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HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

In gedachten ziet hij de 23 razzia’ s die
hij in de oorlog heeft meegemaakt,
weer aan zich voorbij trekken. Dan
verschijnen ook de zeven Amerikaan-
se piloten die hij in veiligheid heeft ge-
bracht, weer op zijn netvlies. Daarvoor
kreeg hij de onderscheiding ‘ hulp aan
geallieerde vliegers ‘ uitgereikt. ‘Eigen-
lijk ben ik nooit bang geweest, anders
had ik hier niet gezeten’, zo klinkt het
resoluut uit zijn mond. Zijn 82 jarige
echtgenote Martha ( meisjesnaam ten
Have ) luistert met een liefdevolle blik
naar haar man. Knikt zo nu en dan
om haar man bij de keuze van zijn
woorden te ondersteunen. 

Het echtpaar Romp woont sinds kort
in Vorden. Om precies te zijn vanaf
maart dit jaar. Na enkele jaren in Bloe-
mendaal te hebben gewoond, daarna
zes jaar in Amsterdam en vervolgens
vanaf 1960 ( dus bijna 50 jaar in Ede )
zijn ze inmiddels in Vorden neerge-
streken ! Hans daarover: ‘ Dat komt
vanwege onze Achterhoekse achter-
grond. Mijn vader kwam uit Gendrin-
gen en begon later in het rijke Bloe-
mendaal een schildersbedrijf en daar
ben ik ook geboren. Later ben ik in
Gendringen en ook in Laren onderge-
doken geweest. Dus is de Achterhoek
mij zeer wel bekend’, zo zegt hij.
Bruid Martha werd op 29 juni ( ver-
jaardag Prins Bernhard ) 1929 in Vie-

rakker geboren. ‘Ik kom uit een boe-
rengezin met tien kinderen. Wij
woonden aan de Koekoekstraat. En
dan weet je hoe het gaat, direct na de
lagere school aan het werk. Ik werkte
toen enkele jaren in de huishouding
bij dokter Engelbrecht in Warnsveld.
Daar leerde ik bij toeval ook mijn man
kennen. Ik was toen 17 jaar’, zo zegt
Martha. Bruidegom Hans: ‘ Ik moest
in 1944 vanwege mijn werk in het ver-
zet voor de Duitsers op de vlucht. (
Overigens werden onze oosterburen
in het gesprek door Hans wel ‘even an-
ders ‘ genoemd ! ) Ik kreeg onderdak
bij een oom en tante in Warnsveld.
Schuin achter hun huis woonde huis-
arts Engelbrecht. 

Toen ik bij mijn oom bezig was om de
tuin om te spitten, vroeg Engelbrecht
mij of ik zijn tuin ook onder handen
wilde nemen. Toen ik daar mee bezig
was zag ik in de keuken een jong mooi
meisje. Ik schatte haar op 16/ 17 jaar.
Echter, het was als onderduiker ten
strengste verboden om naar vrouwe-
lijk schoon te kijken. Je wist namelijk
maar nooit of daardoor de ‘vijand’ op
een bepaald spoor zou komen. Toch
bleef ik naar Martha kijken’, aldus
Hans. ‘We kregen al gauw verkering’,
zo zegt Martha giechelend. Het paar
trouwde in 1949 op het gemeentehuis
in Warnsveld en vervolgens in de kerk

in Wichmond met s’avonds feest in de
zaal van Café Krijt in Wichmond. Het
paar verhuisde naar Bloemendaal
waar Hans bij zijn vader in het schil-
dersbedrijf ging werken, echter van
korte duur.

In de oorlogsjaren veel in het verzet
gewerkt zo bijvoorbeeld 2,5 jaar bij
een boer in Laren op het land gewerkt
en al die tijd s’ nachts in een hol onder
de grond geslapen. Hans : ‘ Tegen het
eind van de oorlog heb ik mij bij de Ca-
nadese geallieerden aangesloten en
ben ik tevens oorlogsvrijwilliger ge-
worden. Na de oorlog heb ik een aan-
tal jaren met Duitse krijgsgevangenen
in Brabant en Limburg mijnen ge-
ruimd’, zo zegt hij. Vanwege betere
verdiensten ging Hans Romp nadien
zes jaar bij de gemeentepolitie in Am-
sterdam aan de slag ( recherchewerk
e.d. ). In 1960 verhuisde het echtpaar
naar Ede waar Hans bij de gemeente-
politie ging werken.

Op zijn 60e kreeg hij functioneel leef-
tijdsontslag en kreeg hij bij zijn af-
scheid de koninklijke onderscheiding.
Martha heeft zich in haar leven met
name voor de bejaardenhulp zeer ver-
dienstelijk gemaakt. Dat werk deed zij
nog toen zij zelf al bejaard was. Mar-
tha: ‘ Ik ben in Ede ook jarenlang lid
geweest van een volksdansclub. Heel
erg leuk. Verder heb ik vele jaren voor
allerlei goede doelen ( hartstichting,
nierstichting e.d. ) gecollecteerd’, zo
zegt ze. Bruidegom Hans was in zijn
werkzame leven een echte knutselaar.
Timmeren, metselen hij deed thuis al-
les zelf. In zijn jonge jaren deed hij
veel aan boksen, zwemmen en voet-
ballen. Thans genieten Hans en Mar-
tha van hun ‘oude dag ‘ in de streek
waar nog meer broers en zussen van
Martha wonen. Het diamantenpaar
heeft twee zonen en vier kleinkinde-
ren.

Hans en Martha Romp zestig jaar getrouwd

Sinds een half jaar terug in de
vertrouwde Achterhoek

Woensdag 14 oktober zijn Hans en Martha Romp 60 jaar getrouwd. Het
feest wordt zaterdag 17 oktober in familiekring gevierd. Midden onder
het gesprek met hun over deze mijlpaal , stapt bruidegom Hans plotse-
ling op. Loopt de kamer uit en komt enkele minuten later weer terug. Ge-
kleed in een donkergrijze pantalon, een baret met insigne op zijn hoofd,
een jas met blinkende knopen en op zijn revers17 onderscheidingen. En
niet de minste. Om er een paar te noemen: Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau, Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders.
Bronzen kruis van Verdienste van de Bond van Oud Strijders en een on-
derscheiding voor zijn verdiensten voor de mijnopruimingsdienst etc. etc.
De 85 jarige Hans Romp salueert en was in zijn woning aan De Delle 113 (
achter verzorgingshuis de Wehme ) weer even terug in ver vervlogen tij-
den.

Natuurlijk kan er ook dit jaar gratis
snoeihout worden gebracht.
Een vrijwillige bijdrage is altijd wel-
kom. Het terrein is hiervoor geopend
op de volgende zaterdagen: 12 Decem-
ber, 9 Januari, 6 Februari, 6 Maart.
Snoeihout tot een dikte van 10 centi-
meter en kerstbomen zonder kluit
zijn toegestaan. De medewerkers van
de Stichting CCK helpen u graag op 12
December tussen 10:00 en 16:00 uur.

Paasvuur 2010

De Stichting CCK (cultureel collec-
tief kranenburg) is weer gestart
met de voorbereidingen van het
paasvuur 2010. De locatie is weer
als voorgaande jaren weer aan de
Bergkappeweg in Kranenburg.

Het allerlaatste
plaatselijke nieuws

vindt u ook op
www.contact.nl

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Hij komt, hij komt ...

De Sint Nicolaaskrant 2009

Op 10 november a.s. verschijnt de
Sint Nicolaaskrant 2009.

De krant wordt huis aan huis verspreid als
bijlage bij Contact Bronckhorst Noord,
Midden en Zuid, Contact Ruurlo en Con-
tact Warnsveld. Advertenties en berichten
gaarne voor of op 30 oktober aanleveren.

De redactie

Plus wij zijn er voor uw
gemak, bestel nu online
via www.plus.nl/eland 

• GRATIS ANANAS
bij aankoop van een
net sinaasappelen € 2.99

• Riblappen 750 gram € 4.99

• Verse afbakbroodjes
8 stuks € 1.00

• Grolsch pijpjes of beugels € 8.99
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

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

�

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

Kapel de Wildenborch
Zondag 18 oktober 10.00 uur ds. D. van Doorn uit Almen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 oktober 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 oktober 10.00 uur  mevrouw H. Momberg, 
Hengelo Gld

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 oktober Woord- en communieviering, volkszang.
Zondag 18 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
17-18 oktober B.W A. M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
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) 13 15 21 04, 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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien in
Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
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: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donderdag:
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
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

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

Groen, Geel, Oranje-
rood… hoe zie je herfstkleu-
ren mooier dan vanuit onze
luchtballon? BALLONTEAM
GELDERLAND neemt u mee
over de Achterhoekse kaste-
len in uw eigen luchtkas-
teel…  Herfstactie ad € 140,--
pp tot einde oktober 2009. Of
te wel 'bellen en instappen'.
Bel ballonvaarder Paul Kok:
06 51 58 41 45 of 0575-
451444

�

Landbouwgrond te
huur/pacht gevraagd. 1 tot 3
hectare tegen een goede ver-
goeding. 06-42829857

�

�Aangeboden Hulp v. onder-
houd tuin en erf of verbou-
wen. Tel. 0575-461733.

Te koop Nederlandse
landgeiten goed gekeurd
door stamboek. div. leeftij-
den. 06-42829857

�

Te koop: Baaltjes hooi
Vorden €, 3,- per baal Tel:
0575-559296 (na 18.00 uur)

�

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

�

KunstKring Ruurlo: na de
herfstvakantie de Schilder-
cursus voor Junioren (12-16
jaar) Nog enkele plaatsen
vrij!!

�

P.K.V. Vorden. Opgave
Kind en Dier Bronckhorster-
kleindierenshow voor 20 ok-
tober a.s. bij F. van Olst. Tel.
06-53559636 of e-mail: fabio-
vanolst@hotmail.com

�

Vol Smaak
Nieuwe oogst mandarijnen van het 
topmerk Bonaparte 15 stuks + 5 gratis 2,98
Vers gesneden rode-, witte-, groene-
en spitskool 400 gram  0,99

Weekaanbiedingen
Geschrapte bospeen             400 gram  0,98
Op alle rauwkosten en slades 2e bakje 1/2  prijs

Uit eigen keuken
Alle ovenschotels + bakje “Groenteman”
rauwkost per persoon 5,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 oktober.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Gevraagd hulp in de
huishouding (Buitengebied
Vorden/Hengelo 1/2 dag per
week. Tel. 0575 - 55 13 28

�

Gevraagd zelfstandige
hulp in de huishouding voor
een halve dag in de week.
Telf. 0575 - 55 39 92

�

W E R E L D  W I N K E L
V O R D E N Met een
KERSTPAKKET van de we-
reldwinkel steunt U ook an-
deren.

�

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

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

Vlaai v/d week

Hazelnootvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Zeeuwse bolussen
lekker bij de koffie 4 stuks € 2,50
Caramel-notenbroodje

Gevuld met caramel, noten en amandelspijs

€ 2,95
Aanbiedingen geldig van di. 13 t/m za. 24 okt.

Dagmenu’s
14 t/m 20 oktober 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

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

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 14 oktober
Spinaziesoep / Wokki wokki van kip met wokgroente, rijst en
rauwkostsalade

Donderdag 15 oktober
Zuurkoolovenschotel met jus, braadworst, mosterd en zuur-
garnituur / Bavarois met slagroom

Vrijdag 16 oktober
Broccolisoep / Zeewolffilet met mosterdsaus, aardappelen
en groente

Zaterdag 17 oktober (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom

Maandag 19 oktober
Tomatensoep / Spies Hawaï met kerriesaus, rijst en groente

Dinsdag 20 oktober
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

In de praktijk Esoteric Healing 
& Reflexologie te Warnsveld 
deze maand gereduceerd tarief.

Open van maandag t/m zaterdag.
Informatie/afspraak;

Annelies 06-48424109 
Nico 06-48717371 

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

Wij beginnen weer op
zaterdag 26 september
met bussen rijden naar:

DIKA en

BILL’S BAR
HAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je zo goed
wanneer je iemand die je lief is
missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan
ook, na het overlijden van onze lieve broer, zwager
en oom

Henk Ruiterkamp 

Warnsveld: familie G.J. Ruiterkamp
Vorden: familie H.J. Teunissen

Vorden, oktober 2009

Erv. Allround KLussenman
b.z.a. voor klussen in op of
rondom het huis 18,98 per
uur ex tel.: 0651980809 

Rien en Diny Baauw
zijn op 24 oktober 2009

40 jaar getrouwd
Voor ons is dit een dag om te vieren.

Na de feestelijke ‘dankviering’ in het ‘Witte Kerkje’
in Gaanderen kunt u ons van 15.30 tot 17.30 uur
ontmoeten en feliciteren in Hotel-Restaurant „De
Gravin van Vorden”, Stationsweg 24 in Vorden.

Baron van der Heijdenlaan 15
7234 SB  Wichmond

Psalm 139:1 HERE, Gij doorgrond en kent mij

Tot op het laatst zorgzaam en belangstellend, is on-
verwachts en tot ons verdriet,  overleden op de leef-
tijd van 93 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Sija Oskamp-van Iperen
Weduwe van Dirk Oskamp 

Dick †,  Anke en Vincent

Kees en Cynthia
Sijo en Danny

Leonie-Sija
Gudo
Dirk en Jill

Gudi

Hetty en Maarten
Antoinette en Stef
Martijn

11 oktober 2009
Het Vaarwerk 6
7251 DE Vorden

Liever geen bezoek aan huis

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 15 oktober om
12.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Zutphense-
weg 13 te Vorden
Hier is van 11.15 tot 11.45 gelegenheid om afscheid
te nemen van onze mama en oma.

Aansluitend aan de dienst zullen we haar begelei-
den naar haar laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Salon Krabben & Krabben

Dr. Grashuisstraat 20-22

7021 CL  Zelhem

Tel. 0314 - 622705

www.salonkrabbenenkrabben

Maak nu een afspraak
voor een vrijblijvend intake gesprek

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

Alleen op afspraak.

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

Hier ben ik!

Ids van Laake
54 4-10-2009 3740 
cm 16.50 uur gram

Blijke van Laake, Stefan Fleming en Storm

Almenseweg 29
7251 HM  Vorden
Tel. (0575) 46 04 01



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

Men kan individueel meedoen, maar
bijvoorbeeld ook in groepsverband (
bedrijf, school, vrienden, c.q. familie-
team. Bij voorinschrijving ( www.blub-
berrun.free-wheel.nl ) betaalt men 5
euro of 8 euro bij inschrijving voor de
start ( vanaf 10.00 uur ). In teamver-
band betaalt men bij voorinschrijving,
respectievelijk 12 euro ( jeugd ) en 40
euro ( volwassenen ) . Direct na de
prestatieloop is er ook de mogelijk-
heid om deel te nemen aan een wan-
deltocht over een afstand van zes kilo-
meter. Honden worden niet toegela-
ten.Tijdens een gesprek met Ilona Len-
selink, Liesbeth Bakker en Marcel
Bourgondien ( die samen met Arjan
Mombarg de Stichting Blubber Run
vormen ) droop het enthousiasme er
vanaf. 

Niet zo verwonderlijk want toen vorig
jaar de eerste Run werd gehouden ver-
schenen er maar liefst 350 personen
aan de start. Toen na afloop de balans
werd opgemaakt kon er 7500 euro
naar de KWF Kankerbestrijding wor-
den overgemaakt. Liesbeth Bakker en
Ilona Lenselink, toen zelf ook van de
partij , genoten met volle teugen van
de entourage. Liesbeth: ‘ Ik weet nog
wel dat ik het een zware tocht vond,
maar wel de moeite waard en daarbij
veel bewondering voor al die deelne-
mers dat ze deze tocht wilden lopen’.
Ilona: ‘ Ik kreeg onderweg een paar
keer echt kippenvel, zo’n lange sliert
mensen en dat allemaal met één doel
voor ogen: de KWF Kankerbestrijding
helpen’. 

Marcel Bourgondien, tussen de orga-
nisatieperikelen door, ook zelf van de
partij, kijkt eveneens met een goed ge-
voel op deze eerste Blubber Run terug.
‘ Wat ik zo knap vond dat ondanks het
feit dat sommige deelnemers op het
drassige parcours flink moesten af-
zien, ze toch stug door gingen om
vechtend met zich zelf de finish te ha-
len’. Het idee voor de Blubber Run in
Vorden ontstond pakweg anderhalf
jaar geleden toen in Didam, eveneens
voor de KWF Kankerbestrijding de
‘Baggerloop’ werd gehouden. Aange-
zien er in de directe familie- omgeving
van Ilona Lenselink een erfelijke vorm
van borst- en eierstokken kanker voor-
komt, besloot zij vrienden, kennissen
en familie te mobiliseren om allemaal
in Didam mee te doen. Ook werd er
qua sponsoring flink aan de weg get-
immerd. Eindresultaat: 11.000 euro
voor de KWF !

Na het succes in Didam besloten Ilona
Lenselink en Arjan Mombarg om ook
in Linde jaarlijks een soortgelijke pres-
tatieloop te organiseren. Zo ontstond
de Stichting Blubber Run Vorden. De
organisatie hoopt en verwacht dat er
ongeveer 400 tot 500 deelnemers zul-
len starten. Met hotel Bakker en Free-
Wheel als hoofdsponsors en een aan-
tal subsponsors en het geld van de
deelnemers hoopt met circa 10.000 eu-
ro in te zamelen. Uiteraard spelen de
weersomstandigheden bij een ‘buiten-
happening’ een grote rol. Bij een ‘Blub-
ber Run ‘ wordt gedacht aan hardlo-
pen over maisvelden, weilanden, bos-
paden, over sloten springen en dat al-

les met veel blubber. Ilona en Liesbeth
: ‘ Het ideale plaatje zo zijn de gehele
week nat weer en op de zondag een
stralend herfstzonnetje, want dat laat-
ste genereert dan waarschijnlijk meer
deelnemers ! En daar gaat het tenslot-
te om.

Voor de deelnemers is er nabij de mo-
len voldoende kleedruimte, douches
e.d. , terwijl in de tent die voor ’t Pro-

athuus wordt geplaatst na afloop on-
der het genot van een hapje en een
drankje nagekletst kan worden. De
band ‘Over the Hill’ zorgt daarbij voor
de muzikale omlijsting. Zoals hierbo-
ven aangegeven, dit jaar dus voor het
eerst ook de mogelijkheid over vrijwel
hetzelfde parcours een wandeling te
maken. Dat daarbij geen honden wor-
den toegelaten heeft een duidelijke re-
den. Liesbeth Bakker en Marcel Bour-

gondien hierover: ‘ Wanneer er hon-
den meelopen, dan kan het niet an-
ders of ze poepen onderweg ook in de
weilanden. Gras dat nadien weer
wordt opgegeten door grazende koei-
en. Uit onderzoek is gebleken dat wan-
neer drachtige koeien van dit gras
eten, nadien 20 procent van deze die-
ren een ‘ miskraam ‘ krijgt. Dus om
problemen te voorkomen, geen hon-
den tijdens de Blubber Run ‘ !

Opbrengst voor KWF Kankerbestrijding

Zondag 25 oktober Blubber Run in buurtschap Linde
Vorden. De Stichting Blubber Run kijkt reikhalzend uit naar zondag 25
oktober. Dan wordt in het buurtschap Linde de ‘Blubber Run ‘ gehouden.
Een prestatieloop met als doel geld in te zamelen voor de KWF Kankerbe-
strijding. Omdat kanker één van de meest voorkomende ziektes is en dat
juist door onderzoek de kans groter wordt om de strijd tegen kanker te
winnen. En onderzoek = geld !! In het buurtschap wordt deze zondag een
parcours uitgezet met een lengte van 6 kilometer. De deelnemers kunnen
uit drie afstanden kiezen: 4 ( ingekort rondje ) 6 of 12 kilometer. De start
is om 11.00 uur ( 4 km ) nabij de Lindse molen, terwijl de deelnemers aan
de zes en 12 kilometer om 11.30 uur van start gaan.

van links naar rechts:Liesbeth Bakker, Marcel Bourgondien en Ilona Lenselink

Van de deelnemerwas alleen Marco
Langenbach uit Apeldoorn de concur-
rent van Berendsen. “Het leek wel of
we beiden last hadden van stress. Van-
af het begin in de eerste manche zaten
we in de kopgroep, maar vielen later
terug. Marco is ook nog gevallen”. De
derde plaats leverde voor Berendsen
41 punten op en pakte daarmee de ti-
tel. 
Vooraf aan de start in Valkenswaard
was het verschil met concurrent Lan-
genbach 63 punten. Er waren op de
laatste crosswedstrijd maximaal hon-
derd punten te verdienen in de twee
manches. “Het kon dan ook nog alle
kanten op”, blikt de Hengeloër terug.
“Het is een mechanische sport en je
hoeft maar een beetje machinepech te
hebben en de titel is verkeken”. 
Berendsen heeft een sterk seizoen ge-
reden. Van de zeven NK-wedstrijden
werd hij drie keer eerste. Vier wedstrij-
den werden in het voorjaar gehouden
en de rest in het najaar. “In de zomer
zijn er geen wedstrijden. Die tijd moet
je goed doorkomen. Ik heb veel aan
conditietraining gedaan samen met
trainer Jan Broekhof uit Lochem”. In
de winter traint hij in een sportschool
en een avond in de week staat hardlo-
pen op zijn programma. In het voor-
jaar komt daar trainen met de motor
bij.   De titelhouder in de MX3-klasse
zegt, dat hij dit seizoen beter kon om-

gaan met spanning. “Ik ben rustiger
gebleven en had de stress beter onder
controle. Ook was ik lichamelijk en
geestelijk meer in evenwicht. Ik reed
dit jaar voor het eerst op een Honda en
dat pakte goed uit”. Door de week

sleutelt hij zelf aan de motor en tij-
dens de wedstrijd wordt dit gedaan
door zijn kameraad en zijn broer. De
wedstrijden worden verreden op cir-
cuits in het hele land, maar ook in de
regio zoals in Lochem en Harfsen. Cir-

cuits die niet zo snel zijn liggen de
Hengelose crosser het best. “Vooral
met los zand en waar je moet zwoegen
daar kan ik goed mee uit de voeten.
Valkenswaard was me eigenlijk al te
snel”. 

Berendsen omschrijft zich als een
crosser met een snelle start. “Dan heb
je meestal vrij baan. Verder probeer ik
constant te rijden en geen gekke din-
gen te doen. De meeste deelnemers in
de MX3-klasse hebben vaak al veel er-
varing, zijn al aardig op leeftijd en ge-
bruiken deze klasse om af te bouwen.
Die afbouwfase geldt ook voor mij”,
zegt Berendsen die afgelopen week
veertig jaar is geworden. Er doen ook
veel jongeren mee in deze klasse. Per
manche starten er tussen de veertig
en vijftig deelnemers. “Mijn Honda is
snel en ik ben een goede starter. Ook
in deze klasse moet er veel strijd gele-
verd worden. Er wordt gestreden voor
iedere punt”. Ook dit seizoen heeft Be-
rendsen veel steun gehad van familie,
kennissen, vrienden en zo’n acht
sponsoren. Slotboom Tweewielers is
één van de sponsoren en is tevens
werkgever van Berendsen. 

Berendsen werd al op jonge leeftijd
besmet met het crossen. Zijn vader en
broer crosten ook. “Ik was elf toen ik
croste op een 80cc motor. Toen ik ze-
ventien was had ik een startbewijs
voor het grotere werk”. Hij is lid van
de motorsportverenigingen De Graaf-
schaprijders uit Vorden en Hamove uit
Hengelo. Berendsen is blij met de
MX3-crosstitel. “Ik vind het ook fijn
voor mijn vriendin Marja waar ik al-
tijd veel steun aan heb gehad”. Ook
zijn twee kinderen Bjorn (6) en Evy (4)
vinden het leuk dat hun papa Neder-
lands kampioen is geworden. De
buurt, familie, kennissen en sponso-
ren hebben het huis van Berendsen
versierd. Aan de muur en in de tuin
zijn spandoeken gehangen met daar-
op de felicitaties geschreven.

Hans Berendsen (40) is vorige week
op het circuit van Valkenswaard
Nederlands kampioen geworden
in de klasse MX3. De motorcrosser
uit Hengelo pakte de titel al in de
eerste manche toen hij als derde
werd afgevlagd. De tweede manche
leverde hem een vierde plaats op.

Hans Berendsen pakt de titel in de MX3-klasse.

Motorcrosser Hans Berendsen Nederlands kampioen

MX3-klasse



Op deze regenachtige zon-
dagmiddag gingen de he-
ren van Ratti op bezoek bij
Noordijk. Er was maar een
taak voor Ratti: 3 punten
meenemen naar Kranen-
burg en aansluiting vin-
den bij de middenmoot.
Het was Noordijk dat sterk
aan de wedstrijd begon.
Maar al snel had Ratti de
wedstrijd weer onder con-
trole. En resulteerde in een
paar goede mogelijkhe-
den. In de 20ste minuut
was het Guido Mullink die
met een mooi en verdiend
doelpunt Ratti op voor-
sprong zette 0-1. Ratti was
de eerste helft de bovenlig-
gende partij. Ondanks de
zware regenval bleven bei-
de teams op zoek naar een
doelpunt. 

In de tweede helft ging de
wedstrijd meteen weer te-
gen elkaar op. Een goed
keepende Bram klein Ha-
neveld was alert op de paar
doelpogingen die Noordijk
creëerde. In de 78ste mi-
nuut was het Wouter Pla-
teeuw die de '16 meter' pas-
seerde en de bal tegen de
hand van de tegenspeler
aanspeelde, waardoor Rat-
ti een penalty verdiende.
Wederom Guido Mullink
die Ratti op 0-2 voorsprong
schoot. Een mooi en ver-
diend doelpunt. Ratti bleef
voetballen en speelde de
wedstrijd relatief eenvou-
dig uit. In de 87ste minuut
was het Bram klein Hane-
veld die de bal uit de lucht
plukte en geen moment
twijfelde en de lange bal
hanteerde, de keeper van
Noordijk stond op de mid-
denlijn en had deze bal
niet verwacht. Hij kreeg
hem ongelukkig op zijn
hoofd waarna de bal het
doel in rolde. Eindstand: 0-
3. 

Een verdiende overwin-
ning voor Ratti. Volgende
week opnieuw een uitwed-
strijd ditmaal tegen Lo-
chuizen. Hier hoopt Ratti
deze lijn door te zetten en
3 punten te pakken.

UITSLAGEN
Zaterdag: Ratti B1GD - Lo-
chem SP B4 2-3, Ratti C1GD
- csv Apeldoorn C6 1-4, Rat-
ti E1G - Warnsveldse Boys
E6 7-1, EGVV 3 (zat) - Ratti 5
(zat) 3-2, Zelos D4 - Ratti
D1G 6-0, FC Zutphen E8 -
Ratti E2G 6-5, FC Zutphen
F5 - Ratti F1G 4-5.
Zondag: Ratti 2 (zon) - Wol-
fersveen 2 (zon) 4-2, Ratti 3
(zon) - Keijenburg. Boys 6
(zon) 1-4, Noordijk 1 (zon) -
Ratti 1 (zon) Braak, D.J.M.
ter 0-3, FC Eibergen 7 (zon)
- Ratti 4 (zon) 1-4.

PROGRAMMA
Zaterdag: Ratti B1GD - Bon
Boys B3 , Ratti D1G - Steen-

Vo e t b a l

Vorden - FC
Trias 3-1
Vorden heeft zondag een
uitstekende partij voetbal
op de mat gelegd. Hoewel
de uitslag dit niet doet ver-
moeden werd FC Trias, dat
hoog op de ranglijst staat,
overklast. Vorden had met
uitstekend positiespel en
een tomeloze inzet grote
indruk gemaakt. Het
mocht dan ook na afloop
van de wedstrijd een lang-
durig applaus in ontvangst
nemen. Opmerkelijk was
overigens wel, dat men in
de afronding niet alleen
pech had, maar ook een
drietal kansen grandioos
verprutsten. Frank Hid-
dink was met twee doel-
punten de matchwinnaar.

Met dat scheidsrechter Bra-
kel het beginsignaal had
gegeven viel het met bak-
ken uit de hemel en was
het veld binnen de kortste
keren erg drassig. Wie
dacht, dat de enigszins cor-
pulente leidsman op dit
drassige veld het eind van
de wedstrijd niet zou ha-
len had het helemaal mis.
Bovendien floot hij een uit-
stekende partij.  Binnen
vijf minuten stond er al 1-1
op het scorebord. Een fou-
tieve pass werd door te Sel-
le onderschept en hij haal-
de meteen verwoestend uit
0-1 Een minuut laten trok
Micha Bolink de stand al
weer gelijk. Hij kapte zijn
man uit en de bal ver-
dween onhoudbaar in de
bovenhoek. Vanaf dat mo-
ment nam Vorden het ini-
tiatief om het niet meer af
te staan. De passing werd
goed verzorgd en men
creëerde zich diverse kan-
sen. Trias ging met steeds
meer mensen achter de
bal spelen, waardoor Rob
Enzerink regelmatig kon
doorschuiven en een aan-
tal keren de lat scheerde.
Ook Frank Hiddink en
Niels Siemerink hadden
weinig geluk in de afron-
ding. Er stond altijd wel
een been of voet een score
in de weg. Beste kans kreeg
Micha Bolink, maar zijn
vrije kopkans mislukte.
Trias dat via haar doelman
de lange bal op de snelle
voorwaartsen hanteert
kreeg geen kans, want de

verdediging van Vorden
stond als een huis.

De tweede helft eenzelfde
spelbeeld, hoewel Trias
probeerde de bakens te ver-
zetten en zowaar uit stan-
daardsituaties een aantal
keren gevaarlijk werd. Vor-
den creëerde zich wel kan-
sen maar men kon in de af-
werking niet de goede
richting  vinden. In de 75e
minuut had Frank Hid-
dink wel het juiste rich-
tingsgevoel, want een vrije
trap van Rob Enzerink
rondde hij fraai met bui-
tenkant voet af. 2-1 Even la-
ter zag Bas Schroer zijn in-
zet op de lat verdwijnen en
had Frank Hiddink zijn
tweede op de schoen lig-
gen. Stefan Eggink zal nog
regelmatig terug denken
aan zijn meer dan unieke
kans. Een verre uittrap van
doelman Mark Borgonjen
werd door de Triasverdedi-
ging verkeerd ingeschat,
maar niet door Frank Hid-
dink en hij gaf doelman
Bleumink geen kans. 3-1

Vorden kan terugzien op
een uitstekende wedstrijd.

Uitslagen
Badminton
Flash

Acht teams kwamen afge-
lopen week in actie en over
het algemeen werden er
goede resultaten geboekt. 

Seniorenteam 1
Niels Lijftogt, Chjehrando
Gasper, Geeske Menkveld
en Lianne Heijink kwamen
afgelopen woensdag uit te-
gen Grol 1 uit Groenlo. Het
werd eigenlijk een vrij
makkelijke wedstrijd voor
Flash. Beide heren wonnen
hun enkelspel in twee sets.
Geeske moest in haar en-
kelspel de winst met 21-14
en 21-11 aan haar tegen-
standster laten. Het ver-
trouwen van Lianne neemt
met de week toe. Zij won
dit seizoen bijna al haar
enkelspelen, zo ook tegen
Grol en wel in twee sets.
Het herendubbel werd in
twee sets een makkelijke
prooi voor Flash. Het da-
mesdubbel was zeer span-
nend. Geeske en Lianne
verloren de eerste set met
21-13. De tweede set won-
nen zij echter met 21-19 en
ook de beslissende derde
set ging met 21-19 naar
Flash. De beide mixen wer-
den in twee sets gewon-
nen.
Grol 1 - Flash 1: 1-7 

Seniorenteam 2
Team 2 kwam thuis uit te-
gen Spees Sjuttel uit Silvol-
de. Gespeeld werd door

B a d m i n t o n

Hans Wullink, Leo Wou-
ters, Anne van Eeuwijk en
Hermien Oudenampsen.
Hans was niet helemaal
zichzelf in zijn enkelspel.
Hij verloor met 21-19 en 21-
16. Leo, Anne en Hermien
wonnen hun enkelspel al-
len in twee sets. In het he-
rendubbel nam Hans sa-
men met Leo revanche. Zij
wonnen met 21-15 en 21-
13. Ook de dames wonnen
in twee sets met 21-10 en
21-14. En in de mixen bleek
Flash ook duidelijk de
sterkste. Beide partijen
werden in twee sets gewon-
nen.
Flash 2 - Spees Sjuttel 2: 7-1

Seniorenteam 3
Poona uit Gaanderen was
de tegenstander van het
derde team. Hans Brink-
man, Vincent van Hal, Ma-
rian te Riele en Marian
Hulshof traden aan. Hans
kwam net te kort om zijn
enkelspel te winnen. Het
werd 21-19 en 21-18 voor
zijn tegenstander. Ook het
enkelspel van Vincent was
zeer spannend. Maar hij
verloor ook net met 21-18
en 21-19. De beide Marian-
nen trokken de stand door
twee keer winst in twee
sets echter weer gelijk. En
deze trend zette zich de he-
le wedstrijd door. De heren
verloren het dubbelspel
met 21-15, 17-21 en 17-21.
De dames wonnen met 21-
9 en 22-20. De mixen wer-
den daarna over beide
team verdeeld.
Flash 3 - Poona 8: 4-4 

Jeugdteam 1
Dit team speelde zondag-
middag in Dinxperlo. De
uitslag hebben wij nog
niet ontvangen. Volgende
week zullen wij die vermel-
den.

Jeugdteam 2
Okko Hinterding, Twan
Helmink, Vera Velhorst en
Sander van Gils speelden
zaterdag tegen Lochem 1.
Okko begon goed en won
in twee sets zijn enkelspel.
Twan verloor nipt met 21-
19 en 21-14. Vera en Sander
wisten ook hun enkelspel
te winnen. Het eerste dub-
bel was zeer spannend. Ok-
ko en Twan verloren de
eerste set met 22-20, won-
nen de tweede met 25-23
en wonnen de derde set
met 21-16. Vera en Sander
wisten hun dubbel ook te
winnen en ook Okko en Ve-
ra deden dat. De laatste
dubbel van Twan en San-
der ging met 21-10 en 24-22
weer verloren.
Flash J2 - Lochem J1: 6-2

Jeugdteam 3
Dit team speelde een zwa-
re wedstrijd tegen Didam.
Bram Bruinsma, Dennis
Cai, Lieke ten Haven en Li-

lian Nijhuis traden aan.
Bram en Dennis verloren
beiden hun enkelspel. De
beide meisjes wisten ech-
ter te winnen. Lieke met
21-17 en 21-18 en Lilian
met 21-19 en 21-18. Het jon-
gensdubbel leverde verlies
op en het meisjesdubbel
winst. De beide mixen gin-
gen daarna met 23-25, 21-
14, 21-13 en 21-19, 21-14
naar Didam.
Didam J3 - Flash J3: 5-3

Jeugdteam 4
Ook team 4 kwam tegen
Didam uit maar dan thuis.
Niels Golstein begon sterk
met winst van 21-18 in de
eerste set. Jammer genoeg
verloor hij daarna net met
21-19 en 21-17 de tweede en
derde set. Stefan te Riele
wist goed met 21-18, 21-9 te
winnen. En ook Paulien te
Riele won met 21-17, 17-21
en 21-19. Laura Hulshof
speelde ook al zo'n span-
nende driesetter: 18-21, 21-
14 en 21-19. Flash zat nu
goed in de wedstrijd en
won de dubbelpartijen en
de mixen.
Flash J4 - Didam J4: 7-1

Jeugdteam 5
De tegenstander van zon-
dag was Spees Sjuttel uit
Silvolde. Gespeeld werd
door Quinten Moeshart,
Rowin Burghout, Romy
Hoppen en Tamar Nijhuis.
Quinten verloor zijn enkel-
spel in twee sets. Rowin
won goed met 21-12 en 21-
19. Ook Romy won haar en-
kelspel met 21-10 en 21-8.
Tamer speelde met 21-6 en
21-14 ook een goede partij.
In het jongensdubbel werd
de eerste set nog wel ge-
wonnen met 21-17. Daarna
werd het echter 21-17, 21-18
voor de tegenstanders. De
meisjes wonnen goed met
21-5 en 21-11. In de mix
vochten Romy en Rowin
wat ze waard waren. De
eerste set ging met 22-20
verloren, de tweede werd
met 21-17 gewonnen maar
de derde werd helaas weer
verloren met 21-16. Tamer
en Quinten wilden toch
dat Flash met de winst
naar huis zou gaan. Zij zet-
ten de tegenstanders flink
onder druk en wonnen
met twee keer 21-13.
Spees Sjuttel 1 - Flash J5: 3-
5

Andre is in 1969 als jon-
gen van 15 begonnen in de
functie van leerling-mon-
teur en is van daaruit
doorgegroeid naar de
functie van leidinggevend
monteur. De nu 55 jarige
jubilaris is nog net zo
energiek als destijds en
dat past prima bij het dy-
namische bedrijf Winkels
Installatietechniek. In de
loop der jaren heeft hij
vrijwel alle werkvelden
van het bijna 180 jaar ou-
de bedrijf gezien.  Inmid-
dels heeft het bedrijf een
uitstekende naam opge-
bouwd in het ontwerpen
van duurzame installaties
en Andre gaat deze nieu-
we technieken zeker niet
uit de weg. Daarnaast
staat Winkels Installatie-
techniek Vorden B.V. be-
kend om haar vooraan-
staande positie op het ge-
bied van tank- en procesin-
stallaties voor onder ande-
re licht ontvlambare vloei-
stoffen. Vanuit dit werk-
veld heeft Andre heel veel
chemische fabrieken in
Nederland gezien. Volgens
Andre zijn de technieken
wel veranderd maar blijft

een goede aanpak en men-
taliteit bij de uitvoering
nog steeds het allerbelang-
rijkste. De afgelopen jaren
heeft Andre veel grote pro-
jecten geleid, vaak in com-
binatie met één van de an-
dere 4 Winkels Bedrijven.
Ondanks de groei van het
bedrijf (Winkels Techniek
Groep B.V. telt in totaal
225 medewerkers) vindt
Andre dat de sociale en
menselijke factor binnen
het bedrijf nog volop de
aandacht krijgt. En dat
bleek ook tijdens de recep-
tie.

Naast de vanzelfsprekende
bloemen en jubileumgra-
tificatie mocht Andre
Brinke nog een bijzonder-
heid in ontvangst nemen
van directeur Jos Tijink:
een oude bedrijfsfolder
van begin jaren 70 waar
Andre Brinke op staat als
leerling. Bij de aanblik van
de folder schoten natuur-
lijk bij Andre weer allerlei
verhalen door het hoofd.
Onder het genot van een
hapje en een drankje wer-
den zo nog veel oude ver-
halen naar boven gehaald.

Jubileum 
Andre Brinke

Op 11 augustus jl. was het precies 40 jaar geleden dat
Andre Brinke in dienst is getreden bij het toenmali-
ge Emsbroek in Vorden. Afgelopen vrijdag werd de
jubileumreceptie voor hem georganiseerd bij de
Zonnebloem in Lochem waar collega's en familie
hem in het zonnetje hebben gezet.

Foto, Fank Hillen

deren D2GD , Ratti E2G -
Keijenburg. Boys E3 , Ratti
F1G - Dierense Boys F1 ,
Haarlo SP 3 (zat) - Ratti 5
(zat) , Brummen C4M - Rat-
ti C1GD , DZC'68 E7G - Rat-
ti E1G .
Zondag: Ratti 4 (zon) - Mar-
kelo 8 (zon) , Lochuizen 1
(zon) - Ratti 1 (zon) Huerne,
A. ter , Zelhem 4 (zon) - Rat-
ti 2 (zon), Brummen 8 (zon)
- Ratti 3 (zon) , Erix/KSV
DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon).

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

PPPP OOO SSSTTT EEE RRR SSS
full-colour

ze knallen er uit

TOMPOUCE

NU PER STUK1.50

WITTE PUNTJES

6 VOOR2.25

BUNDER-
BROOD
EEN HEERLIJK 

MEERGRANENBROOD 

NU VAN 2.55 

VOOR € 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 oktober.

HERFST-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37
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1

3. 1968 Mevrouw Schoenaker nam, na 14 jaar 
presidente te zijn geweest, afscheid van de Vrouwen-
ver. K.P.O. Kranenburg. V.l.n.r: de dames W. Huining;
M. Koers-Gerritsen; R. Lijftogt-Zieverink; Schoenaker-
Smit; dhr Schoenaker; pastoor v.d.Berg; mw. Haver-
kamp; mw. Nijenhuis

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 17 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. 07-09-1989, bijeenkomst op de Wehme. In rolstoel vooraan mevr. v.d.Wal.

1. Voorbereidende werkzaamheden bij de aanleg van de rotonde Horsterkamp - Dorpsstraat.

2
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vleujenknepper.

B. Kwakeri'je.

C. Langen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Van de 64 aanmeldingen zijn uiteinde-
lijk 55 tinkers gestart. Het was deson-
danks een succes mede dankzij de
geweldige inzet van veel vrijwilligers.
We willen al deze mensen enorm be-
danken! Ook veel dank aan familie Be-
renpas die hun weiland ter beschik-
king hebben gesteld, zwembad in de
Dennen voor het gebruik van electrici-
teit en toiletten, EHBO vereniging Vor-

den en natuurlijk de Burgermeester
die het startschot heeft gegeven voor
de rit. Enkele enthousiaste reacties
van deelnemers"Ik vond de tinkerrit
geweldig.Wat een organisatie, zo'n
dag! En een geweldig mooi rondje heb-
ben jullie uitgekozen, door het grote
veld. Jammer dat er geen nieuw re-
cord is bereikt, maar een volgende
keer beter. Ik merkte aan alle tinkers

dat ze het geweldig vonden om mee te
doen. En daarom wilde ik jullie nog
bedanken voor deze geweldige rit.
Groetjes Moniek". "Ik wil via deze mail
even kwijt dat de Tinkerdag perfect ge-
regeld was door jullie! Er waren zelfs
toiletten en daar waren we heeeel blij
mee want we kwamen van ver! 

Het is jammer dat er niet meer Tin-
kers aanwezig waren en dat we het re-
cord niet hebben kunnen verbreken,
maar wie weet in de toekomst. Groet-
jes en wellicht tot een volgende, Maris-
ka & Gipsy, Jorien & Gwen".

Tinkerrit 2009

Op zaterdag 3 oktober is de Tinkerrit gereden en het was weer een gewel-
dige rit! Ondanks de slechte weersvoorspelling kwamen toch veel enthou-
siaste mensen met hun tinker naar Vorden om hopelijk het record van
2006 (dat stond op 117 tinkers) te verbreken. Helaas is dat niet gelukt

Super de Boer is er trots op dat Super
de Boer als eerste supermarkt een mi-
lieuvriendelijke big shopper introdu-
ceert. Jet Levi, manager formuleont-
wikkeling van Super de Boer: "Super
de Boer heeft duurzaamheid hoog in

het vaandel staan. Met dit initiatief
dragen we hier letterlijk en figuurlijk
aan bij. Bovendien willen klanten vast
graag gezien worden met deze hippe
en verantwoorde tas."  

De 'Ik draag bij'-tas is gemaakt van on-
behandeld papier en bedrukt met af-
breekbare inkt op natuurbasis. Door-
dat het papier geweven is met nylon-
draad is de tas langdurig houdbaar en
dus ook geschikt voor zwaardere
boodschappen. Super de Boer laat op
deze manier zien dat duurzaam zeker
niet saai hoeft te zijn. "Dankzij de vro-
lijke opdruk kun je 'm rustig hip noe-
men", aldus een trotse Jet Levi. Vanaf
deze week ligt de duurzame big shop-
per in de winkels van Super de Boer.

Super de Boer eerste supermarkt
met milieuvriendelijke big shopper

Super de Boer introduceert als eer-
ste supermarkt in Nederland een
milieuvriendelijke big shopper. De
tas is gemaakt van zwaar geweven
papier en hierdoor 100 procent re-
cyclebaar. De supermarktketen
werkt door de hele keten aan ver-
duurzaming. Met de slogan 'Ik
draag bij' roept Super de Boer nu
ook haar klanten op met deze vro-
lijke tas letterlijk bij te dragen aan
een beter milieu.

Vanaf 6 tot en met 8 november organi-
seert de Pluimvee en Konijnenvereni-
ging Vorden in de kapel in het buurt-
schap Wildenborch, de Bronckhorster
kleindierenshow. Daaraan vooraf-
gaand organiseert PKV Vorden ook
weer de jaarlijkse wedstrijd ‘Kind en
Dier’. Hieraan kunnen kinderen tot 14
jaar met hun lievelingsdier, zoals een
kip, konijn, cavia en hamster mee-
doen. Het doel is om de jeugd bij het
houden van dieren te betrekken. Voor
de show komen twee leden van PKV bij
de kinderen op bezoek om te kijken
hoe het dier thuis verzorgd wordt, hoe
het hok er uit ziet e.d. Zaterdagmid-
dag 7 november vindt de eindjurering
plaats. Ook dit gebeurt door leden van
PKV. Elke deelnemer wordt beloond
met een prijsje en in elke diersoort
wordt een winnaar aangewezen. Op-
gave voor de wedstrijd ‘ Kind en Dier’
kan tot 20 oktober bij Fabio van Olst
06- 53559636 of per e- mail fabiovan-
olst@hotmail.com Zie ook advertentie

in dit blad.

PKV is een bloeiende vereniging. Mede
door de wedstrijd ‘Kind en Dier’ is het
ledental de laatste jaren gestegen. Le-
den van de club hebben regelmatig tij-
dens regionale en landelijke shows
aansprekende resultaten geboekt..
Ook waren jeugdleden het afgelopen
jaar succesvol door bijvoorbeeld tij-
dens de nationale jeugdshow die in
september in Laren werd gehouden,
bij de verenigingscompetitie als derde
te eindigen. Deze jeugdleden hebben
in het verleden allemaal meegedaan
aan de wedstrijd ‘Kind en Dier’. Tij-
dens de Bronckhorster kleindieren-
show is er op zondag 8 november ook
een verkoopklasse aanwezig. Dan zet-
ten leden van PKV hun dieren te koop.
Op deze manier kan men een dier van
een bekende en erkende fokker kopen.
De verkoopklasse bestaat uit verschil-
lende soorten hoenders, konijnen en
cavia’ s.

'Kind en Dier ' tijdens
Bronckhorster kleindierenshow

Een traditionele paardenmarkt, waar
paardenhouders uit de regio elkaar
kunnen ontmoeten en waar de onder-
linge handel weer hoogtij zal vieren.
Ook particulieren kunnen dan hun
slag slaan, een paard of pony kopen of
verkopen al naar behoefte. Er wordt
een aanvoerpremie gegeven van 10
marktloten per paard en 6 marktloten
voor een pony. Bezoekers kunnen ook
de bekende Hengelose marktloten ko-
pen.(de trekking is op 28 oktober).
Deze markt zal de Marktvereniging
gebruiken om een Parade der Kampi-
oenen te houden, d.w.z. ieder paard of
pony uit de gemeente Bronckhorst die
afgelopen seizoen een regionaal, pro-
vinciaal of nationaal kampioenschap

heeft behaald, zal op deze markt ge-
huldigd worden. Dat kunnen ook
groepen, bijv. tweespannen of viertal-
len zijn. De eigenaren van deze kampi-
oenen ontvangen een leuke attentie.
De paarden worden voorgesteld in een
baan, afgezet met dranghekken, en
worden van commentaar voorzien
door de speaker.
Naast de paardenmarkt is er ook weer
een kramenmarkt, waar een hapje en
een drankje te verkrijgen zal zijn, o.a.
oliebollen, kniepertjes, wafels, vis, en
streekeigen producten. Het geheel zal
worden opgeluisterd met muziek,
voor de kinderen zal er de mogelijk-
heid tot een ponyritje of ezelrit zijn en
voor de ouderen ringsteken vanaf de
dresseerkar.
Al met al de moeite waard om een
dagje Hengelo te doen op zaterdag 17
oktober, dus tot ziens in de Spalstraat.

Paardenmarkt Hengelo Gld

Op zaterdag 17 oktober a.s. zal Hen-
gelo (Gld.) weer geheel in het teken
van het paard staan.

Altijd actueel: www.Webpaper.nl
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Sinds begin dit jaar zit de bekende
schoenenzaak ‘Schoenmode Her-
mans' in de Beltrumsestraat 34 in
Groenlo. Dat is een echt pand voor
een schoenenzaak want al vele de-
cennia zijn daar prachtige schoenen
te koop. Voorheen runden Jan en
Ria Rondeel met veel succes deze
zaak. Maar omdat ze een dagje ou-
der werden nam Schoenmode Her-
mans uit het niet zover weg gelegen
Hengelo Gelderland de zaak over.
En daar hebben ze geen spijt van, zo
vertelt ons Elise Hermans die samen
met haar man Rudi Wienders de
beide schoenenzaken nu drijft. En
dat doen ze niet alleen; ze kunnen
daarbij steunen op toegewijde en
enthousiaste medewerksters en ook
nog deels op Jan en Ria Rondeel.
"Het is super hier in Groenlo en de
mensen zijn erg gemoedelijk", zegt 
Elise tussen de bedrijven door want

de klanten lopen af en aan. Ze heb-
ben in Groenlo dezelfde formule
toegepast als bij hun zaak in Henge-
lo. Het inkopen voor twee zaken
heeft ook als voordeel dat je een gro-
tere collectie kunt aanleggen, strin-
gentere afspraken met de leveran-
ciers kunt maken en de collectie
steeds uitgebreider kunt neerzet-
ten", zo zegt ze. Het is schoenmode
voor het hele gezin, dat is ook hun
kracht.  Ze doen ook intensief mee
aan de activiteiten van het Groenlo-
se Ondernemers Verbond.
"Je hebt elkaar nodig in de plaats",
zegt Elise met stellige overtuiging.
En ook aan de diverse modeshows
in Groenlo leveren ze een bijdrage
en dat wordt zeer gewaardeerd. On-
langs nog bij de modeshow bij Gun-
newijk Mode en enkele weken gele-
den tijdens de open zondag waren
bij de show op de catwalk op de

Markt de prachtige schoenen van
Hermans in allerlei soorten en ma-
ten te bewonderen.

NIEUW
Het komend voorjaar en zomer
komt Hermans ook met prachtige
schoenontwerpen van de zeer be-
roemde ontwerper Jan Jansen. Dat is
een extra belangrijke stimulans om
de prachtige zaak in Groenlo en na-
tuurlijk ook Hengelo te bezoeken.
Elise en haar man zijn beurtelings
in Groenlo en Hengelo te vinden.
Dat doen ze om op die manier het
contact met de mensen te houden
en zelf te ervaren wat de wensen
zijn, wat de ideeën van de klanten
zijn en daar kan dan weer op wor-
den ingesprongen. Je kunt wel zeg-
gen dat Hermans de draai in Groen-
lo heeft gevonden naast die in Hen-
gelo.

Winkels in Groenlo en Hengelo

Schoenmode Hermans trekt
steeds meer mensen

Elise met twee van haar medewerksters in de zaak in Groenlo

Kidz Kinderkleding biedt voorname-
lijk merkkleding aan voor baby’s en
kinderen tot en met maat 176 van ge-
wilde (en vaak dure) merken tegen
sterk gereduceerde prijzen. ,,Wij bie-
den bij Kidz Kinderkleding nieuwe
merkkleding aan met een aanzienlij-
ke korting op de standaard winkel-
prijs. Tevens zorgen we voor een snel
wisselende collectie. Dat betekent dat
er bijna wekelijks een nieuwe collec-
tie in onze winkel hangt en ligt. De
ene keer zullen er partijen binnen ko-
men van een merk met complete
maatseries en een andere keer kun-
nen het enkele stuks zijn van verschil-
lende merken”, zo verklaart Monique
Heinhuis. Kidz Kinderkleding voert
onder andere de volgende merken:
Vinginio, Bleu Seven, Doerak, Feetje
en Name-it. Momenteel werken Jan en
Monique Heinhuis nog druk aan in de

inrichting van de nieuwe winkel. Tan-
ja Papez uit Zutphen heeft inmiddels
de prachtige muurschilderingen zo
goed als afgerond. De winkel met een
‘jungleachtige’ inrichting heeft mede
doordoor een uitermate sfeervol ge-
heel gekregen. Ook gaat Kidz Kinder-
kleding kinderschoenen en speelgoed
verkopen. Vrijdag 16 oktober opent
Kidz Kinderkleding vanaf 11.00 haar
deuren. Een ieder is dan van harte wel-
kom om onder het genot van een hap-
je en een drankje de winkel en de kle-
dingcollectie te komen bewonderen.
De openingstijden van Kidz Kinderkle-
ding zijn maandag van 13.00 tot 18.00
uur, dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00
tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur. Zie ook de advertentie in
Contact van volgende week.

Nieuwe kinderkledingwinkel van Monique en Jan Heinhuis

Kidz Kinderkleding opent haar deuren aan Smidse in Ruurlo
Vanaf vrijdag 16 oktober heeft Ruurlo weer een kinderkledingwinkel. Mo-
nique en Jan Heinhuis uit Ruurlo openen dan aan de Smidse Kidz Kinder-
kleding.

\Momenteel werken Jan en Monique Heinhuis nog druk aan in de inrichting van de nieu-
we winkel. Tanja Papez uit Zutphen heeft inmiddels de prachtige muurschilderingen zo
goed als afgerond.

DE VAKHANDELA
STERK IN STEVIG WERK

SH 86-D
€ 369
€ 394

BGE 71
€ 99
€ 109

BR 380
€ 499
€ 569

Zuighakselaar, zeer grote zuigcapaciteit. Standaard 
ook inzetbaar als bladblazer. Met katalysator en 
comfortabel anti-vibratiesysteem.

Deze bladblazer is geschikt voor het verwijderen 
van blad- of grasresten rondom het huis. 
Krachtig maar toch licht en stil. 

Elektrische zuighakselaar. 
Standaard ook inzetbaar als 
bladblazer. 

AR, 

SHE 71
€ 129
€ 144

Krachtige bladblazer met 
beproefde techniek. 

+ gratis 
heupgordel 

t.w.v. € 27,50

Land- en Tuinbouwmechanisatie Pelgrom-Hummelo
Broekstraat 1, Hummelo
Tel. (0314) 38 18 42 • Fax (0314) 38 10 57
info@pelgrom.nl • www.pelgrom.nl

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

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

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

APK-keuring
incl. GRATIS autowasbeurt

€ 19,95 all in

www.herwers.nl
Gelderhorst  2  Zutphen Tel .  (0575)  52 65 90

Vraag naar de voorwaarden.

AUTOWASCENTRUM

Gedurende de maand oktober:

Antiquair-Juwelier de Tijd
• Reparatie van al uw goud en zilver
• Taxatie
• In- en verkoop goud en zilveren sieraden

Bij aanschaf van 18kt Aurodesign trouwringen 
gratis trouwauto.

Juwelier de Tijd
Uw veelzijdige juwelier

Doctor Hubernoodtstraat 34
Doetinchem
Tel.: 0314-392066
Mob.: 06-12595844

www. juwelierdetijd.nl

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

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 
Eibergen J.W. Hagemanstr. 3 Tel. 0545-474190

www.helminkmeubelen.nl

Estate rolluiken zijn:
• inbraakwerend
• koude/warmtewerend, 
• geluidsisolerend
• lichtwerend
• in 36 kleurencombinaties

Estate screens zijn:
• zonwerend
• lichtdoorlatend
• insectenwerend
• rot- en schimmelvrij
• in meer dan 80 doeken

Vraag vrijblijvend offerte

Topkwaliteit screens 
en rolluiken

Zo van ‘t land Boerenkool stronk kilo 0.50
Spitskool nu per kilo 0.50

Harde groene Spruiten 500 gram 0.39
Vitamine bommetje grote Kiwi’s 5 voor 0.99

Zoete Witte Druiven 500 gram 0.75
Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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

Vol Smaak!!  Vol Smaak!!  

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Prinsenweg 16 in Hoog Keppel,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn op 

30 september 2009 door Aviko B.V. onderzoeksgegevens 

op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Aviko B.V. heeft gemeld dat de bodem op de Prinsenweg 16

in Hoog Keppel, gemeente Bronckhorst verontreinigd is.

Ook heeft Aviko B.V. een saneringsplan ingediend, waarin 

staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij de 

zogenaamde “verkorte” procedure. Dit betekent dat het 

besluit op grond van de melding niet gedurende zes 

weken ter inzage zal worden gelegd.Wel kunnen 

belanghebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze 

besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer 

(026) 359 99 99.

Arnhem, 9 oktober 2009

zaaknummer 2009-017854 / GE025600013

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

dr.ir. C.Volp - wnd secretaris

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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



Ja, er is wel moed voor nodig om zo'n
Gedenk-moment te organiseren. Toch
is het idee niet nieuw. Vroeger werd in
ons land immers in veel kerken de 2e
november gezien als een gedenkdag
van de overledenen. In veel landen
(Italië, België en de meeste Zuid-Ame-
rikaanse landen) is het nog steeds ge-
bruikelijk om op deze dag een bezoek
te brengen aan het kerkhof en om
bloemen te leggen op het graf van fa-
milie of vrienden. In de meeste plaat-
sen in ons land is dit mooie gebruik af-
geschaft al wordt er in vele kerken in
de dienst ook nu nog aandacht ge-
schonken aan onze dierbare overlede-
nen.

NIEUWE TRADITIE 
Maar daarnaast ontwikkelt zich nu
een nieuwe traditie. Er zijn in enkele
steden in ons land mensen die vinden
dat we er te weinig toe komen om te
gedenken., behalve dan op de 4e mei
tijdens de Stille Tocht en de Dodenher-
denking. In steeds meer plaatsen werd
daarom in de afgelopen jaren op 2 no-
vember een korte samenkomst belegd
op het kerkhof en werden mensen uit-
genodigd om zo'n Gedenk-moment bij
te wonen. Dat zal dit jaar in veel plaat-
sen weer gebeuren. Uitvaartverzorg-
ster Marion Polman sluit zich in Vor-
den aan bij deze nieuwe traditie. En
wil ieder die dat wil de gelegenheid ge-
ven om samen met anderen in warm-

te en licht een kaars te branden voor
of een bloemengroet te brengen aan
hen die ons zijn voorgegaan. Het is ver-
heugend dat de beheerders van de
twee begraafplaatsen in ons dorp zich
in deze vorm van herdenken kunnen
vinden en hun volle medewerking
hebben toegezegd.

VEEL LICHT
Natuurlijk is het voor veel mensen een
ongewone ervaring om in de avond
een bezoek te brengen aan een be-
graafplaats. Maar - zo verzekert ons de
organisatrice - het wordt geen somber
en donker gebeuren. Er wordt gezorgd
voor heel veel licht, er is een koor dat
toepasselijke liederen zingt en een
spreker met een kort en troostrijk ver-
haal. Er zijn gidsen om mensen indien
nodig de weg te wijzen. Iedere bezoe-
ker ontvangt een kaars die bij een graf
kan worden geplaatst. En kan uiter-
aard ook zelf bloemen meebrengen of
het graf al in de loop van de dag ver-
zorgen. En wie geen graf heeft om te
bezoeken kan op de centrale ontmoe-
tingsplaats tijdens dit Gedenk-mo-
ment een ogenblik stil zijn om te ge-
denken.
De kunstenaar Ida van der Lee is een
van de landelijke organisatrices van
deze nieuwe vorm van herdenken. Ze
schreef in het boekje 'Allerzielen
Alom' dat ze hoopt dat dit Gedenk-mo-
ment uit zal groeien tot 'een dag waar-
op alle begraafplaatsen gastvrije ont-
moetingsplekken zullen zijn voor de
levenden. De doden niet verzwijgen,
maar vieren om wie ze waren en wat
ze te vertellen hebben'.

TWEE BIJEENKOMSTEN
Op de avond van Allerzielen (2 novem-
ber) zullen op twee plaatsen in Vorden
deze 'Gedenk-momenten' worden ge-
organiseerd. Daarbij is rekening ge-
houden met een kerkdienst die dezelf-
de avond plaats zal vinden. Om 18.00
uur is er een Gedenk-moment op de
op de R.K. Begraafplaats in Kranen-
burg en om 20.30 uur op de Algemene
Begraafplaats in Vorden.

Een gedenk-moment op
Allerzielen
Er is wel moed voor nodig. Maar
uitvaartbegeleidster Marjon Pol-
man durft het aan. Ze organiseert
op 2 november, vanouds de avond
van Allerzielen, in ons dorp een Ge-
denk-moment. Dat is bedoeld voor
ieder die vindt dat je in deze tijd,
waarin iedereen o-zo-druk is, toch
een ogenblik moet vinden om de
mensen te gedenken die ons lief
waren, maar helaas niet meer in
ons midden zijn. Een kort moment
van bezinning op een kerkhof sa-
men met anderen om te luisteren
naar enkele liederen en een troost-
rijk woord. En om een bezoek te
brengen aan een graf.

In aanwezigheid van een kleine 100
goede relaties werd in de bossen van
Vorden tijdens de Bakker Open een
traditioneel potje klootschieten ge-
speeld en stond de keuken van hotel
Bakker garant voor het nodige culinai-
re genot. Inclusief echte Achterhoeks
wijnen.
Hoogtepunt van de dag was de over-
handiging van de cheque ter waarde
van 3500 euro van Stichting Bakker

Open aan Dr. L. Joosten, van het Uni-
versitair Medisch Centrum Nijmegen.
De bijdrage, die de stichting o.a. van
gasten ontving, heeft als doel meer on-
derzoek naar de ziekte van Lyme mo-
gelijk te maken. Een actueel onder-
werp gezien het gegeven dat het aan-
tal teken waar de ziekte door veroor-
zaakt wordt de laatste jaren aanzien-
lijk toeneemt en een groeiend aantal
personen treft.

De Bakker Open is een initiatief van
Stichting Bakker Open, een stichting
met een lange historie. Al sinds 1945
werd, door de familie Bakker van het
beroemde familiehotel Bakker in Vor-
den, dit jaarlijks terugkerende evene-
ment georganiseerd. Recent is dit ini-
tiatief weer opgepakt en in een nieuw
jasje gestoken. De stichting stelt zich
nog altijd ten doel om goede doelen te
steunen die zich inzetten in de sector
natuur. Gasten van Bakker Open kun-
nen zich vrijblijvend vriend maken
van de stichting. Meer informatie over
de stichting is beschikbaar op:
www.bakker.nl

Bakker Open voor het goede doel

Op de openingsdag van het wildseizoen werd donderdag de Bakker Open
2009 georganiseerd. Hét exclusieve evenement uit de Achterhoek waar be-
vriende én bekende genodigden bij elkaar komen om te genieten van al-
le geneugten van het Achterhoekse land. En geld in te zamelen voor het
goede doel: dit jaar onderzoek naar de ziekte van Lyme.

Trots poseerde men voor de foto, met links achter Joop Jansen die voor de

mooie pakken heeft gezorgd. Het F2
team had een goede zaterdag, want
men won daarna ook nog met maar
liefst 11-1 van EDS F1.

Vorden F2 ontvangt trainingspakken

Het F2 jeugdteam van de voetbalvereniging ontving nieuwe trainingspak-
ken van Jansen Meubelstoffeerderij.

DASH DAMES 1 ONDERUIT 
De dames van DASH dames 1 hebben
met 3-1 verloren tegen DeVoKo uit De-
nekamp. Vol goede moed werd gestart
aan de wedstrijd tegen de dames uit
Twente. Met een minimaal verschil
werd de eerste set verloren. Het spel
was op nagenoeg alle aspecten voor
verbetering vatbaar. Er moest beter ge-
speeld worden om de Tukkers te kun-
nen verschalken. Ook in de tweede set
lukte dit niet, het werd 15-25. Dit zette
coach Carlo Schutten aan om de derde
set drastisch te veranderen. Maarliefst
op vier plekken wijzigde hij de opstel-
ling. Met resultaat, want er werd beter

Vo l l e y b a l

Veel verkeersregels zijn de laatste ja-
ren gewijzigd en vanavond horen we
van de laatste ontwikkelingen voor au-
tomobilisten, voetgangers en fietsers.
De avond begint om 19.45 uur in de

Herberg.
Op maandag 3 november is er in het
Dorpscentrum een koffiemiddag in
het Dorpscentrum. De heer R Heij uit
Epe verzorgt deze middag een pro-
gramma met dia's over Berlijn. 20 jaar
geleden is de Berlijnse muur gevallen
en hij laat ons de stad zien van voor en
na de val van de muur. De middag is
in het Dorpscentrum.

Vrouwen van nu
Woensdag 21 oktober belooft weer
een interessante avond te worden
bij de Vrouwen van Nu afdeling
Vorden.

gevolleybald. Toch kon het betere spel
niet voorkomen dat DeVoKo de set en
daarmee de wedstrijdwinst naar zich
toe trok. De laatste set werd uiteinde-
lijk toch nog knap gewonnen door
Dash met 25-21. Zaterdag aanstaande
speelt Dash de uitwedstrijd tegen Boe-
merang om 18.00 uur in Eibergen. 

UITSLAGEN DASH WEEK 41
Za 10 oktober Dash DS 1 - Rabobank/D.
DS 1 1-3, Volga HS 3 - Dash HS 2 0-4,
Dash DS 3 - BVC'73 DS 1 0-4, GeKoMo
Riv. MB 1 - Dash MB 1 3-2, Kerkemeije.
DS 1 - Dash DS 2 4-0, V.C.V. DS 6 - Dash
DS 6 4-0, Vollverijs MB 2 - Dash MB 3 2-
3, Dash MC 1 - Dijkman/WS. MC 1 3-1,
Dash DS 4 - VIOS Beltr. DS 1 1-3, Dash
MC 2 - GeKoMo Riv. MC 2 3-2.

Programma Dash week 42
Di 13-10-2009 BEKER Dash HS 1 - Volga
HS 1

Wo 14-10-2009 BEKER Dash jeugd - DVO
jeugd

Za 17-10-2009 Dash MB 1 - Dijkman/WSV
MB 1, Dash DS 2 - Dynamo-Neede DS 2,
KSV MC 1 - Dash MC 2, S.C. GORSSEL
MC 1 - Dash MC 1, Boemerang MB 2 -
Dash MB 2, Dash HS 2 - Tornado Lare...
HS 2, Dash MB 3 - Victoria MB 1, Halley
DS 5 - Dash DS 5, Dash HS 3 - Dijk-
man/WSV HS 4, Boemerang DS 2 -
Dash DS 3, Dash HS 1 - KSH HS 1, Boe-
merang DS 1 - Dash DS 1.

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

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

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

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

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

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

OKTOBER
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
14 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 Bejaardenkring Vorden
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
21 Afdelingsbijeenkomst Vrouwen van

Nu
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB-Vorden 14.30 uur 't Stamper-

tje lezing door Monuta

23 ANBO Rabobank Graafschap
Noord, "Turbulente tijden in de
bankensector"

28 Klootschieten bij Olde Lettink
28 Busreisje Vrouwen van Nu Vorden
28 Bazar handwerken Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten t/m september.

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

Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma., wo. en do. morgen
van 9 tot 12.00 uur. Info/ opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden. Start in
september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, start in
september.



Op deze manier wordt de basis van het
vertrouwen hebben in elkaar ver-
sterkt. Vertrouwen en veiligheid gaan
samen. Het maakt dat de baby op-
groeit tot een stevige, onafhankelijke
persoonlijkheid. Met bijkomend voor-
deel: het immuunsysteem wordt ver-
sterkt, stress neemt af en er treedt die-
pe ontspanning op. Deze massage-
vorm is geschikt voor alle moeders/va-

ders met baby's. Ik kan uw baby de
massage geven en u de technieken
aanleren in uw eigen vertrouwde om-
geving zodat u deze later zelf kunt toe-
passen.  De workshop geef ik zowel in
groepsverband als individueel. Wan-
neer Babymassage: * Als je contact wil
met je kind via aanraking en massage
* Indien je je kind en jezelf wilt steu-
nen in deze nieuwe fase * Wanneer je
kind veel huilt en onrustig is * Bij een
vroeggeboorte of zware bevalling * Bij
ziekte of handicap Tijd en data zijn in
overleg. 
Voor info kunt u contact opnemen
met docente Kindermassage Wendy
Hageman-Polman, tel. (0575) 46 42 30
email: info@wenskindermassage.nl

Baby- en Kindermassage
Babymassage is een bijzondere ma-
nier om elkaar te leren kennen.
Zonder woorden leren we de taal
van de baby te verstaan. Door je ba-
by aan te raken leren de ouders
hun kind beter begrijpen en te res-
pecteren

De Herfsttintentocht startte tussen
10.00 en 12.00 uur vanaf de Rabobank-
vestigingen in Laren en Borculo. Daar
kregen de deelnemers een kopje kof-
fie met een snee krentewegge en werd
de route uitgedeeld. Ook kreeg ieder-
een een lijst met foto's mee. Deelne-
mers die de foto's onderweg in de juis-
te volgorde konden zetten, maken
kans op één van de drie mini-laptops.

De route van ongeveer 44 kilometer
leidde de deelnemers door een gevari-
eerd landschap. Tijdens de diverse tus-
senstops, kon men onder het genot
van een drankje en een hapje even op
kracht komen. Het prachtige weer
heeft er mede voor gezorgd dat ieder-
een van de tocht heeft genoten. 

Op dit moment worden alle ingevulde
prijsvragen nagekeken en de winnaars
krijgen eind oktober bericht. Voor alle
deelnemers die de smaak te pakken
hebben en voor iedereen die dit jaar
niet mee kon: in 2010 op de laatste
zondag van september organiseert
Rabobank Graafschap-Noord haar
vijfde de Herfsttintenfietstocht.

Elfhonderd fietsers bij 
Rabo Herfsttintentocht
Zondag 27 september hebben ruim
elfhonderd deelnemers op hun
tweewieler het bosrijke gebied tus-
sen Borculo en Laren doorkruist
tijdens de jaarlijkse Herfttinten-
fietstocht van Rabobank Graaf-
schap-Noord.

De kinderen werden om 10 uur ont-
vangen met een lekker glaasje limona-

de en voor de begeleiders was er een
kop koffie of thee. Daarna volgde er

een rondleiding door de keuken,
mochten ze zelf koffie zetten en de ta-
fel dekken. Ook mochten de kinderen
even voelen hoe koud de diepvries
was. Aan het eind van het bezoek volg-
de er nog een verassing, namelijk een
lekker ijsje!

Groep 1/2 van De Vordering
bezoekt 't Olde Lettink

Afgelopen maandag 5 oktober brachten de kinderen van groep 1 en 2 van
basisschool de Vordering een bezoekje aan restaurant 't olde Lettink. Zij
brachten dit bezoekje, omdat ze op school werken over het thema eten en
drinken in boeken.

ZWEMCOMPETITIES
BERKELDUIKERS IN VOLLE GANG
Afgelopen week zijn de selectiezwem-
mers van de Berkelduikers aan hun
competities begonnen.Op de Gelderse
B competitie zwemmen we in een pou-
le met Marveld uit Groenlo, Livo uit
Lichtenvoorde, NDD uit Doetinchem,
en Montferland uit sHeerenbergh. Er is
vooral goed gepresteerd door Frederiek
groot Roessink, Taco Braakhekke,
Sjoerd Teunissen  en Sander Wissink
die op alle 3 de afstanden een mooi
persoonlijk record zwommen. Maaike
Hebels, Emiel Eising, Lukas Hebels,
Britt Stegeman, Femke Kool, Marlieke
Scholten, Lisette Kettelarij, Martijn Cai,
Quincy Bobbink en Manon Kolkman
deden dat ook op hun twee afstanden
Eerste plaatsen werden gehaald door
Taco Braakhekke, Berjan Ebbekink,
Lotte Eising, Marike van Rooy, Carmen
Seesing, Sjoerd Teunissen, Milou
Tjoonk, Merel van de Wal en Rick Was-
sink. Bovendien wonnen zowel de he-
ren als de dames de estafette, dat levert
weer leuke punten op. Uiteindelijk
gaat het erom welke club er na 5 wed-
strijden de minste seconden heeft ge-
daan over de verplichte afstanden per
leeftijd.Vervolgens moest er voor de
landelijk competitie een flink eind ge-
reisd worden. Door de poule te delen
met Groningen en Drenthe was het de
eer aan de Pinguin uit Zuidbroek om
de eerste competitie wedstrijd te orga-
niseren. In het ruime 8 banenbad haal-
den  Berjan Ebbekink, Torben Lammer-
dink, Thomas Luchies, Arjan Nijman,
Jamie Stegeman, Marlieke Scholten ,
Judith Wentink, Bas Wensink en Britt
Zweverink op alle slagen een pr. Eerste
plaatsen waren er voor Torben Lam-
merdink, Luuk Nijland, Carmen See-
sing en Marlieke Scholten. In deze pou-

le van 5 verenigingen hebben we er in
elk geval 2 achter ons gelaten, lande-
lijk zijn nog niet alle punten geteld.In-
tussen is ook Nienke Braakhekke be-
gonnen aan haar circuit wedstrijden
van de gehandicaptensport Neder-
land.( Nienke is slechtziend) . Nienke
heeft vorig seizoen erg goed gepres-
teerd op de afsluitende NK door daar
3x goud te winnen en 2 Nederlandse
records te zwemmen. Nienke werd nu
in deze poule 1e op de 100m vrij en 2e
op de 100m wisselslag en 200m vrij.
Tenslotte zijn alle jongste zwemmers
gestart op de Minioren Opstap wed-
strijden. Dit circuit bestaat uit 6 wed-
strijden met elk een thema en hier
zwemmen we samen met DWK uit Bar-
neveld, Aquapoldro uit Apeldoorn,
Zvw uit Westervoort en Livo uit Lich-
tenvoorde. Het gaat er hier vooral om
dat de jonge zwemmers wedstrijd erva-
ring op  doen en volhouden om dan
ook nog technisch goed te blijven
zwemmen. We sluiten altijd af met
een 7 tal estafettes waar iedereen aan
mee doet. Dit keer krijgen alle zwem-
mers een oorkonde. Voor Willemijn
Spruyt, Maureen Wirds en Roos Oud
was dit de eerste wedstrijd bij de selec-
tiezwemmers. Er zijn veel pr's gezwom-
men. Iris van Gijtenbeek, Kayla Tjoonk,
Marlijn Welmer en Jamie Stegeman
zwommen veel seconden van hun tij-
den af bij de 100m rug en 100m vrij,
Britt Stegeman zwom vooral een sterke
100m rug terwijl Fleur Zomer, Quincy
Bobbink en Ismay Evers hun 100m wis-
sel veel verbeterd hebben. Ook Nina
Verweij haalde lekker veel seconden
van met name de 50 vrij af waardoor
plaatsing voor de Gelderse estafette
kampioenschappen weer extra kansen
oplevert. Al met al veel wedstrijden de-
ze week, met steeds weer een (gedeelte-
lijk) andere groep zwemmers maar tel-
kens in een opvallend goede sfeer en
met lekkere zwemprestaties.

Z w e m m e n

Geen bezwaar! Doe mee en ontdek
wat tekenen met je doet. Het onbe-
wuste wordt zichtbaar, de helende
werking voelbaar, het plezier tastbaar.

Elk werkstuk is een avontuur. Beleef
het mee! We tekenen, schilderen, zin-
gen, bewegen en verwoorden: alle zin-
tuigen worden geprikkeld. Klank en
kleur - Meer dan tekenen alleen. Wil je
een dinsdag meedoen, laat het even
weten via telefoon: (0575) 55 57 83 of
e-mail: joseevanderstaak@hetnet.nl
Josée van der Staak, Atelier Amare,
Komvonderlaan 6 - 7251 AC  Vorden.

Verrassingslessen creatieve bewustwording
Elke dinsdagavond kun je bij Ate-
lier Amare te Vorden binnenlopen
voor een verrassingsles tekenen, el-
ke keer met een ander thema. Je
kunt niet tekenen of zingen?

Al 14 jaar werkt Gerke als doktersassis-
tente in ziekenhuis Het Spittaal. Het
persoonlijke contact met de patiënten
spreekt haar het meeste aan in dit
werk. 
Daarnaast vindt Gerke het belangrijk
om iets te kunnen betekenen voor an-
deren. Beide aspecten zijn ook heel be-
langrijk in het werk als pedicure.
Sinds 2001 is Gerke Bikkel opgeleid als

pedicure. Onlangs heeft ze daarnaast
een opleiding met specialisatie diabe-
tische en reumatische voet gevolgd.
"Onder meer door de vergrijzing in Ne-
derland en de groei van het aantal pa-
tiënten met diabetes (suikerziekte) is
er een toenemende vraag naar pedicu-
res die alle kennis en technieken be-
heersen om mensen met risicovoeten
te behandelen, zowel verzorgend als

preventief. Als pedicure ben ik speci-
aal opgeleid om deze doelgroepen te
behandelen", aldus Gerke Bikkel. En
omdat Pedicare Vorden is aangemeld
bij het KRP (kwaliteitsregister voor pe-
dicures) kunnen deze mensen hun be-
handeling vergoed krijgen via hun
zorgverzekeraar.

Pedicare Vorden werkt op afspraak. Be-
halve overdag is het ook mogelijk om
's avonds of op zaterdag een  afspraak
te maken. Voor meer informatie of
voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Gerke Bikkel,
telefoonnummer: 0575-842727. Pedi-
care Vorden, Julianalaan 22, 7251 ER
Vorden.

Pedicure met aantekening diabetische en
reumatische voet
Pedicare Vorden geopend

Op 1 september is Pedicare Vorden geopend. De praktijk is gevestigd aan
de Julianalaan 22 te Vorden. Onlangs is de verbouwing afgerond en het re-
sultaat is een lichte en moderne praktijkruimte waar iedereen terecht
kan voor diverse pedicurebehandelingen. De praktijk bevindt zich op de
begane grond en is dus ook toegankelijk voor minder validen. Gerke Bik-
kel is eigenaresse van Pedicare Vorden, welke lid is van Provoet, de bran-
chevereniging voor pedicures.



De heft van het geld wordt gebruikt
voor het schilderen van de kerkzaal.
De andere helft wordt beschikbaar ge-
steld voor het vervoer van goederen
naar Roemenië. Alvorens de deur 's
morgens open ging stonden er al tien-

tallen mensen te wachten. De verkoop
van de spullen liep dan ook voorspoe-
dig. Ook de veiling verliep goed. De or-
ganisatie was na afloop dik tevreden
over en de belangstelling en de op-
brengst.

Bazar

De rommelmarkt die zaterdag in het gebouw Achterhuus (achter de Gere-
formeerde kerk) in Vorden werd gehouden heeft 1050 euro opgebracht.

Terwijl zij vertelde genoten elders in
de zaal een paar honderd kinderen
met volle teugen van het kinderboe-
kenweekfeest dat werd georganiseerd
door de plaatselijke Bruna en de bibli-
otheek. Heel veel activiteiten die alle-
maal inspeelden op het thema ‘Eten,
drinken en snoepen uit kinderboe-
ken’. Stands met veel fruit en lange ta-
fels waar de jeugd broodjes kon sme-

ren, cake kon versieren e.d. Ook lieten
zij zich maar al te graag schminken.

Voor de hele kleintjes was er poppen-
kast over een gestolen taart die, hoe
kan het ook anders, door de kinderen
zelf werd gevonden! Het ontbrak tij-
dens het feest evenmin aan voorlich-
ting over gezond eten en drinken en
veel bewegen. De sportclubs ‘Berkel-

duikers’ (zwemmen), ‘Sparta’ (gymnas-
tiek) en ‘Vorden‘ (voetbal) vestigden de
aandacht op hun sporten. Unicef was
aanwezig met het accent op o.m. ‘hoe-
veel water gebruiken wij per dag‘. Rick
de Haas, de illustrator van de boeken
van kinderboekenschrijfster Martine
Letterie was aanwezig om samen met
de kinderen tekeningen te maken over
het boek ‘Piet en Riet kookshow’. Ter-
wijl de kinderen tekenden, vertelde
Martine verhaaltjes uit het door haar
geschreven boek.

Kinderboekenweekfeest in Dorpscentrum Vorden

Jeugd genoot met volle teugen

Sijtje de Leeuw, onlangs uitgeroepen tot voorleeskampioene, kon zich za-
terdagmiddag nauwelijks verstaanbaar maken toen zij in een hoekje van
de grote zaal van het dorpscentrum kinderen verhaaltjes voorlas uit on-
der meer het boek ‘Wat fijn dat wij vrienden zijn’.

Gosse Terpstra: ‘Deze Parel is bestemd
voor de aanwezigen hier in de zaal,
voor alle vrijwilligers waar de Wilden-
borch zo bekend om is. De Kapel is
eenvoudig, maar wel praktisch en
duurzaam gebouwd. En wat alles zo
bijzonder maakt is de gemeenschap,
die zich al zoveel jaren vrijwillig heeft
ingezet. Frieda te Lindert die de Parel
namens de Stichting Kapel de Wilden-
borch in ontvangst mocht nemen
toonde zich trots over deze onder-
scheiding. Frieda: ‘Iedereen is er heel

erg blij mee. Wanneer er hier wat
moet gebeuren, zoals in dit geval hulp
bij de verbouwing van de kapel, op de
Wildennborchers wordt nooit tever-
geefs een beroep gedaan. In dit buurt-
schap wonen mensen die zich al meer
dan 60 jaar voor allerlei dingen als
vrijwilliger inzetten’, zo sprak zij. Na
de uitreiking bleef het, onder het gen-
bot van een hapje en een drankje, nog
een poos erg gezellig in de kapel. En
met name liet men zich de ‘Wilden-
borchse knakworsten’ goed smaken !

Parel van Vorden uitgereikt

Afgelopen vrijdagavond reikte Gosse Terpstra namens de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden, in het buurtschap Wildenborch, de Parel van Vorden
over het jaar 2008 uit. Een Parel die veelal jaarlijks wordt toegekend aan
een gebouw.

Gosse Terpstra overhandigt Frieda te Lindert de Parel van Vorden.

Het was een gezellige middag/avond
waarin behalve veel gepraat, men ook
nog actief bezig was. Zo werd ’s mid-

dags een mooie wandeling gemaakt
door Linde, en ging na het eten de ta-
fels aan de kant voor een echte jaren

’70 disco in het Proathuus.
Verassend voor velen was het weerzien
van de meesters Te Winkel en Reind-
sen, zij genoten ook zichtbaar en ken-
den velen nog bij naam.

Vijftig jarigen halen
herinneringen op aan school Hoge

De 6e klas van het schooljaar 1970-1971 zijn inmiddels allemaal vijftigers
geworden. Dit was een reden om nog eens bij elkaar te komen om herin-
neringen van bijna 40 jaar geleden op te halen.

V.l.n.r.: Marleen Gerritsen; Gerda Regelink; Anke Brummelman; Wim Schouten; Riëtte Weenk ; Bertha Regelink; Ineke Esselink; Wilma
Heyenk; Jan Wullink; Annet Krajenbrink; Jan Masselink; meester Henny Reindsen; Jeroen Bosma; meester Chris te Winkel; Milco Roodnat;
Coby Schut; Marian Klein-Geltink en Henk IJben.

Na het succes van de vorige editie zul-
len aan deze avond drie verschillende
bands meewerken. De opzet van deze
avond is om bands te laten optreden
met in elke band tenminste één vor-
dense muzikant ! De bands die bena-

dert zijn, zeiden ook dit keer allen vol-
mondig JA,en vinden het een leuk ini-
tiatief. Ze zullen deze avond dan ook
samen voor muzikaal vuurwerk gaan
zorgen !!! Binnenkort volgt meer info
over de bands !!!

Tot ziens op zaterdag 31 oktober bij
Café Restaurant ,,De Herberg" Dorps-
straat 10.

Pop-rock avond
Zaterdagavond 31 oktober organi-
seert Café Restaurant ,,De Herberg"
in Vorden voor de vierde keer een
pop-rock avond.



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 42 van
12 oktober t/m

17 oktober 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

WEEKAANBIEDINGEN

w
w

w.
ga

ll.
nl
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

OPEN HUIS MET TOINE SMULDERS!
VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG 16, 17 EN 18 OKTOBER A.S.
OPEN HUIS BIJ BRUGGINK MET:

Vrijdag en zondag: demonstraties Siemens apparatuur

Zaterdag: Koken met TOINE SMULDERS en 

demonstraties ATAG apparatuur

Nieuwe sanitair- en keukenmodellen

Gratis advies over bouwen en verbouwen

Veel AANBIEDINGEN IN DE ACTIEWEKEN*

Speelgelegenheid voor kinderen
* Actieperiode 16 oktober t/m 14 november 2009. 
Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.

MAAK KANS 
OP EEN 
DVD RECORDER

GRATIS 
DOUCHESET 
BIJ AANKOOP 
BADKAMER*

GRATIS 
VAATWASSER 
BIJ AANKOOP 
KEUKEN*

ZATERDAG: 
TOPKOK 
TOINE SMULDERS
AANWEZIG

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 

T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 16 oktober 09.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 17 oktober 09.00 - 16.00 uur, zondag 18 oktober 11.00 - 16.00 uur. 

profess ionele  voeding voor  d ieren

Eet u ook graag een smakelijk
gezond ei van uw eigen kippen?
De voeding van uw kippen bepaalt de smaak

van de eieren! Verzorg uw kippen met Garvo

legkorrel of legmeel, al vanaf 8,80/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 

op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop

bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.

Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op

www.garvo.nl/bronckhorst

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

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

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

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

www.detienhoeve.nl

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

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

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

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

Voor alle professionele-,
hobby- en huisdieren 
leveren wij voeders in
groot- en kleinverpakking.

Diverse merken leverbaar.

professionele voeding voor dieren

Duik in de showroom van HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie badkamers. Maar ook keukens, tegels en deuren. 

In allerlei stijlen, geheel naar uw wens. Laat u inspireren en 

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Badkamers voor  elke verfrissing

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De Provinciale Milieufederaties en
Stichting Natuur en Milieu organise-
ren elk jaar de Nacht van de Nacht
om aandacht te vragen voor de
schoonheid van de donkere nacht.
Zij willen hiermee bereiken dat ge-
meenten en bedrijven meer reke-
ning houden met het belang van
duisternis. Niet alleen levert dat een
energiebesparing op, het is ook be-
ter voor mens en dier.

Waarom?
Er zijn nog maar weinig echt donke-
re plekken in Nederland. Door onder
meer reclamezuilen, straatverlich-
ting en verlichte kassen. Mens en
dier hebben hier last van. Mensen
slapen minder goed naarmate het
lichter wordt en het ritme van dieren
wordt er door verstoord (vogels
maken eerder nesten, gaan eerder
zingen etc). Het wordt nog elk jaar
lichter en lichter. Toch kunnen we

met z'n allen veel bewuster omgaan
met licht.

Activiteiten in Bronckhorst
De gemeente doet op 24 oktober a.s.
mee aan de Nacht van de Nacht met
een nacht (avond) wandeling. Het
thema is: 'Beleef de nacht met je
zintuigen'. Onder leiding van vier IVN
natuurgidsen wandelen we door het
Pelikaansbos bij Zelhem. Onderweg
neemt u deel aan diverse luister-,

voel- en ruikopdrachten en ontvangt
u een heerlijke versnapering.

Wandelt u ook mee?
Wilt u meewandelen en genieten van
de schoonheid van de nacht, kom
dan op 24 oktober om 20.00 uur naar
de parkeerplaats van sporthal de
Pol, Vincent van Goghstraat in Zel-
hem. U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de heer E. Mol van de
gemeente, tel. (0575) 75 03 13.
U kunt ook mailen naar
e.mol@bronckhorst.nl. Aan deelna-
me zijn geen kosten verbonden. 

Doe uw buitenlicht 's nachts uit!
Als u niet mee doet met de nacht-
wandeling, dan kunt u toch uw bij-
drage leveren door tijdens de Nacht
van de Nacht op 24 oktober a.s. uw
buitenlicht te doven of de gordijnen
dicht te doen.

Nacht van de Nacht op 24 oktober a.s.
Beleef de nacht in Bronckhorst

Vanaf 1 januari 2010 treedt een
wetswijziging in de Wmo in werking.
Deze wijziging heeft tot doel de
positie van Wmo-cliënten te ver-
sterken en omvat de volgende drie
kernelementen:

1. Persoonsgebonden budget voor
hulp bij het huishouden specifiek
voor het inhuren van een alfahulp

Aanbieders van hulp bij het huishou-
den in het kader van de Wmo maken
veel gebruik van alfahulpen. De alfa-
hulpconstructie bracht veel ondui-
delijkheden en ongewenste situaties
voor alfahulpen, cliënten, gemeen-
ten en zorgaanbieders met zich
mee. De wetswijziging zorgt er voor
dat de relatie werkgever (zorgaan-
bieder óf cliënt) - werknemer (alfa-
hulp) duidelijk wordt. Met ingang van
1 januari 2010 mogen namelijk
enerzijds aanbieders van hulp bij het
huishouden alleen nog personeel in
loondienst inzetten. Anderzijds kan

een alfahulp er voor kiezen alfahulp
te blijven en ingehuurd worden door
een cliënt (deze is dan werkgever),
die daarvoor een persoonsgebonden
budget van de gemeente gebruikt.

2. Geïnformeerde toestemming
Iemand die recht heeft op een indivi-
duele Wmo-voorziening, heeft keu-
zevrijheid in het ontvangen van een
voorziening in natura of het ontvan-
gen van een hiermee vergelijkbaar
en toereikend persoonsgebonden
budget. Om de cliënt goed en wel-
overwogen een keuze te laten
maken, moet de gemeente vooraf
duidelijkheid geven over de gevolgen
van de te maken keuze. De gemeen-
te moet er redelijkerwijs zeker van
zijn dat de cliënt zich bewust is van
alle rechten en plichten die de keuze
met zich meebrengt.

3. Overlegbepaling
In de Wmo is per 1 januari 2010

geregeld dat zorgaanbieders met
elkaar in overleg moeten gaan over
de overname van personeel. Stel dat
de heer X hulp bij het huishouden
krijgt van zorgaanbieder A, maar dat
die vanaf 1 januari 2010 geen nieuw
contract meer krijgt van de gemeen-
te. De zorg wordt dan geleverd door
een andere aanbieder (aanbieder B).
Aanbieder A en B moeten met elkaar
in overleg over de overname van
personeel. De gemeente moet erop
toezien dat dit overleg ook echt
plaatsvindt. Afhankelijk van de keu-
ze van de thuishulp van de heer X
kan het zijn dat hij zijn 'eigen' thuis-
hulp kan houden, via een andere
aanbieder.

De gemeente benadert binnen-
kort inwoners die hulp bij het
huishouden ontvangen. In een
persoonlijke brief leggen wij u uit
wat bovenstaande wijzigingen
eventueel voor u betekenen.

Wijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor hulp bij het huishouden

Heeft u vragen over verkeers-
situaties in Bronckhorst?

Op 19 oktober a.s. is er weer een
verkeersspreekuur. Hierin behande-
len de gemeente, de politie en de
VVN gevaarlijke of moeilijk op te
lossen verkeerssituaties in Bronck-
horst. Heeft u een vraag of een pro-
bleem om in het verkeersspreekuur
onder de aandacht te brengen?
Breng ons op de hoogte van de situ-
atie, zodat we samen kunnen wer-
ken aan een verkeersveilige ge-
meente! Als uw situatie in aanmer-
king komt om te bespreken, ont-
vangt u een uitnodiging om bij het
verkeersspreekuur aanwezig te zijn. 

Het verkeersspreekuur is iedere zes
weken op de maandagochtend van
09.00 tot 10.00 uur. De eerstvolgen-
de is op 19 oktober a.s. U kunt zich
hiervoor aanmelden tot uiterlijk 15
oktober, 15.00 uur. Voor alle infor-
matie over het verkeerspreekuur en
hoe u zich kunt aanmelden verwij-
zen wij u naar onze website
www.bronckhorst.nl onder Infobalie
� Verkeer en Vervoer.

Verkeersspreekuur

De gemeente vindt verkeersveilig-
heid voor jongeren erg belangrijk.
Dankzij subsidie van de gemeente
en de provincie Gelderland (ROVG)
kon de bromfietsopleiding (theorie-
examen en 4 praktijkuren) de afgelo-
pen jaren voor slechts € 50,- worden
aangeboden aan aanstaande 16-jari-
gen. Een groot aantal jongeren
maakte gebruik van deze regeling.

Bromfietsexamen
Op 1 januari 2010 wordt het brom-
fietsexamen met praktijkgedeelte
ingevoerd. Het bromfietsexamen is
bedoeld om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Tot nu toe was alleen een
theorie-examen verplicht. De invoe-
ring van dit bromfietsexamen bete-
kent ook de stopzetting van de subsi-
die door de gemeente en de provincie
voor het bromfietscertificaat.

Stopzetting aanmeldingen
In verband met de stopzetting van de
subsidie, moeten alle binnengeko-
men aanmeldingen voor de tweede
helft van 2009, vóór 1 januari 2010
zijn afgehandeld. Na overleg met
Duurzaam Veilig Verkeer en de door
hen ingeschakelde verkeersscholen

is besloten dat er ná 17 oktober 2009
geen nagekomen aanmeldingen
voor de bromfietscursus meer geac-
cepteerd worden. 

Geen uitnodiging ontvangen?
Jongeren die tussen 1 juli en 31
december 2009 16 jaar worden,
hebben in april 2009 een uitnodi-
ging voor aanmelding voor het
bromfietscertificaat ontvangen van
de gemeente. Als je het aanmel-
dingsformulier tijdig hebt terugge-
stuurd, dan krijg je bericht wan-
neer je kunt instromen. Heb jij
geen uitnodiging gehad of heb je
andere vragen? Neem dan contact
op met de heer Aat van Rijn van
Duurzaam Veilig Verkeer, tel.
(026) 325 16 95.

Vanaf 1 januari 2010 bromfietsexamen verplicht
Stopzetting subsidie bromfietscursus

www.brandweerbronckhorst.nl
voor meer dan brand alleen .....



Duizenden deelnemers gaan op 7
november a.s. op ruim 200 locaties in
heel Nederland actief aan de slag in
bos, heide, vennen, trilveen of duin-
gebied. Samen wordt er gewerkt aan
het onderhoud van natuur en land-
schap. In korte tijd krijg je als vrijwil-
liger een goed beeld van de geva-
rieerde werkzaamheden die natuur-
en landschaporganisaties verrich-
ten. Ook de gemeente, het bestuur
van het Boelekeerlspad en natuur-
en landschapsvereniging het Steen-
ders Landschap organiseren op twee
locaties in Bronckhorst activiteiten.

Boomgaard Slotheuvel Bronkhorst
De boomgaard bij de Slotheuvel in
Bronkhorst is één van de locaties
waar gewerkt gaat worden op de
Landelijke Natuurwerkdag. De
werkzaamheden bestaan hoofdza-
kelijk uit het onderhoud van de
boomgaard en de haag en het vellen
van bomen. De werkdag begint om
09.00 uur en eindigt om 12.30 uur.
Wilt u meehelpen? We verzamelen

op de dijk bij de boomgaard aan de
Bovenstraat in Bronkhorst. Kinde-
ren kunnen meewerken onder bege-
leiding van volwassenen.

Boelekeerlspad Zelhem/Halle
Het Boelekeerlspad in Zelhem/Halle
is de andere locatie waar onderhoud
wordt gepleegd aan de singels langs

het wandelpad. De werkzaamheden
bestaan uit het snoeien/zagen en af-
voeren van het hout. Nieuw dit jaar
is dat voor kinderen in de leeftijd van
6-12 jaar een speciale activiteit op
deze locatie wordt georganiseerd,
met als thema 'het jaar van de egel'.

De werkdag begint om 09.00 uur en
eindigt om 15.00 uur. We verzamelen
aan de Boldijk 5 in Zelhem (voor rou-
tebeschrijving zie www.boelekeerls-
pad.nl).
Op beide locaties wordt voor
koffie/thee, soep en/of brood-
jes gezorgd. We raden deelne-
mers aan om stevige schoe-
nen/laarzen, werkkleding en
werkhandschoenen mee te
nemen.

Aanmelden
U kunt zich voor beide locaties
aanmelden via www.natuur-
werkdag.nl of bij de gemeente,
via mevrouw W. Kempers, tel.
(0575) 75 03 77 of e-mail
w.kempers@bronckhorst.nl. 
Voor de locatie Bronkhorst kan
dit ook via tel. (06) 38 52 12 02.
Er kunnen maximaal 40 perso-
nen per locatie deelnemen,
dus meldt u zich snel aan voor
een nuttige en aangename
dag!

De Natuurwerkdag wordt mede mo-
gelijk gemaakt door VSBfonds en de
Nationale Postcode Loterij.

Helpt u ook mee tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 7 november?
Landschappelijk onderhoud aan het Boelekeerlspad in Halle/Zelhem en de boomgaard Slotheuvel in Bronkhorst

Foto: Natuurmonumenten/KINA

Raadsvergadering 22 okto-
ber a.s. 
Op 22 oktober vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:
• Evaluatie minimabeleid 2007 en

2008
B en w vragen de raad kennis te
nemen van deze evaluatie. Onder-
zoek laat zien dat de gemeente
goede regelingen heeft voor men-
sen met een minimuminkomen,
maar dat deze bij de doelgroep
nog wel bekender gemaakt kun-
nen worden 

• Besluit op bezwaar Wet voor-
keursrecht gemeenten
Steenderen Zuid

• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2009;
Uilenesterstraat 14, Keijenborg'
De raad wordt gevraagd dit plan
ongewijzigd vast te stellen. Het
gaat om een tweede bedrijfswo-
ning bij het boerenbedrijf 

• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2008; Plan
Mennink Hengelo'
De raad wordt gevraagd dit plan,
dat drie percelen omvat waar o.a.
sloop bedrijfsbebouwing, bouwen
nieuwe boerderij, extensieve
landbouw, natuurontwikkeling  en
legalisering bestaande caravan-
stalling gaat plaatsvinden, onge-
wijzigd vast te stellen 

• Masterplan Hengelo centrum
Om het centrum van Hengelo
compacter en levendiger te ma-
ken, hebben b en w in samenwer-
king met verschillende partijen
dit masterplan opgesteld. Het
geeft kaders en richtlijnen aan
voor de ontwikkeling van het cen-
trum van het dorp in de komende
jaren. B en w vragen de raad een
krediet van 4,5 miljoen euro be-
schikbaar te stellen, zodat de ge-
meente kan zorgdragen voor een
kwaliteitsimpuls van en aanpass-
ingen in de openbare ruimte. Dit
is nodig door de gewenste veran-
deringen

• Uitvoering millenniumdoelen
Op initiatief van de raad is
Bronckhorst eind vorig jaar mil-
lenniumgemeente geworden. B
en w hebben nu een plan uitge-
werkt om vier Bronckhorster or-
ganisaties (STEP, Amnesty, Diak-
onie Hengelo en de wereldwin-
kels in Hengelo/Vorden/Zelhem)

te ondersteunen die een bijdrage
leveren aan het behalen van de
millenniumdoelen. Onder andere
door financiële middelen beschik-
baar te stellen voor beter promo-
tiemateriaal, een paneel op alle
20 evenementenportalen in de
gemeente om een evenement te
promoten in 2009 aan te bieden
etc.

• Verzoek bijdrage dorpshuis De
Horst in Keijenborg
Dorpshuis De Horst, die een cen-
trale ontmoetingsplaats is voor de
inwoners van Keijenborg, vraagt
de raad een subsidie van 4.000
euro voor het aanleggen van een
grotere koelcel. Dit achten zij no-
dig omdat de koelcel van hore-
caonderneming Winkelman, die
zij normaal gesproken gebruiken
bij grotere evenementen, door
veranderingen op termijn van dat
bedrijf niet meer gebruikt kan
worden. Ook van de provincie
vraagt De Horst een bijdrage

• Beleidsnota informele zorg
Om als gemeente mantelzorgers
zo goed mogelijk bij te staan in

Ouders die voor hun kind zorgen die een

beperking heeft, zijn mantelzorgers

hun belangrijke taak in de zorg
voor een naaste is dit beleid opge-
steld. B en w vragen de raad dit
vast te stellen. Het is de bedoeling
daarna verschillende acties op te
zetten. Deze moeten ons inzicht
geven in het aantal mantelzor-
gers in Bronckhorst en wie ze
zijn, ook willen we mantelzorgers
via een bijzondere actie in het
zonnetje zetten met een aantal
speciale aanbiedingen

• Samenwerkingsovereenkomst
en verordening rekenkamer-
commissie

• Legesverordening gemeente
Bronckhorst 2009

• Provinciaal kwalitatief woon-
programma KWP3
B en w vragen de raad in te stem-
men met dit beleid van de provin-
cie, dat voor de regio Achterhoek
het 'ideale' woningbouwprogram-
ma aangeeft, zodat aan de woon-
behoefte tot 2019 voldaan kan
worden. De regio heeft een aantal
aanmerkingen/verbeterpunten op
het overzicht die met de provincie
worden besproken

• Milieubeleidsplan 2009-2012
De raad wordt gevraagd dit mi-
lieubeleidsplan vast te stellen.
Met de maatregelen in het plan
wil de gemeente een bijdrage le-
veren aan het realiseren van een
gezonde, prettige en duurzame
leefomgeving voor inwoners, nu
en straks. Er staat in wat de ge-
meente doet en wil doen op het
gebied van afval, klimaat, bodem,
geluid, openbaar groen etc. Voor-
beelden van plannen zijn: samen
met Berkel Milieu werken aan
een afvalloze maatschappij (het
streven is dat in 2030 een Bronck-
horster huishouden nog maar 10
kilo afval aanbiedt) en het bieden
van subsidiemogelijkheden voor
energiebesparende maatregelen
aan woningen  

• Tweede tussenrapportage 2009
De tweede tussenrapportage
2009 (periode april t/m augustus)
geeft een overzicht van hoe de ge-
meente in deze periode heeft ge-
presteerd. In hoeverre gestelde
doelen zijn gehaald, vergeleken
met onder andere plannen die zijn
opgenomen in de begroting 2009. 

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet
op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in een
raadscommissie zijn behandeld.  
U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.  de ingekomen stukken
b.  een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c.  benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

e.  onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, via tel.
(0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl. 

Extra vergadering commis-
sie Beleidsontwikkeling op
21 oktober 2009
Op 21 oktober a.s. is een extra ver-
gadering van de commissie Be-
leidsontwikkeling gepland, waarin
het plan (ruimtelijke visie) LOG Hal-

le-Heide wordt behandeld. Hierin is
aangegeven welke gebieden rond-
om het buurtschap Halle-Heide in
aanmerking komen voor hervesti-
ging of nieuwvestiging van intensie-
ve-veeteelthouderijbedrijven. De
randvoorwaarden voor vestiging zijn
eveneens genoemd. De extra verga-
dering is belegd om meer tijd en
ruimte te geven aan de behandeling
van dit plan. De vergadering is
openbaar en begint om 20.00 uur in
het gemeentehuis in Hengelo. 

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is vijf
minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Grif-
fie, via tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Een delegatie van de colleges van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland, Oost- Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk , ACT, KvK,
MKB Nederland en VNO/NCW ACT uit de Regio Achterhoek bezochten op
5 en 6 oktober de Open Days in Brussel, om te spreken over onder meer de
toekomst van de Regio Achterhoek. 



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch een
afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van uw
vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Door werkzaamheden aan de rond-
weg, N316, is deze vanaf de rotonde
aan de Banninkstraat tot Velswijk
van 12 t/m 30 oktober voor verkeer
afgesloten. Het wegdeel vanaf de
rotonde aan de Banninkstraat tot de
Molenenk is vanaf 23 oktober a.s. al
weer open voor verkeer. 

Parkeerverboden 
Voor een goede doorstroming van
het verkeer geldt van 12 t/m 23
oktober tussen 07.00 en 19.00 uur
een parkeerverbod voor de volgen-
de straten in Hengelo:
• Vordenseweg, vanaf de rotonde

van de rondweg tot de kruising
Raadhuisstraat/Regelinkstraat

• Banninkstraat, vanaf de Sterre-
weg tot de kruising Wester-
straat/Kastanjelaan

• Kastanjelaan, vanaf de Bannink-
straat tot de Hummeloseweg

Eénrichtingsverkeer
Verder geldt van 12 t/m 30 oktober

éénrichtingsverkeer voor de
Schooltinkweg in Zelhem, tussen de
Hengeloseweg en de Wisselinkweg.
Inrijden vanaf de Hengeloseweg is
verboden. 

Bereikbaarheid gemeentekantoor 
Door de werkzaamheden is het
gemeentekantoor aan de Bannink-
straat van 12 t/m 23 oktober via een
omleidingsroute bereikbaar. Vanaf
de Banninkstraat rijdt u richting de
N316. U gaat aan het eind van de
Banninkstraat linksaf de Kastanje-
laan in. Dit is de laatste zijstraat
van de Banninkstraat. Bij de twee-
de straat op de Kastanjelaan, de
Hummeloseweg, gaat u rechts.
Vandaaruit gaat u de eerste straat
linksaf. Dit is de Berkenlaan. Dan
gaat u de eerste weg rechts, de
Zelhemseweg in. De Zelhemseweg
blijft u volgen tot de Molenenk. Daar
gaat u rechtsaf de Molenenk in. De-
ze blijft u volgen, u steekt de N316
over. U komt dan op de Hengelos-

estraat. Daar gaat u de eerste weg
rechts, Steenderenseweg. U gaat
dan rechtsaf de Berendschotstraat
op. Deze rijdt u rechtdoor tot de t-
splitsing. Hier gaat u rechts de Ban-
ninkstraat in en ziet u aan de linker-
kant de afslag naar het gemeente-
kantoor. Deze route is aangegeven
met omleidingsborden.

Provinciale omleidingsroute 
De provincie heeft een omleidings-
route voor alle doorgaande verkeer
op de N316 ingesteld. Voor de bus
geldt ook een alternatieve route.
Deze gaat via Keijenborg door Hen-
gelo richting Vorden. Om verkeers-
hinder van de bus te voorkomen,
zijn de eerdergenoemde parkeer-
verboden getroffen.
Helaas kunnen wij de afsluitingpe-
riodes niet exact aangeven omdat er
omstandigheden kunnen zijn die de
uitvoering van de werkzaamheden
vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.
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Wegwerkzaamheden N316 in Hengelo, 12 t/m 30 oktober a.s.
Gemeentekantoor via omleiding bereikbaar

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, inzameling van voedselpaketten bij plaatselijke supermarkten en kerken,

1 t/m 8 november 2009, Dorcas Hulp Nederland
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16, plaatsen van permanente reclameaanduidingen,

Hypotheekadvies Bronckhorst
• Hengelo (Gld), Zelhem, Vorden, Drempt, Hoog-Keppel, Hummelo en Steenderen, plaatsen

sandwich-/driehoeksborden voor open dag R.O.C., 29 januari t/m 7 februari 2010, Hoffman
outdoor media

• Hummelo, Greffelinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. carbidschieten,
S. Dorrestijn

• Vorden, sporthal Het Jebbink, Oud- en Nieuwfeest met live-muziek, ontheffing sluitingsuur,
1 januari van 00.30 tot 05.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 00.30 tot 05.15
uur, afsluiten parkeerplaats, 31 december 2009 vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2010 06.00 uur,
stichting Evenementen Vorden

• Zelhem, Smidsstraat 7-9, plaatsen van permanente reclameaanduidingen, Stamhuis ontwerp
& managementbureau t.b.v HEMA

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Halle, Heisterboomsdijk 9, vergroten agrarische bedrijfsruimte
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, bouwen woning
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 1, bouwen woning
• Steenderen, Toldijkseweg 21, aanbrengen lichtreclame
• Vorden, Baakseweg 12, bouwen werktuigenstalling
• Zelhem, Huusakker 19, bouwen woning
• Zelhem, Turfweg 29, veranderen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 oktober 2009:
• Halle, zaal Nijhof, vlooienmarkt, ontheffing winkeltijdenwet, 8 november 2009 van 10.00 tot

16.00 uur, Notmai producties
• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. blubberrun, 25 oktober 2009 van

12.00 tot 17.00 uur, hotel restaurant Bakker
Verzonden op 7 oktober 2009:
• Steenderen en omgeving, verkoop van loten, 19 december 2009, folkloristische dansgroep De

Iesselschotsers
Verzonden op 8 oktober 2009:
• Bronckhorst, nationale oogcollecte, 29 november t/m 4 december 2010, vereniging Bartimeus

Sonneheerdt

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 2 oktober 2009:
• Keijenborg, Bronkhorsterstraat 2, vergroten rundveestal
• Vorden, Hengeloseweg 15, bouwen opslagloods
Verzonden op 6 oktober 2009:
• Halle, Pluimersdijk 21, bouwen bedrijfsloods, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, bouwen opslagloods
• Vorden, Hengeloseweg 20, plaatsen dakkapel en gedeeltelijk verbouwen woning
• Zelhem, Lageweg 12, bouwen opslagloods

Verleende vergunningen

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 2 oktober 2009:
• Vorden, Veldslagweg 4, vervangend bouwen bijgebouw

Kapvergunningen
Verzonden op 8 oktober 2009:
• Hoog-Keppel, Valkenbos 4, vellen van één zomereik, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Bernardlaan 13, vellen van één lariks, geen herplantplicht 
• Vorden, Zutphenseweg 93, vellen 4 bomen, herplant verplicht: vier beuken
• Zelhem, Lisweg 4, vellen van één kastanjeboom, geen herplantplicht

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

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34
Vorden'
B en w stelden op 15 september 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wildenborchseweg
34 Vorden' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van
het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van een agrarische functie in wonen voor het perceel
Wildenborchseweg 34 in Vorden. De agrarische bebouwing wordt gesloopt en er vindt vervangen-
de nieuwbouw plaats in de vorm van een nieuwe woning.

Het wijzigingsplan ligt van 1 oktober t/m 11 november 2009 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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 wijzigings/uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsen-
de werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Wiersserbroekweg 10
Vorden'
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 28 september 2009 het wijzigingsplan
'Buitengebied 2009; Wiersserbroekweg 10 Vorden' goed.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van de agrarische functie in wonen op het perceel
Wiersserbroekweg 10 in Vorden.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
15 oktober t/m 25 november 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is be-
slist.

Voorgenomen ontheffingen
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
• Zelhem, Korenweg 4, bouwen clubgebouw, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

toegestane oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2-1986, herziening 2003-1
(ZAMC)'

De bouwplannen liggen van 15 oktober t/m 25 november 2009 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02
88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voor-
genomen ontheffing naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w of bij een medewerker van de betreffende afdeling.

Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 15
oktober t/m 25 november 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, de aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de hore-

cagelegenheid en de woning

Zienswijzen indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 november 2009. Indien u dat wenst worden uw

Monumenten

Besluit intrekkingsvergunning (art. 8.26 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
15 oktober t/m 25 november 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het gedeeltelijk intrekken van de op 14 januari 2003 verleende

milieuvergunning voor een gemengde veehouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.26, eerste lid van de Wet milieubeheer gedeeltelijk
ingetrokken. De intrekking betreft het houden van legkippen. Na het onherroepelijk worden van
de intrekking vallen de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd onder de wer-
kingssfeer van het Besluit landbouw milieubeheer. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. eventuele belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben inge-

bracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage en wel vóór 26 november 2009. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken
na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heer W.
Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52/53.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 8 oktober 2009:
• Vorden, Almenseweg 47, voor het plaatsen van een schuifpui, het isoleren van de kap en de

wanden van het dienstgebouw behorende bij de historische buitenplaats Den Bramel.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben ge-
bracht, 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
het besluit aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

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

TOP BUITENPLAATS‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst.

• Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen

• Chalet al v.a. € 29.700,- (eigen grond mogelijk

TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Enzerinckweg 12

7251 KA  Vorden

tel. 06 - 45 48 45 70 

www.topbuitenplaats.nl

OPEN
HUIS

voordeel tot € 10.000

ZATERDAG A.S.

www.toptotaal.nl/herfstactie

TOP Totaal, dé bouwer van luxe recreatie

chalets, betaalt nu tijdelijk mee aan uw kavel 

op TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’. 

Kom kijken op zaterdag a.s. van 10 -16 uur 

en profiteer van de herfstactie met een

actie geldig van 1-10-09 tot 1-11-09

Geniet van uw nieuwe badkamer

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

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

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



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

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER!

Vanaf 16 oktober iedere

vrijdagavond:

Boerenkoolschotel,

Elzasserschotel en Wildschotel

 19,50 p.p.

‘t Wildseizoen is geopend!

Kijk voor onze specialiteiten 

op www. reijrink.nl 

Lievelde, Tel. 0544-371287 

Wand- en plafondbekleding

Elegant klassiek, trendy design,

tijdloos mooi.

Met Delight Panel tovert u

wanden en plafonds in een

handomdraai om naar elke

gewenste sfeer.

Uw woon-slaap-, of badkamer

krijgt een heel eigen gezicht.

DELIGHT PANEL

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

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.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

KEIJENBORG  vr.pr. q 247.500,- k.k.

St. Bernardusstraat 9 - HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met garage en ruime berging.
Op mooie locatie gelegen, ruim opgezette 
2-onder-1-kap woning met garage, aange-
bouwde berging en tuin met achteringang.
Bouwjaar 1973. Inhoud incl. berging en garage 
± 500 m³. Perc.opp. 265 m². Deels v.v. rolluiken.
Aantal kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.

ZELHEM  vr.pr. q 385.000,- k.k.

Juttepad 3 - In de wijk ’t Soerlant gelegen,
uitgebouwde VRIJSTAANDE WONING met 
aangebouwde garage. Bouwjaar 1996.
Inhoud circa 500 m³. Perc.opp. 362 m².
Verwarming middels CV-gas (2004). Schilder-
werk is in 2007 gedaan. Slaapkamer en bad-
kamer op begane grond. Aantal kamers 6 
waarvan 4 slaapkamers.
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Theatershow De Bonte Dinsdag-
avondtrein dendert door
Wie herinnert zich niet het radiopro-
gramma De Bonte Dinsdagavondtrein,
het vrolijke cabaretprogramma van de
AVRO? Voor alle mensen die nog eens
wilden genieten van liedjes van toen
kwamen Chiel van Praag en Michael
van Hoorne de afgelopen week naar
Lochem, Zutphen en Vorden. 
Ouwe liefde roest niet
De heren werden vocaal ondersteund
door de dames Esther van Santen en
Lenneke Hoedenmaker. De muzikale
begeleiding werd verzorgd door live

orkest 'Ouwe liefde roest niet', be-
staande uit Jan Vredenburg (zang), Ar-
thur de Groot (toetsen), Peter Boer (gi-
taar/accordeon), Theo van Adrichem
(drums) en Frank van den Berg (bas).
De bandleden hebben allen op hun ei-
gen manier hun sporen in de muziek-
wereld verdiend en vormen samen de
perfecte combinatie om de muziek
van vroeger nieuw leven in te blazen.
Deze groep artiesten hebben vier ge-
weldige shows op de planken gezet,
bomvol muziek van vroeger, interactie
met de zaal en vooral ook veel humor.

Rabobank laat senioren genieten 

"Nostalgische show De Bonte
Dinsdagavondtrein een
groot succes!"

Voor al haar leden van 60 jaar en ouder organiseerde de Rabobank vier
voorstellingen van De Bonte Dinsdagavondtrein dendert door. In de show
die gebaseerd is op het gelijknamige radioprogramma, lieten Chiel van
Praag en Michael van Hoorne in totaal 1.700 leden van de bank genieten
van die "goede oude tijd".

Het tweede seniorenteam door het
aan de Raadhuisstraat in Vorden ge-
vestigde Oudenampsen Administratie-
ve en Fiscale dienstverlening. Her-
mien Oudenampsen maakt zelf  deel
uit van dit team en staat links op de fo-

to.

Het derde seniorenteam ontving de
kleding van restaurant Wok Maxis uit
Warnsveld. Op de foto ziet u dat team
met de heer en mevrouw Hu van Wok

Maxis. De ontvangst van de kleding en
het overhandigen van een bloemetje
aan de sponsor was heel gezellig. Meer
foto's zijn te zien op de website van het
wokrestaurant. 

De badmintonvereniging wil bij deze
beide sponsoren nogmaals hartelijk
bedanken.

Sponsornieuws Flash

Twee teams van badmintonvereniging Flash zijn door sponsoren in een
nieuw wedstrijdtenue en trainingspak gestoken.

Hij heeft zijn P.R.’s met vele seconden
aangescherpt. Vorige week in Thialf
(Heerenveen) en dit weekend in En-
schede wist hij zijn tijd op de 500 me-
ter tot 39,95 te verbeteren. Zijn snelste

tijd tot dusver op de 1000 meter is
1.20.42, terwijl hij de 1500 meter heeft
gereden in 2.05.28. Wanneer er een PR
wordt gereden wordt er een euro in
een pot gedaan. Vorig seizoen leverde
dat een bedrag op van 185 euro, dat
door de Technische Commissie Lange-
baan is verdubbeld tot 370 euro. Dit
bedrag gaat naar de Stichting Kika.
Zondag 18 oktober worden er in En-
schede sprintwedstrijden verreden.
(www.districttwente.nl)

Succes Sander Meijerink
Sander Meijerink (15) uit Vorden,
sinds mei dit jaar lid van KNSB Lan-
gebaan Selectie Gelderland
(www.knsbgelderland.nl) heeft tij-
dens het begin van het nieuwe sei-
zoen, een vliegende start gemaakt.

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
VORDEN
Vorig weekend, 3 en 4 oktober, werden
er nog meer wedstrijden georgani-
seerd en ook prijzen behaald. In Mar-
kelo werd er een bixi wedstrijd georga-
niseerd. De volgende amazones be-
haalde een prijs. Imke Woerts met
Eshley, behaalde 2 keer een 1ste prijs
in de klasse A1. Ook Marijn Smit had
goed haar best gedaan. Zij behaalde
ook 2 keer een 1ste prijs, in de klasse
B1, met haar pony Bently. In Heeten
behaalde Maartje Boekholt met Whis-
dom, in de klasse L1 een 4de prijs, met
192 punten. Ninete Zwierenberg be-
haalde een 1ste prijs met 193 punten
in de klasse M2. Dit weekend was er de
eerste dressuur selectiewedstrijd voor
paarden. Deze wedstrijd werd gereden

P a a r d e n s p o r t

in Brummen. De volgende amazones
behaalde een prijs. In de klasse L1 be-
haalde Anita Berenpas met Aragorn,
een 3de prijs met 197 punten. Ook in
deze klasse,  behaalde Maartje Boek-
holt met Wisdom een 5de prijs met

193 punten.

In de klasse M2 behaalde Carlijn Slijk-
huis met Volmer een 3de prijs met 183
punten. 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd!

In mijn praatje van vorige
maand heb ik verteld dat er een
gewijzigde successiewet aan-
komt per 1 januari aanstaande.
Nu moet de Tweede Kamer er
nog wel over praten en dat vindt
zeer waarschijnlijk op 15 okto-
ber plaats. Er kunnen dan na-
tuurlijk nog wijzigingen in het
concept worden aangebracht.
Daar zal ik u van op de hoogte
houden via mijn website of een
volgend stukje in de contact.
Ook kunt u nog naar één van de
lezingen komen die ik hierover
ga houden. Vorige week dinsdag
was in Toldijk de eerste lezing
die goed werd bezocht en waar
heel relevante vragen werden ge-
steld. Het erfrecht is een onder-
werp dat toch behoorlijk leeft.
Nadenken over het onvermijde-
lijke. En dat is alleen maar goed,
hoe pijnlijk soms ook.

Vorige maand vertelde ik over de
noodzaak voor samenwoners om
een samenlevingscontract te ma-
ken. Dat komt omdat het partnerbe-
grip wordt gewijzigd. U kunt straks
alleen maar partner in de zin van
de Successiewet zijn als u meerder-
jarig bent, u een gezamenlijke huis-
houding voert op het zelfde adres, u
een wederzijdse zorgverplichting
met elkaar bent overeengekomen
in een notarieel samenlevingscon-
tract en u niet met één of beide ou-
ders samenwoont. Dit verhaal geldt
dus uitsluitend voor twee personen.
Dus als u met meerdere personen
samenwoont moet u kiezen met
wie u een samenlevingscontract af-
sluit.

Het belang is nogal groot: als part-
ner die voldoet aan bovenstaande
eisen hebt u een vrijstelling van 
€ 600.000,00, anders slechts van 
€ 2.000,00. Ook is het tarief in het
laatste geval een stuk hoger.

Hoe nu met bestaande gevallen? Ik
schreef dat ik hoopte dat er nog een
overgangswet komt. Welnu, de
staatssecretaris heeft inmiddels la-
ten weten dat als aan bovenstaande
eisen vóór 1 januari 2011 wordt vol-
daan, u valt onder het juiste part-
nerbegrip. Daarna gaat er een ter-
mijn van zes maanden gelden als
minimumtermijn waarbinnen u
aan deze eisen had moeten voldoen
om voor de grote vrijstelling in aan-
merking te komen. En voor het lage-
re tarief als u méér erft dan de vrij-
stelling, maar dan moet uw partner
wel heel rijk zijn.

U kunt nog naar de volgende lezin-
gen komen:

• op maandagavond 19 oktober
aanstaande om 20.00 uur in Par-
tycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo gld;

• op woensdagavond 4 november
aanstaande om 20.00 uur in Ho-
tel-Restaurant Bakker aan de
Dorpsstraat 24 te Vorden.  

De koffie is, net als de lezing, gratis
en eigenlijk net zo lekker als op ons
kantoor. Dat bleek wel in Den Bre-
mer in Toldijk.
Tot dan!

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
(0575) 55 22 20.



A.L. Snijders (1937), geboren en op-
gegroeid in Amsterdam, studeerde
Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij was columnist van
Het Parool en enkele regionale kran-
ten. De laatste twaalf jaar tot zijn pen-
sioen was hij docent Nederlands aan
de Politie Opleidingsschool in Lo-
chem. Met zijn vrouw woont hij in het
buurtschap Klein Dochteren in de
Achterhoek 'een plek aan de rand van
de wereld'. Naar eigen zeggen ontdek-

te hij daar dat het geen stadsmens is
maar een landman. Zijn miniatuur-
verhaaltjes zijn o.a. gebundeld in de
boeken Heimelijke vreugde 1 en 2, De
mol en andere dierenzkv's (tevens luis-
terboek). 

Vijf bijlen is het volgende deel in de
succesvolle serie zeer korte verhalen
van A.L. Snijders en komt in november
uit. Heerlijke stukjes over soms alle-
daagse zaken die aanzetten tot naden-
ken en met humor geschreven zijn.
Hij zal er in Vorden zeker enkele voor-
dragen en zich laten inspireren door
het moment en de reacties vanuit zijn
toehoorders. De lezing wordt mede
mogelijk gemaakt door de donateurs
en door Cultuurfonds Vorden. Meer
info en reserveren in de Bibliotheek.

Lezing A.L. Snijders in
bibliotheek
Zondag 25 oktober heeft St. Vrien-
den van Bibliotheek Vorden weer
een zeer interessante middag voor
u in petto. 's Middags zal schrijver
van zeer korte verhalen (zkv's) A.L.
Snijders een lezing geven in de Bi-
bliotheek van Vorden.

Ook dit jaar gebeurt dit weer, en wèl
op donderdag 22 oktober. Er wordt
dan bijgepraat onder het genot van
een drankje en daarna wordt geza-
menlijk een heerlijke rijsttafel genut-
tigd. Erg gezellig allemaal. Helaas
gaan de jaren tellen. En de lichamelij-
ke ongemakken, die gepaard gaan
met het ouder worden, eisen hun tol.

Het groepje wordt steeds kleiner. Men-
sen, die al vaker hebben deelgeno-
men, krijgen persoonlijk bericht.
Maar mochten er nieuw aangekomen
Vordense veteranen zijn, dan is het ad-
vies: Schuif aan en doe mee.... Het gaat
in principe om mensen, die in voor-
malig Ned. Indië en Nieuw-Guinea
hebben gediend. Pl.m. 17,00 uur verza-
melen we bij Fan Sheng. Men rekent
uiteraard ook op de echtgenotes, die al
zo lang lief en leed met de veteranen
hebben gedeeld. Mocht u nog vragen
hebben, bel dan even naar: Jaap
v.d.Broek. tel. 55 13 75 of Harry de
Bruin, tel. 55 11 44.

Bijeenkomst Vordense 
Indië-veteranen
Het is zo langzamerhand een tradi-
tie geworden, dat de Vordense In-
dië-veteranen elk jaar in oktober
samen komen in het Chinees res-
taurant Fan Sheng aan de Dorps-
straat.

Met de producten Kookworst, Rook-
worst, Droge worst, Balkenbrij en Rau-
we ham behaalde de marktslager
goud. Buiten de vele al eerder behaal-

de prijzen is dit opnieuw een groot
succes voor Ter Weele. De producten
zijn door de vakjury gekeurd op geur -
smaak - uiterlijk aanzien - vorm - kleur
- snijvlak - structuur en consistentie en
beoordeeld als kwalitatief hoogstaan-
de producten. Komende weken kunt u
zelf op de markt bij ter Weele komen
proeven of u het met de jury eens
bent. www.ter-weele.nl of
info@ter-weele.nl

5 x goud slager ter Weele
Tijdens de internationale slagers-
vakbeurs " Slavakto" gehouden op
28, 29 en 30 september jl te Utrecht
heeft marktslager ter Weele, maar
liefst 5 kwaliteitscertificaten met
het predicaat goud in de wacht ge-
sleept.

NIET VERGETEN!!: zaterdag 24 oktober
De altijd weer "gezellige zaterdagmid-
dag van oktober" wordt dit keer inge-
vuld door het Vordens Huisvrouwen
Orkest. Ze zijn wereldberoemd in Vor-
den en Omstreken, ze hebben al meer-
dere malen voor radio en tv opgetre-
den, dus dit mag u natuurlijk niet
missen. Ze zijn al heel hard aan het oe-

fenen om er een gevarieerd en zeker
gezellig programma van te maken.
Daarna mogen we dan weer genieten
van de ons al jaren bekende, uitste-
kend verzorgde en heerlijke brood-
maaltijd van Mattie en Sjaan. 

Men begint zoals altijd om 14.30 uur
in het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker

De stichting heeft het afgelopen jaar
weer vele boeken binnen gekregen,
waaronder waardevolle streekromans,
gewone romans, kinderboeken, na-
slagwerken e.d. Tevens bestaat die dag

de mogelijkheid om een kijkje te ne-
men op de meubelafdeling en in de
winkel in het HAVO gebouw. Daar is
van alles te koop: aardewerk, glazen,
elektronica en prullaria. Verder is er
nog een mogelijkheid om op de artike-
len te bieden die in de Veilinghoek
zijn uitgestald. In de cateringhoek
staat de koffie klaar. De opbrengst van
deze dag is bestemd voor de restaura-
tie van de dorpskerk.

Boekenbeurs
De Stichting Veilingcommissie Vor-
den houdt zaterdag 17 oktober de
jaarlijkse boekenbeurs, welke
wordt gehouden in het voormalige
HAVO gebouw aan de Burgemees-
ter Galleestraat 69.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Ds. E. Laman Trip - Klein Starink
uit Warnsveld is zondag 25 oktober
voorganger in de kerkdienst van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo Gld.

In een aantal series werd fel gestreden
om een plaats in de finales, en naar-
mate de middag vorderde werden de
omstandigheden op de baan er niet
beter op. Door het vele hemelwater
wat afgelopen week over ons werd uit-
gestort was er niet veel meer nodig om
de baan te doen veranderen in een
modderpoel, tot groot vermaak van
het publiek. Mischa Kuit bleek het

minst last te hebben van modder-
vrees, en hij won de jeugd-trofee. Hier-
door kwam Thijs Bulten op de tweede
plaats, en Jan Willem Arendsen werd
derde.

De grote jongens gingen een wat rui-
ger te werk: in de slotronde deed Wi-
nand Hoenink een poging om zijn ri-
vaal Marcel Bulten in te halen, echter

het mocht niet baten: Hoenink kwam
ten val en Marcel Bulten kon zijn titel
prolongeren. Tweede werd Bas Klein
Haneveld en Niek Lanwerden eindig-
de als derde.

Bij de zijspanklasse werd in de finale
zoveel modder de lucht in geworpen
dat de combinaties amper te zien wa-
ren. Uiteindelijk bleek de 67-jarige
Frans Smit sr. met bakkenist Patrick
Broekman de winnaar, daarmee lieten
zij Hans Grootenhuijs en Ruben Slot-
boom achter zich.  Nike Sesink en Pe-
ter Beunk moesten genoegen nemen
met de derde plaats.

Marcel Bulten winnaar
Vetnippeltrofee

Afgelopen zaterdag werd in Kranenburg de jaarlijkse grasbaanrace om de
"Vetnippeltrofee"verreden. Ondanks het herfstachtige weer was er over de
belangstelling niet te klagen. Zowel rijders als publiek lieten zich niet af-
schrikken door een paar regenbuien. Dit jaarlijkse evenement, georgani-
seerd door VAMC de Graafschaprijders is een door de crossers en enduro-
rijders gewaardeerde afwisseling op de wedstrijden die ze de rest van het
jaar rijden.

Mischa Kuit op weg naar de overwinning. foto:Henk Teerink

Vorden D1 speelt in de 1e klasse en
doen er alles aan om zich in deze ho-

ge klasse te handhaven. Naast hoofd-
sponsor Barendsen zijn we erg blij met

deze nieuwe sponsor die bijdraagt aan
de goede uitstraling van de VV Vorden. 
Op de foto het team van Vorden D1
met Onno Eckhardt en zijn zoon Ma-
rijn.

Onno Eckhardt Bouwbedrijf sponsort
Vorden D1 met inloopshirts

Vorden D1 komt nu nog beter voor de dag met prachtige inloopshirts ge-
sponsord door Onno Eckhardt Bouwbedrijf uit Vorden.

H.S.V. de Snoekbaars
Op zaterdag 10 oktober werd de laat-
ste onderlinge seniorenwedstrijd ge-
vist.

V i s s e n 11 vissers gooien hun hengel uit in het
Twentekanaal te Eefde. Alle vissers
vingen vis. In totaal werd er 9820gr vis
gevangen.

Uitslag is als volgt;
1. J Besselink 1960gr
2. H Golstein 1700gr
3. E Bartels 1680 gr
4. W Bulten 1100gr
5. J Groot Jebbink 740gr
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De herfstperiode is een prachtige tijd.
Langzaam afscheid nemend van de zo-
mer en opmaken voor de koudere
maanden van het jaar. Bomen in de
prachtige herfstkleuren en het dag-
licht gaat zich langzaam terugtrek-
ken. ,,De maanden waarin de feestda-
gen weer voor de deur staan en de
sfeer in huis weer warmer wordt. Culi-
nair gezien is dit ook de periode waar
de Achterhoek om bekend staat: het
wild eten”, zo verklaart Nynke Dol-
phijn die samen met Henrike Lobbes
en Tineke Lerink van Hotel Avenarius
voor de organisatie van de Herfstfair
tekent. Wat kunt u zoal verwachten
tijdens de Herfstfair. Nynke Dolphijn:
,,Mooi ingerichte stands in een prach-
tige kasteeltuin die uiteraard in ge-
heel in sfeer is aangekleed. Op alle ge-
bieden is wel iets te vinden: van interi-
eur tot exterieur en van culinair tot
mode en sieraden voor zowel kinde-
ren als volwassenen. Alle deelnemers
komen met liefde voor het vak. Men
kan letterlijk en figuurlijk de herfst
komen proeven bij de diverse deelne-
mers.

Ook zullen er diverse shows plaatsvin-
den waaronder een uitgebreide kook-
demonstraties door de koks van Hotel-
Restaurant Avenarius. ”Verder verle-
nen jachthoornblazers van jacht-
hoornvereniging Vivat uit Lochem
medewerking aan de Herfstfair en

kunnen kinderen deelnemen aan
handboogschieten. De kasteeltuin zal
voor de fair aangekleed worden met
pagodetenten en decoratie passende
in het thema herfst. De horecaverkoop
wordt verzorgt door Orangerie Huize
Ruurlo/ Hampshire Hotel Avenarius.

Bent u benieuwd wie de deelnemers
zijn op deze fair? Kijk dan voor de ac-
tuele lijst op de website: www.orange-
rie-ruurlo.nl. Op beide dagen is de
Herfstfair van 11.00 tot 17.00 te bezoe-
ken. Parkeren kan aan de Stapeldijk of
aan de Batsdijk. De entree voor volwas-
senen bedraagt vijf euro, kinderen be-
talen twee euro. Kortom een heerlijke
dag uit voor het gehele gezin. 

PARTICIPANTEN
Participanten die deelnemen aan
de Herfstfair 2009 zijn onder meer:
Fris Hoveniers - Sven voor Ogen - Auto-
bedrijf Wassink - Bloemen Groot Jeb-
bink - Reuvers Bouw –Van de Kolk wo-
nen en slapen - Q-style – A & A for you
- Authentique Mignon - Style mode -
Made@home - More than a feeling -
Ginseng Creme - Carlos Guerra - Stege-
man - Stichting Geldersch Landschap -
N-styling - Volvo Harrie Arendsen - Döll
en Zo - Mongo - Sport Intens - Four- Ro-
ses - De Schuur - Lo - Lights - Klooster
Poffertjes - Livingshop.nl - Jet's - Robika
- Oggi - Decocom - Quimper - L&M – Ex-
clusive – Praxis Lochem/ Zutphen.

Twee dagen genieten van inspiratie voor herfstdecoraties

Herfstfair bij Orangerie Huize Ruurlo
Zaterdag 17 en zondag 18 oktober staat de Orangerie en de kasteeltuin
van Huize Ruurlo weer helemaal in het teken van het thema: ‘Genieten!’
Op beide dagen organiseert Hampshire Hotel Avenarius namelijk een
Herfstfair. Na de Lentefair in Maart staat ook u nu weer een heerlijke dag
uit te wachten in het hart van de Achterhoek: Ruurlo.

Tineke Lerink, Henrike Lobbes en Nynke Dolphijn (v.l.n.r.) van Hotel Avenarius tekenen voor de organisatie van de Herfstfair.

Met de verkiezing wil Innovam leerbe-
drijven extra stimuleren om leerlin-
gen een optimale opleidingsplaats te
bieden. Op 19 november wordt be-
kendgemaakt wie de mobiliteits-
branche mag vertegenwoordigen tij-
dens de landelijke verkiezing waaraan
alle branches deelnemen. De genomi-
neerden zijn: Categorie Personenau-
to:Martin Schilder Groep (Alkmaar)
Bertens Tilburg BV. (Tilburg) Herwers
Groep (diverse vestigingen) F. Breeman
(Rotterdam). 

De Herwers Groep bestaat uit 7 vesti-
gingen: Herwers Renault in Doetin-
chem, Neede en Zevenaar. Herwers
Nissan in Doetinchem, Hengelo Gld
en Zevenaar. En Herwers Mitsubishi
en Hyundai in Zutphen. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst op donderdag
19 november bij Innovam in Nieuwe-
gein worden de winnaars bekendge-
maakt. De overall winnaar van deze
verkiezing zal de mobiliteitsbranche
vertegenwoordigen tijdens de algeme-
ne verkiezing. De prijs voor 'Het Beste
Leerbedrijf' wordt uitgeloofd door het
ministerie van OCW. 

STIMULEREN
De mobiliteitsbranche schreeuwt om

goed opgeleide werknemers. Leerbe-
drijven zijn onmisbaar in de onder-
steuning en opleiding van deze toe-
komstige vakmensen. Op dit moment
is er een groot tekort aan leerwerk-
plekken. BOVAG, OOMT, vakbonden
en Innovam zetten diverse acties in
gang om leerwerkplekken in de mobi-
liteitsbranche te stimuleren. In dit ka-
der past ook de verkiezing 'Beste Leer-
bedrijf' die Innovam jaarlijks organi-
seert. Met de verkiezing wil Innovam
leerbedrijven extra stimuleren om
leerlingen een optimale opleidings-
plaats te bieden. De winnaars zijn een
goed voorbeeld voor leerbedrijven in
hun branche door de wijze waarop zij
praktijkleren stimuleren en toepas-
sen.

CRITERIA
De tien genomineerde bedrijven grij-
pen de kans om te laten zien hoe zij in-
vesteren in de toekomstige generatie.
De genomineerde bedrijven worden
de komende periode bezocht door de
jury en worden beoordeeld op basis
van een zestal onderdelen: de positie
van de leerling, de inzet van de leer-
meester, samenwerking met onder
meer het ROC, relatie met de omge-
ving, naleving van de cao en investe-
ring in opleiden, innovatie en onder-
scheidend vermogen

De vakkundige jury bestaat uit: Jos
Kleiboer (BOVAG), Jan van Geffen (Zad-
kine), Jan Derijck (FNV Bondgenoten),
Teun de Vos (TrucklandNoordholland,
winnaar Beste Leerbedrijf 2008) en
Martine Broere (Innovam).

Herwers Groep genomineerd
voor Beste Leerbedrijf
Voorbeeldfunctie om leerbedrijven
te stimuleren De tien bedrijven die
gaan strijden om de titel Beste
Leerbedrijf 2009 zijn bekend. Inno-
vam is op zoek naar het 'Beste Leer-
bedrijf' van de mobiliteitsbranche
in de categorieën Personenauto,
Bedrijfsauto en Tweewieler.

Op de open dag worden lichte maal-
tijden geserveerd en planten verkocht.

Honden worden niet toegelaten. In
het koetshuis 'De ontwikkeling van
de tuinen vanaf 1860' NS station Ruur-
lo 5 km lopen (via de landelijke Wiers-
serweg). 
Voor meer inlichtingen en een afspraak
voor een speciale rondleiding (evt. met
lunch of thee) in geval bezoekers met
een groep buiten de open dag willen
komen: tel. (0573) 45 14 09, fax (0575)
55 62 40, e-mail: wiersse@xs4all.nl
www.dewiersse.nl 
Ingang aangegeven bij km 16,7 aan de
N319 tussen Vorden en Ruurlo in de
Achterhoek

Buitenplaats de Wiersse 
zondag 25 oktober open
16 ha tuinen vol verrassingen. Ner-
gens is de herfst intenser te erva-
ren dan in de tuinen van de Wiers-
se.Het heldergele blad van de 33 m
hoge tulpenboom steekt af tegen
het rood van de scharlaken eik.Mis-
pels wachten op de nachtvorst om
zacht en daardoor eetbaar te wor-
den. Beukennootjes knappen on-
der de voet in de stilte van het
meest onbedorven gebied van de
onbedorven Graafschap.

Het is bijna herfstvakantie, ideaal voor
een dagje uit. Het Land van Jan Klaas-
sen is van 16 oktober t/m 1 november
iedere dag. Blijf niet thuis zitten, maar
beleef samen met Jan Klaassen een
fantastische dag! Er zijn iedere dag
verschillende poppentheatervoorstel-
lingen met spannende, grappige en
leuke griezelige verhalen. Je kan zowel
binnen als buiten spelen, rennen,
klimmen, springen, rijden, klauteren,
dansen en plezier maken. Jan Klaassen
en Katrijn vinden de herfstvakantie al-
tijd een mooie tijd. Vooral Katrijn ge-

niet van alle mooie kleuren die de bla-
deren hebben. Op het terras voor het
kasteel staan Catalpa's. Deze bomen
hebben zeer grote bladeren. Kinderen
die een echt Jan Klaassen blad mee
willen nemen om thuis te laten dro-
gen tussen twee vellen papier en een
paar zware boeken mogen er een pluk-
ken. Omdat het twee griezelweken
zijn heeft Jan Klaassen een leuk idee.
Kinderen die thuis samen met papa,
mama, opa  of oma een griezel maken
en die voor Jan Klaassen meenemen
krijgen een gratis glas limonade. 

De griezels worden in het theater op-
gehangen. Kijk voor een griezel op
www.janklaassen.nl bij de kleurplaten.

Griezelweken Jan Klaassen
in de herfstvakantie
De bladeren vallen weer van de bo-
men, ja....  het is herfst! Op 21 sep-
tember is de herfst begonnen.

WAT IS IRIS INFO?
Bibliotheek West Achterhoek heeft in
al haar vestigingen (behalve Vorden)
beeldspraakverbindingen geplaatst.
Het project heet Iris info en is met na-
me een digitale dienstverlening aan
klanten. Met Iris info kunnen werkne-
mers beeldbellen met vestigingen bin-

nen de basisbibliotheek, SAMBA bibli-
otheken en aangesloten partner (Sta-
ring Instituut). Klanten kunnen via
Iris info contact opnemen met Staring
Instituut en met de klantenservice in
Doetinchem. Daarnaast zullen er op
de schermen live uitzendingen zijn
waarin studenten voorlezen aan kin-

deren en kunnen klanten op woens-
dagmiddag vragen stellen aan jeugd-
specialisten.

Wethouder Glasbergen heeft met be-
hulp van Iris Info contact gezocht met
de bibliotheek Doetinchem en is van-
daar doorverbonden met het Staring
Instituut. In de toekomst zullen meer-
der instanties aan dit project deelne-
men.

Iris infopunt Hengelo geopend
Op vrijdagmorgen 9 oktober heeft wethouder Glasbergen het Iris info-
punt geopend in Bibliotheek Hengelo Gld.

Op maandagavond 19 oktober is dat
Steenderen, in Hotel Café Heezen, J.F.
Oltmansstraat 5.Aan de orde komen
dan de agendapunten van de komen-

de raadsvergadering, zoals het Master-
plan Hengelo Centrum en de beleids-
nota informele zorg. Verder brengt de
fractievoorzitter verslag uit van werk-
bezoeken, onder andere aan Brussel.
Bovendien kan ieder onderwerpen uit
de gemeentepolitiek ter sprake bren-
gen. Iedere burger heeft immers met
die politiek te maken.

D66 in Steenderen

Zoals gebruikelijk houdt ook deze
maand D66 Bronckhorst in een
van de kernen een openbare frac-
tievergadering.

Al meer dan dertig jaar is de actie van
de Hengelose muziekvereniging een
begrip in Hengelo en omstreken. De
slogan ‘Door oude metalen weer nieu-
we muziekinstrumenten’, helpt u de
vereniging en met name jeugdigen
dat ze muziek kunnen spelen. Uw oud
ijzer zijn zeker muziekinstrumenten
waard! IJzer, lood, koper, aluminium,
zink, zilver, goud, oude waterkranen,
radiatoren, bierdoppen, conserven-
blikken, alles is welkom. Autobanden,
koelkasten en diepvriezers kunnen
niet worden ingeleverd. 

U kunt de metalen brengen vanaf don-
derdag 22 oktober bij de oprit van De
Hietmaat aan de Zelhemseweg in Hen-
gelo. Indien u niet in de gelegenheid
bent om de materialen te brengen
worden deze op zaterdag 24 oktober
opgehaald. Daarvoor kunt u bellen
met: 0575-463050, 0575-463352 of
0575-464124. Op zaterdag 24 oktober
kunt u tot 12.00 uur alleen bellen met
0575-464649 (clubgebouw De Hiet-
maat). Metalen dient u alleen af te ge-
ven na legitimatie door leden van de
Koninklijke Harmonie Concordia.
Vraag hierom!

Zaterdag 24 oktober

Oudijzeractie
Concordia
Zoals velen het gewend zijn, wordt
zaterdag 24 oktober weer de tradi-
tionele oud ijzeractie gehouden
van de Koninklijke Harmonie Con-
cordia.
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Mash bestaat uit Sacha Reulink (gitaar
en zang), Jos Teunis (gitaar en zang),
Jeroen Baars (basgitaar) en Robin
Brinkman (drum en zang). De band
vindt zijn oorsprong in november
2004 als Jeroen en Sacha samen beslui-
ten te gaan oefenen op respectievelijk
bas en gitaar. Na wat bezettingswisse-
lingen, een hoop optredens en een gi-
gantisch leerproces, staan ze nu als
‘Mash’ op het podium. Met plezier, hu-
mor en entertainment hoog in het
vaandel zijn ze hard op weg om zich te
profileren als een prettige allround
band geschikt voor ieder feest.

De uitzendingen van Live@ideaal.org
zijn toegankelijk voor publiek. U kunt
de uitzending vanuit ‘de Mallemolen’
bijwonen, of beluisteren via Radio Ide-
aal en de livestream website Radio Ide-
aal. Bands en artiesten die ook in het
programma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar Live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. Live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Mash op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG
Woensdagavond 14 oktober speelt
de band ‘Mash’ tussen 20.00 en
22.00 uur een aantal nummers live
in het programmalive@ideaal.org,
dat vanuit café ‘de Mallemolen‘ in
Zelhem wordt uitgezonden.

“Er hing een leuke sfeer en het was
een gezellige drukte”, zo blikt direc-
teur Evelien Schuurman terug. “On-
der het genot van een hapje en een
drankje hadden alle bezoekers de mo-
gelijkheid om even bij te praten.” Het
nieuwe kantoor van Alfa in Zelhem
voldoet aan alle eisen van deze tijd.
Het heeft een moderne uitstraling en
de medewerkers kunnen de werk-

ruimte optimaal benutten. Hierdoor
kan Alfa de klanten en relaties nog be-
ter van dienst zijn.  Alfa onderhoudt
nauwe banden met kunstenaars in
Afrika. Een aantal schilderijen hangt
in het nieuwe kantoor, aangevuld met
doeken van kunstenaars uit de regio
Zelhem. 
Dat een accountantskantoor zoveel
energie steekt in een Afrikaans project

vonden de bezoekers hartverwar-
mend. 

Alfa Accountants en Adviseurs is ge-
specialiseerd in het midden- en klein-
bedrijf en de agrarische sector. De or-
ganisatie is met 32 vestigingen en
ruim 800 medewerkers thuis in iedere
regio. 
De organisatie beschikt over een scala
aan diensten op het gebied van belas-
tingen, fiscaliteiten, subsidies, juridi-
sche zaken, bedrijfskunde, personeel
en organisatie. Voor meer informatie,
kijk op www.alfa-accountants.nl.

Succesvol Open Huis Alfa Zelhem

Het nieuwe kantoorpand van Alfa Accountants en Adviseurs aan de Erica-
weg in Zelhem is vrijdag 2 oktober officieel geopend. Ter gelegenheid
hiervan had Alfa een groot aantal gasten uitgenodigd voor een kijkje in
het kantoor.

Ds. Nelle-Mieke Drop van de protes-
tantse gemeente Zelhem verzorgt een
overdenking in de uitzending van
maandag 19 oktober. Mevr. Zwennie
Langwerden-Bloemendaal uit Wich-
mond zal maandag 26 oktober mee-
werken aan het programma. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Iedereen heeft ermee te maken, met
afscheid. Het verlies van een bekende,
het naderend einde van een geliefde,
iedereen gaat er op eigen manier mee
om. Maar we praten er niet zo gemak-

kelijk over. We zien wel als het zover is.
En dat is jammer. Het overkomt ons
dan, niet wetend dat er nog vaak zo-
veel meer mogelijk is dan gedacht. Het
laatste stukje leven is het waard ge-
leefd te worden! En dat leer je ook een
beetje bij De Afscheidsmonologen.
www.hanzehof.nl. 0575 512013. Een
deel van de opbrengst is voor Hospice
Zutphen.

Met een lach en een traan in
de schouwburg
Ontroerende en humoristische ver-
halen over de dood. Donderdag-
avond 22 oktober in de Hanzehof
in Zutphen, De Afscheidsmonolo-
gen.

Hierbij kan het gaan om onderwerpen
die al op de agenda voor de raadsver-
gadering staan, maar u kunt ook nieu-

we onderwerpen aansnijden.  Om te
voorkomen dat u moet wachten én
om ervoor te zorgen dat de fractiele-
den met de juiste specialisme aanwe-
zig zijn, wordt u vriendelijk verzocht
om u vooraf aan te melden bij de frac-
tiesecretaris, Jannie Rexwinkel. Tele-
foon 0575-463476 of e-mail: j.rexwin-
kel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie CDA
Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 4 november a.s. U
kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen.

Natuurlijk zijn het allemaal schatten
en levert het opvoeden van kinderen
geen grote problemen op, maar dat
opvoeden niet altijd eenvoudig is, hoe-
ven we vast geen enkele ouder te ver-
tellen. Meestal weet je als ouder of ver-
zorger wel hoe je moet reageren, maar
misschien zijn er momenten dat je je

zorgen maakt over de ontwikkeling
van je kind, of laat hij/zij gedrag zien,
waar je niet goed raad mee weet. Op
die momenten kan het Opvoedspree-
kuur uitkomst bieden. Yunio biedt
hiermee een mogelijkheid voor ou-
ders om hun vragen te stellen of onge-
rustheden te uiten. Speciaal hiervoor
opgeleide jeugdverpleegkundigen zul-
len de ouders tijdens het opvoedspree-
kuur te woord staan. 

Het opvoedspreekuur vindt plaats op
de consultatiebureaulocaties in Hen-
gelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.
Voor de exacte tijden en andere gege-
vens kunt u de website www.yunio.nl
bezoeken of Yunio bellen via tel. 0900-
9864.

Yunio start opvoedspreekuur
Yunio verzorgt met ingang van de-
ze week in de gemeente Bronck-
horst een wekelijks opvoedspree-
kuur voor ouders/verzorgers die
vragen hebben of onzeker zijn over
de opvoeding van hun kind. Het
opvoedspreekuur is gratis en vrij
toegankelijk voor ouders van kin-
deren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Sociï nieuws
Vandaag speelde Sociï tegen Brede-
voort, een club met een zelfde aantal
punten. Vanaf het begin had Sociï de
wedstrijd onder controle op deze
prachtig mooie lokatie. En na een dik
half uur wist Arend Jan groot Jebbink
de 0-1 erin te prikken en ook de 0-2
kwam van hem in de 40 min na een
goede actie van Teun Loman. Met deze
stand ging men rusten. In het begin
van de tweede helft een mooie aanval

Vo e t b a l op links Martijn Peters speelde zijn
mannetje goed uit en schoot de 0-3
binnen. Kat in bakkie denk je dan vele
kansen op een veel hogere score wa-
ren er. Toch werd het nog spannend in
de 79 min werd het 1-3 en kort erop
schoot dezelfde speler de 2-3 binnen
in het dak van de goal. Verder liet So-
ciï het niet komen en met de vele
vechtlust en goed voor elkaar willen
werken was het een wel verdiende
overwinning.
Zondag speelt Sociï thuis tegen Erix
een club uit Lievelde die qua punten
gelijk met Sociï staat. 

VERDERE UITSLAGEN
Sociï 2 - Schalkhaar 6 2-1
AZC 5 - Sociï 3 2-1
Sociï 4 - Brummen 7 2-1
SHE 5 - Sociï 5 0-1

PROGRAMMA 18 OKT
Sociï 1 - Erix 1
PAX 4 - Sociï 2
Sociï 3 - Brummen 6
Sociï 4 - PAX 10
HC 03 5 - Sociï 5

Vooral de invoer, de handel en opslag
van partijen illegaal (niet goedge-
keurd) vuurwerk door particulieren,
krijgen van dit rechercheteam volop
aandacht. De politie hoopt met de op-
sporingsactiviteiten en de inbeslagna-
me van partijen illegaal vuurwerk een
bijdrage te leveren aan een veiliger
nieuwjaarsviering en het terugdrin-
gen van letselongevallen door illegaal
vuurwerk.
Jaarlijks vinden er persoonlijke onge-
lukken met ernstige verwondingen
plaats, waarbij niet zelden gevaarlijk
illegaal vuurwerk een rol speelt. Ook
verleden jaar zijn bij het experimen-
ten met vuurwerk gewonden gevallen.
Het zwaarst gewond raakte een tiener
in Epe die met kruit een vuurwerk-
bom probeerde te maken.
Ook de schade door het afsteken van
het doorgaans extra zwaar vuurwerk
in de vorm van lawinepijlen, nitraat-
bommen, Chinese rollen, flowerbeds

enz. is ieder jaar zeer aanzienlijk. Het
schadebedrag voor particulieren, be-
drijven en overheden is enorm. Boven-
dien vormen grote partijen (illegaal)
vuurwerk die in woonbuurten of an-
dere niet veilige plekken worden opge-
slagen een gevaar voor omwonenden.
Vorig jaar werd er in de politieregio
Noord- en Oost-Gelderland zo’n 8000
kg illegaal vuurwerk in beslag geno-
men en werd tegen 30 verdachten pro-
ces-verbaal opgemaakt. In 2007 was de
opbrengst 3600 kilo. In 2006 werd
maar liefst 22.100 kg illegaal vuur-
werk in beslag genomen. In 2005 ging
het om ruim 10.000 kilo’s en in 2004
in totaal ongeveer 8.000 kilogram.
Voor tips over illegaal vuurwerk kunt
u bellen met het Regionale Vuurwerk-
team, tel. 0900-8844. Ook met tips via
het speciale anonieme nummer (Meld
Misdaad Anoniem) tel. 0800-7000 kan
het vuurwerkteam vaak doeltreffend
optreden.

Regionaal Vuurwerkteam
Politie actief
Voor het negende jaar op rij is het Regionale Vuurwerkteam van de poli-
tieregio Noord- en Oost-Gelderland gestart met haar werkzaamheden.
Een speciaal rechercheteam van zeven rechercheurs doet ieder jaar, in de
aanloop naar de nieuwjaarswisseling, onderzoek naar overtredingen van
de vuurwerkwetgeving.
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De hoogste groepen 7 en 8 kunnen in
de bus hun reukzin testen. Er staan
vijf flesjes met een luchtje erin. De op-
dracht is om te ruiken en te raden. Is
het Chinees eten, rijstwafels, sinaasap-
pel, koffie of vers gebakken brood? Vul
de antwoorden in op het deelnamefor-
mulier dat in de bibliobus ligt.
Voor de peuters is er een kleurplaat,
de kleuters en groep 3 mogen een pa-
pieren bord kleuren of beplakken en

groep 4, 5 en 6 een bouwplaat van het
Hans en Grietje huisje. En als extra’s is
er nog de diagonaalpuzzel en een
zoek de tien verschillen opdracht.
Het ruiken en raden formulier blijft
direct in de bibliobus, maar de andere
opdrachten kunnen thuis worden vol-
bracht. Het inleveren van de oplossin-
gen kan in de maand oktober 2009.
Denk er aan om naam en school te ver-
melden.

Kinderboekenweek in de Bibliobus gestart

Ruiken en raden
Op 7 oktober jl. startte de Kinderboekenweek. Met het thema ‘Eten en
Drinken’ is veel te beleven in de bibliobus. Ieder kind dat boeken komt le-
nen, krijgt bij het verlaten van de bus een opdracht mee. Er zijn kleurpla-
ten, borden en bouwplaten om te knutselen, een diagonaalpuzzel en een
zoek te tien verschillen opdracht. Voor de oudste kinderen is er een op-
dracht om in de bus te doen: ruiken en raden.

Tijdens de Kinderboekenweek 2009 ‘Eten en Drinken’, ruiken deze jongens aan de flesjes:
wat zit er in?

Mr. Avenarius: ‘ Ik ken Harry al heel
lang. Toen hij het bij zijn laatste werk-
gever niet meer naar de zin had, heb
ik Harry voorgesteld dat hij voor zich
zelf moest beginnen. Hij is een fantas-
tische monteur in wie ik veel vertrou-
wen heb. Wij hebben daarna een poos-
je zitten brainstormen en hebben toen
dit pand hier op het industrieterrein
kunnen huren’, zo zegt hij. BOS is een
garagebedrijf dat gespecialiseerd is in
Engelse Oldtimers zoals bijvoorbeeld
de Austin Healy, Jaguar, Daimler,
Landrover, noem maar op. Ook andere
auto’ s zijn wat betreft onderhoud, re-
paratie of APK keuring welkom. Mr.
Avenarius is zelf ook verknocht aan de
Engelse Oldtimers.

‘ Zeg maar verliefd. Ik heb o.m. een
Austin Healy. Een open sportwagen
uit 1967. Daarmee heb ik afgelopen zo-
mer samen met mijn vrouw circa
4000 kilometer probleemloos door Eu-
ropa gereden. De Austin is klein. Op de
achterbank is alleen maar plaats voor
twee tassen. Dat is dan ook alle bagage
en verder starten en ‘knorren ‘maar.
De uitstraling die Oldtimers hebben,
de techniek en de sport om er in te rij-
den. Heerlijk toch ! De auto’s hebben
geen stuur- bekrachtiger, dus lekker
kracht zetten in de bochten e.d. Nota-
ris Avenarius kan er lyrisch over vertel-
len !

Harry Elzinga is de man van de prak-
tijkervaring en dat al 35 jaar lang en
in het bijzonder veel ervaring met de
oudere Engelse types. In het bedrijf in
Vorden wordt hij dagelijks wat de ad-
ministratie e.d. betreft geassisteerd
door Sandy van Velzen. Ook is Harry
Elzinga volgens Mr. Avenarius expert
wanneer het gaat om andere huidige
moderne autotypes. De liefde voor het
vak begon bij Arry Elzinga al op 12 ja-
rige leeftijd. Helpen in de Simca gara-
ge bij de vader van een vriendje. Har-
ry: ‘ Toen ik zestien jaar was behaalde
ik mijn monteur- diploma’s met alle-
maal negens’, zo zegt hij trots.
Behalve over de liefde voor ‘oude auto’
s’ kan Harry ook met veel humor over
zijn liefdesrelaties vertellen. Met na-
me over de periode toen hij verliefd
werd op een meisje uit Wales die hij in
Amsterdam had leren kennen. Harry: ‘
Haar vader had inWales een Jaguar ga-
rage. Dus ik met haar mee naar de
‘overkant’ . Echter na vier jaar was de
liefde met het meisje uit Wales over.
Wat wel overbleef, mijn liefde voor ou-
de Engelse auto’ s’, zo zegt Harry la-
chend. Na nog een poos in het westen
van het land te hebben gewerkt kwam
hij uiteindelijk bij een Opel garage in
Zutphen terecht. ‘ In Zutphen heb ik
ook mijn huidige uit Lochem afkom-
stige partner leren kennen met wie ik
al heel lang gelukkig samenwoon’, zo

zegt Harry.
Om in het monteursvak nog allroun-
der te worden heeft Harry Elzinga bij
verschillende garages met allerlei ver-
schillende merken gewerkt. Harry: ‘
Ook heb ik in een recent verleden de
‘Harry ’ s Oldtimer Club opgericht. Ie-
dereen die zijn auto bij mij liet repare-
ren moest eerst lid worden van deze
club’, zo zegt Harry. British Oldtimer
Services B.V. ( BOS ) ziet, ondanks dat
de auto industrie momenteel zware
tijden doormaakt, de toekomst opti-
mistisch tegemoet. Mr. Avenarius : ‘
Mensen die in Oldtimer’ s rijden, zijn
vrijwel allemaal pure hobbyisten . We
hebben diverse klanten die de auto
waarin ze rijden als een stuk jeugdsen-
timent zien. Gelukkig kunnen men-
sen tegenwoordig ook met een niet al
te grote portemonnaie Oldtimers ko-
pen’, zo zegt hij.

Harry: ‘ Ook een heel belangrijk item,
bij auto’ s voor het bouwjaar 1986 hoef
je geen wegenbelasting te betalen’en
zo vult Mr. Avenarius aan : ‘ Jaarlijks
ben je gemiddeld voor een allrisk ver-
zekering hooguit circa 600 tot 700 eu-
ro kwijt. Nog een bijkomend voordeel,
wanneer de auto bijvoorbeeld bij een
ongeval, total loss geraakt of de auto
vliegt in de fik, dan betaalt de verzeke-
ring het bedrag uit, waarvoor de auto
werd aangekocht. Het ‘verzekerde ‘ be-
drag dus. De mensen die een Oldtimer
bezitten, rijden jaarlijks gemiddeld
zo’ n 5000 kilometer of minder. Ze zijn
allemaal ‘gek’ op hun auto. Poetsen,
knutselen aan de auto doen ze veelal
zelf. Voor reparaties, onderhoud e.d.
kunnen ze bij mij terecht’, zo zegt Har-
ry Elzinga die voor opdrachtgevers
ook auto’ s in consignatie verkoopt.

Bij Brtish Oldtimer Services ( BOS ) :

Oldtimers worden met zeer veel
liefde behandeld !

Vorden is sinds enkele maanden op het industrieterrein Werkveld aan de
Dienstenweg 11, een bedrijf rijker: de British Oldtimer Services B.V. ( BOS
). Middels een open huis heeft het bedrijf zich de afgelopen week aan de
plaatselijke en regionale bevolking gepresenteerd. BOS is een gezamenlij-
ke BV van Mr. W.R. Avenarius en Harry Elzinga. Middels een eigen holding
voert notaris Avenarius de directie. Hij heeft het geld in BOS gestoken met
de achterliggende gedachte dat Harry Elzinga het bedrijf t.z.t. zelfstandig
verder zal runnen.

van links naar rechts Mr. W.R. Avenarius, Harry Elzinga en Sandy van velzen

Het ‘Beter Leven’- kenmerk, de zoge-
naamde ster, staat garant voor het die-
renwelzijn van dieren in de veehoude-
rij. In 2008 ontving de supermarktke-
ten de ster al voor haar Scharrelplus ei-
eren M 12 stuks. Super de Boer is nog
steeds de enige supermarkt die deze
sterren voor haar eigen eieren ont-
ving. Om genoeg ‘stereieren’ geleverd
te krijgen om ook verpakkingen van 6
en 10 stuks aan te kunnen bieden is er
een samenwerking aangegaan met
nog een andere pluimveehouder die
zijn kippenhokken dusdanig heeft
omgebouwd dat de eieren in aanmer-
king komen voor het kenmerk. Door
de plaatsing van een speciale ren kun-
nen de kippen rondscharrelen in de

buitenlucht en hebben ze alle gelegen-
heid tot fladderen. De verblijven vol-
doen aan alle gestelde criteria. Vorig
jaar al loofde de directeur van de Die-
renbescherming Frank Dales tijdens
een bezoek aan de bestaande pluim-
veehouder de wijze waarop de super-
marktketen en leverancier met de die-
ren en hun leefomstandigheden be-
gaan zijn. Hij gaf aan dat juist dergelij-
ke initiatieven de markt in de goede
zin belnvloeden. Sheila Blomsma-Mul-
ler, Category Manager van Super de
Boer is dolblij met de uitbreiding van
het assortiment: “Iedereen wil goede
en verse kwaliteitsproducten op zijn
of haar bord. Bij Super de Boer vinden
wij dat de leefomstandigheden van de
dieren heel belangrijk, bovendien be-
paalt het de kwaliteit van de produc-
ten. Vandaar dat wij ons constant in-
zetten om samen met onze leveran-
ciers hier in te investeren.” Vanaf van-
daag liggen alle drie de bekroonde ei-
eren in de winkels van Super de Boer,
waaronder de twee kersverse sterren:
een doosje van zes medium eieren en
een doos van tien grote eieren.

Supermarktketen enige in
Nederland met eigen
‘diervriendelijke’ eieren
Assortiment Super de Boer Schar-
relplus eieren met ‘Beter leven’
kenmerk uitgebreid Vanaf deze
week zijn de Scharrelplus eieren
van Super de Boer met het ‘Beter
Leven’-kenmerk van de Dierenbe-
scherming ook verkrijgbaar in ver-
pakkingen van M 6 (medium) en L
10 (large) stuks.

Natuurlijk zijn het allemaal schatten
en levert het opvoeden van kinderen
geen grote problemen op, maar dat

opvoeden niet altijd eenvoudig is, hoe-
ven we vast geen enkele ouder te ver-
tellen. Meestal weten ouders of verzor-
gers wel hoe te reageren, maar mis-
schien zijn er momenten dat er zor-
gen zijn over de ontwikkeling van het
kind, of laat hij/zij gedrag zien waar ie-
mand niet goed raad mee weet. Op die
momenten kan het Opvoedspreekuur
uitkomst bieden. Yunio biedt hiermee
een mogelijkheid voor ouders om hun
vragen te stellen of ongerustheden te
uiten. Speciaal hiervoor opgeleide

jeugdverpleegkundigen zullen de ou-
ders tijdens het opvoedspreekuur te
woord staan. 

Het opvoedspreekuur vindt plaats op
de consultatiebureaulocaties in Hen-
gelo, Steenderen, Vorden en Zelhem.
Voor de exacte adressen, dagen en tij-
den wordt verwezen naar de website
www.yunio.nl, ga naar jeugdgezond-
heidszorg, klik door naar opvoedings-
vragen.

Yunio start opvoedspreekuur
Yunio organiseert vanaf heden in
de gemeente Bronckhorst een we-
kelijks opvoedspreekuur voor ou-
ders/verzorgers die vragen hebben
of onzeker zijn over de opvoeding
van hun kind. Het opvoedspree-
kuur is gratis en vrij toegankelijk
voor ouders van kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar.
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RB-Achterhoek Samen meer dan 1
Relatiebemiddeling Achterhoek Leuker dan alleen

Woont u in de Achterhoek en bent u alleenstaand? 
Bent U 35 jaar of ouder?

Zoekt u een relatie in de regio Achterhoek?
Schrijf U dan in bij RB-Achterhoek.

RB-Achterhoek is een relatiebureau speciaal voor deze re-
gio. Er wordt dus rekening gehouden met de specifieke
cultuur van de Achterhoek. RB-Achterhoek zoekt voor U
een partner in uw eigen vertrouwde omgeving.

Meldt u zich  aan voor het eind van 2009 dan betaald U
voor uw intake slechts 50 Euro in plaats van 175 Euro. 

Meer informatie of aanmelden
Bel met Anita van Heel, telefoonnummer 06-54392207 of
mail naar rb-achterhoek@kpnmail.nl

Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl

Damesvesten van 22.99 voor 17.50
Alle bodywarmers nu 30% korting

MODEKOOPJES
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Bent u op zoek naar betrouwbare Kinderopvang? Informeert u dan eens naar onze mogelijkhe-
den of bezoek onze website:

www.markantkinderopvang.nl

Markant Kinderopvang biedt u naast vaste opvang ook de mogelijkheid om uw opvang flexibel
af te nemen. Bij voldoende belangstelling bestaat voor al onze locaties de mogelijkheid voor ver-
vroegde (vanaf 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur).

Binnenkort openen wij de volgende locaties in de
gemeente Bronckhorst:

Zelhem
Per 1 november 2009 Kinderdagverblijf Madelief. Het kinderdagverblijf biedt plaats aan twee
groepen kinderopvang. De inschrijving is inmiddels geopend.

Per 21 september 2009 hebben wij onze eerste locatie voor Buitenschoolse Opvang geopend
bij  basisschool Jan Ligthart. Deze locatie is toegankelijk voor kinderen van basisschool Jan Lig-
thart en biedt ruimte aan 1 groep BSO met 20 plaatsen. Wij bieden opvang voor schooltijd, na
schooltijd, in schoolvakanties en tijdens studiedagen van het onderwijs.

Met ingang van 1 februari 2010 of eerder bieden wij BSO aan voor kinderen van basisschool de
Meene/ Looschool en basisschool Schildersoord. Deze BSO zal van start gaan wanneer wij vol-
doende inschrijvingen hebben.

Hengelo 
Per 1 november 2009 Kinderdagverblijf Rozemarijn. Deze vestiging biedt plaats aan 1 groep
kinderopvang. Wij hebben momenteel nog voldoende plaatsingsmogelijkheden.

Per 1 november 2009 bieden wij BSO aan in basisschool Rozengaardsweide in Hengelo. Deze
locatie is toegankelijk voor kinderen van alle basisscholen in Hengelo.

Hoog Keppel
Met ingang van 1 januari 2010 bieden wij bij voldoende belangstelling BSO aan in basisschool
de Bongerd. Wij zullen op deze locatie vooralsnog geopend zijn op maandag, dinsdag en don-
derdag met naschoolse opvang.

Wilt u meer informatie? Bel 0314-354183 of 06-53612606 of vraag een
informatiebrochure aan via info@markantkinderopvang.nl 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

KENNISGEVING

Actualisatie Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht 
Depot Drempt B.V.
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 

zij de beschikking hebben vastgesteld met betrekking tot 

het actualiseren en wijziging van de vergunningen 

ingevolge de Wet milieubeheer die door Gedeputeerde 

Staten van Gelderland zijn verleend aan Depot Drempt 

B.V. voor een inrichting, gelegen aan Rijksweg 8a te Drempt.

Het betreft een inrichting voor het storten van 

baggerspecie voorzien van een loswal voor de overslag

van baggerspecie en een tijdelijke opslagplaats waar 

baggerspecie kan worden opgeslagen, ontzand en 

ontwaterd en waar grond, zand en afdek materiaal 

kunnen worden opgeslagen.

De vergunningen worden geactualiseerd in verband met 

het in werking treden van het Besluit bodem kwaliteit.

De beschikking houdt in dat enkele voorschriften van de 

op 2 juli 2002 onder nummer MW99.33231 verleende 

revisievergunning en de op 23 november 2006 onder 

nummer MPM4999 verleende veranderingsvergunning 

worden aangepast danwel ingetrokken.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen liggen 

ter inzage van 15 oktober tot en met 25 november 

2009. De stukken kunnen worden ingezien bij:

- de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a te 

Hengelo, maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 

15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede na 

telefonische afspraak 

(telnr. (0575) 75 02 50);

- de provincie Gelderland, Informatiecentrum in het Huis 

der Provincie, Markt 11 te Arnhem, maandag t/m 

donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 

16.00 uur.

De beschikking is tevens in te zien via internet:

www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 

ingevolge de Wet milieubeheer kunt u contact opnemen 

met de heer T.Achterkamp (tel. (026) 359 85 68) van de 

afdeling Vergunningverlening.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 

de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 

‘s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om 

een voorlopige voorziening te treffen.Als gedurende de

beroepstermijn om een voorlopige voorziening is 

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op 

dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor 

het behandelen van een verzoek om een voorlopige 

voor ziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte 

en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u 

informatie verkrijgen bij de Raad van State,

tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 1 oktober 2009

nr. 2009-010537/MPM15943

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

dr.ir. C.Volp - wnd secretaris

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl
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Enige tijd geleden is er flink ver-
bouwd. "Sindsdien kregen we vaker de
vraag of we ook een feesten en recep-
ties kunnen verzorgen", zo vertelt Bert
van Zijtveld.  Om het de gasten nóg be-
ter naar de zin te kunnen maken en
meer ruimte te creëren waarbij de ge-
zelligheid en authentieke uitstraling
behouden zijn gebleven. Ook het ter-
ras en de kinderspeeltuin zijn volledig
vernieuwd. Nu de verbouwing erop
zit, de boerderij  is flink gemoderni-
seerd, er is ruimte bijgekomen en de
Hooiberg is een echte verblijfsruimte
geworden die deel uitmaakt van het
restaurant, is het tijd om u  te informe-
ren over de mogelijkheid om vanaf nu
uw feest een nog persoonlijker tintje
te geven door het bij De Heikamp te
vieren!  De unieke locatie is bij uitstek
geschikt voor gezelschappen tot 150
personen. "We toveren in mum van

tijd het restaurant om tot een gezelli-
ge feest- of receptie-ruimte" aldus Bert
van Zijtveld.  De mogelijkheden zijn
zeer divers. U kunt er al terecht voor
een verjaardagspartijtje. Ook een
groot familiefeest, bruiloft, gelegen-
heidsbijeenkomst of een bedrijfsfeest
is geen enkel probleem. In samenwer-
king met partners als Freewheel en Ul-
timate Adventures kunnen ook ver-
schillende activiteiten georganiseerd
worden.  De Heikamp helpt u graag
met de organisatie en invulling ervan.
Mogelijkheden te over.  Denkt u daar-
bij aan de enorme extra mogelijkhe-
den die uw feest een prettig karakter
geven, zoals de sfeervolle terreinver-
lichting, vuurkorven en fakkels bij de
oprit. Daarbij heeft De Heikamp na-
tuurlijk ruime parkeerruimte ter be-
schikking  mogelijkheden zijn om uw
feest een besloten karakter te geven en
natuurlijk de natuur. 

Voor meer informatie over de moge-
lijkheden die De Heikamp u kan bie-
den kunt u een afspraak maken, wij
informeren u graag! Feestje? Natuur-
lijk bij de Heikamp!

Feestje? Natuurlijk bij de
Heikamp!
Men kent vast en zeker Pannen-
koekboerderij De Heikamp, aan de
rand van Ruurlo. Al jaren een ver-
trouwd adres voor gezelligheid en
een heerlijke, verse, originele am-
bachtelijke pannenkoek.

Op het scoutingterrein zal de Compag-
nie Grolle haar kampement opslaan
en zij zullen de kinderen uitleg geven
hoe het soldatenleven er anno 1627
uitzag. Ook mogen de kinderen mee-
doen met bijvoorbeeld het marcheren
van de soldaten. Maar er is meer, zo is
het beroemde kindercircus Poeha uit
Arnhem aanwezig. Zij geven diverse
workshops voor de kinderen en 's mid-
dags is er een grote voorstelling. Aan
de workshops kunnen zo'n 125 kinde-
ren mee doen. Dus kom op tijd want
de maximale deelname aan de work-
shops is beperkt. Manege Marhulzen
is aanwezig met een aantal pony's en
er kunnen leuke ponyritten gemaakt
worden. Wie het leuk vindt kan zich
ook nog laten schminken. Door de
Scouting wordt een heuse Harmen en
Bregje speurtocht uitgezet over het
prachtige terrein van de Scouting.
Hiermee zijn ook nog leuke prijsjes te
winnen. Natuurlijk ontbreekt clown
Hans niet en hij maakt de mooiste fi-
guurtjes van ballonnen. Verder laat
muntenjager Willy Devillers de kinde-
ren zien hoe je met een metaaldetec-
tor munten opspoort. Jan Kulsdom
draait uit hout prachtige tolletjes. En
tot slot zal het jeugdorkest van de Leo

Harmonie een spetterende show ver-
zorgen.

VOLWASSENEN
Wilt u Groenlo eens vanuit de hoogte
bekijken met haar nog grotendeels in-
tact zijnde middeleeuwse stratenpa-
troon dan kunt u de toren beklimmen
van de Nieuwe Calixtuskerk.  Ook het
Stadsmuseum heeft haar poorten ge-
opend. Daar is veel te zien met betrek-
king tot de Tachtigjarige Oorlog in
Groenlo en omgeving. En de 82 fraaie
kaarten van Groenlo van voor 1800
zijn ook zeker het bekijken waard.
Bent u artistiek gelnteresseerd dan is
een bezoek aan Huis Basten Asbeck en
Galerie Wij  echte aanraders. Ook de
oude kelders van de Grolsch die zich
onder Bar de Lange Gang bevinden
zijn te bezichtigen. De Vestingstad ex-
press zal zorgen dat bezoekers naar de
diverse attracties gebracht worden. De
vestingdag begint om 10.30 uur en
eindigt rond 17.00 uur.

Kortom op de vestingdag van 24 okto-
ber spelen de kinderen de hoofdrol!
Voor meer info zie www.groenloves-
tingstadpromotion.nl

Kinderen spelen hoofdrol
op vestingdag Groenlo

Op zaterdag 24 oktober 2009 (herfstvakantie) wordt de 6e en laatste ves-
tingdag gehouden van 2009. Ditmaal staan de kinderen centraal en alle
kinderactiviteiten spelen zich af op het terrein van de Scouting Groenlo.
Het Scoutingterrein (Jongensstad) bevindt zich aan de Gasthuisstraat.

“Allemaal goede en nuttige maatrege-
len om mensen onder normale om-
standigheden te helpen en te coachen
om op die manier uit het financiële
moeras te komen”, aldus bewindvoer-
der Daniëlle Knoef van Pactus Bewind-
voering. “Daar hoef ik me niet mee te
bemoeien. Maar er is ook een groep
mensen, die het echt zelf niet kan”.
Daniëlle doelt daarmee op mensen,
vaak alleenstaand, die dementeren of
last hebben van psychiatrische aan-
doeningen zoals Korsakov of schizofre-
nie, mensen met een verstandelijke
beperking, waarbij ook soms nog an-
dere problemen als verslaving onder-
deel blijken van hun probleem.
“Maar ook voor ouderen, die niet de-
ment zijn, is het vaak moeilijk om de
financiën te regelen. Vaak gaat de
bankpas in die gevallen naar één van
de kinderen en die beslist over de uit-
gaven. Maar dit kan natuurlijk proble-
men opleveren, want waar is de con-
trole? Je moet binnen de familie een
goed vertrouwen hebben in degene
die het regelt. Helaas leidt dit vaak tot
ruzies in de familie. Daarnaast weet
het toevallige familielid ook veel te
weinig van regelingen, subsidies,
kwijtscheldingen en andere manieren
om de eindjes aan elkaar te knopen.”
Opdat niet iedereen opnieuw het wiel
hoeft uit te vinden, heeft de overheid
een aantal jaren geleden het beroep
‘Bewindvoerder’ geaccordeerd. De be-
windvoerder is een specialist op het
gebied van financiën, maar ook een
specialist op het gebied van regelin-
gen en subsidies.
Daniëlle: “Het beroep heet officieel
‘Beschermingsbewindvoerder’ en zo
voelt het voor mij ook, want de cliën-
ten hebben een stuk bescherming no-
dig om hun financiën op peil te hou-
den. Die bescherming gaat voor mij

nog een stukje verder, want ik leer ze
kennen en raak betrokken bij het wel
en wee van de ‘onderbewindgestelde’
en zijn of haar omgeving en zoek dus
naar oplossingen die in die situatie
passen.”
Hoort dat laatste ook bij je taak?
Daniëlle: “Nee, niet direct, maar je
kunt de mens en z’n omgeving toch
niet los zien van z’n financiën. Als ik
weet dat een cliënt bijvoorbeeld de vie-
ring van een verjaardag erg belangrijk
vindt, dan ga ik niet kil naar de cijfers
kijken of er wel geld is. Nee, dan kijk ik
hoe ik de financiën tijdelijk zo kan
schikken, dat er misschien nu een te-
kort is, maar dat het over twee maand
weer aangezuiverd is. Het blijft een
kwestie van passen en meten.”
Hoe raak je ‘onder bewind’?
Daniëlle: “In principe vraagt een
cliënt het zelf aan. Natuurlijk zijn er
altijd instanties bij betrokken en als ze
mij vragen, help ik bij het invullen van
de formulieren. Vervolgens gaat het
verzoek naar de Kantonrechter, die be-
oordeelt of er een noodzaak is. Ik te-
ken bij die rechter een contract, waar-
mee ik me als bewindvoerder ver-
plicht om elk jaar financiële verant-
woording af te leggen aan de recht-
bank”.
Hoe voorkom je nu dat een cliënt er
toch financieel een zooitje van maakt?
Daniëlle: “Vanaf het moment dat ie-
mand onder bewind komt, lopen de fi-
nanciën via de bewindvoerder. Ik doe
de betalingen van de vaste lasten, los
eventuele schulden af, probeer een
spaarpotje te creëren voor bijzonder
uitgaven. Ik kijk naar subsidieregelin-
gen, kwijtscheldingen, belastingaan-
giftes etc. Er gaat, afhankelijk van de
situatie van de cliënt, een vast bedrag
per week als leefgeld naar de cliënt en
mocht hij of zij toch proberen iets in

te kopen via Wehkamp dan kan ik dat
in sommige gevallen terugdraaien”.
Wat zie je zelf als het belangrijkste van
je werk?
Daniëlle: “In de eerste plaats kan ik
een stuk rust creëren bij cliënt en om-
geving. Waar de geldzorgen afnemen,
krijgt levenslust meer kans. Verder zie
ik het als een sport om ‘zaken’ voor el-
kaar te krijgen die niet zo voor de
hand liggen of die eigenlijk niet kun-
nen. Ik schroom niet om bedrijven en
ook instanties te verleiden schulden
kwijt te schelden of een heel soepele
regeling te accepteren, mits ik hier-
voor toestemming van de Kantonrech-
ter krijg.”
Hoe kun jij van misschien wel hon-
derd cliënten al deze geldzorgen behe-
ren?
Daniëlle: “In de eerste plaats is er een
stuk software ontwikkeld met de
naam ‘2Work’. Je voert alle gegevens
in en het programma houdt je dage-
lijks op de hoogte van de stand van za-
ken. Je moet natuurlijk wel met de
software overweg kunnen en de gege-
vens hanteren, maar het helpt een
heel stuk in het werk. Verder ben ik lid
van de branchevereniging, dat is een
vereniging van bewindvoerders, die
controle uitvoert en vervolgens een
keurmerk afgeeft voor je bedrijf, maar
waar je ook met vragen terecht kunt”.
Jij bent full time met jouw bedrijf be-
zig, dus je kunt het werk niet gratis
doen.
Daniëlle: “Nee, een bewindvoerder
krijgt een vast bedrag per maand per
cliënt. In veel gevallen wordt dit be-
drag door de Gemeente vergoed, maar
zelfs als dit niet het geval is, kan ik fi-
nancieel zo veel voor een cliënt rege-
len dat ik mezelf vaak dubbel en
dwars terugverdien”.
Waarschijnlijk zijn er wel mensen die
zich herkennen in jouw verhaal. Wel-
ke stappen moeten ze zetten om die
hulp te krijgen?
Daniëlle: “Ze kunnen natuurlijk de
website van Pactus www.pactus.nl
raadplegen of mij ’s morgens tussen
9.00 en 11.30 uur bellen tijdens mijn
telefonische spreekuur. Het nummer
is 0414-366116. Per mail kan natuurlijk
ook. Mijn e-mailadres is
info@pactus.nl.”

“Ik heb aan het eind van mijn salaris nog een stukje maand over”

Financiële huishouding niet voor
iedereen zelf te doen

Het regelen van je financiële huishouding is nog niet zo’n gemakkelijke
taak. Zo lang je meer verdient dan uitgeeft, valt het nog wel mee. Maar als
je niet uitkomt met de financiën, moet er toch gegeten worden en moet
toch huur betaald worden. Tel daarbij nog de verleidingen van de mobie-
le telefoon en het ‘op de pof’ kopen bij de diverse postorderbedrijven en
het probleem wordt nog groter. Veel gezinnen met dit probleem ‘downlo-
aden’ via de computer een budgetplan, waarin ze vaste lasten, huishou-
ding etc. netjes op een rij kunnen zetten om aan de hand daarvan te kun-
nen bepalen waarop bezuinigd kan worden. Komt de nood aan de man
dan kun je voor hulp aankloppen bij de gemeente en je kunt nog in de
schuldsanering.
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Een product vol smaak is lekker, het
smaakt zoals het hoort te smaken.
Aardappel Groente en Fruitboerderij
Garritsen, ‘De Kruisbrink’ werkt nauw
samen met veelal lokale telers. Maar
ook in het buitenland wordt samenge-
werkt met vaste telers. Deze zijn be-
wust hun product aan het verbouwen
met aandacht voor mens en natuur.
Door de vaste aanvoer en rechtstreek-
se lijnen kan er door onafhankelijke
instanties intensief worden gecontro-
leerd en is een eerlijk, veilig product
gewaarborgd.

Groenten en fruit zijn gezond. Zij be-
vatten zoveel essentiële voedingsstof-
fen voor het lichaam dat het zeer de
moeite waard is om hier bewust mee
om te gaan. Bij Garritsen ‘De Kruis-
brink’ staat de kwaliteit bij het telen
van groenten en fruit hoog in het
vaandel. Het enorme verschil tussen
het grootschalig omgaan met groente
en de liefde en vakmanschap van de
wat kleinere teler is merkbaar. Door
de specifieke werkwijze wil Garritsen
kwaliteiten met elkaar verbinden. De
smaakvolle groenten en fruitsoorten

worden met passie en kennis geteeld
door veelal kleine en bij voorkeur loka-
le telers. Dit betekent eerlijke handel
voor de bewuste consument. In de
maatschappij van tegenwoordig is de
afstand tussen teler en consument erg
groot geworden en alles wordt in kos-
ten uitgedrukt. Gevolg hiervan is dat
iedereen steeds grootschaliger gaat
verkopen, inkopen en telen. Telers ra-
ken tegen hun wil gevangen in een
neerwaartse spiraal van steeds goed-
koper moeten produceren. Dit gaat
ten koste van de natuur, kwaliteit en
vooral de smaak van het product. Gar-
ritsen ‘De Kruisbrink’ wil deze bewe-
ging ombuigen en het proces van te-
len de tijd gunnen die het nodig heeft
en daarom is er gezocht naar teeltbe-
drijven met liefde voor hun product.
Het streven is naar de hoogst haalbare
kwaliteit groente en fruit met de na-
tuurlijke hoeveelheid vezels, vitami-
nes en de daarbij behorende echte
smaak. Vol smaak dus!

Het najaar is aangebroken en de aan-
voer van gezonde verse wintergroen-
ten van eigen bodem komt geleidelijk

aan op gang. Iets waar velen naar uit
kijken. Er is alweer Hollandse boeren-
kool en vatverse zuurkool. Binnenkort
krijgen zij ook van de vaste telers uit
Spanje weer het lekkerste citrusfruit
binnen, met de nieuwe oogst manda-
rijnen en andere exotische vruchten
zoals de sharonfruit, mits goed ge-
teeld een heerlijke zoete vrucht! Zo
kan iedereen zich weer op een natuur-
lijke manier wapenen tegen de herfst
en lekker gezond leven! Elke week zal
een groente- en een fruitsoort uit het
assortiment bij Garritsen ‘De Kruis-
brink’ in de spotlights staan. Hierbij
wordt verteld hoe het gekweekt is,
waar het vandaar komt en welke voe-
dingsstoffen het bevat. Dit wordt ge-
koppeld aan een leuke aanbieding en
voorzien van lekkere, verrassende en
eenvoudig te bereiden recepten. Vanaf
deze week ontvangen de klanten in de
winkel wekelijks een nieuwsbrief
waarop al deze informatie word weer-
gegeven.

Ook is binnenkort de website Vol-
Smaak.nl te raadplegen voor aanbie-
dingen voor de aankomende week,
nieuws en recepten.  ‘De Kruisbrink’
Aardappel Groente en Fruitboerderij
Garritsen, Kruisbrinkseweg 7, Toldijk,
www.agfgarritsen.nl.

Nieuw bij AGF Garritsen, Toldijk

VOL SMAAK! lekker, eerlijk & gezond
Bij ‘De Kruisbrink’ Aardappel Groente en Fruitboerderij Garritsen staat
vanaf maandag 12 oktober 2009 het thema ‘Vol Smaak!’ centraal. Uit-
gangspunten van dit thema zijn: lekker, eerlijk & gezond eten.

Het bestemmingsplan van het fiets-
pad moet voor een klein deel nog wor-
den aangepast. Tot het zover is, blijft
de laatste achthonderd meter, tot de
Veerweg in Bronkhorst, voor het pu-
bliek gesloten. Fietsers vanuit de rich-
ting Doesburg moeten voorlopig dus

nog afbuigen en via de Spaensweer-
tweg naar Bronkhorst rijden.  Water-
schap Rijn en IJssel is de trekker van
dit project, waarmee zes ton is ge-
moeid. De provincie Gelderland, Re-
creatieschap Achterhoek en Liemers,
de Europese Unie en de gemeente
Bronckhorst betalen mee aan de inves-
tering. 

De aanleg van het fietspad is een van
de projecten die vanuit het gebieds-
proces ‘Keppel en omgeving’ is gelniti-
eerd. Het doel daarvan is het verbete-
ren van de landbouwstructuur, de ver-
betering van het landschap, natuur-
ontwikkeling, de versterking van land-
goederen en ook het verbeteren van
de recreatieve beleving van het land-
schap dankzij nieuwe fietspaden en
lokale ommetjes.

Fietspad langs IJssel
doorgetrokken
Fietsers kunnen nog dit jaar van
Westervoort via Doesburg vrijwel
tot aan Bronkhorst over en langs
de IJsseldijk fietsen. Deze maand is
gestart met de aanleg van de laat-
ste kilometers fietspad tussen Ol-
burgen en Bronkhorst. Als het
weer niet voor vertraging zorgt, is
het fietspad tussen de Dierense-
veerweg bij Olburgen en Bronk-
horst ruim voor december geasfal-
teerd. De officiële opening van het
fietspad vindt plaats in het voor-
jaar.

De "HERFSTTOCHT" is te starten vanaf
elk van deze 3 bedrijven. Het knutse-
len is bij Familie Park Cactus Oase.

OPDRACHT:
Maak zelf een Herfsttafelkabouter. 
De benodigde materialen hiervoor
ontvang je gedeeltelijk bij De Doolhof
en bij Pannenkoekboerderij De Hei-
kamp. Onderweg vind je vast nog wel
wat meer. Bij Anny Cactus krijg je de
laatste attributen, inclusief het kabou-
termutsje, zodat je het daar in elkaar

kunt knutselen. Als je hiermee klaar
bent ontvang je als beloning - op ver-
toon van het toegangsbewijs van De
Doolhof (goed bewaren dus!!!) en jouw
in elkaar geknutselde Herfsttafelka-
bouter - een kortingsbon voor een
heerlijke kabouterpannenkoek bij De
Heikamp. Wil je hieraan meedoen,
vraag dan bij de kassa de materialen
voor de Herfsttafelkabouter.

Openingstijden tijdens de herfstva-
kantie

Familie Park Cactus Oase : ma t/m vr
van 09.00 - 17.00 uur, za & zo 10.00 -
17.00 uur
De Doolhof : ma t/m vr van 11.00 -
18.00 uur (laatste toegang tot 17.00
uur) za en zo van 11.00 - 17.00 uur (laat-
ste toegang tot 16.00 uur) 
De Heikamp : di t/m zo van 11.00 -
20.00 uur (keuken van 12.00 - 19.30
uur) ma gesloten (m.u.v. juli, augustus
en feestdagen) 

Toegangsprijzen:
Familie Park Cactus Oase : kinderen ¤
3,00 volwassenen ¤ 5,00
De Doolhof : kinderen ¤ 1,50 volwasse-
nen ¤ 2,00

Herfsttocht tijdens herfstvakantie 2009

Volg de "HERFSTTOCHT" langs de 3 attrakties/bedrijven in Ruurlo: Fami-
lie Park Cactus Oase, De Ruurlose Doolhof en Pannenkoekboerderij De
Heikamp.

Voor de Achterhoek is hij van grote be-
tekenis voor het judo. Met zijn "reizen-
de" judoschool biedt hij in 10 verschil-
lende plaatsen kinderen de kans om
te kunnen judoën. Het is duidelijk dat
hij het niet voor het grote geld doet
maar zijn "hobby" naar zoveel moge-
lijk kinderen probeert over te dragen.

Zelf heeft hij er op zijn 15e kennis mee
gemaakt in zijn geboortedorp Ruurlo.
Die vonk die toen is overgeslagen is
nog steeds niet gedoofd en inmiddels
naar zijn partner Jolanda Slootweg
overgesprongen. Iedereen die met hen
spreekt zal hun enthousiasme kun-
nen bevestigen.

Gouden districtsspeld voor
judoleraar Buitink

Op 10 oktober a.s. is in de kleine zaal van de Keizerskroon de gouden dis-
trictsspeld door de Judobond uitgereikt aan judoleraar Leo Buitink. Deze
in Ruurlo woonachtige judoleraar werd op die dag 50 jaar, zijn judoschool
bestaat 25 jaar.

Op donderdag 22 oktober a.s. houdt
de PCOB afdeling Vorden de middag-
bijeenkomst om 14.30 uur in het
Stampertje. Dan zal Mevr.Vermaas van
Monuta de middag verzorgen en stil-
staan bij het einde van het leven, ge-
paard gaande met de uitvaartwensen.
Een overlijden komt altijd onver-

wacht. Wat kan en moet er dan alle-
maal geregeld worden? Waarom is de
uitvaart zo belangrijk en welke moge-
lijkheden zijn er ? Wat zijn de kosten
van een uitvaart? Kortom vele vragen
die op die middag aan de orde komen. 

Het is geen vrolijk, maar wel een reëel
onderwerp, waar iedereen mee te ma-
ken krijgt. Belangstellenden zijn van
harte welkom op deze bijeenkomst.

PCOB
PCOB bespreekt met Monuta over
uitvaartwensen

UITSLAGEN DIEPENHEIM

Hoenders:
Marans: F. Bettink 1xF, 2xZG, 3xG

Dwerghoenders:
Orpington: B.van Dijke 1xF, 2xZG, 1xG

Wyandotte: T. Zevenhoeken 3xG

Konijnen: 
Vlaamse Reus: H. Hammink 3xF,
2xZG, A. Dijkstra 3xF, 1xG
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink

1xF, 2xZG 
Hollander: T. Zevenhoeken 2xZG

Cavia's:
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 2xZG

P.K.V. Nieuws

De digitale krant: 

www.WebPaper.nl www.Contact.nl
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De schrijfwedstrijd was de eerste actie,
waarbij het Staring Instituut en het
Gelders Erfgoed samenwerkten. Het

voornemen bestaat om dat vaker te
doen.
Groet’n uut Reurle ’t Is hier prachteg
in Reurle en umstreken, maor wa’k
toch noo ezene hebbe… Bun ik op de
heide – neet wiet van ’t kasteel en vlak-
bie den doolhof – um ’n blauwen vlin-
der op de foto te kriegen, heur ik inens
wat. Ik draeje mien umme en luuster.
En nog ’s. Ik wis efkes neet wa’k zag:
de zeuven kabouters van Sneewitje?
Gewoon bie daglech? Too’k weer ’n
betjen bie mien positieven kwamme
en de mond weer dichte had edaone,
wis ik ’t: ze bestaot nog! Hey ho, hey
ho… Dat liedje wol mien den helen
dag neet meer uut de kop!
Groet’n van Ria Luttikhold-Lurvink,
Reurle

Ria Luttikhold wint 
Groet’n uut Dialexico
Ria Luttikhold-Lurvink uit Ruurlo
heeft de zomerschrijfwedstrijd
‘Groet’n uut Dialexico’ gewonnen.
Haar elektronische ansichtkaart
met daarop zeven ‘echte’ kabouters
voldeed het best aan de opdracht
die Charlotte Giesbers van Gelders
Erfgoed in Zutphen en Arie Rib-
bers van het Staring Instituut in
Doetinchem hadden geformu-
leerd: stuur een brief, ansichtkaart
of mail met je vakantiebelevenis-
sen in de streektaal. De prijs, een
streekboekenpakket, zal de winna-
res worden overhandigd.

Jongeren kunnen na het maken van
een afspraak naar het Sense-spreek-
uur van de GGD komen voor een per-
soonlijk advies. Bij dit spreekuur is
gratis en anoniem voor informatie,
hulp en advies over bijvoorbeeld anti-
conceptie, homo- en biseksualiteit, on-
bedoelde zwangerschap, soa, pijn bij
het vrijen, seksueel geweld, en nog
meer. Wanneer dat nodig is, worden
jongeren geholpen om de goede weg
te vinden naar de juiste hulpverlener.
Uit de cijfers van het eerste jaar blijkt
dat het grootste deel van de vragen die
gesteld worden in het Sense-spreekuur
gaan over anticonceptie. Meer infor-
matie over onbedoelde zwangerschap

komt ook veel voor. Ook blijkt dat er
meer meiden dan jongens naar het
spreekuur komen.
Daarnaast weten de jongeren Sense
vooral digitaal te vinden. De website
www.sense.info, die sinds maart van
dit jaar online is, wordt erg goed be-
zocht. Op deze site voor jongeren staat
heel veel betrouwbare informatie over
seksualiteit, relaties, anticonceptie en
soa’s. Ook kunnen jongeren via de site
mailen en chatten met Sense om een
vraag over relaties of seksualiteit te
stellen. Ook hier wordt veel gebruik
van gemaakt.
GGD Gelre-IJssel heeft na de introduc-
tie van Sense niet stilgezeten. Zo is er

sinds april een extra spreekuurlocatie
bijgekomen op het Graafschap Colle-
ge, locatie Groenlo. Studenten van het
Graafschap College kunnen hier zon-
der afspraak binnenlopen. Ook is er
veel bereikt in het opzetten van een
netwerk van professionals die zich be-
zig houden met seksuele gezondheid
in de regio, waardoor jongeren beter
doorverwezen kunnen worden.
De GGD blijft echter werken aan het
bekend maken van Sense bij jongeren.
Dit is de afgelopen maanden bijvoor-
beeld gedaan middels een grote pro-
motieactie op het Graafschap College
en door op grote jongerenevenemen-
ten, bijvoorbeeld op de Zwarte Cross
en Huntenpop de boodschap van Sen-
se uit te dragen. 

Voor meer informatie over Sense 
kijk op www.sense.info of op 
www.ggdgelre-ijssel.nl

GGD Gelre-IJssel vraagt aandacht
voor seksualiteitsspreekuur
Deze maand is het een jaar geleden dat GGD Gelre-IJssel is gestart met het
nieuwe seksualiteitsspreekuur Sense. Sense is naast een spreekuur bij de
GGD ook een informatieve website www.sense.info. GGD Gelre-IJssel ziet
het éénjarig bestaan als een goede gelegenheid om Sense nog eens extra
onder de aandacht te brengen.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Vleujenknepper:
1. Opstaande plank van een bedstee. 
2. "Dat ister vast ene van de vleujenknepper."(Gezegd van een

kind dat precies negen maanden na het huwelijk geboren is.)

B. Kwakeri'je:
gezeur, ongegrond geklaag. "'N zittend gat hef altied wat."

C. Langen:
geven aanreiken. "Lang mien de grepe 's effen."

Een huwelijk is een heel persoonlijke
dag en iedereen doet dit op zijn of
haar eigen wijze. Of u kiest voor een
traditionele dag, een elegante dag of
juist een heel extreme dag, alles is mo-
gelijk. Op maandag 16 november kunt
u zien wat er allemaal mogelijk is.
Naast de kleding voor bruid en bruide-
gom, die getoond wordt door Mode-
huis Beijer Besselink Bruidsmode uit
Beltrum en Mannenmode Heezen uit
Varsseveld zijn er deze avond diverse
stands aanwezig. Voor trouwkaarten

kunt u terecht bij de stand van Gra-
fisch Bedrijf Weevers Elna Lichten-
voorde,voor trouwringen bij  Edelsme-
derij van Eerden uit Aalten, bruidsboe-
ketten zijn er deze avond te zien van
Bloemen en Cadeaus 't Keijzertje en
voor foto's en video-opnames kunt u
terecht bij Jurgen Pillen Fotografie uit
Lichtenvoorde of Albert Bakker Video
uit Ruurlo De kapsels worden deze
avond verzorgd door New Image en de
make up door Oryflame. Om verze-
kerd te zijn van passend vervoer tij-

dens de mooiste dag van uw leven
kunt u terecht bij Stalhouderij Deb-
binkhof. En dan is er natuurlijk de lo-
catie van De Radstake zelf nog waar u
een geweldig feest kunt houden met
muziek die geregeld kan worden door
B.VIP.M Entertainment.

Wie plannen heeft om in het huwelijk
te treden en ideetjes op wil doen mag
deze avond niet missen. Kaarten zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij Mo-
dehuis Beijer Besselink Bruidsmode
uit Beltrum en Mannenmode Heezen
uit Varsseveld. Deze avond hebben de
meeste deelnemers ook nog leuke aan-
biedingen voor u.

Maandagavond 16 november:

Grootste Bruidsshow van de Achterhoek

Maandag 16 november wordt wederom een grote bruidsshow gehouden
in Zalencentrum De Radstake in Varsseveld. Vele bedrijven uit de regio
verlenen hun medewerking aan deze avond.

Vanaf half oktober tot en met eind
december worden er ambachtelij-
ke wildpeper, traditionele hazen-
bouten en verfijnde gerechten met
zwijn en hert geserveerd. Uiter-
aard begeleid door een passende
wildwijn. Vanaf vrijdag 16 oktober
wordt het dubbel genieten want
dan worden er tijdens de gehele
herfst en winter iedere vrijdag-

avond Boerenkoolschotels, Elzas-
serschotels en Wildschotels geser-
veerd.  
Huisgemaakte boerenkool met rib-
ben en rookworst, ouderwetse
wildpeper met puree en rode kool
en Elzasser zuurkool met bijpas-
sende garnituren zoals zuurkool-
spek, worst en puree. Reserveren
gewenst. 

Meer informatie leest u op
www.reijrink.nl of in de adverten-
tie elders in deze krant.

Heerlijke herfst- winteravonden bij Reijrink in Lievelde

't Trefpunt v/d Achterhoek

Elk najaar staan er weer heerlij-
ke traditionele wildgerechten
op de a la carte kaart van Hotel
Restaurant Reijrink.

Deze week een foto van het dorpscen-
trum van Hummelo met de kerk 'als
de deugd' in het midden. Voor de kerk
is de stoomtram ‘Zutphen-Emmerik’
nog zichtbaar. Links het pand waarin
een gedenksteen is gemetseld ter na-
gedachtenis aan een overstroming van
de Rijn in het jaar 1814 waarmee de
hoogte van het gestegen water is aan-
gegeven. Het gebouw rechts op de foto
was ook toen al de De Gouden Karper.
In 1915 was W. Hupkes de eigenaar
van dit hotel en wie hem wilde bellen,
kon eenvoudig het nummer 4 draaien.
In dat jaar waren er slechts 5 telefoon-
aansluitingen in Hummelo en Keppel.
G.J. Teerink had nummer 1, hotel De
Gouden Leeuw had 2, huisarts Dr. J.
Kolff was te bereiken via nummer 3 en
nummer 5 was in het bezit van G. Eg-
gink. Huisarts Kolff was de vader van
Prof. dr. Willem Johan 'Pim' Kolff (1911
- 2009) de uitvinder van de kunstmati-

ge nier (1943) en het kunsthart (1956)
en pionier in de ontwikkeling van tal-
loze orgaanvervangende therapieën
in de periode 1943 - 1997. Hij wordt we-
reldwijd beschouwd als de vader van
de kunstorganen en als één van de be-
langrijkste medische uitvinders van
de twintigste eeuw. Hij ontving in zijn
carrière dertien eredoctoraten aan
universiteiten over de hele wereld en
127 internationale onderscheidingen.
Zijn uitvindingen redden tot op de
dag van vandaag miljoenen mensen
over de hele we-
reld het leven.
Kolff senior was
van 1911 tot 1917
huisarts in Hum-
melo, daarom
groeide Pim de
eerste zes jaren
van zijn leven op
in dit dorp in de
huidige gemeente
Bronckhorst. Op
11 februari 2009 is
hij overleden. In
Kampen en Gro-
ningen zijn instel-
lingen die blijven-
de aandacht voor
Kolffs prestaties

uitdragen. Zo wordt er jaarlijks een
symposium over een medisch onder-
werp georganiseerd en reikt men de
Prof. Kolff Prijs uit voor innovatief
werk in de geneeskunde. 

Wilt u ook een oude foto of een ver-
haal uit de gemeente Bronckhorst be-
schikbaar stellen? Stuur of mail uw
reactie dan naar Fred Wolsink, Wisselt
75, 7021 EH te Zelhem. E-mail:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (109)

Bel-me-niet! 
Vanaf 1 oktober bepaalt u 
zelf of bedrijven u onge-
vraagd kunnen bellen met 
aanbiedingen. Via het 
Bel-me-niet Register, een 
initiatief van het ministerie 
van Economische Zaken, 
kunt u aangeven dat u niet 
langer gebeld wilt worden 
voor reclame of telefoni-
sche verkoop. Voor elke 
vorm van telemarketing 
of voor een deelblokkade, 
zodat bijvoorbeeld goede 
doelen u nog wel kunnen 
bellen. Telemarketingbe-
drijven zijn verplicht het 
Bel-me-niet Register te 
raadplegen. Een tele-
marketeer moet u in elk 
gesprek de gelegenheid 
geven u in te schrijven in 

het Bel-me-niet Register. 
En, als u dat wilt, u uit 
het belbestand van het 
bedrijf verwijderen. Staat 
u al ingeschreven bij de 
���������	
��������	���	��	
aanmelden voorlopig niet 
nodig. Wilt u meer 
informatie over het 
�����������	���������	��	
naar www.bel-me-niet.nl of 
bel: 0900-6661000

Toch gebeld?
Belt een verkoper terwijl u 
staat ingeschreven in het 
�����������	���������	��
heeft hij u niet aangeboden 
om niet meer gebeld te 
�������	��������	����	
telemarketing kunt u in-
dienen bij ConsuWijzer.nl.
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Herfst fair

Entree voor volwassen € 5,-- 
en kinderen € 2,--

Orangerie Ruurlo
http://www.orangerie-ruurlo.nl

Parkeren kan aan de Stapeldijk 
of aan de Batsdijk

De Spannevogel • Fris hoveniers • Sven voor Ogen • Autobedrijf Wassink • Bloemen Groot Jebbink • Reuvers Bouw • Van de Kolk wonen en
slapen • Q-style • A&A for you • Authentique Mignon • Style mode • Made @ home • More than a feeling • Ginseng creme • Carlos Guerra •
Stegeman • Stichting Geldersch Landschap • N-inspired styling • Volvo Harrie Arendsen • Döll en Zo • Mongo • Sport Intens • Four-Roses •
De Schuur • Lo-Lights • Klooster Poffertjes • Livingshop.nl • Jet's • Robika • Oggi • Decocom • Quimper • L&M Exclusive • Praxis
Lochem/Zutphen • Grand et Petit • Meems Decoratie • Hulz, mode voor jou • Aloëvera Benelux • Slavica Sekuloski • Petit Normandie

in de tuinen rondom
de Orangerie Huize Ruurlo

17 en 18 oktober 2009

van 11.00 tot 17.00 uur

SPECIALE NAJAARSAANBIEDINGEN

Deze krachtige elektrische hakselaar staat altijd 

voor u klaar. En dankzij z’n gepatenteerde klaverblad-

vorm
ige opening vliegen de takken er letterlijk door. 

teerde M
ulti-Cut 250 snijsysteem voor

BGE 71
€ 99
€ 109

neredjiwrevtehroovtkihcsegsirezalbdalbezeD
van blad- of grasresten rondom het huis. 
Krachtig maar toch licht en stil. 

Deze motorzagen hebben een zeer gunstige 
verhouding vermogen/gewicht. Ze zijn licht en 
trillingsarm en dus comfortabel te bedienen. 
Lange levensduur en grote zaagprestaties.

ACTIEPRIJS:
MS 170 D
€ 199
€ 239 ACTIEPRIJS:

MS 171 
€ 219
€ 249

De MS 230 biedt het perfecte evenwicht tussen 
gewicht en vermogen. Geschikt voor het zagen van 
haardhout, voor boomverzorging en voor het vellen 
van bomen met een stamdiameter tot 30 cm. 

MS 230
€ 399
€ 439

NU MET GRATIS KETTING
 EN OPBERGDOOSJE

(ENKEL GELDIG OP DE MS 230)

MSE 180 C-BQ
€ 249
€ 299
Krachtige elektrische motorzaag met
QuickStop ketting rem systeem
en kettingsnelspanner. Voor
gelegenheidsgebruikers
die graag een stevige
zaag spannen.

RUIL UW OUDE
ELEKTRISCHE MOTOR -

ZAAG IN VOOR EEN
ELEKTRISCH MODEL VAN

STIHL* EN ONTVANG
EEN KORTING VAN

€ 50
*exclusief MSE 140 CQ

SH 86-D
€ 369
€ 394

BR 380
€ 499
€ 569

Zuighakselaar, zeer grote zuigcapaciteit. Standaard 
ook inzetbaar als bladblazer. Met katalysator en 
comfortabel anti-vibratiesysteem.

Krachtige bladblazer met 
beproefde techniek. Zuighakselaar, zeer grote zuigcapaciteit. Standaard 

ook inzetbaar als bladblazer. Met katalysator en 
comfortabel anti-vibratiesysteem.

GE 150 € 399
GE 250 € 499
GE 355 € 699
GE 375 € 719

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
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Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRR SSSTTT NNN OOO OOO RRR DDD

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRRR SSSTTT MMM III DDD DDD EEE NNN

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRR SSSTTT ZZZ UUU III DDD

RRR UUU UUU RRR LLL OOO

WWW AAA RRR NNN SSS VVV EEE LLL DDD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Werken doe je...

Werken doe je...
om

de hoek

om
de hoek

STAJA is een dynamische en groeiende onderneming met een internationaal afzetgebied. Zowel halffabrikaten
als complete eindproducten vinden hun bestemming naar uiteenlopende branches. De STAJA-groep telt 
3 werkmaatschappijen met in totaal 90 werknemers en elk met zijn eigen disciplines

Voor STAJA Beheer te Hengelo (Gld.) zijn wij op zoek naar een:

Administratief medewerkerster Personeelszaken/Receptioniste
( 24 uur )

Functieomschrijving:
U bent verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van
personeelsinformatie en personeelsadministratie, denk hierbij aan   
• werkzaamheden loonadministratie;
• verzorgen correspondentie richting personeel;
• opmaken, bijhouden arbeidscontracten;
• registratie ziekteverzuim en verlof;  
• het bijhouden van de personeelsdossiers.

Indien de receptioniste afwezig is, neemt u haar taken waar. Denk hierbij aan het doorverbinden
van telefoongesprekken en een nette ontvangst van relaties en klanten. Daarnaast ondersteunt u,
indien nodig, de afdeling administratie bij alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen: 
• MBO denk- en/of kennisniveau; 
• aantoonbare administratieve ervaring.

Wat wij van u vragen:
Betrouwbaarheid, loyaliteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, nauwkeurigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat wij u bieden:
• interessante gevarieerde baan;
• een bij de functie passend salaris;
• een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf.

Voor informatie over bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met dhr. M.H.M. Koers,
telefoonnummer 0575 - 461815.

Bent u geïnteresseerd in de bovengenoemde functie en voldoet u aan de gestelde eisen, 
richt dan uw sollicitatie vòòr 1 november 2009 aan:

STAJA Beheer BV
T.a.v. dhr. T.G.M. Stapelbroek
Postbus 91
7255 ZH  HENGELO (GLD.)

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime - vacaturenummer;
VVN002

Onze opdrachtgever is een producent van industriële ma-
chines.

Werkzaamheden;
Na een gedegen inwerkperiode zul je je bezig houden met
de ontwikkeling van nieuwe machines en het uitvoeren van
alle werkzaamheden t.b.v. het werkvoorbereidingtraject, het
verder uitbouwen en perfectioneren van onze artikeldataba-
se. Je hebt zelf een grote mate van invloed op de invulling
van deze variërende en zelfstandige functie. 

Functie eisen; 
- HTS-diploma Electro of WTB (evt. MTS met meerdere ja-

ren ervaring);
- kennis van koeltechnische installaties is een grote pré;
- beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in

woord en geschrift;
- gedegen kennis van MS-Office en AutoCad;
- goede communicatieve eigenschappen. 

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

[ ] workshop krabben&krabben
22 oktober
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Er is weer 

werk aan

de winkel!

Er is weer 

werk aan

de winkel!

Curriculum vitae (CV) betekent levensloop. In een CV
staat persoonlijke informatie zoals uw naam, adres
en telefoonnummer. Het bevat ook informatie over
uw opleiding, werkervaring en kwaliteiten. Een CV
is het visitekaartje bij al uw sollicitaties.

Wat staat er in een CV?
Een CV bevat altijd de volgende informatie:
" Persoonsgegevens: naam, geboortedatum en geboorte-

plaats, adres, telefoonnummer en e-mailadres
" Opleidingen, cursussen, diploma's en certificaten.

Noem ook de modules en cursusonderdelen die be-
langrijk zijn voor de baan. 

" Werkervaring: 
Periodes, uw taken, verantwoordelijkheden en resulta-
ten.   

Als dat belangrijk is voor de sollicitatie, kunt u ook ande-
re onderwerpen vermelden. 
" Bij persoonskenmerken: uw kwaliteiten (met voorbeel-

den)
" Bij opleiding: uw scriptie
" Bij werkervaring: de klanten voor wie u hebt gewerkt,

de opdrachten die u hebt gedaan
" Bij overige ervaring: vrijwilligerswerk, bestuurswerk
" Bij hobby's: uw hobby's en vrijetijdsbesteding
" Bij publicaties: een overzicht van artikelen en andere

publicaties die u hebt geschreven
" Bij open sollicitaties: een beschrijving van de baan die

u zoekt

Hoe schrijft u een CV?
Het CV moet duidelijk en makkelijk te lezen zijn.
" Niet langer dan één of twee A4
" Uitgewerkt op de computer
" Een duidelijk lettertype en een goed leesbare letter-

grootte
" Ruime marges en duidelijke kantlijnen
" Tussenkopjes en witregels om onderdelen van elkaar

te scheiden
" Opsommingen beginnen met bolletjes of streepjes 

Meer informatie is te vinden op www.werk.nl

Curriculum Vitae
Wat is een CV?

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full-time

Medewerker weekbladen m/v

In deze functie bent u een belangrijke spil in het bedrijf. U on-

derhoudt contacten met adverteerders en sluit contracten af,

zorgt voor voortgang in de advertentiestroom, controleert ad-

vertentieproeven en bewaakt deadline’s.

U zorgt voor de afwikkeling van een uitgave tot en met de

facturering.

U werkt samen met redaktiemedewerkers en correspondenten

en zult ook bij speciale uitgaven worden ingezet voor extra ac-

quisitie. Uw werkgebied is de gehele gemeente Oost-Gelre.

Tevens beantwoordt u de telefoon, staat klanten te woord en

leert zo de relaties kennen van Weevers Elna.

De persoon die binnen ons profiel past houdt van openheid en

voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de gemoede-

lijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. U kunt zelf-

standig werken met een klantvriendelijke instelling en durft

verantwoording te dragen. Het heeft de voorkeur dat u in het

bezit bent van een rijbewijs.

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons de sollicitatie en CV t.a.v. de heer H.J. Oonk, 

Postbus 38, 7130 AA  Lichtenvoorde.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: 

vacatures@weevers.nl

Grafisch Bedrijf Weevers Elna is een digitale drukkerij en uitgever

van weekblad Elna. De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers in Vor-

den, een middelgroot grafisch bedrijf met in totaal 73 medewerkers.

We zijn ISO 9001-, FSC- en milieu-gecertificeerd. Naast onze

hoofdvestiging in Vorden hebben wij een DTP-studio Weevers Emaus,

tevens uitgever van de Groenlose Gids; een communicatie-/ontwerp-

bureau in Zutphen; een bureau voor Internetsites in Vorden en ver-

koopkantoren in Ruurlo en Zelhem. Naast het ontwerpen en vervaar-

digen van drukwerk in de ruimste zin van het woord is Drukkerij

Weevers ook uitgever van verschillende weekbladen Contact.

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Postbus 38, 7130 AA Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323

Fax (0544) 371899

E-mail: info@weevers-elna.nl

Internet: www.weevers-elna.nl

Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Wasstraat
De functie bestaat uit het
- Voorwassen van de schadeauto’s voor het

schadebedrijf.
- Wassen van de auto’s na gereed uit het

schadebedrijf.
- Voorwassen en bedienen van de Wasstraat

particuliere auto’s.
- Voorwassen en bedienen van de Wasstraat

bedrijfsauto’s en taxi’s.
- Onderhoud van de wasstraat.
- Uitvoeren van hand- en spandiensten.

Vut gerechtigden en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten geen bezwaar.

Mailen, bellen of schrijven naar:
AutoschadeService Roelofs t.a.v. Jan Roelofs.
Stikkenweg 66, Zelhem
info@autoschadezelhem.nl. tel. 0314-622046

®

®

Goma B.V. is een onderneming van ca. 85 medewerkers, die zich beweegt op het gebied van de toeleve-
ring van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten worden in hoofdzaak vervaardigd
uit dunne plaat- of bandstaal. De fabricage vindt plaats op moderne grotendeels CNC-gestuurde machi-
nes (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM fa-
ciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabriceerde stempels
of speciaalmachines. Daarnaast heeft Goma B.V. een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling. 

Wij zoeken op korte termijn een medewerker voor de functie:

CNC-kanter / steller
Functieomschrijving
Als kanter/steller kun je vanaf tekening zelfstandig de CNC-gestuurde kantbanken
instellen, omstellen, programmeren en bedienen, voor zowel bestaande als nieuwe
producten. Daarnaast voer je zelfstandig kwaliteitscontroles uit.

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• zelfstandig kunnen programmeren en omstellen, van zowel eenvoudige als

complexere producten;
• aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
• ruimtelijk en voldoende technisch inzicht;
• tekeningen van plaatwerkproducten kunnen lezen;
• bereidheid om eventueel in 2-ploegendienst te werken; 
• spreken en begrijpen van de Nederlandse taal.

Arbeidsvoorwaarden
Goma B.V. biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder goede opleiding- en doorgroeimogelijkheden.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Beunk.
Wil je voor deze functie in aanmerking komen, stuur dan je brief of e-mail, voorzien
van CV, vóór 1 november a.s. aan de afdeling PZ, t.a.v. mw. S. Kuster.

GOMA B.V.
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.
Tel.: 0575-468211, Fax: 0575-468275
E-mailadres: s.kuster@goma.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC BEDIENER LASERSNIJMACHINE/ PONSNIB-
BELAAR M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer;
VVN00696

Werkzaamheden;
Bedienen van lasersnijder en ponsnibbelaar, corrigeren van
programmatuur en controleren van gelaserde en geponste me-
taalproducten.

Functie eisen;
- Ervaring middels opleiding of ervaring met lasersnijden/

ponsnibbelen;
- heftruck certificaat pré;
- bereidheid om in 2 ploegen te werken.

1e MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; VVN001

Werkzaamheden;
In deze functie ga je complete koel- en tempereermachines
bouwen en diverse koeltechnische montagewerkzaamheden
uitvoeren. Verder voer je alle voorkomende werkzaamheden ter
completering van machines uit.

Functie eisen;
- MBO-Niveau of gelijkwaardig;
- STEK-diploma is een pré;
- technisch inzicht;
- MIG/TIG lassen;
- ervaring in het lezen van technische tekeningen;
- goede communicatieve eigenschappen. 

MONTAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen- Fulltime- vacaturenummer; VVN00671

Werkzaamheden;
Je kunt metaalproducten volgens tekening assembleren. Ook
moet je zelf de benodigde apparatuur kunnen bedienen. Verder
is het belangrijk dat je de tijdsplanning bewaakt en de kwali-
teitsnormen naleeft.  

Functie eisen;
- LBO / MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding;
- technisch inzicht;
- aanpakker.

CONSTRUCTIEBANKWERKERS / LASSERS
MIG/MAG M/V
Achterhoek – Fulltime – vacaturenummer; VVN00562

Werkzaamheden;
Je houdt je voornamelijk bezig met het vervaardigen van o.a.
(vlucht)trappen, hekwerken en bordessen die in industriële om-
gevingen worden toegepast. Tevens zoeken wij samenstellers
van machines of machinedelen. De laswerkzaamheden vinden
plaats in de werkplaats. Constructies van tekening samenstellen
en aflassen.

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

BELETTERAAR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime - vacaturenummer; VJB2009-
00708

Werkzaamheden;
Productie in de werkplaats en montage van onze producten in
binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend ben je soepel in de om-
gang met klanten. Bovendien vind je het leuk dat geen dag het-
zelfde is!

Functie eisen; 
- Ervaring in soortgelijke functie;
- bereidheid om af en toe te werken in het buitenland;
- nauwkeurig kunnen werken.




