoners
Geef uw mening over de begroting op 21 oktober!

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te
vergelijken met ieder huishoud-
boekje: er zijn inkomsten en uitga-
ven. De inkomsten van een gezin
kunnen bijvoorbeeld bestaan uit sa-
laris, kinderbijslag en belastingte-
ruggaaf. Daar tegenover staan uit-
gaven als wonen, gas, water, licht,
eten, sport en kleding. De gemeente
kent ook een aantal inkomsten en
daarnaast heel veel zaken waar zij
geld aan uitgeeft, zoals zorg, uitke-
ringen, sportaccommodaties, afva-
linzameling en centrumplannen. Als
je minder gaat verdienen of je baan
kwijtraakt, als je ziek wordt of de
kinderen steeds meer kosten, dan
kun je minder besteden aan kleding,
hobby's of een andere auto. Ook het
huishoudboekje van de gemeente
moet kloppen: de inkomsten en uit-
gaven moeten in balans zijn. De al-
gemene uitkering van het rijk is de
grootste inkomstenbron van de ge-
meente, verder zijn er inkomsten uit
gemeentelijke belastingen, (o.a.
bouw) leges en grondexploitaties.  

Algemene uitkering bevroren 
Door de economische crisis waarin
ons land zich bevindt, heeft het rijk
besloten de algemene uitkering voor
gemeenten t/m 2011 te bevriezen
ter hoogte van het bedrag dat we in
2008 ontvingen. Baars: “Dat is on-
gunstig, want veel kosten stijgen.
Denk maar aan de kosten voor uit-
keringen (nog steeds raken meer
mensen werkloos), allerhande on-
derhoudskosten waar we mee te
maken hebben die duurder worden
en onze inwoners worden ouder
(vergrijzing) en vragen meer zorg-
voorzieningen. Verder nemen onze
inkomsten af, doordat we minder
bouwmogelijkheden kunnen bieden
en bouwgrond verkopen, wat lagere
inkomsten uit grondexploitatie en
bouwleges betekent. En de komen-
de jaren zal het rijk naar verwach-
ting nog minder uitkeren, maar waar
we dan aan toe zijn weten we pas
eind 2011. 

Om voorbereid te zijn, hebben we
besloten in deze begroting geen

nieuw beleid op te nemen, oftewel
we pakken nu geen nieuwe projec-
ten op. We stellen ook voor om en-
kele plannen waar we al geld voor
hadden gereserveerd, maar die nog
niet (verder) zijn ingezet, voorlopig
niet op te starten. Hiermee willen we
voorkomen dat we verplichtingen
aangaan voor langere tijd, terwijl we
straks misschien vinden dat deze ta-
ken niet meer door de gemeente uit-
gevoerd moeten of kunnen worden.
Ook krijgen we de begroting niet
sluitend als we deze plannen zouden
uitvoeren. Het gaat onder andere om
de geplande toplaagrenovatie van
sportvelden (onderhoud aan gras en
onderliggend zand), de inzet van een
extra sportbuurtwerker en de voort-
zetting van onze subsidie aan het
project Huiselijk geweld, waarmee
we deze vorm van geweld proberen
te verminderen en bespreekbaar te
maken. Deze maatregelen leveren
3,5 ton op. 

Verder kost de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
ons veel meer geld dan verwacht,
ruim 1,5 miljoen euro meer dan be-
groot. Heel veel mensen doen een
beroep op de voorzieningen die de

Wmo biedt (bijvoorbeeld huishoude-
lijk hulp voor wie dat niet zelf meer
kan). Voor de uitvoering van deze

wet krijgen we geld van het rijk en
heeft de raad ook extra geld be-
schikbaar gesteld. Tot op heden
hebben we het hiermee gered, ook
doordat het rijk ieder jaar met een-
malige extraatjes kwam om de
Wmo-voorzieningen zo goed moge-
lijk te kunnen verstrekken. Nu is dat
gestopt en ontstaan tekorten. Daar-
om vragen we de raad of we onze
Wmo-regels in de toekomst minder
ruim toe kunnen passen. Mensen
hebben soms eigen middelen of
kunnen misschien eigen familie of
relaties inschakelen voor hulp.”

B en w presenteren sluitende begroting voor 2011, maar voor komende
jaren zijn flinke bezuinigingen nodig
Belastingen komend jaar op zelfde niveau

Hulp in de huishouding is een Wmo-voor-

ziening

De begroting van de gemeente bedraagt in 2011 circa 62 miljoen euro. Na
het optellen en aftrekken van alle cijfers hebben b en w voor volgend jaar
een sluitende begroting weten te presenteren. “Maar”, zegt wethouder
André Baars, die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke begroting, “dit
lukte alleen als we erin aangaven dat we voor bepaalde terreinen budgeto-
verschrijdingen die we zien nu al aanpakken. We noemen in de begroting
verschillende mogelijkheden en bijbehorende bedragen. Maar of deze het
worden of dat de raad met andere voorstellen komt, dat wordt duidelijk tij-
dens de begrotingsvergadering op 4 november. En hier blijft het niet bij,
voor de jaren erna zijn flinke bezuinigingen nodig. In 2013 en 2014 zien we

op dit moment een structureel tekort van 6 miljoen eu-
ro. Over wat dit betekent gaan we later uitgebreid in
overleg met de raad, maar ook met inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties. Want dan gaan
we nog veel breder kijken. We krijgen de komende ja-
ren namelijk ook te maken met een andere bevolkings-
samenstelling. Volgens verschillende prognoses krij-
gen we de komende 25 jaar een stuk minder inwoners
en zullen onze inwoners ouder zijn. Daardoor krijgen
we naast met minder geld, ook met een andere behoef-
ten van inwoners te maken.” 

Wat gaat u betalen in 2011?
Wethouder Baars: “Voor de meeste mensen
verandert er met deze begroting, als hun
woonsituatie niet gewijzigd is, wat de kosten
van de OZB betreft, komend jaar niet veel. De
OZB-kosten voor woningen en niet-woningen
gaan gemiddeld met 1,5% omhoog. Dit is de
landelijke algemene prijsindexatie. De tarieven
voor afval en riool blijven ook nagenoeg gelijk. In december krijgt u via deze
gemeentepagina's meer informatie over de belastingtarieven voor 2011.”

Cijferoverzicht
Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2011:
Programma's Lasten Baten Saldo
• Besturen 3.364.098 652.985 2.711.113
• Wonen en werken 1.283.843 2.982.150 1.698.307
• Ontspannen 4.771.878 773.783 3.998.095
• Leren 3.592.108 74.694 3.517.414
• Zorgen 18.077.780 9.702.741 8.375.039
• Beheren 9.368.158 8.247.588 1.120.570
• Algemene dekkingsmiddelen 21.788.621 39.817.887 18.029.266

en onvoorzien
Totaal/overschot 62.246.486 62.251.828 5.342

Kerngegevens gemeente Bronckhorst 
• Aantal inwoners 37.604

- van 0 t/m 19 jaar 9.008
- van 20 t/m 64 jaar 21.241
- van 65 jaar en ouder 7.355

• Oppervlakte gemeente 28.642 ha (waarvan 287 ha binnenwater)
• Aantal ha openbaar groen 80 ha
• Lengte wegen 874,98 km
• Aantal woningen 15.947



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Architect Atelier PRO uit Den Haag
heeft een Green Good Design Award
2010 gewonnen voor het ontwerp
van ons gemeentehuis (nog steeds
het meest duurzame gemeentehuis
van Nederland). De prijs is uitgereikt
door het European Centre for Archi-
tecture Art Design, Urban Studies en
het Chicago Athenaeum. Doel van de
prijs is het benadrukken van het be-
lang van duurzaam design en het
ontwikkelen van brede publieke aan-
dacht voor bedrijven die uitstekend
hun best doen voor het milieu in de

wereld. De jury ontving enkele dui-
zenden inzendingen uit 46 verschil-

lende landen. Vanuit deze inzendin-
gen benoemde de jury 100 produc-

ten (uit de categorieën Cities/ Gover-
nment, Research/Technology, Foun-
dations, People, Product Design, Ur-
ban Planning/ Landscape Architec-
ture, Architecture) tot 'outstanding
examples of Green Design'. Zij kre-
gen de Award. In april 2011 organi-
seert het European Centre en het
Chicago Athenaeum een speciale
milieuconferentie in Hamburg. De
bekroonde projecten van de Green
Good Design Award, waaronder ons
gemeentehuis, worden dan tentoon-
gesteld.

Duurzame ontwerp van ons gemeentehuis wint
internationale Green Good Design Award 2010

Samen met de gemeente Doesburg
organiseren we twee informatie-
avonden over de mogelijkheden voor
herstel en aanleg van landschap in
het landelijk gebied in het westen
van Bronckhorst en in Doesburg
(Noord Oost). Ook de landschappelij-
ke inpassing van dorpsranden komt
aan de orde. De avonden vinden
plaats op 18 oktober in het Dorps-
huis in Voor-Drempt en op 21 okto-
ber bij Kraantje Lek in Olburgen. Ie-
dereen die hierover meer wil weten
en mogelijk al concrete ideeën of
plannen heeft voor verfraaiing van
het landschap, is van harte welkom. 

Van plan naar uitvoering
Onze gemeente werkt op basis van
het zogeheten Landschapsontwik-
kelingsplan. Hierin staan de doelen
beschreven van de gemeente voor
het landschap. Ook andere partijen
zoals de provincie Gelderland en ge-
meente Doesburg willen aanpassin-
gen in het landschap realiseren. Wat
deze aanpassingen kunnen zijn is
uitgewerkt in een beeldenboek

Beeldenboek
In dat beeldenboek wordt per land-
schapstype aangegeven uit welke
elementen deze zou moeten bestaan
en welke verdwenen, karakteristieke
elementen in het landschap terug
moeten komen. Het gaat dan bij-
voorbeeld om poelen, knotwilgen en
hoogstamboomgaarden. Maar ook

om lijnelementen zoals meidoorn-
heggen en elzensingels.

Initiatieven van inwoners of dorps-
belangenorganisaties zijn welkom!
Beide gemeenten hebben subsidie
beschikbaar voor particulieren die op
hun grond een bijdrage willen leve-
ren aan de verfraaiing van het land-
schap. Ook voor de uitvoering van
plannen voor de overgang van dorp
naar landschap, de zogenaamde in-
passing van dorpsranden, is er geld.

Bewoners van Voor- en Achter
Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, El-
drik, Hummelo en Doesburg Noord-
Oost zijn welkom op 18 oktober voor
een bijeenkomst in het dorphuis van
Voor-Drempt. Bewoners van Olbur-
gen, Rha, Steenderen en Bronkhorst
zien we graag op 21 oktober in
Kraantje Lek in Olburgen. De avon-
den beginnen om 20.00 uur en vanaf
19.45 uur staat de koffie klaar. Heeft
u vragen over deze bijeenkomsten,
dan kunt u contact opnemen met
mevrouw W. Kempers, bij voorkeur
via e-mail: w.kempers@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Informatiebijeenkomst
'Kansen voor het landschap'
Subsidie beschikbaar om samen het land-
schap mooier maken

Op deze gemeentepagina's vindt u
dit najaar om de week een artikel
over mantelzorg in Bronckhorst.
Samen met verschillende organi-
saties zet de gemeente zich in om
mantelzorgers te ondersteunen bij
de zorg die zij verlenen aan fami-
lieleden of vrienden. Zorg, die voor
deze mensen zo enorm belangrijk
is. De organisaties laten u in de ar-
tikelen graag zien waar zij u als
mantelzorger in bij kunnen staan. 

Samen zorgen is leuker
Veel mensen in Bronckhorst zor-
gen al jaren voor een partner, kind
of ouder. Zo ook de heer Vreeman
uit Vorden, die al lange tijd voor zijn
vrouw zorgt. Het bieden van de zorg
is vaak voor beiden prettig, maar
soms ook zwaar. Het is daarom fijn
dat de heer Vreeman er regelmatig
even tussen uit kan door te gaan
bridgen of naar de mantelzorgsa-
lon in Hengelo. 

De heer Vreeman heeft deelgeno-
men aan een project van de ge-
meente over de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. Het doel was
om te kijken op welke wijze men-
sen de zorg zo lang mogelijk vol-
houden. De heer Vreeman heeft
met de hulp van buren en Sensire
dit goed in praktijk gebracht en kan
daardoor weer wekelijks naar de

bridgeclub. Ook gaat de heer Vree-
man maandelijks naar de mantel-
zorgsalon in zaal Langelaar in
Hengelo. Naast dat het fijn is om je
eigen verhaal te kunnen vertellen,
is het goed om tips uit te wisselen
en daarvoor is de mantelzorg-
salon! 

Heeft u vragen over (het bieden
van) mantelzorg? Neemt u dan
eens contact op met de gemeente,
via tel. (0575) 75 02 50. De heer
Vreeman: “Voor de medewerkers
van de gemeente is het belangrijk
om te weten wat er speelt bij ie-
mand, zodat ze samen met u kun-
nen bekijken hoe u de zorg vol kunt
houden. Door mijn gesprek met de
gemeente vind ik het nu ook ge-
makkelijker om even contact met
hen op te nemen als ik een vraag
heb. Ze kennen mijn situatie.”

Mantelzorg in Bronckhorst

De monumentencommissie verga-
dert op 20 oktober a.s. om 09.00 uur
in het gemeentehuis. De vergade-
ring is openbaar en u bent van harte

welkom om deze bij te wonen. De
agenda voor de vergadering vindt u
op www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

De speeltoestellen in onze gemeen-
te worden ieder jaar gekeurd door
een onafhankelijke organisatie. Ook
doen medewerkers van de gemeen-
te regelmatig inspecties en voeren
kleine reparaties uit. We registreren
al deze gegevens. Als toestellen af-
geschreven zijn, vervangen we ze.
Daarnaast verwijderen we toestel-
len als deze niet meer gebruikt
worden. Op de volgende locaties zijn
wij van plan de volgende toestellen
te verwijderen:

• Sarinkkamp, Hengelo (Gld)
speelhuis Chameleon (wordt ver-
vangen door glijbaan)

• Addinkhof, Vorden       
schommel, fietsdraai en veerwip

• Prunushof, Velswijk     
schommel, veerelement, duikel-
rek

Wilt u een reageren op bovenstaan-
de wijzigingen, dan kunt u contact
met ons opnemen via tel. (0575)
75 02 50.

Verwijderen speeltoestellen

Een mantelzorgsalonbijeenkomst



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Wie een rolstoel nodig heeft, maar
er niet iedere dag van afhankelijk is,
kan met de rolstoelpool één dag
lang gratis gebruik maken van een
rolstoel. Een uitkomst voor bijvoor-
beeld mensen die een rolstoel nodig
hebben om een dagje uit te gaan. Zij
kunnen nu voor 24 uur een rolstoel
aanvragen bij de receptie van woon-
zorgcentrum De Bleijke in Hengelo.
Een rolstoelpool is een gemeen-
schappelijk depot, van waaruit een
rolstoel voor tijdelijk gebruik snel
beschikbaar is. De rolstoelpool vult
het gat voor mensen die niet langdu-
rig of permanent gebruik maken van
een rolstoel, maar voor sommige

activiteiten wel afhankelijk zijn van
een rolstoel. Dankzij deze pool kun-
nen deze mensen weer meedoen
aan allerlei activiteiten.

Geen eigen bijdrage
De pool werkt eenvoudig. Rolstoelen
zijn op te halen bij woonzorgcen-
trum De Bleijke, Beukenlaan 1 in
Hengelo. U reserveert telefonisch
een rolstoel via tel. (0575) 49 82 00.
Bij het ophalen worden naam en
adres genoteerd. Daarna mag u
de rolstoel één dag gebruiken.
Voor gebruik wordt geen eigen
bijdrage gerekend.

Voor iedereen
De pool bij De Bleijke is bedoeld voor
iedere inwoner in Hengelo e.o. die
incidenteel gebruik wil maken van
een rolstoel. Het is dus niet alleen
een aanbod voor bewoners van de
woonzorgcentra.
Het is onze bedoeling om in samen-
werking met zorgaanbieders bij
meer zorgcentra in Bronckhorst rol-
stoelpools te realiseren.

Af en toe een rolstoel nodig? 
Eerste rolstoelpool in Hengelo In Halle werkt de provincie op dit

moment aan het vernieuwen van het
wegdek, waarbij de Dorpsstraat be-
perkt bereikbaar is. In verband met
asfalteringswerkzaamheden wordt
de Dorpsstraat in de herfstvakantie,
van 18 t/m 22 oktober a.s., geheel
afgesloten

Afsluiting en eenrichtingsverkeer
Om sluipverkeer over de zandwegen
te voorkomen, sluiten we in deze pe-
riode ook de volgende wegen af:
• de Pluimersdijk, tussen de Halle-

Nijmanweg en de Molenweg
• de Lankerseweg, tussen de Halle-

Nijmanweg en de Molenweg
• de Nijmansedijk, tussen de Halle-

Nijmanweg en de Molenweg

In verband met de veiligheid geldt
eenrichtingsverkeer op de Westen-
dorpseweg, tussen de Meindertweg
en de Molenweg (inrijden is toege-
staan vanaf de Halseweg in Doetin-
chem, richting Molenweg) en op de
Lankerdijk in Varsseveld, tussen de
Westerlijke Noorderbroek en de Mo-

lenweg (inrijden is toegestaan vanaf
de Zelhemseweg in Varsseveld,
richting de Molenweg). 

Omleidingsroute
De omleidingsroute is vanaf Zelhem
en Varsseveld met borden aangege-
ven. Helaas kunnen wij de periode
van afsluiting niet helemaal exact
aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de
werkzaamheden kunnen vertragen
of versnellen. Bijvoorbeeld weer-
somstandigheden.

Wegwerkzaamheden Dorpsstraat Halle

Op verschillende plaatsen in de ge-
meente wordt op dit moment ge-
werkt aan milieuparkjes en contai-
ners voor het scheiden van afval.
Onder andere:

• Nieuw milieuparkje in Hengelo
(Gld)

In Hengelo komt een nieuw milieu-
parkje bij sporthal De Kamp aan Het
Karspel/Sarinkkamp. De gemeente
heeft hiervoor opdracht gegeven aan
Berkel Milieu. Er komen onder-
grondse containers voor glas (wit,
groen en bruin), kunststof verpak-
kingen, oud papier, textiel en zuivel-
en sappakken. U kunt naar verwach-
ting vanaf 25 oktober a.s. terecht bij
het nieuwe milieuparkje. Het nieuwe
parkje is een aanvulling op het druk-
bezochte parkje aan de Kastanje-
straat/Spalstraat in Hengelo.

Glascontainers weg
Deze week worden de glascontai-
ners op het parkeerterrein van de
supermarkt aan de Zuivelweg/Spal-
straat in Hengelo weggehaald. Dit
gebeurt op verzoek van de super-
markt, die eigenaar is van het ter-
rein. U kunt met uw glas terecht bij
de milieuparkjes aan de Kastanje-
straat/Spalstraat en (over twee we-
ken) bij sporthal De Kamp in Hengelo.

• Tijdelijk milieuparkje in
Steenderen

In verband met de reconstructie van
de Harmen Addinkstraat in Steende-
ren is het milieuparkje in deze straat
komende maanden niet toeganke-
lijk. Daarom is er een vervangend
milieuparkje op het parkeerterrein
bij sporthal Het Hooge Wessel aan
de Prins Bernhardlaan. U kunt hier

vanaf 15 oktober a.s. terecht voor
het gescheiden inleveren van glas
(wit, groen en bruin), kunststof ver-
pakkingen, oud papier, textiel en
zuivel- en sappakken. Het tijdelijke
milieuparkje blijft in gebruik tot de
werkzaamheden aan de Harmen
Addinkstraat afgerond zijn.

Heeft u vragen over de inzameling
van uw huishoudelijk afval? Bel dan
de Afval-Informatie-Lijn van Berkel
Milieu, tel. (0575) 54 56 46 of kijk op
www.berkelmilieu.nl en www.afval-
vrij.nl.

Nieuwe en tijdelijke voorzieningen voor
afvalscheiding
Werkzaamheden aan milieuparkjes

Er staan veel prachtige en bijzonde-
re kunstwerken in onze openbare
ruimte, op straat, bij een gebouw of
op een plein. Soms ervaart u kunst-
werken bewust. Andere kunstwer-
ken vallen door hun vanzelfspre-
kendheid minder op. Heeft u zich
ook wel eens afgevraagd wat de
achtergrond is van een bepaald
kunstwerk in onze gemeente? Op
www.bronckhorst.nl vindt u sinds
deze week veel informatie over de
kunstwerken in Bronckhorst. Bij-
voorbeeld hoe lang het kunstwerk
er al staat, door wie en met welk
materiaal het gemaakt is etc. Daar-
naast kunt u kunstwerken zoeken

op basis van de naam van de kun-
stenaar, de naam van het kunst-
werk en op kern en straatnaam. Wij
hebben over de kunstwerken zoveel
mogelijk gegevens verzameld. Het
kan zijn dat u nog extra informatie
over een kunstwerk heeft. Wij horen
dit dan heel graag. Bij elk kunst-
werk op de site kunt u via een een-
voudig in te vullen digitaal formulier
informatie aan ons sturen. Neem
snel een kijkje op www.bronck-
horst.nl en klik door naar Over
Bronckhorst � Snel naar � Kunst-
werken in Bronckhorst.
We wensen u veel kijkplezier!

Kunst in onze openbare ruimte

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), hoek Raadhuisstraat/Schoolstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk

t.b.v. UPC Nederland, 2 december 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Laag-Keppel, intocht sinterklaas, afsluiten Dorpsstraat en Wehlsedijk, 20 november 2010 van

14.00 tot 16.00 uur, sinterklaascomité DDHK
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. 

UPC Nederland, 4 december 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Wichmond, sportcomplex De Lankhorst, verloting, 30 oktober 2010, muziekvereniging Jubal
• Zelhem, hoek Zonnebloemstraat/Korenbloemstraat, plaatsen van een container t.b.v. renovatie-

werkzaamheden, 4 oktober t/m 31 december 2010, bouwbedrijf Oolthuis 
• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC Nederland, 

3 december 2010 van 11.00 tot 21.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Zelhem, Kruisbergseweg 17, plaatsen van een permanent reclameobject, makelaardij het Accent

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 gemeente.

Bouwvergunningen 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, bouwen ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, plaatsen twee luchtwassers
• Hengelo (Gld), Krommedijk 6, bouwen veldloods/opslagloods
• Vorden, Geurkenweg 1, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Wientjesvoortseweg ong. bouwen recreatie-/appartementengebouw
• Vorden, Wientjesvoortseweg ong. bouwen zes woningen
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 88, vergroten woning
• Zelhem, Klaverdijk 1, bouwen woning
• Zelhem, Michelstraat 11, bouwen garage/tuinhuis

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 64, kappen kastanjeboom
• Halle, Dwarsdijk 10, kappen eikenboom
• Halle, Heurneweg 2, slopen dakplaten schuur
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35, slopen schuur
• Vorden, Kerkstraat 3, gedeeltelijk slopen horecagelegenheid
• Vorden, op de begraafplaats, kappen eikenboom
• Vorden, Verzetsplein, kappen rode beuk
• Zelhem, Hengeloseweg 39, bouwen tuinhuisje

Aanvragen

• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 2, kappen notenboom
• Zelhem, Kruisbergseweg 5, veranderen gevels woning

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 oktober 2010:
• Toldijk, Wolfsstraat 5, slachtvisite, 13 november 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, vleesboerderij

Garritsen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 5 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 50, veranderen garagedeuren
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 38, bouwen hooiberg

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 oktober 2010:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 17D, plaatsen balkon
Verzonden op 7 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 2, vergroten ligboxenstal
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 15A, vernieuwen schuur
• Vorden, Wildenborchseweg 20, renovatie diverse bouwkundige objecten 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 7 oktober 2010:
• Zelhem, Halseweg 29D, bouwen tribune en uitbreiden kleedruimten

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Wichmond, tijdens het muziekevenement van muziekvereniging Jubal, is van 30 oktober 17.00 uur

t/m 31 oktober 2010 02.00 uur de Lankhorsterstraat, tussen de Dorpsstraat en de Polweg, 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar  
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten 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). In
het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt
daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffie-
recht verschuldigd. 

Verleende vergunningen



Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen; Hoogstraat 8 Toldijk'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen; Hoogstraat 8 Toldijk' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 14 oktober t/m 24 november 2010 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van het perceel van niet-agrarisch
bedrijf (slagerij) in niet-agrarisch bedrijf (klokkenrestauratiebedrijf).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00937-ON01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00937-/NL.IMRO.1876.BP00937-ON01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis 

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Inspraak bestemmingsplan 'Dorado Beach, Olburgen'
Het voorontwerpbestemmingsplan Dorado Beach en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 14 oktober t/m 24 november 2010 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking
op herstructurering en uitbreiding van het bestaande recreatiepark Dorado Beach aan de
Pipeluurseweg 8 in Olburgen. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00891-VO01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00891-/NL.IMRO.1876.BP00891-VO01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen 
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Informatieavond
Op 1 november 2010 wordt een informatieavond gehouden. Tijdens deze avond lichten wij het
voorontwerpbestemmingsplan toe. De informatieavond is bij Kraantje Lek, Olburgseweg 7 in
Olburgen en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Inspraakreactie indienen?
Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij b en w. 

Vastgesteld bestemmingsplan 'Baak, Zutphen-Emmerikseweg 131'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 september 2010 het bestemmingsplan 'Baak,
Zutphen-Emmerikseweg 131' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 14 oktober t/m 
24 november 2010 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de vervanging van de
voormalige slagerij/slachterij met bedrijfswoning op het perceel Zutphen-Emmerikseweg 131 
in Baak door vier twee-onder-een-kapwoningen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00876-VG01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00876-/NL.IMRO.1876.BP00876-VG01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vast-
stellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
AE 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voor-
ziening 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.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Abbinkdijk 1, vernieuwen twee schuren, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'

• Zelhem, Aaltenseweg 9, vergroten werktuigenberging, ontheffing in verband met het over-

Bestemmingsplannen

schrijden van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening 2-1988, incl. het wijzigingsplan Aaltenseweg 9 Zelhem'

De bouwplannen liggen van 14 oktober t/m 24 november 2010 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de plan-
nen naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen. 

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
Verzonden op 23 september 2010:
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, voor het toestaan van cateringactiviteiten, geldend bestem-

mingsplan 'Hengelo dorp 1995'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 oktober 2010 t/m 24 no-
vember tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het
besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendge-
maakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 oktober 2010:
• Vorden, Overweg 14, voor het gebruiken van de (voormalige) dienstwoning als burgerwoning,

geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 oktober t/m 24 novem-
ber 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het
besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift inge-
diend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend, met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 5 oktober 2010:
• Vorden, Reeoordweg 2, vergroten fietsenhok

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Wilhelminalaan 13, bouwen garage/berging

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen. Een beroepschrift dient het volgende te
bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een
kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten
verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, in verband met asfaltwerkzaamheden sluiten wij op 19 oktober 2010 de Hummeloseweg
in de bebouwde kom af 

• Steenderen, in verband met herinrichting van de Harmen Addinkstraat, sluiten wij van 
11 oktober t/m 19 november 2010, het gedeelte van deze straat tussen de Bronkhorsterweg 
en de H.W. Raschstraat af

Helaas kunnen wij de afsluitingsperioden niet exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen
zijn die de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 13 oktober t/m 25 november 2010 tijdens de
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Nijmansedijk 12A, voor het in werking hebben van een autobedrijf waarop het besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bo-
vengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Rectificatie bekendmaking Legesverordening 2010
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De
omgevingsvergunning vervangt 25 vergunningen. Met de introductie van de omgevingsvergunning
heeft de raad op 23 september 2010 vier verordeningen (Algemene plaatselijke verordening, de
Bouw- Erfgoed- en Legesverordening) aangepast. Echter in de bekendmaking van deze verorde-
ningen op de gemeentepagina's van 28 september jl. ontbrak bij de Legesverordening de inwer-
kingtredingsbepaling. De aangepaste legesverordening treedt in werking met ingang van 13 okto-
ber 2010. U kunt de verordening tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het gemeente-
huis. Hier is deze tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt de verordening ook downloaden
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Digitaal loket � Regelgeving.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 16 oktober

in het café

Super
Sleazy

Erv. Allround KLUSSENMAN
heeft tijd, € 25,- p.u. ex.

Tel. 06-51980809 of kijk op
http://link.marktplaats.nl

/220694968

Maaien, zagen, knippen, 
trimmen, snoeien, snijden, 

blazen, slijpen, verticuteren...

GE 150

€ 399 GE 250 (S)

€ 499
GE 355

ACTIEPRIJS

€ 649
€ 679

De elektrische hakselaars van
VIKING gaan voor u door dik en dun. 
Met hun krachtige elektromotor 
toveren ze snoeiafval en takken tot 
35 mm dik moeiteloos om tot de 
perfecte compostbasis. Bovendien
zijn ze ergonomisch en voldoen ze
aan de strengste veiligheidsnormen.

KRACHTIGE
HAKSELAARS

Alle acties zijn geldig tot einde december 2010.

+ GRATIS 
VIKING
HAND-

SCHOENEN

MS 170 D

ACTIEPRIJS

€ 199
€ 239

TORNADO TE KOOP

BGE 71

ACTIEPRIJS

€ 99
€ 110

SHE 81

ACTIEPRIJS

€ 169
€ 186

BR 380

ACTIEPRIJS

€ 499
€ 569

SH 56-D

ACTIEPRIJS

€ 309
€ 339

ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

Met snelheden tot 90 meter per seconde krijgen de bladblazers 
en zuighakselaars van STIHL elk oppervlak schoon. U wilt het stil 
houden? Dan neemt u een elektrisch model. Als u graag iets meer 
power in handen hebt, opteert u voor een benzinemodel. Welke 
keuze u ook maakt, elke STIHL is een werkpaard dat van een 
stevig stukje actie houdt. En van een groen blaadje naturlijk.

De elktrische hakselaars van 
VIKING gaan voor u door dik en 
dun. Met hun krachtige elektro-
motor toveren ze snoeiafval en 
takken tot 35 mm dik moeiteloos 
om tot de perfecte compostba-
sis. Bovendien zijn ze ergono-
misch en voldoen ze aan de 
strengste veiligheidsnormen.

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf

bos- tuin en parkmachines

U vindt ze natuurlijk bij:

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB Brummen. Telefoon 0575 56 14 98

www.kleinhesselinkmakelaars.nl

Geheel vernieuwde website!

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST
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De jongeren zijn het afgelopen jaar na
regionale en nationale voorrondes na-
tionaal kampioen in hun vak. In Lissa-
bon strijden 450 kandidaten uit 27
landen in 51 vakken. Voor Nederland
komen 38 jongeren uit in ruim 30 vak-
ken, waaronder schoenmakers, Cisco
specialisten, webdesigners, tuinont-
werpers, timmermannen, metselaars
en hotelreceptionisten. Van 14 tot en
met 16 oktober vindt een teambuil-
ding bijeenkomst plaats waar het
team grondig wordt voorbereid op
deelname aan EuroSkills. Dinsdag 5
oktober is het team officieel voorge-
steldtijdens een evenement in het ka-
der van de 6-Daagse Beroepsonderwijs
op het Plein in Den Haag. Skills Ne-
therlands, initiatiefnemer van onder
andere het beroepenevenement Skills
Masters, is coördinator van de Neder-
landse deelname aan EuroSkills. Euro-
Skills vindt elke twee jaar plaats (even
jaren). De eerste editie van dit evene-
ment was in Rotterdam in 2008. In de
oneven jaren wordt WorldSkills geor-
ganiseerd; deze internationale wed-
strijden worden al sinds 1950 georga-
niseerd en in de komende editie(Lon-
don 2011) worden ruim 1000 jonge
vakmensen verwacht uit ruim 52 lan-
den. Skills Masters is een toernooi voor
MBO studenten die aan de hand van
realistische praktijkopdrachten moe-
ten laten zien dat ze niet alleen hun

toekomstige vak tot in de puntjes be-
heersen, maar ook goed kunnen sa-
menwerken en omgaan met onver-
wachte uitdagingen. Joost Bouwmees-
ter bouwde tijdens de driedaagse wed-
strijd in maart een netwerk waarmee
computers zowel met elkaar konden
communiceren maar ook het internet
op konden. 

REIKHALZEND 
De Veldhoeker is ICT student aan het
Graafschap College in Doetinchem. In
maart moest Joost Bouwmeester tij-
dens de wedstrijden in Rotterdam vele
ICT problemen oplossen die zich kun-
nen voordoen in het dagelijks bedrijfs-
leven. Daarnaast moest hij ervoor zor-
gen dat de computers in zijn team uit-
eindelijk verbonden werden met het
internet. Verder moest Joost de nodige
documentatie verzorgen. Er werd be-
oordeeld op zowel teamwork, professi-
onaliteit en kennis. Maar ook omdat
het vanaf nu een internationale bezig-
heid wordt, werd ook bekeken of Joost
het Engels goed beheerste. Joost kijkt
reikhalzend uit naar de EuroSkills
eind dit jaar in Portugal. ,,Het is een
hele eer om daaraan deel te mogen ne-
men. Wellicht ga ik volgend jaar dan
ook nog naar WorldSkills. Die vinden
in London plaats. Dat is mijn ultieme
droom. Dat is nog eens wat anders
dan buurtschap Veldhoek.”

Veldhoeker in december naar Portugal

Joost Bouwmeester op weg naar
EK beroepen

Veldhoek - Joost Bouwmeester (22) uit Veldhoek vertrekt op 7 december
naar Portugal om voor ons land uit te komen tijdens EuroSkills 2010. De
Veldhoeker is nationaal kampioen in het vak Cisco Specialist en neemt
het van 9 tot en met 12 december op tegen vakgenoten uit andere Europe-
se landen. Joost is een van de 38 kandidaten in Team Nederland.

Veldhoeker Joost Bouwmeester is ICT student aan het Graafschap College in Doetinchem.

Dat zij tegen deze druk goed bestand
waren kwam goed tot uiting in hun
keuze van het programma en natuur-
lijk in de grandioze uitvoering ervan.
Voorzitter Henk ter Horst opende het
nieuwe seizoen van het muziekpro-
gramma Reurlseríe. Hij heette het pu-
bliek en de sponsoren van harte wel-

kom. Voor de pauze werden werken
van componisten gespeeld, die zich
hadden laten inspireren door zigeu-
nermuziek. Waaronder Chanson Rus-
se van Igor Stravinsky en Roemeense
Dansen van Bela Bartok. Blichta Hoop-
man, de vrouwelijke primas en telg
uit de vermaarde Sinti familie Miran-

do, lichtte de nummers toe met aan-
vullende informatie over de compo-
nisten. Dani Luca, de cimbalist en
zoon van de bekende Roemeense zi-
geuner familie Luca, verraste het pu-
bliek door ook een nummer te spelen
op de piano. Dat hij eveneens aan het
conservatorium is afgestudeerd (met
een 9) voor piano is bij de meeste men-
sen niet zo bekend. Noa Eyl, viool,
bracht een vrolijke noot in door sa-
men met pianist Anatoli Kotchebine
op de piano te spelen. Noa heeft jaren
de groep jonge violisten rondom Koos-
je Wijzenbeek aangevoerd en hij ge-
niet overduidelijk van de muziek die
hij met dit ensemble speelt. Na de
pauze werden echte zigeuner melo-
dieën gebracht. De liefhebbers van de-
ze muziek kwamen daarmee volledig
aan hun trekken. Het oorverdovende
applaus verleidde de jonge musici nog
tot de toegift "Latcho drom", dat goede
reis betekent. 

In de pauze en na afloop vertelden Da-
ni en Noa enthousiast over de ideeën
die zij voor de toekomst aan het uit-
broeden zijn. Voor de KunstKring en
haar publiek zijn dat goede berichten.
We zien Blichta en haar mannen dus
zeker weer terug in Ruurlo. Blijf op de
hoogte via www.kunstkringruurlo.nl 

Op 7 november speelt fado ensemble
Quatro Ventos in het Kulturhus te
Ruurlo.

Optreden Sintiromarus 
voldoet aan verwachtingen

Ruurlo -Zaterdagavond 2 oktober trad Sintiromarus voor de tweede keer
op in het Kulturhus. Na de eerste succesvolle optreden in 2009 werd het zi-
geuner ensemble gebombardeerd tot huisorkest van de KunstKringRuur-
lo. Daarmee kwam er een grote druk op de nog zeer jonge musici.

De schoonheid van de 16 hectare gro-
te tuinen en het 31 hectare land-
schapspark bereikt in de herfst haar
voltooiing. Het najaar is het seizoen
van zaadpluizen, kweeperen en mis-
pels, van hemelsleutels en herfstasters
in de borders en van de heldergele
herfstkleuren van de tulpenboom.
Moerascipressen en manshoge ko-
ningsvarens verkleuren naar geel en
oranjebruin in de 'Wilde tuin'. In de
formele buxusparterre bloeien de laat-
ste rozen. Tijdens de wandeling langs
molenbeek en visvijvers, door boom-

gaard en loofgang, langs klaterende
fonteinen en zwijgende beelden er-
vaart 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.

Op de open dag worden lichte maaltij-
den geserveerd en planten verkocht.
Honden worden niet toegelaten. 

Voor meer inlichtingen of een af-
spraak voor een rondleiding (evt. met
lunch of thee) in geval bezoekers met
een groep willen komen: 
Tel: 0573 451409 Fax: 0575 556240 
wiersse@xs4all.nl www.dewiersse.nl

Herfstopening tuinen de
Wiersse
Vorden - Zondag 24 oktober zijn de
tuinen van de Wiersse weer ge-
opend.

Afgelopen weekend werd er een wed-
strijd in Brummen verreden. Karin
Groot Jebbink reed hier met haar

paard Viola B. In de klasse M1 behaal-
de zij een 3de prijs met 186 punten. In
de klasse M2 reed Anita Berenpas met
haar paard Walencia. Ze behaalde een
4de prijs met 184 punten.

L.R. de Graafschap

Vorden - Het indoorseizoen is weer
van start gegaan.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

Vorige week hebben
we aandacht be-
steed aan het ont-
staan van de grind-
weg Zutphen-Em-
merik en dat deze
aanleg niet het be-
oogde succes bracht
voor de initiatiefnemers. We schreven al eerder, dat Koning
Willem I de grote animator van infrastructurele maatrege-
len was na de Franse periode. Deze Willem Frederik van
Oranje-Nassau was van 1815 tot 1840 de eerste koning der
Nederlanden. Vanaf 1815 zijn op zijn persoonlijk initiatief
tal van grote projecten gestart en de grindweg Zutphen-Em-
merik was daar een van. Op 7 oktober 1840 deed Willem I
afstand van de troon en misschien is dat een van de rede-
nen, dat er daarna stagnatie en achterstallig onderhoud op-
trad. Door de afscheiding van België moest de grondwet
aangepast worden en deze gelegenheid werd ook benut om
veranderingen van politieke aard door te voeren. Hoewel de
grondwetsherziening van 1840 de bevoegdheden van de ko-
ning nauwelijks inperkten, betekende het wel het einde
van zijn persoonlijke manier van regeren middels konink-
lijk besluiten. Op 7 oktober 1840 deed Willem I afstand van
de troon en misschien is dat een van de redenen, dat daar-
na stagnatie en achterstallig onderhoud optrad. De afbeel-
dingen van deze week zijn twee krantenknipsels. De eerste
is een advertentie van de Algemene Postwagen-Onderne-
ming Van Gend en Loos in de Provinciale Overijsselsche
Courant van vrijdag 9 juli 1849 waarin aangekondigd wordt
dan reizigers binnen 4 uur van Zutphen naar Emmerik ver-
voerd worden. De tweede advertentie is een aanbesteding
van het onderhoud van de grindweg in het jaar 1851 in de
Arnhemsche Courant van 15 december 1850. De toestand
van de weg werd door gebrekkig onderhoud echter steeds

slechter. In 1899 stemden de gemeenten erin toe het beheer
van de weg over te nemen van de Commissie, op voorwaar-
de dat eerst het achterstallig onderhoud op kosten van Rijk
en Provincie zou worden uitgevoerd. Dit werd gedaan,
waarna de gemeenten de weg in 1905 overnamen. Tot om-
streeks 1930 is de grindweg Zutphen-Emmerik letterlijk
een grindweg geweest. Pas daarna werd het wegdek verste-
vigd door er teer op te spuiten. Alleen de voornaamste we-
gen en pleinen in de dorpskernen werden tegen het einde
van de negentiende eeuw met klinkers bestraat. Het grind

dat buiten de bebouwde kom werd gebruikt, heeft eigenlijk
nooit voldaan, want er ontstonden te gemakkelijk karren-
sporen in. Daarom legden de wegwerkers blokken hout op
de wegen, waartussen de voerlieden moesten zigzaggen.
Door die houtblokken regelmatig te verleggen, verlegden
ook de karrensporen zich, en zo bleef het grind min of
meer gelijkmatig verdeeld liggen. Bron: o.a. Wikipedia.
Wilt u reageren op deze rubriek of wilt u een oude foto of
een verhaal uit de gemeente Bronckhorst beschikbaar stel-
len? Stuur of mail uw reactie dan naar Fred Wolsink, Wis-
selt 75, 7021 EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (146)

Zij geven op zaterdagavond 16 oktober
een concert in de Hengelose Willibror-
duskerk. Beide koren staan onder lei-
ding van dirigent Bert Nijhof. Op het
programma staan bekende en minder

bekende liederen van modern tot klas-
siek. 
Als solisten treden op Annet Lammers
Harry Dolleman.

Concert Willibrorduskerk
Hengelo - De werkgroep Willibrord
Cultureel start het nieuwe seizoen
met een concert van de IJsselzan-
gers uit Zutphen en het Hengelo's
Gemengd Koor.
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Het Steenders Palet bestaat uit vijf
kunstschilders: Diny Boogman, Marie-
ke Grijpma, Ali Klompenhouwer, Tine-
ke Roorda en Walter Stellaart. Eén
maal per week komen zij samen om te
schilderen. Hun atelier bevindt zich

aan de Spaensweertweg 2 te Steende-
ren. Hun kleurrijk palet bestaat uit
meerdere technieken. Zij exposeren
olie- en acrylverfschilderijen, maar
ook pastels en aquarellen. Hun werk is
expressief en figuratief. Het biedt veel

kijkplezier aan eenieder die de Kapel
komt bezoeken tijdens de expositieda-
gen. Het ‘Steenders Palet’, één van hen
is aanwezig om informatie te verstrek-
ken, hoopt velen te mogen begroeten. 

Op hun website www.SteendersPalet
.nl kunnen belangstellenden vooraf
genieten van hun werk. Informatie is
te verkrijgen bij: 
Walter Stellaart, tel. (0575) 842575 of
Tineke Roorda, tel. (0575) 451726.

Toegift van ‘Steenders Palet’

Bronkhorst - Van 16 tot en met 22 oktober aanstaande exposeren de vijf
schilders van het ‘Steenders Palet’ met een toegift in de Kapel van Bronk-
horst. De zomerexpositie geeft hen aanleiding om nogmaals te expose-
ren. Velen die niet in de gelegenheid zijn geweest tijdens de vakantieperi-
ode, zijn nu van harte welkom bij deze toegift.

Walter Stellaart, Ali Klompenhouwer, Diny Boogman, Marieke Grijpma en Tineke Roorda vormen het ‘Steenders Palet’.

De eerste 10 minuten begon Quintus
wat onwennig aan de wedstrijd. Swift
nam dan ook snel een voorsprong van
twee doelpunten. Na 10 minuten gooi-
den de mannen uit Hengelo de
schroom van zich af. De verdediging,
maar vooral in de aanval ging het lo-
pen, waardoor het bij rust 9-8 was, in
het voordeel van de thuisploeg. Na een
korte speech van de nieuwe
trainer/coach Karl Elings, begonnen
de heren aan de tweede helft. Vanaf
het fluitsignaal ging het op en neer.
Aan beide kanten werd veelvuldig het
net gevonden. Maar naarmate de wed-
strijd vorderde bleek dat Quintus het
heft in handen nam. Met nog 10 mi-
nuten te spelen had men een voor-
sprong van 3 doelpunten. Vanuit een
gesloten dekking bleef het verschil ge-
lijk. De laatste minuten kwam de over-
winning niet meer in gevaar en bleven
de punten in Hengelo. 

Een verdiende overwinning voor de
heren van Quintus. Volgende week
speelt het eerste herenteam in Ede te-
gen Reehorst. Er staat dus weer een
pittige uitwedstrijd voor de boeg. 

VALSE START HEREN 2 QUINTUS 
Het tweede team van Quintus kende
een valse start van de competitie. De
uitwedstrijd tegen Erix 1 in Lichten-
voorde ging, na een 19-9 ruststand
met maar liefst 36-19 verloren. Zonder
coach en zonder keeper liep Quintus
vanaf het eerste fluitsignaal achter de
feiten aan. Voor het eerst in vele jaren
heeft Quintus weer een tweede heren-
team. Doorgestroomde A-junioren en
enkele routiniers beginnen dit sei-
zoen in de derde klasse. Door het mis-
sen van een doelman werd het een on-
mogelijke opgave tegen het goed inge-
speelde team van Erix. Voor rust verde-
digde Sybren Knoef het doel van Quin-
tus. Knoef stopte nog wel een straf-
worp. In de tweede helt verdedigde Sö-
ren Bosman het doel. Aanvallend pres-
teerden cirkelloper Jorrit Knoef en op-
bouwer Stan Lassche prima. Gezamen-
lijk verzorgden ze bijna de gehele pro-
ductie van Quintus. 

De jongens B van Quintus boekten de
2e overwinning van het seizoen. Dit-
maal werd AAC1899 met duidelijke
cijfers aan de kant gezet, 22-2. 
Ook de C-jeugd van Quintus startte dit
weekend met de competitie. Tegen
Groessen werd met 6-4 gewonnen.

Nieuws van handbalvereniging Quintus

Uitstekende seizoensstart Heren 1 Quintus
Hengelo - Nadat vorige week in Die-
ren een ruime overwinning werd
geboekt op Erica 76 (20-10), moest
het heren 1 team van SV Quintus
op 10 oktober aantreden tegen
Swift uit Arnhem. Dit team is één
van de titelkandidaten in de 2e
klasse en dus een geduchte tegen-
stander, aangezien vorig seizoen
nog twee keer vrij kansloos werd
verloren. Swift had de beschikking
over een ruime bank van 6 spelers.
Het beloofde dus een pittige wed-
strijd te worden.

Een aantal inwoners van Velswijk
heeft zich bij de initiatiefgroep ge-
meld met de vraag of ook Velswijk
aangesloten kan worden. Ongeveer
een maand geleden zijn hiervoor de
contacten met Glashart gestart, de
bouwer van het netwerk, met als re-
sultaat dat indien 80% meedoet, dus
een abonnement neemt bij een provi-
der, het netwerk wordt aangelegd. De
lat ligt dus enorm hoog. De reden hier-
van is de graafafstand naar Zelhem. Er

moet ruim twee kilometer gegraven
worden om de woningen in Velswijk
te kunnen aansluiten. 80% komt neer
op ongeveer honderd abonnementen.
Dat moet toch mogelijk zijn? 
Om een en ander toe te lichten heeft
de initiatiefgroep Glashart gevraagd
een presentatie te houden in Velswijk.
Hierbij worden belangstellenden uit-
genodigd voor een informatiebijeen-
komst op 21 oktober, om 20.00 uur in
buurthuis D’n Draejer. 

Op deze avond zal verteld worden wat
de mogelijkheden zijn en is het moge-
lijk vragen te stellen. Naast de project-
manager van Glashart zullen de Provi-
ders aanwezig zijn om vragen te be-
antwoorden over de diensten. 
Komende week wordt een informatie-
pakket bezorgd met de aanbieders en
de mogelijkheden. Wie nu al vragen
heeft, of niet kan wachten met in-
schrijven, die kunnen terecht bij DPC
Solutions aan de Markt 1 te Zelhem.
Openingstijden staan op www.zel-
hemopglasvezel.nl. De initiatiefgroep
hoopt vele belangstellenden te mogen
ontvangen op 21 oktober 2010 om
20.00 uur in buurthuis D’n Draejer.

Velswijk nu ook op Glasvezel?

Velswijk - Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg van het glasvezelnet-
werk in Hengelo Gld., Vorden en Keijenborg. Zelhem is er nog niet maar
er wordt vanuit gegaan dat aan het eind van deze week ook daar de 40%
binnen is. En nu Velswijk?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

Sociï liet de tegenstander te veel voet-
ballen en liep daarbij ook nog eens
achteruit. In eerste instantie leidde dit
niet tot grote kansen, totdat in de 15e
minuut de behendige aanvaller van
Anadolu de bal namens Sociï in de
voeten geschoven kreeg en een paar
man passeerde. Vanaf de linkerpunt
van de zestien legde hij aan en de
houdbare bal werd door keeper
Vreeman verkeerd getaxeerd. Hij ging
over de bal heen; 0-1. Nog steeds gelm-
poneerd door het snelle spel van de te-
genstander kwam Sociï niet aan voet-
ballen toe. Er werd dan ook geen enke-
le kans gecreëerd en Anadolu kon ver-
der in zijn spelletje. In de 30e minuut
leidde dit opnieuw tot een treffer van
Anadolu, zwak verdedigen leidde de
voorzet in waarop de volledig vrij-
staande spits fraai kon binnenwerken
vanaf 11 meter; 0-2. Het spelbeeld ver-
anderde hierop nauwelijks, pas in de
blessuretijd van de eerste helft kon So-
ciï de eerste kleine kans aantekenen
uit een vrije trap.
In de rust zette Steffens zijn mannen
op scherp. Dit leidde ertoe dat Sociï
met wat meer durf ging voetballen en
af en toe dicht bij de goal kwam. Auto-
matisch betekende dit uiteraard ook

minder gevaar van Anadolu-zijde. Tot
aan de 75e minuut kwam hier echter
nauwelijks een gevaarlijke situatie uit
voort. Pas vanaf dat moment kwam
Sociï bovendrijven, vooral op het con-
ditionele vlak. We kregen wat kleine
kansjes, maar de inzetten waren veel-
al te slap. In de 80e minuut verdiende
Sociï een vrije trap een meter of 25 van
de goal. Waar iedereen een voorzet
verwachtte, besloot Teun Loman de
bal in één keer te nemen. De keeper
was kansloos en de aansluiting was ge-
realiseerd. Met het geloof dat het kon,
begon Sociï te zoeken naar de gelijk-
maker. Kopballen van Arend Jan Groot
Jebbink en Gert-Jan Loman misten
echter precisie en kracht. Waar de 2-2
in de lucht hangt, geldt dat natuurlijk
ook voor de 1-3 wanneer achterin wat
meer ruimte weg wordt gegeven. Deze
tegentreffer viel dan ook, een verdedi-
gingsfout leidde een schot in dat nog
werd gekeerd door Vreeman. De re-
bound was helaas voor de tegenstan-
der; 1-3, tevens eindstand.
Sociï gaf het vandaag dus met name in
de eerste helft weg. Er werd wel een
goede les geleerd, beginnen met meer
scherpte en zelf durven te voetballen.
Volgende week kan dat gelijk uitge-
voerd worden tegen het altijd lastige
VVL in Lengel.

UITSLAGEN
Sociï 1-Anadolu '90 1; 1-3. Sociï 2-Pax 4;
2-4. Brummen 5-Sociï 3; 0-0. SHE 4-So-
ciï 4; 3-2. Sociï 5-FC Zutphen 4; 0-6.

PROGRAMMA 17 oktober: VVL 1-
Sociï 1. Orderbos 2-Sociï 2. Baakse
Boys 3-Sociï 3. Sociï 4-Loenermark 6.
Keijenburgse Boys 6-Sociï 5.

Sociï
Wichmond/Vierakker - Sociï speel-
de zondag een zogeheten topper,
nummer twee Anadolu '90 kwam
op bezoek. Trainer Steffens had
zijn mannen dan ook op scherp ge-
zet; niet bang zijn om de duels aan
te gaan en zelf voetballen. Hoe
goed de wil ook was, beide aspec-
ten kwamen er in de eerste helft
niet uit en dat gaf dan ook de door-
slag in de wedstrijd.

Inwoners van Keijenborg kunnen zich
opgeven bij mevr. Eijkelkamp van de
KBO, tel. 0575-463130 en inwoners van
Hengelo (G) en Steenderen bij dhr.
Speulman van de ANBO, tel. 0575-

463131. Inwoners van alle overige
plaatsen kunnen zich aanmelden via
de ANBO rijbewijskeuringslijn, tel. 06-
27594051, dagelijks tussen 18.30 en
20.00 uur. Bij ‘geen gehoor’ dient u het
later opnieuw te proberen. Aanmel-
ding per mail is ook mogelijk op anbo-
zelhem@gmail.com

Ook voor 4 december 2010 is een keu-
ringsdag gepland. De data voor de eer-
ste maanden van 2011 staan nog niet
vast, maar u kunt zich al wel vast op-
geven voor een keuring in januari of
februari. U dient de keuring op tijd
aan te vragen.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Zelhem - Als u 70 jaar of ouder
bent, moet u voor verlenging van
uw rijbewijs medisch gekeurd wor-
den. De ANBO afdeling Zelhem
stelt u in de gelegenheid die keu-
ring voor slechts ¤ 27,50 te laten
uitvoeren. De eerstvolgende gele-
genheid is op zaterdag 6 november
in de Oranjehof aan de Pr. Beatrix-
straat in Zelhem.
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Dit Lochemse bedrijf is niet alleen
het juiste adres voor alles op het ge-
bied van slapen, tevens kan men
hier terecht voor een zeer uitgebrei-
de collectie vloer- en raam decoratie.
Van de Kolk Wonen en Slapen staat
voor klantvriendelijkheid, goede ser-
vice en kwaliteit. Men kan hier zo-
wel voor vloer- en raambekleding als
voor slaapsystemen in alle prijsklas-
sen terecht.

Op de vernieuwde afdeling vloer- en
raambekleding vindt men een uitge-
breide collectie tapijt, laminaat, par-
ket, laminaat parket, PVC vloeren,
zonwering, gordijnen, inbetweens
en vouwgordijnen.

Op het gebied van slaapcomfort
heeft Van de Kolk Wonen en Slapen
een zeer goede naam. De keuze in
slaapsystemen is zeer groot, o.a. van

bekende merken als Auping, Tem-
pur en Treca de Paris enz.
Ook op de Herfstfair, die op 17 en 18
oktober gehouden wordt bij de
Orangerie in Ruurlo, is Van de Kolk
Wonen en Slapen aanwezig met een
stand, waar klanten terecht kunnen
voor informatie, advies en voor leu-
ke aanbiedingen. De hele maand ok-
tober heeft men aanbiedingen van
Auping en Tempur. Uiteraard ma-
ken we u graag een passende offerte
voor de inrichting van uw woning.
Iedereen is welkom op de Herfstfair!

Van de Kolk Wonen en Slapen

Al 75 jaar een vertrouwd adres

Lochem - Van de Kolk Wonen en Slapen aan de Nieuwstad 8 te Lochem
is al ruim 75 jaar een vertrouwd adres als het gaat om wonen en sla-
pen.

Robert van Haaften.

De politie onderzoekt een incident
waarbij een 16-jarige jongen uit de ge-
meente Montferland in de nacht van
zaterdag op zondag 10 oktober mis-
handeld is. Een 18-jarige man uit de
gemeente Bronckhorst is aangehou-
den. 

Het incident werd rond 02.00 uur bij de
politie gemeld. Een 16-jarige jongen zou
mishandeld zijn aan de Spalstraat in het
centrum van Hengelo (Gld.). Agenten

kwamen ter plaatse en troffen de jongen
aan. Hij had verwondingen in zijn gezicht
opgelopen en is door een ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis. De
agenten stelden een onderzoek in en heb-
ben de 18-jarige jongen aangehouden. Hij
is overgebracht naar het politiebureau en
voor nader verhoor ingesloten. De politie
onderzoekt de toedracht van het incident
en roept getuigen op zich te melden via
(0900) 88 44.

Jongen aangehouden 
voor mishandeling

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

drukkerij

Het was fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van 

een evenement door foto’s op onze  website te plaatsen. Neem voor meer 

 informatie  contact op met onze redactie.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Evenement
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�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

BruidsshowBruidsshowBruidsshow
Maandag 15 november 2010

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

Voor informatie, reserveringen
of een afspraak kunt u bellen naar:
0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

Beijer Besselink Bruidsmode • Heezen Mannenmode • Jurgen Pillen Fotografi e • Orifl ame 
Albert Bakker Video • van Eerden Juwelier • Five Star Limo • Bloemen en  cadeaus ‘t Keyzertje   
B.VIP.M Entertaiment • De Radstake • Stalhouderij Debbinkhof • Grafi sch Bedrijf Weevers Elna

Entree € 7,50 p.p.aanvang 19:30 uur

LOCATIE:
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Annemmen: De Eerste Heilige Communie doen.
"An-enommene wodn".
"Wanneer wodt Jantje an-enommene?"

B. Denen: (Als knecht of meid) in dienst zijn (bij iemand).
"Mina geet ter oet hen Denen bi'j Schilderink".

C. Knapbot: Kraakbeen.
"Moos met varkensoorne is lekker, i'j könt zo deur 't knapbot
hen bieten".

Vordenaar Jan van Heugten (61) kijkt
erg uit naar deze twee voor hem be-
langrijke gebeurtenissen in zijn leven.
Een paar maanden later ( 17 december
) opnieuw voor hem een bijzondere
dag. Dan neemt Jan afscheid van de
politie. ‘Ik heb mij als politieman al-
tijd een ‘diender ‘ gevoeld en zo zal ik
mij als diaken ook gedragen: ‘een
diender van de kerk ‘, zo zegt hij. Jan
van Heugten werd op 25 april 1949 ge-
boren in het Brabantse Gemert. Jan
was de oudste in een gezin met zeven
kinderen. Moeder werkte in het onder-
wijs ( lerares Frans ) en zijn vader bij
Philips. Jan: ‘ Ik heb in Eindhoven de
middelbare school gevolgd, maar ei-
genlijk wilde ik boer worden. Mijn va-
der stamde ook uit een boerenfamilie,
vandaar. 
Eerst heb ik drie jaar het klein Semina-
rie in St. Oedenrode (‘Paters van de
Heilige Harten‘) bezocht. Vervolgens
weer terug naar Eindhoven waar ik
het gymnasium heb afgemaakt. Daar-
na werd ik beroeps marechaussee . Op
gegeven moment wilden mijn ouders
emigreren en zou ik ook mee. Geluk-
kig ging de emigratie naar Canada uit-
eindelijk niet door en ging ik bij de
Rijkspolitie in Baarle Nassau aan de

slag. In de jaren die volgden heb ik cir-
ca twintig jaar de functie van recher-
cheur uitgeoefend. Een prachtige af-
wisselende baan waarbij ik met aller-
lei misdrijven, van diefstal tot moord,
te maken kreeg. Jazeker, ook soms wel
angstige momenten meegemaakt. Mo-
menteel ben ik als docent verbonden
aan de politieacademie in Apeldoorn’,
zo zegt Jan van Heugten die inmiddels
al weer 17 jaar met zijn vrouw Her-
mien in Vorden woont.
‘In mijn leven tot nu toe, is de kerk on-
losmakelijk met mij verbonden en ben
ik als lid van de werkgroep pastoraat
en liturgie al jaren inde katholieke ge-
meenschap in Vorden actief. Ook ben
ik regelmatig voorganger tijdens vie-
ringen in de kerk’, zo zegt Jan van
Heugten, die vijf jaar geleden een deel-
tijd studie theologie in Utrecht ging
volgen. Een paar jaar later begon Jan
aan de opleiding tot diaken. In tegen-
stelling tot het priesterschap is een
diaken niet gebonden aan het celi-
baat. Jan: ‘Tot 300 jaar na Christus
mochten priesters overigens wel trou-
wen. Ik ben er voorstander van dat er
over nagedacht wordt , dat priesters
ook getrouwd mogen zijn’, zo merkt
hij op.

Voor zijn nieuwe rol in het kerkelijk le-
ven is Jan van Heugten tien uur per
week (onbezoldigd) beschikbaar. Daar-
over zegt hij: ‘ Ik ga mij in de parochie
H.H. Twaalf Apostelen op de eenzame
mensen in ons gebied richten. De
Stichting Welzijn Ouderen in Vorden
heeft hierin al een eerste stap gezet. 

Ik ga bekijken hoe wij daar vanuit de
kerk bij betrokken kunnen worden.
Dat kan m.i. op verschillende manie-
ren. Bijvoorbeeld door het probleem te
signaleren c.q. andere mensen te sti-
muleren om deze eenzame mensen te
gaan bezoeken. Daar waar nodig hier-
op inspringen, ook dat behoort bij de
taak van mij als diaken’, zo zegt Jan
van Heugten. Echtgenote Hermien is
wijkverpleegkundige. Jan is samen
met haar, in de vrije tijd, ook betrok-
ken bij het Thomashuis in Lochem.

Jan van Heugten: ‘Dat is een particu-
lier huis waarin meervoudig- gehandi-
capte mensen verblijven. Wanneer de
leiding een keer is verhinderd, sprin-
gen Hermien en ik bij. Dan behoren
koken, strijken, met de bewoners spel-
letjes doen en dat soort dingen tot
mijn taken. Heel erg leuk om te doen’,
zo zegt hij. Een grote hobby van Jan:
zingen bij het Vordens Mannenkoor
waar hij elke maandagavond tijdens
de repetities present is. Ooit was hij ze-
ven jaar voorzitter van het koor. Rustig
thuis op de bank een thriller lezen
(‘nee hoor geen boeken van Appie
Baantjer’!) of luisteren naar klassieke
muziek, ook daar kan Jan van Heug-
ten enorm van genieten.

Vordenaar Jan van Heugten tot diaken gewijd

Vorden - Zaterdagmorgen 16 oktober wordt voor Jan van Heugten een wel
zeer bijzondere dag. Dan zal hij tijdens een plechtige Eucharistieviering
in de Kathedrale kerk St. Catharina aan de Langestraat 36 in Utrecht tot
diaken worden gewijd. Dat gebeurt middels handoplegging en gebed
door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. W.J. Eijk. Aansluitend vindt
een week later (zondag 24 oktober) tijdens een Eucharistieviering in de
Christus Koningkerk te Vorden de presentatie van diaken Jan van Heug-
ten in de parochie van de H.H. Twaalf Apostelen plaats. Na deze viering is
er in de kerk gelegenheid om hem te feliciteren.

De huwelijksdag is voor veel koppels
een heel belangrijke dag in hun leven
en iedereen vult het op zijn of haar ei-
gen manier in. Zo kan er gekozen voor
een bruiloft met een thema of voor
een traditionele bruiloft. Tijdens de
grote bruidsshow kunt u zien wat
voor mogelijkheden er allemaal zijn.
Deze avond zullen er verschillende
stands zijn waar u ideeën op kunt
doen. Zo staat Grafisch Bedrijf Wee-
vers Elna er met een breed assorti-
ment trouwkaarten; Edelsmederij van
Eerden uit Aalten zal er staan met hun
trouwringen collectie; Bloemen en Ca-
deaus ´t Keyzertje uit Varsseveld zal
de laatste trends op het gebied van
trouwboeketten laten zien en bij Jur-
gen Pillen Fotografie uit Lichtenvoor-
de of Albert Bakker Video kunt u te-
recht voor foto´s en video-opnames.
Daarnaast zullen Beijer Besselink
Bruidsmode uit Beltrum en Heezen
Mannenmode uit Varsseveld een spet-

terende modeshow organiseren. Mis-
schien ziet u uw droomtrouwjurk of
pak wel tussen de geshowde model-
len? De make up van de modellen zal
deze avond verzorgd worden door  Ori-
flame. Five Star Limo kan u tijdens de-
ze dag vervoeren met een luxe limo.
Maar bent u meer fan van een koets
als vervoer? Dan kunt u terecht bij
Stalhouderij Debbinkhof. Ook is er
nog B.VIP.M entertainment die de mu-
ziek in kan zetten voor de openings-
dans en de gasten met de voetjes van
de vloer kan krijgen. Natuurlijk kan
deze hele dag georganiseerd worden
op de locatie van De Radstake zelf.
Koppels die hun huwelijk gaan of aan
het organiseren zijn mogen deze
avond niet missen! De kaarten zijn ver-
krijgbaar bij Beijer Besselink Bruids-
mode in Beltrum en Heezen Mannen-
mode uit Varsseveld. Deze avond heb-
ben de deelnemende bedrijven ook
aantrekkelijke aanbiedingen voor u!

Maandagavond 15 november:

Grootste Bruidsshow
van de Achterhoek

Regio - Maandagavond 15 november wordt er weer een grote bruidsshow
georganiseerd in Zalencentrum De Radstake in Varsseveld. Deze avond
verlenen veel bedrijven uit de regio hun medewerking.

De Inters rijden vier ronden, de natio-
nale klassen en de daglicenties rijden
drie ronden. In het parcours zijn drie
klassementsproeven met tijdopname
opgenomen. De eerste crossproef is
aan de Schuttestraat gesitueerd, de
tweede in het buurtschap Delden met
start en finish aan de Deldenseweg. De
derde crossproef wordt aan de Mossel-
seweg gehouden. De circa 260 rijders
gaan eerst richting buurtschap Del-
den om daarna via het Medler, waar
de eerste tijdcontrole wordt gehou-

den, hun weg richting het Galgengoor
te vervolgen en van daaruit weer terug
te keren naar de Kranenburg. Daar be-
vindt zich ook de tweede tijdcontrole.
Zaterdagmiddag wordt meteen na af-
loop en ook de zondag daarna direct
begonnen om de route weer in de oor-
spronkelijk staat terug te brengen. De
organisatie krijgt veel medewerking
van de plaatselijke overheden en de
politie, de grondeigenaren en de men-
sen die aan de route wonen. Verder
verlenen diverse sponsors hun mede-

werking , bewoners van de Kranen-
burg en omgeving, alsmede enkele
grondverzetbedrijven. In de E1 klasse
Inters zijn Amel Advocaat uit Noorde-
loos en Erald Lammertink uit Rijssen
de grote favorieten. In de E2 klasse is
Hans Vogels uit Best de te kloppen cou-
reur. Ook plaatselijk enduro- rijder Er-
win Plekkenpol behoort tot de kans-
hebbers. In de E3 klasse is Mark Was-
sink uit Laren (G) de torenhoge favo-
riet. Bij de clubteams is het team van
de organiserende De Graafschaprij-
ders de topfavoriet. Het clubteam on-
der leiding van manager Joke Bulten,
bestaat uit Erwin Plekkenpol, Mark
Wassink, Amel Advocaat en Bjorn
Schreijer en staat momenteel in het
tussenklassement om de nationale ti-
tel op de eerste plaats.

Enduro telt mee voor Nederlands kampioenschap

Graafschaprijders organiseert Oost
Gelderland Rit
Vorden - Deze week zijn ongeveer 125 vrijwilligers van de VAMC De Graaf-
schaprijders in touw voor de preparatie van het parcours van de ‘Oost Gel-
derand Rit, een enduro wedstrijd die zaterdag 16 oktober wordt gehouden
en die meetelt voor het Nederlands kampioenschap. Het parcours heeft
een lengte van 65 kilometer. De start is zaterdagmorgen 16 oktober om
9.00 uur. Dan vertrekken de eerste rijders in de klassen Inters vanaf de lo-
catie van de voetbalvereniging Ratti aan de Eikenlaan in het buurtschap
Kranenburg.

Kom ook en feest mee op de hits van
nu en 70's, 80's en 90's muziek met de

originele videoclips. Kaarten kosten ¤
7,50 per stuk in de voorverkoop bij De
Herberg en ¤ 10,- aan de zaal. Het feest
begint om 21.00 uur. Kom op tijd,
want vol=vol! 

Meer weten over The Disco Kings? Kijk
op www.discokings.nl

Kom vrijdag naar The Disco
Kings in De Herberg!
Vorden - En, heb je al kaarten ge-
kocht voor The Disco Kings? Wacht
niet te lang, want vrijdag 15 okto-
ber is het al zover! The Disco Kings
zetten dan De Herberg op z'n kop.
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Als de zon is onder gegaan en de
avond is begonnen, als de arbeiders en
soldaten terug keren naar vrouw en fa-
milie en de kinderen in huis moeten
blijven, dan begint het bruisende
nachtleven in Grolle. Kroegen openen
hun deuren, zodat sfeervolle muziek
van de muzikanten op straat te horen
is. De leprozen struinen de straten af
voor een 'aalmoes' of een slaapplek en
de plaatselijke 'lichtekooi' is op zoek
naar nieuwe klandizie. Dronkemans-
gelal schalt door de straten en steeg-
jes. Ogenschijnlijk niet echt een veilig
moment om op straat te vertoeven.
Niets is echter minder waar. De donke-
re straten van de stad Grol worden na-
melijk feeëriek opgelicht door een
sfeervolle fakkeloptocht.
Zowel op vrijdag 22, als op zaterdag 23
oktober zal een bonte stoet van maar-
liefst 1200 soldaten, burgers, boeren,
vrouwen, kinderen en zelfs leprozen

met fakkels door Groenlo trekken.
Door de fakkels krijgt de stoet een
prachtige sfeer en ambiance. Naast sol-
daten en burgers zullen er ook diverse
karren meetrekken in de stoet. En ook
zullen er acht Tsjechische paarden
met ruiters en de bierkar van de

Grolsch bierbrouwerij acte de présen-
ce geven.

De fakkeloptocht start op beide dagen
aan het begin van de avond en  zal de
volgende route afleggen: Maliebaan,
Nieuwestraat, Markt, Beltrumsestraat,
Ziekenhuisstraat, Kloostersteeg, Kerk-
straat, Lepelstraat, Ganzenmarkt, Ke-
velderstraat, Markt, Mattelierstraat. Ie-
dereen die gekleed is in 17e eeuwse
kledij is van harte welkom om in de
optocht mee te lopen. Toegang gratis.

Bokbierfestival
Op vrijdagavond begint meteen na de
fakkeloptocht het Bokbierfestival. In
de kroegen en barretjes van Groenlo is
live muziek te horen en natuurlijk zal
het Grolsche bokbier weer rijkelijk
vloeien. Natuurlijk zijn ook op zater-
dagavond de cafés in Groenlo geopend
en in de Oude Calixtus kerk zal een
Ierse band voor een sfeervolle avond
zorgen. Waarschijnlijk lusten de solda-
ten ook wel een drankje, dus kom ge-
zellig een praatje met ze maken of een
strijdlied met ze zingen. Kom naar
Groenlo, beleef het verhaal van de
Slag om Grolle en voel u welkom in
1627.  Voor meer informatie bezoekt u
www.slagomgrolle.nl.

Spectaculaire fakkeloptocht in vestingstad Groenlo

Zo mooi zag u Groenlo nog nooit

Groenlo - Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 oktober vindt in Groenlo de
Slag om Grolle plaats. Een internationaal evenement van grote culturele
en historische klasse. In drie dagen tijd wordt de belegering op de vesting-
stad Grolle van 1627 door ruim 900 soldaten nagespeeld. Tijdens dit eve-
nement zal er ook door deelnemers van het evenement en de bewoners
van Groenlo een sfeervolle fakkeloptocht worden gelopen. Een unieke
tocht met meer dan 1200 deelnemers die u terug brengt naar de vroege
17e eeuw…

Alle kinderen van de basisscholen mo-
gen deelnemen en er zijn 5 mooie prij-
zen te verdienen, van een compleet
kinderpartijtje tot en met leuke strip-
boeken. Het thema van de gratis mu-
seumdag is: Ik zie, Ik zie!! Het lijkt ons
leuk als de kinderen via een zelfge-
maakte kijkdoos kunnen vertellen
hoe zij oorlog zien. Ze mogen alles ge-
bruiken wat in een kijkdoos (schoe-

nendoos) past zoals militaire auto's,
vliegtuigen en poppetjes en natuurlijk
veel zelfgemaakte dingen.
Is oorlog soldaten? of vrede? of onder-
duiken? of bevrijding? of distributie?
laat dat op een creatieve manier zien.
Inleveren van de kijkdoos kan vanaf
woensdag 20 oktober tot en met vrij-
dag 22 oktober in het Achterhoeks
Museum 1940-1945 Marktstraat 6
7255 CA Hengelo Gld. De prijsuitrei-
king zal zijn op de Gratis museumdag
zaterdagmiddag 23 oktober in het mu-
seum o.l.v. gedeputeerde Statenlid
mevr. Wieggers uit Zutphen. 
Uiteraard is alles na te lezen op
www.museum40-45.com

Kijkdoos wedstrijd voor
basisscholen
Hengelo - Ter gelegenheid van de
gratis museumdag op zaterdag 23
oktober organiseert het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 in Henge-
lo Gld. een grote kijkdoos wed-
strijd.

Het thema van deze dag is: Ik word, ik
ben en ik blijf een Agrarische Onder-
neemster. De onderlinge communica-
tie, bij het werk en privé, bij bedrijfs-
overname, overgave of het aangaan
van een maatschap zijn onderwerpen
die deze themadag ruimschoots aan
de orde zullen komen. In het ochtend-
programma is er vooral aandacht voor

de levensfases van de boerderij. Elke
fase heeft weer zijn eigen kenmerken,
problemen en positieve verhalen. Ook
is er aandacht voor de zaken waar be-
ginnende en vertrekkende boerinnen
tegenaan lopen.

Het middagprogramma wordt inge-
vuld door AB Oost die gaat vertellen
wat de mogelijkheden zijn van hulp
op de boerderij, zowel in het achter-
als in het voorhuis, bij ziekte, zwager-
schap en arbeidsongeschiktheid.
Agrozorg zal u uitgebreide informatie
komen geven over de vragen die er zo-
al leven. Alle Gelderse Vrouwen zijn
welkom bij deze themadag! 
Aanmelding: Tot 15 oktober bij Gerri
Smale  tel. 0573-431758, email: 
jsmale@planet.nl

Ontmoetingsdag Gelderse
Vrouwen
Toldijk - Dinsdag 19 oktober wordt
er in Toldijk, bij de Bremer een bij-
zondere ontmoetingsdag gehou-
den. LTO Noord Vrouw en Bedrijf,
de Gelderse Agrarische Jongeren
en de Plattelandsvrouwen hebben
voor deze dag een belangrijke ont-
moetingsdag georganiseerd voor
alle Gelderse Vrouwen die belang-
stelling hebben in de agrarische
bedrijfsvoering.

Plaatjes voegen toe aan de tekst. In
sommige kinderboeken, prentenboe-
ken, spreken de beelden zo voor zich
dat ze het verhaak zelf vertellen. In de-
ze Kinderboekenweek is er ook aan-
dacht voor stripboeken. De bibliobus

van Basisbibliotheek West Achterhoek
deelt kleurplaten, puzzelstrips en bi-
bliobusbouwplaten om te kleuren uit
aan kinderen die in de Kinderboeken-
week de bus bezoeken. Aan alle onder-
delen zit een wedstrijdelement. 
Tijdens de Kinderboekenweek en de
weken er na wordt door het personeel
van de bibliobus het boekje De Stip,
getekend en geschreven door Peter
Reynolds in de lagere groepen voorge-
dragen. 
In alle andere vestigingen van West
Achterhoek worden tijdens de Kinder-
boekenweek activiteiten georgani-
seerd. Zie hiervoor de website 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Goede kinderboeken worden niet alleen geschreven,

Goede kinderboeken
worden ook getékend
Bronckhorst - Het thema van de
Kinderboekenweek 2010, gehou-
den van 6 t/m 16 oktober, is ‘De Gro-
te Teken Tentoonstelling - Beeld-
taal in Kinderboeken’. Illustraties
hebben veel boekenhelden een ge-
zicht gegeven. Denk maar eens aan
Kikker, Dolfje Weerwolfje, Pluk van
de Petteflet, Donald Duck en Pipi
Langkous.

Met dit optreden op de zondagmiddag breidt
de Tol haar muziekactiviteiten uit, want tot
dit seizoen was de laatste woensdagavond het
enige vaste moment voor livemuziek.
Dit seizoen dus ook op de derde zondag ’s
middags. Daarbij is voor die zondagmiddag
gezocht naar akoestische acts.

Boonekamp bijt het spits af. Deze bluesrock-
band die rond 2004 werd opgericht door een
stel enthousiaste muziekanten uit de omge-
ving Baak en Toldijk zal de versterkers thuisla-
ten en met aangepaste arrangementen zullen
nummers van Herman Brood, Jim Croce, Ga-
ry Moore en vele anderen ten gehore brengen.
Boonekamp is na een aantal wisselingen een
zeer hechte club muzikanten, die naast het
maken van muziek ook de gezelligheid zeer
belangrijk vindt.

1st Adventure is de eerste band die op de
woensdagavond naar de Tol komt. De band
speelt op woensdagavond 27 oktober, waarbij
de eindtijd voor Derk en Bernadette vaststaat,
inclusief alle ‘we want mores’ en toegiften. 

“Het is een doordeweekse avond en dan willen we de tijd een beetje in de hand houden”, aldus Bernadette.
Zie de advertentie elders in de krant.

Start Winter(muziek)programma 'de Tol'
Wittebrink - Zondag 17 oktober start café
‘de Tol’ in de Wittebrink het wintermu-
ziekprogramma met een akoestisch op-
treden van de Blues-Rock formatie Boon-
ekamp.

Zie BanenContact
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Op het nieuwe album genaamd ‘Make
My Day’ zal de band een volwassener
geluid laten horen, maar het wordt
ook het snelste en ruigste GB-album
tot nu. 

De opnames voor het album beginnen
op 6 december in de nieuwe ATAK stu-
dio gevestigd in het gelijknamige pop-
podium in Enschede. 

De productie is in handen van Tom
Meier die ook verantwoordelijk was
voor de single ‘Blue White Army’.

De release van de nieuwe single staat
gepland voor begin 2011. Het album
zal tegen het voorjaar volgen. Op
www.gb89.nl is vanaf begin december
het hele proces van voorbereidingen,
opnames, mixen en nog veel meer van
week tot week te volgen in een video-
report.

Grolschbusters: 'Make My Day!'

Hengelo - Met 21 jaar is The Grolschbusters één van de toonaangevende
punkrock-bands van Gelderland. Zo waren ze alleen al in 2010 te zien als
support-act van onder meer The UK Subs, Bad Religion en The Real McKen-
zies. Terloops werd dit jaar ook nog ‘Blue White Army’, het strijdlied voor
de Graafschap-supporters opgenomen. En in december duikt de band de
studio in voor het vijfde album!

De ondervraagde klanten waren voor-
al te spreken over de persoonlijke aan-
dacht die zij van Sensire medewerkers
krijgen. Klanten gaven aan dat de
zorgverleners een luisterend oor heb-
ben en aandacht schenken aan hoe
het met hen gaat. Ook ervaren de
klanten dat er goed rekening wordt
gehouden met hun wensen. De klan-
ten bepalen bijvoorbeeld zelf hoe en
wanneer zij de zorg willen ontvangen. 
Hanny Veenhuis, manager wijkzorg:
"Wij werken nu ongeveer een jaar in
kleine wijkteams. De teams werken
helemaal zelfstandig. Sensire geeft
hen het vertrouwen en de ruimte om
het werk zelfstandig en met plezier en
aandacht voor de klant te kunnen
doen. Zij zijn er voor de mensen in
hun dorp, wijk en straat. Zij kennen de
klant. Wij merken dat we zo de zorg-
verlening persoonlijker en daardoor

beter maken. Fijn dat klanten dat ook
merken en dat zij ons op het punt van
persoonlijke aandacht hoog hebben
gewaardeerd. Trouwens, onze mede-
werkers vinden deze manier van wer-
ken ook veel plezieriger." 
Bij de hulp in het huishouden onder-
scheidde Sensire zich opvallend posi-
tief van andere organisaties in Gelder-
land op het gebied van betrouwbaar-
heid. Denk daarbij aan: op tijd komen,
niet te vroeg weg gaan, afspraken na-
komen over het werk, etc. Anneke
Morsink, manager thuishulp hierover:
"Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
Aan dat motto hebben we hard ge-
werkt en daar blijven we ons voor in-
zetten."
De voorzitter van de cliëntenraad
Chris Voerman reageerde als vertegen-
woordiger van de klanten: "Tevreden
klanten steunen van harte het ver-
nieuwingsproces waarbij de relatie
klant-medewerker nog meer centraal
is komen te staan."
Raad van bestuur, Maarten van Rixtel,
reageerde kort maar krachtig op de
goede resultaten van het klantwaarde-
ringsonderzoek: "Ik ben trots op de
medewerkers van Sensire!"

Klanten waarderen Sensire
In een onafhankelijk landelijk on-
derzoek van Prismant onder klan-
ten in de zorg, scoort Sensire hoog.
De zorgverleners van Sensire in de
wijkzorg scoren een 8,8 en in de
hulp in het huishouden gemiddeld
een 8,4.

De routes zijn weer met veel zorg voor-
bereid. De wandelaars kunnen genie-

ten van verschillende landschappen
in herfsttooi. De keuze is uit de afstan-
den 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. De
start van de 20 en 30 kilometer is tus-
sen 9.00 uur en 10.00 uur. Overige af-
standen zijn tussen 10.00 uur en 14.30
uur. Elke afstand heeft halverwege een
plek om te rusten. Alle deelnemer ont-
vangen een echte Achterhoekse trak-
tatie.Meer informatie: tel. 0314-641531
of 0575-463013. Email: www.wsvde-
ploeg.tk

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober

Wandelsportvereniging de Ploeg
Veldhoek - In Veldhoek, in de ge-
meente Bronckhorst, organiseert
wandelsportvereniging de Ploeg
op zaterdag 16 en zondag 17 okto-
ber voor de 50e keer een herfstkleu-
renwandeltocht. De start is vanaf
sportcomplex De Veldhoek, Vars-
selseweg 55, gelegen tussen Zelhem
en Ruurlo.

Kinderen tot 14 jaar kunnen deelne-
men met hun lievelingsdier zoals een
kip, konijn, cavia, hamster en tamme
rat. Het doel is om de jeugd te betrek-
ken bij het houden van dieren. Voor de
show komen twee leden van P.K.V. bij
de kinderen thuis, de dieren bekijken
hoe hun hokje eruit ziet e.d. De eind-
jurering in de Wildenborchse kapel
vindt ook plaats door twee leden van
de vereniging van de wedstrijd ‘Kind
en Dier’. Elke deelnemer wordt be-
loond met een prijsje en in elke dier-
soort wordt een winnaar aangewezen. 

P.K.V. telt ongeveer 80 leden en is een

bloeiende vereniging. Leden van deze
vereniging behalen regelmatig grote
successen op regionale en landelijke
shows. Ook dit jaar is er op zondag een
verkoopklasse aanwezig. Leden van
P.K.V. zetten er dieren te koop. Op deze
manier kan men aan een dier komen
van een bekende en erkende fokker.
De verkoopklasse bestaat uit verschil-
lende soorten hoenders, konijnen en
cavia’s. Opgave voor Kind en Dier voor
19 oktober bij Fabio van Olst, tel. 06-
53559636 of per e-mail
fabiovanolst@hotmail.com. Zie ook
advertentie.

Vorden - De Pluimvee en Konijnenvereniging Vorden organiseert vanaf
vrijdag 5 november tot en met zondag 7 november in de kapel in het
buurtschap Wildenborch de Bronckhorsterkleindierenshow. De vereni-
ging P.K.V. is in 1920 opgericht en bestaat dit jaar dus 90 jaar. Men organi-
seert sinds 1995 de wedstrijd Kind en Dier. Door deze activiteit is de afge-
lopen jaren het aantal jeugdleden van de vereniging gestegen. Enkele
jeugdleden behalen momenteel prachtige resultaten op grote show’ s. De-
ze Kind- en Dier wedstrijd (op zaterdagmiddag 6 november) is elk jaar één
van de hoogtepunten tijdens de show.

Kind en Dier
Bronckhorsterkleindierenshow

Tijdens de cross leggen de deelnemers
een parcours van ± 5 km af met een 20-
tal hindernissen. Deze variëren van
een voerbak tot een boerderij en van

een boomstam tot de welbekende wa-
terbak. Het is een leuk en divers evene-
ment waar jong en oud aan kan deel-
nemen. Ook voor de toeschouwers is

genoeg te zien en te beleven: de dres-
suur start om 09.00 uur, het springen
om ongeveer 10.00 uur en de cross
rond 11.00 uur. Er zijn ook enkele inte-
ressante stands aanwezig. Kortom:
Kom 17 oktober gezellig naar de
Wuusweg op het terrein van familie
Van De Kamp.

Oefencross Toldijk

Toldijk - Op zondag 17 oktober aanstaande organiseert PC & RV Bronck-
horst weer een oefencross, ook wel tripalon genoemd. De deelnemers rij-
den een dressuurproef en daarna leggen ze een springparcours af. Tot slot
gaan ze van start in de cross.

Het springparcours is een onderdeel van de Tripalon.
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Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 41
van 11 t/m 16 
oktober 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

WEEKAANBIEDINGEN



Ondanks dat er nog maar weinig op
het ijs was getraind en menigeen zich
had voorzien van nieuw materiaal,
werden de meegereisde supporters
door de junioren getrakteerd op een
ware lawine aan persoonlijke records.
De achttienjarige Madelien Jansen uit
Hengelo uitkomend bij de dames juni-
oren A, reed op haar 500 meter een
mooie 43.05 sec. Op de 1500m klokte
ze 2.11.07, ruim 2 seconde sneller dan
haar snelste tijd ooit. De twee jaar jon-
gere Sander Meijerink uit Vorden ver-
beterde zich op het sprintnummer, de
500m. De 2e jaars- B junior gaat rich-
ting de 37 seconden en reed 38.34.

Ook op zijn minder favoriete afstand
de 3 kilometer reed Sander nog een
persoonlijk record: 4.19.51 sec. Bij de
B1 junioren (eerstejaars) verscheen
ook zijn plaatsgenoot Tom Olthof (15)
op het ijs. 

Dat wat afgelopen seizoen net niet
lukte, ging bij de seizoensopening nu
voor hem perfect: op de 500 meter
werd al direct duidelijk wat Tom’s
plannen zijn dit seizoen; bijna 2 se-
conden sneller dan vorig jaar op deze
sprintafstand: 43.16 sec. En of dat niet
genoeg was, werd er ook nog even een
1500 uitgeperst, die 12 seconden snel-
ler was dan zijn beste tijd vorig sei-
zoen: 2.12.25 sec. Door deze tijd pro-
moveert Tom naar de KNSB klasse 2.
Buurtgenoot Jorn Kuitert moest, we-
gens een knieblessure, opgelopen in
Thialf, deze wedstrijd helaas aan zich
voor bij laten gaan. Zijn 14 jarige broer
Bart Kuitert, rijdt dit jaar voor het
eerst bij de junioren C. Bart verbaasde
iedereen met een 43.37 op de 500 me-
ter. Op de 1000 meter kwam hij tot een
tijd van 1.28.72. Voor Bart betekent de-
ze tijd dat hij vanaf heden, zijn wed-
strijden, in Klasse 1 mag rijden.

Junioren uit Bronckhorst
snel op ijsbaan Twente
Vorden - Afgelopen zaterdag begon
op de ijsbaan Twente in Enschede
het nieuwe schaatsseizoen. Het is
altijd weer afwachten hoe de
schaatsers de zomer zijn doorgeko-
men. Wat zullen de effecten zijn
van al de noeste arbeid die verricht
is op de atletiekbaan, op de Lo-
chemse- en Holterberg, op de fiets
in de polder en op de skeelerbaan?
Wel de junioren uit de gemeente
Bronckhorst gingen al direct goed
van start.

Voor het zomerseizoen begon werd de
reddingsbrigade door Timme bena-

derd om weer het personeel op hun
vaardigheden te testen. Een aantal ka-
derleden van de reddingsbrigade doen
dit voor het derde jaar en Timme gaf
aan als dank te willen sponsoren met
les materiaal. De reddingsvesten zijn
voor de nieuwe brevetlijn dan ook een
welkome aanwinst. Op deze wijze hel-
pen we elkaar. 
Kijk voor informatie ook eens op de
site: www.berkelduikers.nl

Nieuwe reddingsvesten 
voor de Reddingsbrigade
Vorden - De reddingsvesten zijn
door Timme Koster van zwembad
In De Dennen uitgereikt als com-
pensatie voor het testen op zwem-
mend redden voor zwembad mede-
werkers van al het personeel dat in
het zomerseizoen In De Dennen
werkzaam is geweest.

Dit kampioenschap werd over zes za-
terdagen verreden. Afgelopen zater-
dag wist Johannes van Kempen onder
zonnige omstandigheden in de eerste
manche een prima tweede plaats te
behalen. Dat was ruim voldoende om
het kampioenschap binnen te halen.
Van Kempen reed dit jaar een paar
hele mooie wedstrijden met daarbij
een aantal overwinningen. 
Niels Beck (zie foto) moest nog vol aan

de bak om de in het hele jaar opge-
bouwde voorsprong te kunnen behou-
den. Hij reed zich regelmatig in de kij-
ker en is zeer constant waar andere
heren het nog wel eens laten afweten.
Niels liet weten dat een aantal kans-
hebbers voor de titel bij een of meerde-
re wedstrijden niet aanwezig waren
i.v.m. andere verplichtingen. Mark
Wassink was afgelopen zaterdag de
snelste rijder en wist beide manches

in het MX1/MX3 kampioenschap win-
nend af te sluiten. Beck wist het kam-
pioenschap uiteindelijk naar zich toe
te trekken met een miniem verschil
van drie punten op tweede man Hans
Polsvoort. Niels was zeer verheugd
met het behaalde kampioenschap en
liet er zelfs de ONK Enduro van Havel-
te voor schieten. Aankomende zater-
dag zal hij wel weer voor de ONK pun-
ten gaan rijden tijdens de Oost Gelder-
landrit te Vorden. Beide kampioenen
zullen tevens aankomende week mee
helpen om het parcours van de Oost
Gelderlandrit in orde te maken. Zoals
elk jaar helpen veel vrijwilligers mee
met het opbouwen van de mooie rit
rondom Vorden.

Vordense kampioenen bij de 
MACSEV Lochem

Afgelopen zaterdag werden de laatste clubwedstrijden bij de Lochemse
vereniging Motor-en Autoclub Sport en Vriendschap (MACSEV) gehouden.
Johannes van Kempen en Niels Beck werden kampioen in twee van de
klassen bij de club uit Lochem. Er deden dit jaar veel leden van de VAMC
de Graafschaprijders mee aan het club kampioenschap voor crossmoto-
ren te Lochem.

Niels Beck kampioen in de MX1/MX3 klasse te Lochem. Foto: Henk Teerink.

RATTI VERLIEST IN SLOTMINUUT
Ratti moest afgelopen zondag afrei-
zen naar Sint Isidorushoeve om daar
aan te treden tegen de koploper Hoeve
Vooruit. In een spannende wedstrijd
werd uiteindelijk diep in blessuretijd
de wedstrijd in het voordeel van de
thuisploeg beslist, 2-1.
Ratti wist van te voren dat men de
borst nat kon maken. Hoeve vooruit,
vorig jaar nog uitkomend in de 5e
klasse, stond na 5 speelronden boven-
aan in de 6e klasse B. De gastheren lie-
ten er dan ook geen gras over groeien.
Op een prachtig veld stond het binnen
1 minuut al 1-0 voor Hoeve Vooruit.
Ratti pakte de draad na deze achter-
stand echter goed op. Er werd goed
vanuit de organisatie gevoetbald. Hoe-
ve Vooruit had het meeste balbezit
maar kansen waren er aan beide kan-
ten te noteren. Zo waren Niek Nijen-
huis, Fabian Dijkman en Gijs Klein
Heerenbrink dicht bij de gelijkmaker.
De gastheren waren nog dicht bij de 2-
0 na een vrijtrap die goed werd inge-
kopt. Ratti doelman Bram Klein Hane-
veld redde echter knap. Aan het einde
van de eerste helft was het Gijs Klein
Heerenbrink die de bal op het mid-
denveld oppikte. Na een knappe solo,
waarbij 3 a 4 man van Hoeve Vooruit
het nakijken had, ronde de midden-
velder bekwaam af. Zo zochten de
ploegen met een 1-1 ruststand de
kleedkamer op. 
De thee had de Rattianen goed gedaan
want de eerste 20 minuten waren de
gasten duidelijk de bovenliggende par-
tij. Niek Nijenhuis werd in deze perio-
de alleen voor de keeper gezet. De aan-
valler zag zijn inzet echter gekeerd
worden door de doelman. Na mate de
tweede helft vorderde kwam de thuis-
ploeg beter in haar spel en werd Ratti
weer wat terug gedreven. Tot grote
kansen leidde dit niet. In de laatste 10
minuten begon Hoeve Vooruit aan een
waar slotoffensief. Ratti probeerde
een gelijk spel uit het vuur te slepen

waar de gastheren alles op alles zette
om toch de 3 punten in eigen huis te
houden. Bram Klein Haneveld hield de
Kranenburgers nog een aantal keer in
de wedstrijd maar diep in blessuretijd
kon zelfs hij het tij niet meer keren.
Een klutsbal, die bovendien nog van
richting werd veranderd, verdween
achter alles en iedereen in het net.
Een enorme mokerslag voor de man-
nen van trainer Eric Gijsberts, die na
veel inzet opnieuw met lege handen
staan. Volgende week staat de thuis-
wedstrijd tegen EGVV op het program-
ma. Een belangrijke wedstrijd om de
aansluiting met de middenmoot te be-
houden. Na de wedstrijd van vandaag
bleek maar weer eens dat de Kranen-
burgers daar absoluut thuis horen.

RATTI DAMES
Winterswijk 1 - Ratti 1
Op een spiksplinternieuw kunstgras-
veld werd afgelopen zondag afgetrapt
tegen Winterswijk. Binnen vijf minu-
ten stond Ratti al op voorsprong. Spits
Marieke Tuinman wist vanuit een
moeilijk hoek tot scoren te komen en
schoot de bal diagonaal binnen. Ratti
was de baas op het veld en Winters-
wijk had niet veel in te brengen. Het
werd nog zwaarder voor Winterswijk
toen ze na ongeveer twintig minuten
spelen een speelsters moesten missen.
De Winterswijkse werd te duizelig na
een kopbal en moest van het veld wor-
den gedragen.Winterswijk had geen
wisselspeelsters dus was genoodzaakt
verder te spelen met tien man. Kansen
creëerde Ratti volop, maar pas na een
half uur spelen werd de voorsprong
verder uitgebreid. Kim Heuvelink be-
nutte een vrije trap en de bal belande
via de doelpaal in het net. 0-2. Nog
geen vijf minuten later werd Esther
Tuinman onderuit gehaald binnen de
zestien met een strafschop als logisch
gevolg. Kim Heuvelink scoorde be-
heerst. 0-3. Winterswijk snakte naar
de rust, maar voor rust verzorgde Es-

ther Tuinman met een mooi afstands-
schot de 0-4. Winterswijk had duide-
lijk een off-day en zette deze tendens
door naar de rust. Binnen tien minu-
ten schoot Els Berenpas een voorzet
van Kim Heuvelink met de volle wreef
binnen. 0-5. De speelsters van Winters-
wijk hadden al hun kruid al verscho-
ten in de eerste helft en liepen op hun
tandvlees. Kim Heuvelink kon nog vrij
doorlopen en schoot raak in het net. 0-
6. In de laatste minuten van de wed-
strijd reageerde Marieke Tuinman nog
alert op een losgelaten bal van de
keepster en kwam zo tot scoren. 0-7.
De eindstand bleef 0-7. Een ruime over-
winning voor de Ratti dames. Aan-
staande zondag thuis tegen het altijd
lastige Vios Beltrum 2.

UITSLAGEN 9 oktober
Ratti E1 - Vorden E4: 4-6
HSC '21 4 - Ratti 2 (zat): 1-4
Vorden B2D - Ratti B1GD: 6-0
VIOD C6 - Ratti C1G: 3-5
Warnsveldse Boys F6G - Ratti F1: 6-1

10 oktober
Ratti 2 (zon) - Klein Dochteren 2: 4-0
Ratti 3 (zon) - Brummen 8 (zon): 4-4
H. Vooruit 1 (zon) - Ratti 1 (zon): 2-1
Concordia-W 8 (zon) - Ratti 4 (zon): 4-1
Winterswijk DA1- Ratti DA1(zon): 0-7
MEC/Bredevoort DA2- Ratti DA2: 16-1

PROGRAMMA 16 oktober
Ratti C1G - Warnsveldse Boys C5
Ratti E2 - Vorden E6
DZSV 6 (zat) - Ratti 2 (zat)
FC Zutphen D6G - Ratti D1
Warnsveldse Boys E7 - Ratti E1
Pax F3 - Ratti F1

17 oktober
Ratti 1 (zon) - EGVV 1 (zon)
Ratti 4 (zon) - Erica '76 7 (zon)
Ratti DA1 (zon) - VIOS B. DA2 (zon)
Ratti DA2 (zon) - Gendringen DA2 (zon)
Bon Boys 6 (zon) - Ratti 2 (zon)
Pax 10 (zon) - Ratti 3 (zon)

Ratti

Het harde werken van Bart Stokman
op de rechterflank werd even later
beloond met een prachtig doelpunt
van Micha Bolink. Stokman verover-
de de bal en rukte op langs de zijlijn,
zijn scherpe voorzet werd door Frank
Hiddink doorgetikt op Bolink die
snoeihard de 2 - 0 aantekende. Vor-
den en daarmee ook Bolink kreeg
hiervan voldoende zelfvertrouwen
om nog meer druk te zetten op de
achterste linie van FC Eibergen. Goed
storen van Bolink bracht hem vrij
voor de keeper, wat hij met een
mooie stiftbal afrondde voor de 3 - 0
voorsprong. FC Eibergen had inmid-

dels wat spelers van achterin doorge-
schoven, en zette druk op de Vorden
verdediging om minimaal de eer nog
te redden. Dat lukte niet meer, en be-
halve een klein opstootje en een on-
gelukkige tweede gele kaart voor Re-
né Nijenhuis aan Vordenkant ge-
beurde er niets meer in de wedstrijd
dat de stand nog kon veranderen. 
In vergelijking met de voorgaande
verliespartij van Vorden bij Ajax
Breedenbroek leek het wel of er een
compleet ander Vorden team in het
veld stond. Iets wat Vorden midden-
velder Joris Platteeuw wel kon be-
amen ´Klopt, we waren vandaag veel
scherper dan vorige week. Wij zijn
best wel een talentvolle ploeg, maar
kunnen niet altijd op dat talent voet-
ballen. Tactisch zijn we nog niet zo
ver, is ook geen schande als je ziet
dat een aantal van de jonge spelers
nog A junioren zijn. Maar met het
eerste elftal moet je iedere wedstrijd
winnen, en die wil was er niet vorige
week. Dat hebben we de afgelopen
week uitgepraat, en de winst daar-
van was dat er vandaag 11 spelers
stonden die scherp waren´.

´De sterke kant bij Vorden vandaag
was dat het verdedigen al voorin be-
gon bij de aanvallers. Iedereen zat er
gewoon veel feller bovenop, en we
hebben dan ook echt 90 minuten
lang als team er voor geknokt. Hart-
stikke mooi, en eigenlijk vind ik het
nog belangrijker dan de drie punten
die we behaald hebben, dat we er als
team met een 100% inzet voor ge-
werkt hebben. ´

Vorden verslaat koploper
FC Eibergen
Vorden - Vorden behaalde de volle
winst binnen twintig minuten in
de tweede helft. Drie doelpunten
werden er binnen dat tijdsbestek
gescoord door de thuisploeg.
Voor de rust was er sprake van
een gelijk opgaande wedstrijd
waarbij FC Eibergen iets meer
overwicht had dan Vorden. Ook
het begin van de tweede helft ver-
toonde twee teams die aardig aan
elkaar gewaagd waren, en beiden
lieten een duidelijk intentie om
te winnen zien. Dat gegeven duur-
de tot de vijftigste minuut toen
Roy Bohmer opnieuw een perfec-
te voorzet gaf, waarbij de Eiber-
gen goalie duidelijk hoorbaar
,los´ riep . Vorden aanvaller Frank
Hiddink komt echter na zijn lang-
durige afwezigheid vanwege een
enkelbreuk met de week beter in
de wedstrijd, hij was er goed bij,
en kon de 1 - 0 binnen koppen.

Op deze avond zal cabaret Jeetje Mina
uit Haaksbergen wat gezelligheid bie-
den. De avond is in de Herberg.

Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Op woensdagavond 20 ok-
tober is er weer de maandelijkse
bijeenkomst.
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De Barbier,dames en herenkapsalon

Kerkstraat 7,7255 CB  Hengelo GLD

Telefoon 0575 46 15 00

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste hairstyliste
voor ± 30 uur in de week

die geheel zelfstandig kan werken.

Heb je interesse? Reageer dan naar:

Kapsalon de Barbier
Kerkstraat 7

7255 CB Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461500
of 0575-470892

of mail naar h.hendriksen3@chello.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSTRUCTIEBANKWERKER/ LASSER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VMK00494

Werkzaamheden;
Het monteren van transportbanden door middel van TIG lassen.
Het gaat om een leuke, uitdagende functie binnen een mooie
werkomgeving! Er wordt gewerkt in dagdienst.

Functie eisen;
- Ervaring met TIG lassen;
- affiniteit met metaal.

PROCESTECHNOLOOG M/V
Omgeving Brummen – Fulltime – vacaturenummer; VIW00436

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het gehele onderzoekstraject van zowel het
eerste lab onderzoek tot aan de uiteindelijke inbedrijfsname. Je
bent mede verantwoordelijk voor het implementeren van proces-
veranderingen of het ontwikkelen van nieuwe processen in diverse
productielijnen.

Functie eisen;
- Afgeronde HBO opleiding levensmiddelentechnologie;
- je beschikt over een uitstekend autodidactisch vermogen en een

goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- enkele jaren ervaring in een productieomgeving is een pré;
- goede beheersing van de Engelse en Duitse taal is een vereiste.

LIJNOPERATOR M/V
Omgeving Brummen – Fulltime – vacaturenummer; VIW00385

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bediening van de
inpaklijnen. Je realiseert de doelstellingen volgens de voor-
geschreven normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit. Je
controleert regelmatig het resultaat (sealing, gewichten, coderingen
etc.), analyseert afwijkingen van de norm en onderneemt corrige-
rende acties. Andere taken zijn het verhelpen en voorkomen van
storingen.

Functie eisen;
- Technische vaardigheden en inzicht op middelbaar niveau;
- bij voorkeur een VAPRO-opleiding;
- kennis en ervaring met kwaliteitszorgsystemen (ISO, HACCP);
- je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VMK00066

Werkzaamheden;
Voor verschillende metaalbedrijven in de Achterhoek zoeken wij
cnc kanters. Er wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegendienst.
Ben je een ervaren kanter die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?
Neem dan contact met ons op om de diverse mogelijkheden te
bespreken.

Functie eisen;
- Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met

CNC kantbanken; 
- van tekening kunnen lezen;
- over technisch inzicht beschikken;
- een technische achtergrond hebben.

INTERNATIONAAL SERVICE MONTEUR M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenummer; VMK00445

Werkzaamheden;
Het installeren van machines, storingen verhelpen en onderhoud
plegen. Je ondersteunt de help-desk (incl. consignatiedienst in
weekend) en voert diverse aanverwante service-werkzaamheden
en productie-werkzaamheden uit. De werkzaamheden worden
zelfstandig of in teamverband wereldwijd verricht en variëren in
tijd van enkele uren tot enkele weken (max. 2 a 3 weken).

Functie eisen;
- MBO opleiding richting mechatronica met affiniteit voor PC’s

en netwerken;
- kennis van de Duitse en Engelse taal is noodzakelijk; kennis

van de Franse taal is een pré;
- flexibele en klantvriendelijke instelling.

De werkzaamheden bestaan uit:

BouwCenter HCI Hengelo (Gld) Ulft Zevenaar

Ulft en Hengelo (Gld) enthousiaste 
kandidaten fulltime functie

afwisselende baan

voor meer informatie P. van Mourik
binnen 14 dagen

Baliemedewerker M/V

Wij vragen van u:

www.bouwcenterhci.nl
H E N G E L O  G L D  -  U L F T  -  Z E V E N A A R

Geef je eigen toekomst vorm!

Wij zijn op zoek naar een parttime verkoopmedewerk(st)er 
voor de zaterdag!

Word jij onze 
nieuwe collega?

Geïnteresseerd? Stap eens binnen, bel of mail.
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16
7251 DK  Vorden
Tel. 0575-551321
info@vlogman.keurslager.nl

Oxalis bloemen- en
plantenshop

Voor onze filialen 
Groenlo, Lichtenvoorde en Ruurlo

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)

b. Leerling bloembinders(sters)
(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk
of per e-mail

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden
secretariaat@oxalisflowers.eu

Vorden BV

?
We zoeken nog

parttimers!
Kijk snel op 

Jumbowerkt.nl
en groei elke dag!

?
We zoeken nog
hulpkrachten!

Kijk snel op 
Jumbowerkt.nl

en groei elke dag!

?
We zoeken nog

fulltimers!
Kijk snel op 

Jumbowerkt.nl
en groei elke dag!

Werk elke dag mee 
  aan de beste supermarkt

              van Zutphen

groei

We zoeken nog veel fulltimers, parttimers en hulpkrachten 
voor de nieuwste Jumbo in Zutphen (Rudolf Steinerlaan).

Kijk op Jumbowerkt.nl en groei elke dag!



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 11 t/m zondag 17 oktober 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

Gratis
Bij elke €15.-* en actieproducten

3.99
2 stuks

+2 gratis
Webbies

Douwe Egberts koffie
aroma rood snelfiltermaling 
of grove maling 
of décafé,
2 pakken à 250 gram 
naar keuze

4.58 78/4.

Krat Grolsch bier
Pijpjes of beugels

8.99

3.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 7.98

Maaslander 
jong belegen of belegen,    
vers van het mes• 6.14/6.44

4.99
actie-kiloprijs 2.507.99

Verse
Zeeuwse mosselen    
bak 2 kilo

Spaanse Clementine 
mandarijnen
net 1 kilo

50%
korting!

1.242.49

Verse nasi, bami of 
mihoen goreng 
in de wok bereid,    
2 bakken à 450 gram naar keuze

2e

halve
prijs!

4.98

2 stuks

3.73

Page toiletpapier zacht & sterk
    

voordeelpak 16 rollen

5.98

3.99

Pringles of 
Pringles Xtreme
alle soorten, 2 bussen à 
150-165 gram naar keuze

3.28/3.98

2.50
2 stuks

actie-kiloprijs vanaf 7.58

0.89

0.69
 

actie-kiloprijs 1.38

Spruiten 
zak 500 gram

4.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 9.98

8.25

Varkenshaas 
culinair of kaas-bieslook

Witte Reus of Fleuril wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 1260 gram 
of vloeibaar flacon 750-1500 ml, 
2 stuks naar keuze

6.99
2 stuks10.78/11.98

De Zuivelhoeve Echte 
Boer’n yoghurt of vla    
alle soorten, cup, beker 
of emmer à 170-800 gram, 
2 stuks naar keuze

2e

halve
 prijs!*

2.99
per kilo

4.39

Half-om-half gehakt

kapleedroov  


