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Meer en meer vraag naar café-feestjes

'Tante Hannie' blij met verbouwing van haar Herberg!
bijspringen in het restaurant en in de
keuken, ik doe het allemaal heel erg
graag.
Het contact met de klanten en het personeel (15 man fulltime en freelancers), daar geniet ik intens van. En dan
al die geheimen die ze mij toevertrouwen. De klanten weten het als geen ander, ze vertrouwen mij, of zoals velen
zeggen ‘tante Hannie’, veel van hun
geheimen toe. Ze weten het, het blijven dan ook ‘geheimen’, aldus Hannie
die er en passant nog even bij vertelt
dat ze inmiddels al met twee generaties publiek van doen heeft gehad. ‘Ik
ben thans halverwege de derde generatie’, zo zegt ze lachend. Het is duidelijk, hoewel er geen opvolgers voor-

Er gingen nog heel wat spannende uren aan de officiële opening van De
Herberg (woensdag jongstleden) vooraf. Werklieden druk doende om de
laatste hand aan de verbouwing te leggen. Hannie, eigenaresse van het
café- restaurant daarover: ‘Je weet hoe dat gaat, er wordt een tijdsplanning
gemaakt, maar in de praktijk blijkt veelal dat er op het laatste moment
tal van zaken nog even snel geregeld moeten worden, maar je zult zien,
alles komt goed’, zo zegt ze. Een dag later was het inderdaad zover, veel
bezoekers en een gezellig sfeertje tijdens het ‘open huis’.
WAAROM DEZE VERBOUWING?
Hannie: ‘Eigenlijk tweeërlei. Toen ik
pakweg vijftien jaar geleden De Herberg
overnam, hebben we de zaak nadien
een paar maal verbouwd. Ook heb ik
een serre laten bijbouwen. Daarna is
er vrijwel niets meer veranderd, dus
hoog tijd om te renoveren. Daar komt
bij dat er de laatste jaren meer en

meer vraag is naar café-feestjes. Feestjes wat kleiner van aard, dus horen
daar ‘knussere ruimtes’ bij. De tijden
zijn wat dat betreft ook veranderd.
We hebben nog wel feesten van een
paar honderd man, daar zijn we uiteraard ook wel op ingespeeld, maar de
vraag is duidelijk minder geworden.
Er zijn ook niet meer zoveel trouwe-

rijen als pakweg tien jaar geleden. Veel
jongelui besluiten om eerst samen te
gaan wonen. Na verloop van een aantal jaren wordt er pas getrouwd, of
soms zelfs helemaal niet. Ook spelen
de financiën een belangrijke rol. Een
grote bruiloft kost natuurlijk wel een
paar centen en lang niet ieder paar
heeft dat er voor over’, zo zegt Hannie.
In februari besloot zij samen met haar
partner en rechterhand Volkert Maarseveen om de muur in het restaurant
gedeelte weg te breken. Om meer
ruimte te creëren, werd tevens besloten om het biljart naar de kelder te
verplaatsen.
Hannie: ‘De biljartvereniging ‘De Herberg’ speelt hier op de dinsdagavond
onderlinge of competitiewedstrijden.
Op die avond wordt het biljart via de
lift naar boven gebracht. De dartbanen zijn er ook nog steeds, maar ook
deze zijn ‘verborgen’, zo zegt ze. Middels deze aanpassingen biedt het restaurant thans plaats aan circa 120 personen. Het café- gedeelte kan ongeveer
honderd personen ‘herbergen’. Tel
daar de feestzaal (met een capaciteit
voor 300 personen) en de ruime tuin
bij, dan heeft De Herberg’ in de zomermaanden een capaciteit tot ongeveer
500 personen.
Hannie: ‘Men kan bij ons dan ook prima terecht voor kindervisites (bijvoorbeeld met een springkussen in de
tuin), verjaarspartijtjes en dergelijke.
Ook zijn er verzoeken voor het houden van doopfeesten, ook dat kan heel
goed. In feite kun je bij ons alle kanten
op’, zo zegt ze vol overtuiging. Voor
haar zelf ziet zij de komende tien jaar,
‘als de gezondheid mij niet in de steek
laat’, nog een duidelijke taak voor de
rol als gastvrouw. ‘Een veelzijdige
baan, waarbij je van alle markten
thuis moet zijn. Helpen achter de bar,

handen zijn, ‘tante Hannie’ blijft De
Herberg nog een hele poos runnen.
Zij is zeer content met haar medewerkers en de inbreng van haar partner
Volkert in het bedrijf. Het etablissement De Herberg typeert zij als een
ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Het centrum van het dorp behoeft
voor haar niet zo nodig aangepast te
worden.
Wel graag een breder trottoir en als
het even kan, de muziektent weer terug in het centrum van het dorp. ‘Laten we het dorp maar op de huidige
manier gewoon gezellig houden. En
dat vinden ook de toeristen die hier
het gehele jaar door in grote getale
naar Vorden komen. ‘Voor ons en voor
het gehele dorp een aantrekkelijke
doelgroep’, zo zegt ‘tante Hannie’!

Deze week
verschijnt

Jubileumkrant
Zaterdag 27 oktober 2007

JUBILEUMCONCERT

Remigiuskerk - Hengelo Gld.

Medewerking verlenen:
Carina Numan, piano
Muziekgroep Chr. Muziekver. ‘Crescendo’
Mariska Oolhorst

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
*Kilo Riblappen:
€ 3.99
*Nu gratis Winx
pixie hanger, bij
diverse actie
artikelen!

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

PERSONEELSDIENSTEN
www.oldenhave.nl
0575-54 69 86

STREEKWIJN
elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur
info: www.wijngoedkranenburg.nl
Tel. (0575) 55 69 94

Lekker nazomeren
bij de bakker

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Avondmaal
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
geen dienst
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 oktober 10.00 uur dhr. H. Dijkman, Vorden
R.K. Kerk Vorden
Zondag 21 oktober 10.00uur Woord- en communieviering
mmv Cantemus Domino
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 20 oktober 17.00 uur woord- en communieviering
volkszang
Zondag 21 oktober10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor
Tandarts
20/21 oktober G.M. Wolsink, Laren tel 0573 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30
- 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur
en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden:
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalanceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
 Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann, (06) 54 32
66 69.
 Snert fietstocht Ruurlo.
Zondag 21 oktober 2007.
Locatie ‘t Schietkroontje achter CR De Keizerskroon.
Starttijd 11.00 tot 13.00 uur.
Kosten deelname € 2,00.
Bord snert € 2,50.
 Geweldige zakelijke
mogelijkheid aangeboden
in de welzijnssector speciaal
voor huisvrouwen (eigen tijdsindeling). Bel (0575) 46 35 77.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

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

 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 5556, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 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, dinsdag, woensdag of vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55
31 59. E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06) 13 80 17 29.

• Kersenvlaai
€

6-8 pers.

6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren

€

4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Bolussen
4 stuks

€

1,99

€

1,99

• Suikerbrood
per stuk

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

Gastouder gezocht

in Vorden voor de dinsdag voor 2 kindjes.
Indienmogelijk bij ons thuis.
Via officieel Gastouderbureau.
Bel (0575) 55 39 69.

 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.
 Gevraagd: Vriendelijke
dame, omgeving Vorden,
voor hulp bij lichte huish.
werkzaamh. en opwarmen
diepvriesmaaltijden, enkele
uren/week in overleg, tegen
geldende beloning. Tel. (06)
25 35 81 89.
 Wil degene die met een
tweepaards-trailer afgelopen
zondag -in het bos van Vorden
ter hoogte van de visvijvereen deuk in onze Fiat Scudo
heeft gereden zich bij ons
bekend maken? Zo niet, volgt
aangifte. Kentekennummer is
genoteerd door getuige. Tel.
06-15905808.
 Te koop: in zgst verkerende 1-motortrailer met vloer,
goot, beugel, oprijplank, slot,
nieuwe banden. € 250,=. Tel.
(0314) 38 25 62.
 Tuinen van de Wiersse
open zo. 21 oktober, 10.0017.00 uur, € 6,- p.p. Lichte
maaltijden worden geserveerd
en vaste planten verkocht.
Afspraak voor (groeps)bezoek
op andere dagen is mogelijk:
tel. 0573 - 451409. Voor meer
informatie: www.dewiersse.nl
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

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

Dagmenu’s

17 oktober t/m 23 oktober 2007
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 17 oktober
Mosterdsoep/Zuurkoolovenschotel met gehakt, ananas,
jus en braadworst, zuurgarnituur.
Donderdag 18 oktober
1
/2 Haantje gebraden met frieten, appelmoes en rauwkostsalade/Chocolademousse met slagroom.
Vrijdag 19 oktober
Uiensoep/Pangafilet met Oostersesaus, gebakken rijst
en groente.
Zaterdag 20 oktober (alleen ophalen)
Duitse Biefstuk met gebakken uien, aardappelen
en rauwkostsalade/IJs met slagroom.
Maandag 22 oktober
Gesloten.
Dinsdag 23 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

Liefdevol verwelkomen wij onze dochter en mijn
zusje

Henk Maalderink
&
Anne-Marie Kornegoor

Cato

Fien Dieneke
5 oktober 2007

gaan trouwen op vrijdag 26 oktober 2007.
Bernadeth Eulink
Erik Klein Goldewijk
Pim

Om 10.00 uur geven wij elkaar het ja-woord in het
Kasteel Keppel te Laag-Keppel.
Om 12.15 uur wordt ons huwelijk ingezegend in
de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.).

De Haare 18, 7136 MK Zieuwent
Tel. 0544-352138

Hierbij nodigen wij u uit voor onze receptie van
15.30 tot 17.00 uur bij ‘De Radstake’, Twenteroute 8
te Heelweg.

Hoera ik heb een broertje!

Ons adres:
Banninkstraat 40b
7255 KE Hengelo (Gld.)

Mik
Gert, Rianne & Cas

Op 22 oktober a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van
harte welkom op zondag 28 oktober, tussen
14.30 en 18.30 uur bij Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo (Gld.).

Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
1 kor: 13:13 (NBG)
Blij zijn wij u mede te kunnen delen, ook namens
wederzijdse ouders, dat wij op D.V. 26 oktober
2007 elkaar het Ja-woord zullen geven.
De huwelijksvoltrekking zal zijn om 10.00 uur in het
gemeentehuis van Buren, de Wetering 1 te Maurik.
Wij willen Gods zegen vragen over ons huwelijk in
de Gereformeerde kerk aan dr. Schaepmanstraat
23 te Tiel. De dienst begint om 11.30 uur en zal
door Ds. J.E. Huttenga geleid worden.

Gerard Langwerden

Wim Schuerink
Harmien Schuerink-Hiddink
Koningsweg 4
7255 KR Hengelo (Gld.)

Marian Zondag
U bent van harte uitgenodigd op de receptie van
16.30 tot 18.00 uur in zaal 1 van Partyboerderij
“De IJsselhoeve”, Eekstraat 15 te Doesburg.

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam
Mister Steam is te huur bij:

Bernard Bargeman
Bennie
op de leeftijd van 89 jaar.
Vorden : Gerda Bargeman - Groot Roessink

Markelo : Johan Bargeman
Gerrie Bargeman - Beuzel
Edwin
Arnold en Leonie

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Iets te vieren?
of een belangrijke
mededeling?

Vorden : Frida Pelgrum - Bargeman
Rinus Pelgrum
10 oktober 2007
Raadhuisstraat 21
7251 AA Vorden
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op zaterdag 3 november 2007 zijn wij

Gerrit Peters &
Bertha Peters-Kemperman

Vorden : H.B. Bruil - Tjoonk
Laren (Gld.) : G.J. Beuzel
G.H. Beuzel - Renneboom
Vorden : A.J. Pelgrum - Jolink

Wilt u ons hiermee komen feliciteren, dan bent u
van harte welkom op onze receptie, van 14.30 tot
16.30 uur in Café-Restaurant “Den Bremer”,
Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.
Hackforterweg 15a
7234 SG Wichmond

Vorden, 10 oktober 2007

Heden ontvingen wij het bericht dat ons oud-directielid
en werkgever

Bennie Bargeman
op de leeftijd van 89 jaar is overleden.

Bedroefd delen wij u mede dat onverwacht van ons
is heengegaan

In verband met familiefeest is ons bedrijf

Frieda Hesselink - Heus

Langwerden Veevoeders op vrijdag

Wij willen iedereen bedanken die ons 50-jarig
huwelijksfeest door hun bijzijn, kaarten en
cadeaus tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Bennie Bargeman

Ons tijdelijk adres:
Het Karspel 20
7255 CS Hengelo (Gld)

26 oktober de gehele dag gesloten.

Huur
Mister Steam

Bedroefd zijn wij om het heengaan van onze goede
vriend

40 jaar getrouwd.

&

Bedroefd om het gemis, maar dankbaar voor de
vele jaren die wij samen zijn geweest, geven wij
u kennis van het heengaan van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en fijne opa

Vorden : Gerrit Bargeman
Toos Bargeman - Bruil
Maarten

12 oktober 2007
Brinkerhof 76
7251 WP Vorden

Veel gelukkige jaren waren wij samen,
samen waren we één.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Aannemersbedrijf Bargeman Vorden BV
en medewerkers
Vorden, 10 oktober 2007
Bedrijvenweg 1

† Vorden,
7 oktober 2007

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend.

POS T EloRurS
full-co

ze knallen
er uit en
de prijs zal u
meevallen

Iets te drukken?
Of te printen?

weduwe van Cunerus Wilhelm Hesselink
* Rotterdam,
22 maart 1923

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden
van onze dierbare tante en vriendin

Folders of clubblad?

Elisabeth Maria
van der Schaaf-Wils
weduwe van J.A. van der Schaaf

Hans en Diny Spithoven
Uw uitvaart in vertrouwde handen!
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont
of verzekerd bent!

Frans en Lizette
Jasper en Maartje
Annabel

Fred en Janette
Michelle
Stephanie

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
F.C. Hesselink
Baakseweg 11
7234 SJ Wichmond

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten

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

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

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

sinds 1908

Al bijna 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

* Den Haag,
23 augustus 1920

† Zutphen,
14 oktober 2007

Rotterdam: J.H.M. van Heijst
Den Haag: M.J. van Weezenbeek-van Heijst
Den Haag: F.W.J.G van Heijst
L.T.J. van Heijst-Genemans
Hilversum: Ir. L.C. Voslamber
C.J.M. Voslamber-de Haan
Vorden: A. Eggink
A.H.J. Eggink-Maalderink
Correspondentieadres:
Ir. L.C. Voslamber
Wisseloordlaan 63
1217 DK Hilversum
Zij is overgebracht naar het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen
bezoek.
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 18 oktober om 12.15 uur in de IJsselzaal van
het crematorium Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.
Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd voor een
samenzijn in de koffiekamer van het crematorium.

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85
Fax (0575) 58 55 88

Eenzaamheid een veel voorkomend
probleem bij ouderen

Berkelduikers
GOEDE ZWEMPRESTATIES
BERKELDUIKERS OP NIEUWE
"JUNIOREN MEET"
Om de continulteit van het wedstrijdzwemmers te waarborgen is er dit jaar
voor het eerst gestart met de Junioren
Meet. Op initiatief van Han Nijland
van de Berkelduikers zijn een aantal
verenigingen uitgenodigd om met
hun junioren, 12t/m16 jarigen, mee te
zwemmen aan deze wedstrijd, met
dagprijzen, estafettemixen en een afsluitend knalfeest na vier wedstrijden
in Lochem. Dagprijzen zijn er voor
hen die het meest opmerkelijke persoonlijke record hebben gezwommen,
de winnende estafetteploeg (samengesteld uit een mix van de deelnemende
verenigingen) mag zich verheugen op
een lekkere traktatie.
Bij de meisjes verdiende Lotte Eising
hiermee een mooie bronzen medaille
en Bram Siebers zelfs een zilveren. Joëlle Boers pakte net geen medaille
maar zwom wel 2 goede pr's. Ook Lianne ten Have, Rick Wassink, Hidde Ottens, Laura Achtereekte zwommen
mooi pr's. Carmen Degenaars en Marieke ten Have zwommen voor het
eerst de zware 200m vlinderslag. Door
een goede race-indeling kwamen ook

Grote belangstelling tijdens themamiddag "Eenzaamheid' .
Het Stampertje was donderdagmiddag stampvol tijdens de themamiddag
Eenzaamheid, die was georganiseerd door Welzijn Vorden in samenwerking met de stichting MEE. Niet alleen veel vrijwilligers en mantelzorgers
hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging, maar ook de gemeente
Bronckhorst was door wethouder Boers en beleidsambtenaar mevrouw
Steenblik vertegenwoordigd. Bovendien waren vertegenwoordigers van
nagenoeg alle maatschappelijke organisaties uit de gemeente Bronckhorst deelnemers aan de themamiddag.
Uit onderzoek door de GGD, verricht in
2005, blijkt dat 50 % van de ouderen(
75+) in meer of mindere mate te maken hebben met eenzaamheidsproblematiek. 4 % van de ouderen kampt met
ernstige tot zeer ernstige eenzaamheid. Het onderzoek is gericht op ouderen die zelfstandig wonen en derhalve
niet in instellingen verblijven.. Dit betekent dat in Vorden ruim 60 ouderen
hun welbevinden ernstig wordt
belnvloed door eenzaamheid en
Bronckhorst breed ruim 250 ouderen.
Het RIAGG in samenwerking met GGNet hield een presentatie over de gevolgen van eenzaamheid en hoe eenzaamheid bij ouderen is te herkennen en onder leiding van Gerben Sterringa beantwoordde het deskundigenpanel de
vele vragen. Wim Enzerink, voorzitter
van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst(SSWB) vatte de uitkomsten en het resultaat van de studiemiddag samen in een slotconclusie.
Veel organisaties, zoals Welzijn Ouderen, de Zonnebloem en de Kerken
spannen zich in om de nood van de
eenzame mens enigszins te ledigen.
Een nog nadrukkelijker samenwerking tussen die organisaties met een
centraal coördinatiepunt, bijvoorbeeld het Zorgloket De Wegwijzer, zou
de hulpverlening effectiever maken
en kunnen meer ouderen worden be-

reikt. Ook het herkennen van de eenzaamheid en de wijze waarop mensen
die eenzaam zijn het beste kunnen
worden benaderd bleek aanleiding tot
veel vragen. Er zullen dan ook cursussen en trainingen worden opgezet om
de vele vrijwilligers nog beter toe te
rusten voor hun werk.( gesprekstechniek, leren luisteren en signaleren).
Ook kon worden vastgesteld, dat er
nog meer behoefte is aan allerlei activiteiten of uitbreiding van bestaande
activiteiten. Zo ligt het in het voornemen om het Bezoek Oppas Service
(B.O.S) uit te breiden naar mensen met
eenzaamheidsproblemen.
In alle voormalige gemeenten van
Bronckhorst zijn inmiddels steunpunten voor de WMO/zorgloketten geopend. Deze loketten kunnen een belangrijke rol vervullen als centraal
meldpunt voor zowel cliënten als vrijwilligers. Er werden diverse suggesties
gedaan voor nieuwe activiteiten, zoals
huiskamerprojecten, eettafelprojecten, inloopactiviteiten, telefooncirkels. Het deelnemen aan activiteiten is
uitstekende manier om uit de eenzaamheid te treden.

dige financiële middelen, maar wethouder Boers had in zijn openingstoespraak al aangegeven, dat voor goede
en nieuwe initiatieven de gemeente
nog een "potje"heeft.

WEEKBLAD

zij tot opmerkelijke tijden. De volgende junioren-meet is op 17 november in
Lichtenvoorde.

KLEINE PLOEG BERKELDUIKERS
HAALT GROOT RESULTAAT OP
RAALTER CUP
Op zaterdag 13 oktober hebben de Berkelduikers super gepresteerd op de
Raalter Cup. Zeven verenigingen hebben hard gestreden om de cup. Het
gaat hierbij vooral om de estafettenummers en hoewel de Berkelduikers
slechts één heren en één damesteam
konden leveren, kwamen beide ploegen wel op het podium terecht om elk
een bronzen medaille op te halen.

Op deze wedstrijd vol spektakel en fantastische teamgeest is ook nog plaats
voor persoonlijke nummers, waar de
groep selectieleden ook uitstekende
prestaties neerzetten. Uitslagen; Totaal klassement: Dames Berkelduikers
3e, Heren Berkelduikers 3e Individueel: 1e plaatsen: Elsemieke Lever, Gerdien Robbertsen, Richard Ebbers, Sanne ten Have en Taco Braakhekke. 2e
plaatsen: Richard Ebbers, Gerdien
Robbertsen, Jeffrey Vullink, Taco
Braakhekke 3e plaatsen: Sanne ten have en Jeffrey Vullink.

Nu ook op

internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

Bedrijfscontactfunctionaris Jan Tieken neemt
website Vordense Ondernemers Vereniging in gebruik

De conclusies krijgen een verdere uitwerking c.q. vervolg. De initiatieven
worden zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd met een centrale coördinatie
vanuit de SSWB. Dit alles vraagt de no-

Expositie Galerie Agnes Raben
Tot en met 4 november is er in Galerie Agnes Raben aan de Nieuwstad 20 in Vorden, een expositie te
bezichtigen van beeldend kunstenaar Hugo Pasman.
Te zien zijn 45 recente werken waaronder olieverfschilderijen en gouaches met interieurs van Romaanse
kerken en abdijen als onderwerp. Verder een serie aquarellen van berglandschappen en een aantal tekeningen
van landschappen in O. Indische inkt
en grafiet.. Hugo Pasman werkt vanuit
zijn herinnering.
In zijn atelier komt hij tot verwerking
van wat hem raakte onder de bogen
en gewelven van de eeuwenoude Romaanse kerken en abdijen in Frankrijk, in het ongerepte berglandschap
van de Franse Alpen of in het Ijssel
landschap rondom zijn woonplaats
Zutphen. Pasman beoogt geen waar-

heidsgetrouwe weergave van het interieur of in het landschap wat hij zag,
maar hij visualiseert zijn beleving ervan.
Hij weet de toeschouwer bijna fysiek
mee te nemen naar de plek en hem
deelgenoot te maken van zijn overweldigende persoonlijke ervaringen en
zet al onze zintuigen op scherp.
Zijn werk zindert. Met voelt bijna letterlijk de vochtige kou van het in nevel
en mist gehulde immense berglandschap en ervaren de onherbergzaamheid en tevens grootsheid van de natuur en de nietigheid van de mens of
we bevinden ons in een zijbeuk van
een Romaanse kerk waar een straaltje
diffuus zonlicht binnenvalt en in een
intieme sfeer de stilte hoorbaar wordt.
Hugo Pasman (Utrecht 1951) volgde
zijn opleiding aan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Utrecht.

Jan Tieken gaf woensdag 10 oktober tijdens de algemene ledenvergadering van de Vordense Ondernemers Vereniging, VOV, het startsein voor de
website van de VOV: www.vov-vorden.nl
Via de kalender op de site vindt men
informatie over de activiteiten die de
VOV organiseert in Vorden.
Denk aan de Sintintocht voor de kinderen, de eindejaarsactie met 2x zoveel prijzen dit jaar en de gezellige
muzikale kerstmarkt.

De site is ontwikkeld door Weevers
Net.
De bedrijfscontactfunctionaris benadrukt zijn rol als 1e aanspreekpunt
binnen de gemeente Bronckhorst voor
alle bedrijven. Hij is de vraagbaak en
vertrouwenspersoon namens bedrij-

ven naar het ambtelijk apparaat. Jan
Tieken zorgt voor de distributie van
vragen en vergunningen binnen de
gemeente. Vanuit de VOV is, gezamenlijk met andere ondernemersverenigingen, het Ondernemers Platform
Bronckhorst, OPB, opgericht, nadat de
gemeente Bronckhorst een feit werd.
Het OPB praat periodiek met de gemeente over beleidsmatige zaken die
elke ondernemer aangaan, zoals het
vergunningenbeleid.

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!
LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:
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THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:FEESTEN !

ZONDAG 21 OKT.

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

RO PART Y !!
U
E

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

PRESENTEERT

“Een cakeje van
eigen deeg”

VERENIGING VOOR PROTESTANTS
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN
Het bestuur van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs nodigt u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering.

Het komt niet van de bakker, maar toch lijkt het op
cake. Zet uw tafelgenoten op het verkeerde been met
onze jongste Special: Sweet Bite cake. Gekruid gehakt
vermengd met Sweet Bite, grotchampignons, peterselie
en paneermeel. Echt een bite met smaak!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Deze wordt gehouden op dinsdag 6 november 2007 in de gemeenschapsruimte van basisschool Het Hoge, Het Hoge 36 te Vorden om
20.00 uur.

Vleeswarenkoopje

Gegrilde ham

€

2.79

per stuk

€

1.50

500 gram

€

4.98

4 stuks

€

5.50

Varkenslappen +
Gehakt h.o.h. 2x 500 gram €

5.98

150 g + gratis bakje beenhamsalade

AGENDA:

Special

1. Opening

Sweet Bite cake

2. Mededelingen
3. Notulen van de ledenvergadering 2006

Maaltijdidee

4. Jaarverslag van basisschool ‘Het Hoge’

Babi pangang

5. Financieel verslag
Keurslagerkoopje

7. Jaarverslag van de oudercommissie

Varkensoesters

8. Afscheid aftredende leden bestuur, medezeggenschapsraad en
oudercommissie
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en
handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher, De
Ploeg, Ado of Gardisette
zijn onze garantie voor
een modieus en kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

9. Rondvraag
10. Sluiting
De avond wordt besloten met een drankje. U bent van harte welkom.
Het bestuur

Aanbiedingen geldig van 15 t/m 20 oktober 2007

6. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR)

Kookidee

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

Kapsalon:
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.
Schoonheidssalon:
Gelaatsbehandelingen dames en heren
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Ons assortiment is weer uitgebreid
met heerlijke producten voor een
gezellige avond o.a. Bio-wijn en
andere specialiteiten

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Bij aankoop vanaf € 15,6 scharreleieren GRATIS
(Geldig t/m 10 nov.)

Openingstijden september t/m april
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur
vr. 10.00 -12.00 uur 13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

stemmen
repareren
revisie
verkoop
verhuur
accessoires
pianolessen
concerten
exposities
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

Villa Happ Doetinchem
Dr. Huber Noodtstraat 6

Info pianoles: 0575-550756

GRAFSTEENSPECIALIST

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



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

BESTEL ZE NU!

Op weg naar een
Instrument bij de
in Vorden.

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

Zin in muziek? Geef je op voor de cursus AMV
• dinsdag 6 november 2007
• van 17.00-17.45 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
• aantal lessen: 12
• prijs: € 85,info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

'We bijten elkaar niet'!

Bazar en rommelmarkt, boekenbeurs, kleding
en speelgoedbeurs op dezelfde zaterdag
ben gedaan, maar bewijzen kun je natuurlijks niks’, aldus sprak een zeer
verontwaardigde Rinus Ilbrink namens de veilingcommissie.
Wat de opbrengst van de beurs betreft, wel tevreden gezichten. In totaal
kon er bijna 2400 euro in ‘het potje’
voor de restauratie van de kerk worden gestopt. Voordat de beurs zaterdagmorgen werd geopend hadden
zich al ongeveer 50 belangstellenden
bij de ingang verzameld. Direct na de
klokslag van negen uur baande zich al
snel een enthousiaste groep boekenliefhebbers en handelaren met kennersblik een weg door de kerk. De circa 35 vrijwilligers die de kramen bemanden kwamen daardoor al heel
vroeg in actie. Er was veel belangstelling voor de literaire afdeling, terwijl
ook reisgidsen, kinderboeken, historische uitgaven, met name over de
Tweede Wereldoorlog volop werden
verkocht. In totaal waren er duizenden boeken aangeleverd.

Rinus Ilbrink telt opbrengst boekenbeurs.
Een boekenbeurs in de hervormde dorpskerk, een kleding/ speelgoedbeurs in de peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’ en een bazaar annex rommelmarkt in het ‘Achterhuus’ achter de Gereformeerde kerk. Een drietal evenementen op dezelfde dag (zaterdag) en zelfs op hetzelfde tijdstip, je zou
mogen veronderstellen dat de organisaties elkaar flink in de wielen hebben gereden. Alle goede doelen ten spijt, je kunt het geld maar één keer
uitgeven, nietwaar? Echter geen enkel negatief geluid, de vele vrijwilligers
waren niet alleen tevreden over de opbrengsten maar vonden het juist positief dat deze ‘beurzen’ op één dag plaatsvonden en dat op slechts ruim
honderd meter afstand van elkaar. ‘Toch prachtig voor het publiek, men
kon zo van het één naar het ander lopen en bovendien bijten we elkaar
niet’, zo concludeerden de dames en heren verkopers.
Voor de leden van de veilingcommissie (boekenbeurs) t.b.v. de restauratie
van de hervormde kerk, was het zaterdagmorgen voor de aanvang toch wel
even behoorlijk schrikken. Rinus Ilbrink: ‘Vrijdag is hier voor de kerk een
catering tent geplaatst, waar bezoekers en ook onze vrijwilligers voor een
kopje koffie terecht konden. Wat
bleek, toen wij zaterdagmorgen de
tent wilden openen, waren alle scheer-

dagavond laat nog bij de tent geweest.
Niets aan de hand en dan zaterdagmorgen constateer je dit. Ik heb wel
zo’n vermoeden welke lieden dit heb-

De organisatie gaf de verkoop in de
loop van de middag nog een extra impuls. Veel lege dozen die overal opgestapeld stonden werden voor 5 euro
verkocht, waarna de koper de doos
verder gratis met boeken mocht vullen. Deze boekenbeurs was de laatste
activiteit van de veilingcommissie in
2007. De meubelverkopen op de eerste
en derde zaterdagmorgen van de
maand vanuit de opslag in de voormalige HAVO borstelfabriek en bij boerderij De Bonekamp in Linde gaan echter
gewoon door. Verder staan er voor volgend jaar opnieuw diverse activiteiten

gepland zoals een veiling, pleinmarkt,
boedeldag en een boekenbeurs. Voor
verkoopbare of veilingwaardige goederen kan men bellen 0575-551486 of
551787.

Sweaters, truien, broeken, jacks en dat
alles in de prijsklasse van 1,50 tot circa
acht euro, een prachtig in de Friese
kleuren geschilderde klompjes voor 2
euro. Schoenen, laarzen, het ging tijdens de kleding en speelgoedbeurs in
de peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’ grif
van de hand. De opbrengst voor de
peuterspeelzaal bedroeg 400 euro. Een
bedrag waar de organisatie zeer content mee was. Het ligt in de bedoeling
dat de opbrengst besteed zal worden
aan speelgoed voor de peuterspeelzaal. Een prijsvraag over hoeveel spekjes er in een pot zaten (217) werd gewonnen door Mevrouw G. Tiessink. In
maart 2008 staat de volgende beurs op
het programma. Kleding en speelgoed
dat deze zaterdag niet werd verkocht
en dat de ouders ook niet terug wensten te ontvangen, gaan naar kinderen
in Roemenië. In het ‘Achterhuus’ achter de gereformeerde kerk, werd zaterdag een grote collectie meubels, huishoudelijke artikelen, zelf gemaakt kleden, sokken e.d. alsmede allerlei ‘lekkere dingen’ van de bakker in de verkoop aangeboden. De opbrengst tijdens deze bazar/rommelmarkt, in totaal ruim 1800 euro gaat naar de gereformeerde kerk die het geld zal reserveren voor groot onderhoud aan het
orgel. Vergeleken met vorig jaar was
de totale opbrengst deze zaterdag bijna het dubbele. Dus ook hier na afloop opgewekte gezichten.

lijnen die aan de buitenkant de tent
op de plek moeten houden, doorgesneden. Ook was er een flinke jaap in
het tentzeil aangebracht. Binnen in de
tent waren de tafels en stoelen omver
gegooid. Een mooi begin van de dag,
zo was mijn eerste gedachte. Eerst dus
verbazing maar al gauw hartstikke
kwaad. Wie haalt het nu in zijn hoofd
om dit soort vernielingen aan te richten. Diep en diep treurig. Ik ben vrij-

Veel kleding tijdens beurs 'Ot en Sien'.

Muzehof cursussen
De Muzehof start dinsdag 6 november 2007 (in totaal met 12) lessen
Algemene Muzikale Vorming (AMV
- 16.15 tot 17.00 uur)) en Op Weg
Naar een Instrument (OWNI - 17.00
tot 17.45 uur) in het Dorpscentrum
te Vorden.
De cursus AMV is niet alleen voor degenen die later beroemd violist of
drummer willen worden. In de AMVlessen leer je wat muziek allemaal
met je kan doen en wat je met muziek
kan doen. Je leert het begin van noten
lezen, welke instrumenten er allemaal
zijn, welke soorten muziek er klinken.

Kijkje bij Bazar Ark in het Achterhuus.

Natuurlijk wordt er ook veel gezongen
in de AMV-lessen. Kortom een stevige
basis voor een verdere muzikale ontwikkeling en een goede voorbereiding
op de cursus Op weg naar een instrument. Geschikt voor kinderen van

groep 3 en 4. Zin in muziek? Zit je in
groep 3 of 4? Wil je eens kennismaken
met al die verschillende muziekinstrumenten en uitvinden wat het
leukste is of waar je het meest geschikt in bent?

Dan is deze korte cursus iets voor jou!
In deze cursus van 12 weken komen
de belangrijkste elementen van de
muziek op een speelse wijze aan bod.
Je maakt kennis met verschillende
muziekinstrumenten en hoe ze bespeeld worden. Maar bovenal: ontdekken hoe leuk muziek is!

Aarzel niet en geef je op bij www.muzehof.nl of vraag een aanmeldingsformulier aan bij Muzehof Centrum voor
de Kunsten tel. (0575) 51 53 50.
Wacht niet te lang met aanmelden,
want vol is vol!

Officiële opening mediq apotheek

Vrijdag 12 oktober opende Mediq Apotheek Vorden in Vorden officieel
haar deuren. Om te vieren dat de apotheek in haar nieuwe gedaante van
start is gegaan, was de winkel versierd met ballonnen, vermaakte een
clown het publiek met zijn acts en zorgde een dixielandband voor muzikaal entertainment.
Klanten ontvangen de gehele week
een attentie bij bezoek aan de apotheken en kinderen krijgen een vrolijke
kleurplaat met kleurpotloodjes. Met
de opening van Mediq Apotheek Vorden komt het aantal Mediq Apotheken op 64. De doelstelling voor dit jaar
is de realisatie van honderd Mediq
Apotheken door het hele land.
De apotheker; mevrouw Mariët Kroonen is erg enthousiast over haar nieuwe apotheek: "De Mediq Apotheek is
georganiseerd rondom de klant die bij
ons centraal staat. We hebben met het
hele team toegewerkt naar de opening
en zijn erg trots op het eindresultaat."
De apotheker legt uit wat er zo bijzonder is aan de nieuwe formule: "Mediq
Apotheek staat voor klantgerichtheid
en zorg op maat. Dit komt onder meer
tot uitdrukking in een spreekuur voor

de klanten en een uitgebreid assortiment aan zelfzorgmiddelen, voedingsupplementen en producten voor huidverzorging. Tevens kunnen diabetesen incontinentiepatiënten bij ons terecht voor hun zelfzorgartikelen.
Daarbij staan wij als apotheekteam altijd klaar voor persoonlijke advisering
op maat. Uiteraard is er ook altijd de
mogelijkheid om geneesmiddelen te
laten bezorgen."
Mediq Apotheek Vorden is gevestigd
aan de Zutphenseweg 12 en bereikbaar op tel.nr. (0575) 55 14 71.
Mediq Apotheken zijn onderdeel van
de OPG Groep, de beursgenoteerde retail- en distributieonderneming voor
geneesmiddelen en medische producten. Deze keten van apotheken waar
de zorg voor de klanten centraal staat,
is in opbouw. Dit jaar worden er hon-

derd Mediq Apotheken gerealiseerd.
In de komende jaren wordt de formule verder uitgerold. Ook is er onlangs
een franchisevariant gelntroduceerd.
Hiermee wordt Mediq Apotheken de
grootste apotheekketen in Nederland.
De Mediq-formule kenmerkt zich
door het innovatieve en klantgerichte
karakter. Naast de kerntaak van geneesmiddelenverstrekking zijn er enkele belangrijke pluspunten.
Zo krijgen klanten van Mediq Apotheek via www.mediq-apotheek.nl toegang tot uitgebreide patiënten- en lifestyle-informatie. Daar treffen zij informatie aan over diverse medicijnen en
behandelwijzen en ook informatie
over een gezonde leefstijl. Tevens
houdt de Mediq Apotheker nauw contact met de arts, zorgverleners en
zorgverzekeraar van zijn klanten.
Overige diensten van Mediq Apotheken zijn ook zeer uitgebreid. Zo worden medicijnen op verzoek bezorgd
en is er een spreekkamer voor privacygevoelige onderwerpen.

Unieke samenwerking Super de Boer
met de "SUPERBOEREN"
Bij iedere thuiswedstrijd van "De
Graafschap" geeft Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
maar liefst 8 GRATIS* (4x 2) kaartjes weg!
Er worden dus 4 winnaars getrokken, het hele voetbalseizoen door.
Win tribune kaarten voor de wedstrijd De Graafschap - Sparta Rotterdam voor vrijdag 19 oktober a.s.
om 20.00 uur.
HOE WERKT DEZE ACTIE:
• Besteed minimaal (e 15,- aan boodschappen.
• Schrijf uw naam en telefoonnr. achter op de kassabon en deponeer deze in de groene zuil achter de kassa;
• Voor iedere thuiswedstrijd worden
er 4 kassabonnen getrokken;
• iedere winnaar mag iemand meenemen naar de wedstrijd.
Foto: Foto Willemien
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys in Vorden zijn een

unieke samenwerking aangegaan
met de "SUPERBOEREN".

• De winnaars krijgen telefonisch bericht (zie ook de voorwaarden in de
winkel).

Pactum omarmt sterrenwacht Phoenix
Nadat Publiekssterrenwacht Phoenix op 28 juli haar deuren sloot
voor het publiek leek zij een zeer
onzekere toekomst tegemoet te
gaan. Sneller dan gedacht ziet het
er naar uit dat een doorstart mogelijk is nu de stichting Pactum uit
Lochem zich als reddende engel
heeft opgeworpen. Pactum jeugdzorg en educatie is een multifunctionele organisatie die gespecialiseerd is in jeugdzorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. De
plannen voor de toekomst zijn
zelfs zo serieus dat er aanstaande
zaterdag 20 oktober alles aan gedaan wordt om in samenwerkingsverband deel te nemen aan de Wetenweek.
De Wetenweek, waaraan landelijk
door een groot aantal instanties wordt
deelgenomen, is er op gericht om met
name de jeugd te enthousiasmeren
voor wetenschap en techniek . Dat
sterrenkunde zich daar bij uitstek
voor leent zullen de medewerkers van
Phoenix aantonen in een programma
waarin het zelf kijken en beleven voorop staan. Bij helder weer zal er met behulp van een speciale telescoop naar
de zon worden gekeken. Daar vinden
aan het oppervlak uitbarstingen
plaats die een hoogte van enkele honderden duizenden kilometers kunnen
bereiken. Door gebruik te maken van
een filter kunnen deze enorme fakkels aan de bezoekers zichtbaar worden gemaakt. Nog steeds is niet precies bekend welke invloed deze processen hebben op het klimaat op aarde
en welke effecten ze uitoefenen op het
aardse leven.
Voor wie wil weten wat er allemaal
met een eenvoudige verrekijker mogelijk is, of wie met zijn eigen telescoop
nog niet uit de voeten kan is er een
presentatie van Alexander van Lemel.
Te zien zal zijn dat er zelfs met be-

Dash dames
DASH DAMES 1 DENDERT DOOR
Afgelopen zaterdagmiddag stond alweer de derde competitiewedstrijd
voor het eerste dames team van Dash
op het programma in de Regio Divisie
Oost. De tegenstander kwam uit Aalten. Het werd een wedstrijd met duidelijk eenrichtingsverkeer en dan wel
in het voordeel van de dames van
Dash. In de eerste set kwam de formatie uit Vorden in actie met Denise 't
Hart op de middenpositie, zij wist
daar veel punten te scoren. Er werd relatief makkelijk gewonnen met 25-16.
Ook de tweede set leverde geen problemen op, het werd 25-19. De dames uit
het acht-kastelendorp hadden de wedstrijd volledig onder controle en overklasten hun tegenstanders met name
met servicedruk.
Nadat de tegenstanders in de derde set
slechts 17 punten meekregen, werd
het in de vierde set toch nog even
spannend. Lang gingen de ploegen gelijk op. Op 18-18 kwam de kentering en
uiteindelijk werd er met 25-19 gewonnen. Zo bleven alle punten verdiend in
Vorden en staat de ploeg, geheel tegen
de verwachtingen in, na drie speelronden bovenaan! De dames spelen hun
volgende wedstrijd in de strijd om de
regionale beker tegen het tweede
team van Favorita uit Dinxperlo op
woensdag 17 oktober.
De dames in het blauwzwart gesponsord door Friso Woudstra Architecten
bureau en Strada Sports moeten op
vrijdag 26 oktober weer voor het eerst
aantreden in de Regio Divisie en wel
in Enschede, tegen Harambee.
Doc.STAP ORION D9 - Dash D6 2-3
DVO MC1 - Dash MC1 0-4
V.C.V. D3 - Dash D4 4-0
Vios D3 - Dash D5 1-3
Doc.STAP ORION H4 - Dash H1 2-3
Revoc/Boemerang H1 - Dash H2 2-3
Dash MC2 - Brevolk MC1 0-4
Dash MC3 - MEVO MC1 0-4
Dash MB1 - Sc.Gorssel MB1 1-3
Dash D2 - Tornado Laren D1 3-2
Dash D7 - Grol D3 3-2
Dash D23 - Tornax D1 3-1
Dash D1 - Guv Gr.BOVO D1 4-0
Beker Dash H1 - Doc Stap ORION H 2-3

scheiden middelen al heel wat sterrenkundig avontuur te beleven valt.
Wie slim is neemt zijn eigen kijker
mee en laat zich helemaal bijpraten.
De planeet Mars is de laatste jaren uit
de media niet meer weg te denken.
Verhalen over de aanwezigheid van
water en de waarschijnlijkheid van leven op deze rode planeet blijven hardnekkig de kop op steken. Freddy Nauta
zal in een presentatie de actuele stand
van zaken geven. Daarbij zal gebruik
gemaakt worden van de nieuwste
beelden van het oppervlak van Mars.
De opnames, zowel foto's als filmbeelden, behoren tot de mooiste die de
moderne ruimtevaart heeft opgeleverd. Met een speciale 3D-bril kan de
bezoeker zich zelfs deelnemer wanen
aan een Marsmissie. Behalve van Mars
zijn er natuurlijk ook van de andere
planeten ongelofelijke foto's gemaakt.
In een reis door ons zonnestelsel zullen de verschillende werelden aan de
bezoekers worden voorgesteld. Met diverse telescopen kan 's avonds naar de
maan worden gekeken en mogelijk
naar de planeten Uranus en Neptunes.
Aan de sterrenhemel is nog een staartje van de zomersterrenbeelden te
zien, daarnaast kondigen zich de eerste herfststerrenbeelden al aan. Deze
dagen is er ook een sterrenregen aktief, de zogenaamde Orioniden. Daardoor is de kans op het zien van een vallende ster iets groter dan normaal.
Een cadeautje van de komeet van Halley, want die is verantwoordelijk voor
de deeltjes die dit fenomeen veroorzaken.

Het programma begint om 14.00 uur
en zal tot in de avond doorgaan. De
verschillende presentaties van zowel
Phoenix als Pactum zullen plaats
hebben in en om de gebouwen van
Pactum aan de Ampsenseweg 10 te
Lochem. De toegang is gratis.
Voor informatie kan men terecht bij
het secretariaat: (0573) 25 49 40.

PROGRAMMA
Dinsdag 16 oktober
19.15 Beker Dash MA - Torn. Laren MA
Woensdag 17 oktober
20.00 Beker Favorita D2 - Dash D1
Zaterdag 20 oktober
13.00 Vragender MB2 - Dash MB1

Ratti dames

SHE 1 - RATTI 1
Afgelopen zondag reisde de dames
van Ratti af naar Halle om het op te
nemen tegen koploper SHE. Nog geen
vijf minuten na het eerste fluitsignaal
kwam spits Gerrie Brummelman al
oog in oog te staan met de keepster
van SHE. Helaas bleef deze zuivere
kans net onbenut. Nog geen paar minuten later werd Gerrie Brummelman
als laatste redmiddel onderuit gehaald en kreeg Ratti een strafschop
toegekend. Nu twijfelde zij geen moment en schoot snoeihard binnen. 0-1.
Koploper SHE werd sporadisch gevaarlijk, maar de achterhoede van Ratti
had het goed voor elkaar en keepster
Kelly Peters verrichte nog de nodige
reddingen. Ratti bleef goed de druk
naar voren zetten. De rust werd bereikt met een 0-1 voorsprong. Na de
rust was het net zoals in de eerste
helft Ratti dat het spel maakte. Na
twintig minuten spelen was het SHE
dat op een dubieuze manier voor de
gelijkmaker zorgde. Een schot op het
doel van Ratti belandde tegen de lat
voor de lijn. De scheidsrechter kende
het doelpunt onterecht toe en de gelijkmaker was een feit. Taak aan Ratti
om dit 'onrecht' recht te zetten. Ratti
bleef de inzet tonen die het de hele
wedstrijd al toonde. De 1-2 lag nog bij
meerdere speelsters op de voet, maar
de keepster van SHE hield haar doel
schoon. Wederom speelde zich een
zuur moment af in de laatste minuut.
Een speelster van SHE schoot van afstand de winst binnen. 2-1. Ratti had
hier toch op zijn minst een punt verdiend en heeft geweldig geknokt. Een
gelukje voor SHE waarmee zij de punten thuis hielden en Ratti met lege
handen naar huis ging. Aanstaande
weekend een weekend rust. De week
daarop thuis tegen WWNA.

Gita Chettri bedankt Vordense bevolking

Na vele jaren van intense spanning
was er afgelopen week dan eindelijk
reden voor een bescheiden feestje in
huize Chettri. Een telefoontje van
haar advocaat bracht Gita en haar kinderen het goede nieuws: het gezin
komt in aanmerking voor het generaal pardon. Voorwaarde is wel dat
nog aan een aantal eisen voldaan
moet worden, maar dat lijkt slechts
een formaliteit. Gita Chettri en haar
kinderen zullen binnenkort weer onder hun eigen naam door het leven
kunnen gaan. In een gesprek met
weekblad Contact over haar wel en
wee is Gita bijzonder openhartig. "Bij
onze vlucht naar Nederland hebben
mijn man en ik in onze paniek een
enorme fout gemaakt, door een valse
naam op te geven. Wij hebben het advies gevolgd van iemand die we achteraf nooit hadden moeten vertrouwen. Dat heb ik later in brieven aan de
IND en in een gesprek op het ministerie ook gezegd. De ambtenaren begrepen de reden ook wel, maar zij moesten zich ook aan de regels houden. En
daardoor hebben we jarenlang in
spanning gezeten."
DUITSLAND
Gita's toenmalige echtgenoot vluchtte
begin jaren '90 van Nepal naar Duitsland, nadat enkele leden van zijn politiek actieve familie door maolstische
rebellen waren vermoord. Omdat zijn
echtgenote als alleenstaande vrouw
geen enkele kans had om op een fatsoenlijke manier haar gezin in leven te
houden, vluchtte de zwangere Gita
niet lang daarna. Heel tragisch was dat
Gita een oudere dochter, Aditi, in Nepal bij familie achter moest laten. Er
was onvoldoende geld om ook haar
vlucht te kunnen bekostigen.
Eenmaal in Duitsland voegde Gita zich
bij haar man. In afwachting van de uitspraak op hun aanvraag verbleven zij
in Duitsland, waar in april 1993 hun
zoon werd geboren. "Toen onze asielaanvraag in Duitsland in eerste instantie werd afgewezen, raakten we in paniek. Wat moesten wij doen? We kenden de procedures niet en hebben toen
de raad opgevolgd van een man uit Sri
Lanka die we daar ontmoet hebben.
Dat bleek achteraf een enorme fout.
Hij vertelde dat we het beste naar Nederland konden gaan en daar opnieuw
asiel aan moesten vragen onder een
valse naam. Dat hebben we toen gedaan, maar misschien hadden we wel
gewoon in beroep kunnen gaan tegen
de uitspraak in Duitsland. Ik weet het
niet, en de advocaat die we daar hadden heeft ons dat ook nooit verteld."
VALSE IDENTITEIT
Voor het aannemen van een valse
identiteit hadden de Chettri's een goede reden. Hun "tussenpersoon" had
hen verteld dat zij binnen de EU maar
in één land een asielaanvraag konden
doen. Voor de vlucht naar Nederland
moest dus een nieuwe identiteit aangenomen worden en namen zij de familienaam Chettri aan. Eenmaal in
Nederland kreeg de familie al snel de
A-status, waarmee zij officieel als
vluchtelingen werden erkend. Deze
status werd echter ingetrokken, toen
bleek dat zij gebruik maakten van een
valse identiteit. Bovendien was hun

asielverzoek al in een ander EU-land
afgewezen. Vanaf dat moment werd
die valse identiteit het criterium waarop de asielaanvraag beoordeeld werd.
Het vluchtverhaal deed er niet meer
toe. "Misschien geloofden zij ons
vluchtverhaal ook wel niet meer, ik
weet het niet. Het deed er ook niet
meer toe. Wij hadden gelogen en waren daarmee kansloos. Onze enige
hoop was toen nog een verzoek om op
humanitaire gronden in Nederland te
mogen blijven."
JURIDISCHE PROCEDURES
Er volgde een jarenlange juridische
procedure. In 2002 kwam het bericht
dat de familie Nederland moest verlaten. Opnieuw volgde een procedure
bij de rechtbank, om in aanmerking te
kunnen komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Gita zegt daar nu over: "Veel mensen verwijten ons - asielzoekers - wel eens dat
we maar eindeloos door bleven procederen.
Maar dan vraag ik: wat zou jij zelf
doen als je in mijn positie verkeerde?
De Nederlandse wetgeving en rechtbank boden ons de gelegenheid tot
procederen. Dan pak je toch alle kansen die je krijgt?" "Maar het is ook niet
waar dat we maar eeuwig door konden procederen. Die mogelijkheden
waren maar beperkt. Dat het zo lang
heeft geduurd, komt omdat het altijd
maanden duurde voordat de IND weer
reageerde op een brief van de advocaat, of op een uitspraak van de rechter. Het had allemaal veel korter gekund als de IND niet zo overbelast
was."
GELUKZOEKERS
Het gesprek komt op "echte asielzoekers" en "gelukzoekers". Gita zegt daarover dat zij mensen die haar verhaal
niet geloven nooit zal kunnen overtuigen. "Tegen mensen die denken dat ik
een gelukzoeker ben zou ik willen zeggen: denk je nou echt dat ik het al die
jaren heb volgehouden, met alle spanning en stress die daarbij horen, dat ik
alle strohalmen heb aangegrepen, alleen maar om er economisch beter van
te worden? En mijn kinderen dan?
Hun hele jeugd heeft tot nu toe in het
teken gestaan van spanning, stress en
onzekerheid. Geen enkele ouder doet
zijn kinderen zoiets aan als je er geen
goede reden voor hebt. Denk je nou
echt dat ik mijn oudste kind heb achtergelaten in Nepal, alleen maar om
hier het geluk te zoeken?" Met haar
oudste dochter, Aditi Basnet, gaat het
overigens goed. Zij is opgegroeid bij familie en inmiddels volwassen. Momenteel volgt zij zelfs een studie in China.
De laatste jaren is er via email en MSN
weer wat contact met haar moeder,
zusje en broertje in Nederland.
NIEUWE IDENTITEIT
Nu Gita en haar kinderen alsnog in
aanmerking kunnen komen voor een
verblijfsvergunning, kan zij straks
weer onder haar eigen naam door het
leven gaan, als Indira Adhikari. Haar
roepnaam Gita zal zij blijven houden.
"Ook mijn kinderen zullen hun roepnamen houden, maar voortaan wel als
Dallu Basnet en Kanchu Basnet, de
achternaam van hun vader. Ik heb een
brief geschreven naar de ambassade

van Nepal of ik een nieuw paspoort
kan krijgen en mijn kinderen ook. Als
ik die heb, dan heb ik aan alle voorwaarden voldaan en kan ik ècht in
aanmerking komen voor de pardonregeling. Als ik het paspoort niet krijg,
dan kan ik op een andere manier nog
wel aantonen wie ik ben en wie mijn
kinderen zijn. Dus voor mij is het alleen nog een kwestie van tijd."
KERK
Afgelopen zondag werd in de Dorpskerk al een klein feestje gevierd vanwege de pardonregeling voor Gita en
haar kinderen. "Misschien wel wat
vroeg voor een feestje, maar het was
ZWO-zondag en het ging over Nepal.
Ook de collecte was bestemd voor projecten in Nepal. Dus toen dacht ik: dan
kunnen we meteen een klein feestje
vieren. Al jaren ga ik 's zondags naar
de kerk in Vorden en ik ben ook erg gesteund door de kerk." "Corry Peters vertelde namens mij iets over mijn ervaringen met het leven in Nepal. Hoe het
is om daar als vrouw te leven, over de
gezondheidszorg en wat de consequenties zijn van het kastensysteem.
En over de verschillen en overeenkomsten tussen het hindoelsme en het
christendom".
"Na afloop van de dienst hebben we
met koffie, een hapje en een drankje
een klein feestje gevierd, omdat ik in
aanmerking kom voor de pardonregeling."
DANKBAAR
"Ik ben de bevolking van Vorden heel
erg dankbaar", zegt Gita. Zij doelt
daarmee op de steun die zij in de afgelopen jaren heeft ontvangen. Inwoners hebben in 2003 massaal het verzoek ondertekend om haar een verblijfsvergunning te verstrekken. Met
deze handtekeningen op zak bezocht
Gita toen het Ministerie van Justitie in
Den Haag. "De steungroep, school Het
Hoge, de kerk, en al die andere Vordenaren die mij geholpen hebben, ik wil
ze allemaal heel erg bedanken voor
hun steun. Maar ook de mensen van
buiten Vorden en de media wil ik bedanken voor de aandacht die zij aan
mijn zaak geschonken hebben."
"Niemand heeft ooit zoveel voor mij
gedaan als de mensen hier. Niet alleen
met de handtekeningenactie, maar
ook met financiële steun, ansichtkaarten, gesprekken en bezoekjes."
"Ik heb me hier wel eens alleen gevoeld. Dat kwam door mijn privé-omstandigheden. Maar ik heb me hier in
Vorden nooit eenzaam gevoeld. In het
begin had ik wel last van het cultuurverschil, maar later ben ik de mensen
hier beter gaan begrijpen. Ik vond
sommige dingen wel eens vreemd, zo
was ik het niet gewend. Maar dan
dacht ik: jij bent hier en jij moet je
aanpassen. En dat heb ik gedaan."
TOEKOMST
Zodra Gita Adhikari haar verblijfsvergunning heeft ontvangen, wil ze zo
snel mogelijk een inburgeringcursus
volgen. Daarna wil ze het liefst een opleiding gaan volgen in de verzorging.
"Ik zou graag in de bejaardenzorg
gaan werken. Met oudere mensen werken ligt mij wel. Ik vind het dankbaar
werk. En zo kan ik ook iets terug doen
voor de mensen hier."

Badminton Flash
SENIORENTEAM 1
Het eerste team speelde een wedstrijd
in en tegen Steenderen. Er werd sterk
begonnen. Van de vier enkelpartijen
werden er drie gewonnen. Er ging alleen een herenenkelspel verloren. Het
herendubbel ging ook naar Steenderen maar het damesdubbel werd door
de Flash-dames gewonnen. Met de
twee mixedspelen nog te gaan stond
het 4-2 voor Flash. Zowel Marian te Riele en Peter van Dijk als Joyce Teeuwen
en Robert Kater wisten hun mix te
winnen. Al met al een duidelijke overwinning voor Flash.
Steenderen - Flash: 2-6
SENIORENTEAM 2
Het tweede team van Flash speelde afgelopen donderdagavond thuis tegen
Didam. Didam kwam met 3 heren en
2 dames. De heren Chjehrando Gasper
en Niels Lijftogt wisten hun enkelpartij te winnen. De dames Geeske Menkveld en Bernadeth Heijenk kwamen
net te kort. Hierdoor was de tussenstand 2-2. Met het herendubbelspel
ging één van de heren van Didam
door de enkel. Hierdoor kon hij niet
verder spelen. De wedstrijd kon wel
doorgaan, omdat Didam met 3 heren
was. Chjehrando en Niels wisten deze
herendubbel te winnen.
De zusjes Lianne en Bernadeth Heijenk kwamen net in drie sets te kort. Of
er een winnaar aan te wijzen was,
moesten de mixen uitmaken. Beide
mixen waren heel erg spannend, in
beide driesetters werd tot het laatste
moment gevochten. Lianne en
Chjehrando wonnen hun mix. Geeske
en Niels wonnen ook. Hierdoor is, na
de twee gelijke spelen, de eerste overwinning van het seizoen behaald.
Flash - Didam: 5-3
RECREANTENTEAM
Het recreantenteam kwam maandag
uit tegen Babo uit Borculo. Babo bleek
erg sterk in de enkelspelen. Alleen Annie Eggink wist haar partij te winnen.
Frans van Gils en Theo Huntink verloren daarna ook het herendubbel. Apsie van Dijk en Annie Eggink wisten
het damesdubbel echter te winnen.
Flash moest beide mixedspelen winnen om er een gelijk spel uit te slepen.
Zichtbaar was dat Frans en Annie en
Theo en Apsie goed op elkaar zijn ingespeeld. Beide mixen werden door
Flash gewonnen. Babo - Flash: 4-4
JEUGDTEAM 1
Flash J1 moest zaterdag de koppositie
verdedigen tegen Wehl J2. De eerste
herenenkel werd gemakkelijk gewon-

nen door Erik van Hoffen (21-10 en 215). In de tweede herenenkel had Carlos
Waenink wat meer tegenstand: hij
won de eerste set nipt: 21-18 en de
tweede makkelijk 21-8. Ilse van Dijk
moest er flink tegenaan in de dames
enkel. Ze verloor de eerste set na verlening met 24-26. De tweede set was ook
heel spannend, maar die won ze met
21-18. De derde set ging daarna gemakkelijk naar haar met 21-8. Vera
Velhorst had meer moeite, De Benjamin van het eerste team, die in een hogere leeftijdscategorie speelt, verloor
met 5-21 en 8-21. De heren dubbel
werd gemakkelijk gewonnen: 21-5, 2110. De dames dubbel was heel spannend, met 21-18, 16-21 en 21 -18 haalden Ilse en Vera de punten binnen. De
gemengd dubbel was voor Erik en Ilse
een makkie: 21-6 en 21 -11. Carlos en
Vera haalden alles uit kast in de eerste
set 25-23, en wonnen daarna toch nog
makkelijk de tweede set met 21-11.
Door deze overwinning staat Flash stevig op de eerste plaats.
Flash 1- Wehl 2: 7-1

JEUGDTEAM 2
Waar J1 het met inmiddels redelijk geroutineerde spelers kan doen, spelen
in J2 vrijwel alleen debutanten. Jammer genoeg kon de eerste heer niet
meedoen, maar Femke Nab vormde
een goede vervanger. Na een aarzelende start, 17-21, won ze vervolgens in
drie sets; 21-15 en 21- 13. Sander van
Gils had het makkelijk. Hij won met
21-1 en 21-6. De dames van de tegenstander Wehl 3 waren echter van uitstekend niveau, waardoor de dames
enkel van Tamara de Vries en Lilian
Nijhuis helaas naar de tegenstander
ging. De dubbels waren daarna erg
spannend. Femke Nab en Sander van
Gils wonnen hun partij: 21-9, 21-7. Tamara de Vries en Caitlin Toker verloren 7-21 en 13-21. Vervolgens verloren
Caitlin en Femke hun dubbel in drie
sets: 13-21, 21-19,18-21. Sander en Tamara wonnen met 21-11 en 21-10.
De wedstrijd eindigde dus in een gelijkspel. Flash 2 - Wehl 3: 4-4

JEUGDTEAM 3
J3 had een uitwedstrijd tegen Varsseveld J4. Met Wesley Boode, debutant
Dennis Cai, Eline Bargeman en Lieke
ten Have werd een erg spannende
wedstrijd met vele driesetters. Uiteindelijke trok J3 net aan het kortste eind.
De wedstrijd eindigde in 5 voor Varsseveld en 3 voor Flash. Ook dit jeugdteam speelt voor het eerst competitie
en het speelt lekker mee.
Varsseveld - Flash: 5-3

Zeer geslaagd optreden Verdwaald

Helaas was de uitslag zaterdag van de voetbalwedstrijd Roemenie Nederland een teleurstelling maar muzikaal werd het verlies bij café Uenk aan
de Nieuwstad helemaal goedgemaakt.
Verdwaald, steeds meer bekend als dé
cover band met een gevarieerd Rock
programma, pakte flink uit met een
stevig stukje Rock en Roll. Het publiek
was in groten getale afgereisd naar café Uenk om het geheel te aanschouwen. Neil Young, Status Quo, Rolling
Stones etc. werden vol overgave ten gehore gebracht. Met volle teug kon men
genieten van muziek die de jaren 60,
70 en 80 sierden. Hoewel Verdwaald
zich heeft toegelegd op Engelstalige

Rock werd op veler verzoek de Vordense Andre Hazes (Tonnie Kastermans)
benaderd om een bijdrage te leveren
aan deze avond. Dat het gastoptreden
werd gewaardeerd bleek al snel aan de
reacties. Het voltallige publiek ging
helemaal uit het dak toen Andre Hazes ten tonele verscheen. Uit volle
borst werd het repertoire meegezongen. Bij de peilingen in het publiek
bleek al snel dat nu al weer uitgezien
wordt naar een vervolg.

Nieuwe Herberg tassen en jassen
voor Vorden 2
Turbulentie
Hoeveel onzekerheid en turbulentie kan een gemiddelde particuliere belegger verdragen? Zelfs zij die
al langere tijd actief zijn op beleggingsgebied worden in twijfel gebracht door de enorme uitslagen
die tegenwoordig met regelmaat
op de koersenborden verschijnen.
De laatste maanden, met voortdurend
wisselend nieuws over de crisis op de
Amerikaanse huizenmarkt en de mogelijk verstrekkende gevolgen daarvan
voor de economie, hebben de grafieken van indices veranderd in achtbanen: de ene dag met procenten omhoog, de andere dag weer net zo hard
naar beneden.

De Herberg in Vorden heeft het 2e elftal van vv Vorden voorzien van gloednieuwe jassen en tassen, tevens is er een vernieuwd reclamebord van de
herberg geplaatst langs het hoofdveld van vv Vorden. Hierop een duidelijke vermelding naar de website van "de Herberg" www.deherbergvorden.nl

het vernieuwde gedeelte van de Herberg. Vanzelfsprekend wenst de vereniging de Herberg heel veel succes met
haar vernieuwde cafe.

De Herberg is al sinds jaar en dag de
sponsor van het tweede elftal van VV
Vorden. Het bestuur en tweede van vv

De jongens van het tweede hopen er
tevens vaak te kunnen proosten op een
overwinning.

Vorden danken Hannie en Volkert
voor deze geweldige geste en zullen
nog een gezamenlijke foto maken in

Lustrum Catrien's Kapperij

Passage
Op 23 oktober om 19.45 uur hebben
wij weer onze avond in de bovenzaal
van het Dorpscentrum. Wij hebben
uitgenodigd Rosemarijn Daaleman.
Zij komt vertellen over de muskusrat.
Van deze deskundige horen wij alles
en kunnen wij alles vragen over "de
muskusrat". Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze avond.

In deze onoverzichtelijke periode is er
veel geld verloren, zijn reputaties beschadigd (van Amerikaanse effectenbanken, een Britse hypotheekverstrekker, hedgefondsen en kredietbeoordelaars) en zagen centrale banken zich
gedwongen om tientallen miljarden
dollars en euro's in het financiële systeem te pompen om de geldschaarste
tegen te gaan en de gemoederen van
beleggers in toom te houden.
Een deel van wat er gebeurt, voltrekt
zich buiten onze waarneming om,
mede door de ingewikkelde structuur
van veel financiële producten.
Kortom - niet bepaald omstandigheden waar u als belegger aan blootgesteld wilt worden. Want u heeft het al
druk genoeg met uw dagelijks leven
om ook nog eens voortdurend na te
moeten denken of ongerust te zijn
over de stand van uw vermogen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470.
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.

Toch is het voor uw rendement van belang dat u uw beleggingen regelmatig
tegen het licht houdt en ingrijpt als de
omstandigheden daartoe aanleiding
geven.

Want met een actief portefeuillebeleid is het mogelijk een betere spreiding over de verschillende beleggingscategorieën tot stand te brengen. En
met een betere spreiding wordt het
risico verminderd en neemt de kans
op een beter rendement toe.

Ons advies is dan ook regelmatig uw
portefeuille tegen het licht te houden
en daarbij nadrukkelijk de meest recente inzichten op beleggingsgebied
te betrekken.

Er verschijnen immers steeds meer
beleggingsmogelijkheden die het rendement van uw portefeuille kunnen
verbeteren. Onze beleggingsadviseurs
helpen u dan ook graag bij het up-todate houden van uw portefeuille.

Bron:
IRIS (Institute for Research and Investment
Services), een gezamenlijke onderneming
van de Rabobank en de Robeco Groep.

Merel Grube wint Masters 2007
Omdat Merel veel punten had verzameld door het toernooi in Ruurlo te
winnen werd ook zij hiervoor uitgenodigd en wilde graag meedoen.
Haar eerste partij op zaterdag 6 oktober was tegen Benthe Horstik. Merel
won overtuigend met 6-2 en 6-1. Daarna moest ze haar tweede partij spelen
tegen Julia Damen.
De eerste set verloor ze met 6-1. Ze had
last van een blaar op haar duim. Na
het intapen van de duim wist ze de
tweede set te winnen met 6-4. Dus
volgde er een spannende derde set die
Merel uiteindelijk ook met 6-4 wist te
winnen.
Dit betekende dat ze de finale op zondag mocht spelen tegen Shanna Hendrixs. Merel won deze wedstrijd met 61 en 6-3. Hoewel de setstanden anders
doen lijken was het een heel spannende wedstrijd met lange ralley's. Daarmee had de jonge Merel dus de Masters-titel 2007 op haar naam gebracht.
Merel speelt nu voor het derde jaar bij
de KNLTB.
Op 1 november bestaat Catrien’s Kapperij in Vorden vijf jaar. In 2002 heeft
Catrien de sprong gewaagd om zelfstandig een kapsalon te beginnen.
In de afgelopen jaren heeft zij niet alleen een klantenkring opgebouwd in
Vorden, maar komen ook klanten uit Zutphen, Warnsveld, Eefde, Lochem
en de Kranenburg naar haar toe.
De kapsalon is gevestigd inde sportschool Strada Sports.
Vooral op de dinsdag en woensdagavond wanneer de kapsalon ook is geopend is, komen veel sporters de kapperij binnen stappen.
Een hoogtepunt uit de afgelopen 5 jaren is volgens Catrien de verkoop van
Kika beren voor de Stichting Kinderen
Kankervrij.

In 2006 heeft zij voor dit doel de Alp
d’Huez gefietst. Samen met klanten,
leden van de sportschool sponsors en
tal van anderen die via, via de beren
zagen, werd bijna 5000 euro opgehaald. Momenteel wordt de kapperij
vernieuwd. Ter gelegenheid van het
eerste lustrum krijgen de klanten in
november een leuke attentie. Als jubileumaanbieding kunnen alle producten van Davines met 25 procent korting worden aangeschaft.

Het eerste jaar was Instroom in Zutphen. Het tweede jaar was eerstejaars
BasisNiveau A in Apeldoorn en nu
tweedejaars BasisNiveau A in Doetinchem. Dit houdt in dat Merel op dinsdag en vrijdag 2,5 uur traint, waarvan
1,5 uur tennisles en 1 uur conditietraining.
Al met al een hele opgave voor de nog
zo jonge Merel, maar ze heeft er gelukkig veel plezier in en traint nu met
nog 1 meisje en 6 jongens uit de regio
op hetzelfde niveau.
Als de voortekenen niet bedriegen zullen we binnen het tenniswereldje haar
naam nog vaak tegenkomen.

Jeugdlid Merel Grube (9) van de vordense tennisclub VTP heeft met succes deelgenomen aan
de Masters 2007. Dit toernooi wordt ieder jaar door een andere tennisvereniging uit de
Achterhoek georganiseerd. Dit jaar was de Wehlse TV aan de beurt. Aan dit toernooi
mogen de 8 beste spelers uit de regio meedoen.

School Hoge met goed Programma POP-ROCK AVOND bekend
gevoel terug uit
Hongarije

‘Het was voor ons een bijzondere trip. We hebben thans voor het eerst geconstateerd dat ze op de school in Szeghalom (Hongarije) wat van ons onderwijssysteem hebben overgenomen. Tijdens de eerder gehouden uitwisselingen hebben de Hongaarse leerkrachten gezien dat wij, bijvoorbeeld
hier op onze school Het Hoge, adaptief onderwijs geven, dat wil zeggen
mede aandacht geven aan individuele kinderen. Dat zij thans in Szeghalom ook meer leerling-gericht gaan werken, vind ik het grote winstpunt
van dit soort uitwisselingen’, zo zegt Harry Hendertink, directeur van
school het Hoge. Hij is het afgelopen weekend samen met de leerkrachten
Joanne Lam, Christine Menkveld en Stef Woestenenk en de leerlingen
Britt Radema en Irene Menkveld per trein teruggekeerd van een zesdaagse trip naar Szeghalom.

Zaterdag 27 oktober zal er voor de tweede keer bij "De Herberg" in Vorden
een Pop-Rock avond gehouden worden. Deze avond zullen er drie bandjes
in de zaal optreden, met in elke band minimaal 1 Vordense muzikant !
De band die deze avond zal aftrappen
is 66AMAZON.

De Nederlandse delegatie met de twee kinderen uit het Hongaarse gastgezin.
Beide scholen doen samen met een
school uit Oslo, Rome, Evesham ( Engeland) en Steinheid (Duitsland) mee
aan een uitwisselingsproject. Niet alleen om elkaar’s cultuur te leren kennen maar bovenal om te zien hoe op
de verschillende scholen onderwijs
wordt gegeven. De uitwisselingen vinden al enkele jaren plaats en hebben
een zeer leerzaan karakter. Bij het ingaan van de uitwisselingen in dit lopende schooljaar is eveneens een thema verbonden. Thans ligt het accent
op ‘Kunst in samenwerking met muziek’ en in het bijzonder met de nadruk op ‘muziek’.

Harry Hendertink: ‘De school die wij
in Szeghalom hebben bezocht en
waar onze scholieren ook een aantal
lessen (met vertaling in het Engels)

hebben gevolgd, telt 840 leerlingen in
de leeftijd van 6 tot 18 jaar. In tegenstelling tot de scholen in Nederland,
wordt op de Hongaarse school ook een
stukje voortgezet onderwijs gegeven.
De klassen bevatten net als bij ons, gemiddeld 25 kinderen. De plaats Szeghalom telt ongeveer 10.000 inwoners.
Tijdens de ontvangst door de burgemeester bleek ook duidelijk zijn interesse voor het schoolonderwijs in die
andere landen’, aldus directeur Hendertink. Tijdens de trip heeft het buitenlandse gezelschap onder meer de
‘reizende’ ‘The Real da Vinci’ tentoonstelling bezocht, terwijl er ook een
dagje ‘sightseeing’ Boedapest op het
programma stond. In maart 2008
vindt in het Duitse Steinheid de volgende uitwisseling van de zes scholen
plaats.

66AMAZON
66Amazon is een band die bestaat
sinds 1994 en in de 90er jaren veel
heeft opgetreden. Na enkele personeelswisselingen en een paar jaar kalmer aan te hebben gedaan is anno
2007 de huidige bezetting klaar om
met een vernieuwd repertoire de diverse podia te betreden. Het repertoire
bestaat uit Rock, Rock & Roll en stevige blues. Ook sommige overbekende
klassiekers worden niet overgeslagen.
De bandleden wonen allemaal in de
Achterhoek maar komen oorspronkelijk uit alle windrichtingen zoals de
leadzanger Maurice Klootwijk uit
Vorden, de rest uit Hengelo Gld, Oude
Tonge, Schagen en Groningen en hebben al meerdere jaren podiumervaring.
De tweede band van de avond is SUGARDADDIES.
SUGARDADDIES
De SUGARDADDIES is een gelegenheidsband die bestaat uit vier ervaren
heren muzikanten van diverse pluimage uit de omgeving Doesburg en
een zangeres van Vordense grond. In
diverse samenstellingen maken zij al
ruim tien jaar samen muziek. Na en-

kele jaren ook apart van elkaar in
bands te hebben gezeten keren deze
"suikeroompjes" met zangeres weer
even terug op het oude nest. Het
draait in deze band ten eerste om de
muziek: Rock covers van enige jaren
geleden (b.v. Mothers Finest) tot recenter werk (b.v. Meredith Brooks) Ten
tweede draait het om de volgende
vraag: Kan de brave juf Paula Biekart
uit Vorden deze vier SUGARDADDIES
wel in het gareel houden ? Oordeel
zelf !
De laatste band van deze Pop-Rock
avond is Van Peelen
VAN PEELEN
Deze viermansformatie voortgekomen uit de bands `Rhavage` en `Tune` vertonen op enkele punten gelijkenissen met hun beroemde branchegenoot Van Halen. De wereldberoemde gitarist Edward van Halen waarnaar deze band is vernoemd heet in
dit geval Eduard van Peelen. Bij Van
Peelen is zijn beroemdheid echter
vooralsnog sterk regionaal gebleven,
ondanks soortgelijke talenten met de
fles. Op het podium zal hij net als Edward vooral zijn gitaar voor hem laten
spreken.
De drummer Alex wordt bij Van Peelen ingevuld door René Nijhuis, oftewel'the Beast from the East'. Zoals de

RECLAMEFOLDERS
FLYERS
SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag

beroemde variant Alex met zijn dubbele base de motor weet te starten,
weet René hem vooral stevig te raken.
Zijn inmiddels befaamde motto luidt:
"Let's kick some ass".
Op de basgitaar heeft Van Peelen zijn
eigen Michael Anthony, genaamd
Marco Leeflang. In dit geval is echter
de prominent aanwezige Jack Daniels
vervangen door de Coke (van de Coca
Cola). Tussen `the Booze and the
Boost` weet hij menig `Oehtjes en
Aahtjes` uit volle borst mee te zingen.
Als frontman heeft Van Peelen zijn eigen David Lee Roy gevonden in de persoon van de Vordense Roy Nijhuis. Op
het podium, maar vooral bij volle
maan, verandert hij in een alles verslindend podiumbeest. Ook met de gitaar in de hand knalt hij het vooral stevige stemgeluid in het land.
Hiermee is alle gelijkenis met Van Halen echter ook ten einde. De muzikale
keuze is zeer divers en bestaat uit
rockcovers van Queen, The Red Hot
Chilli Peppers, Golden Earring, U2, Kane, James Brown, Coldplay, The Police,
Nickelback en vele anderen.
Van Peelen is een Rock cover band met
passie en enthousiasme. Zij maken
muziek voor hun plezier, het bier,
maar vooral ook voor Uw plezier.

Deze avond zal de zaal om 20.30 uur
de deuren openen en de eerste band
trapt om 21.00 uur af. De entree bedraagt € 3.00. Tot ziens tot zaterdag 27
oktober bij cafe restaurant "De Herberg" te Vorden

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

Irenen Menkveld en Britt Radema in de klas van de Hongaarse school.

WEEKBLAD

Algemene Muzikale
Vorming bij de

www.contact.nl

in Vorden.

Zin in muziek? Geef je op voor de cursus AMV
• dinsdag 6 november 2007
• van 16.15-17.00 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
• aantal lessen: 12
• prijs: € 85,info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Nu ook op internet!

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

KENNISGEVING
ber
14, 21 en 28 okto
G
KOOPZONDA

uur
van 12.00 tot 17.00
terrasoverkapBij aankoop van een
terrasverwarming.
ping een GRATIS december 2007
31
t/m
dig
Actie gel

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

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

GELDERLAND

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk
reageren op de voorgenomen wijziging van het
saneringsplan bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem (tel. (026) 359 99 99).
Arnhem, 12 oktober 2007
zaaknr. 2007-016465

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

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging op de locatie Enkweg 11 in
Vorden, gemeente Bronckhorst

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN!
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
20 oktober
www.hoveniersbedrijfevers.nl

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
27 september 2007 door Stichting Bodemsanering
NS een melding "Wijziging Saneringsplan" ingediend.
De wijziging heeft betrekking op het verwijderen
van de restverontreiniging. Gedeputeerde Staten
dienen binnen twee weken aan te geven of de
wijziging binnen het huidige saneringsplan mag
worden uitgevoerd.

prov i ncie

Zin om aan de slag te gaan met uw
eigen stukje grond?
Wilt u een nieuwe tuin of de oude
grondig renoveren?
Kost het onderhoud u teveel tijd?

Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK

Bodemverontreiniging op de locatie Enkweg 1
in Vorden, gemeente Bronckhorst

vhg

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
3 oktober 2007 door Gemeente Bronckhorst een
melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor
de categorie Immobiel ingediend. Het voornemen
bestaat om de bodem van de locatie Enkweg 11
in Vorden, gemeente Bronckhorst te saneren.
De saneerder mag vijf weken na de melding starten
tenzij Gedeputeerde Staten laten weten dat de
melding niet voldoet aan de eisen van het BUS.

Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2007
mondeling of schriftelijk reageren op de voorgenomen
sanering bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen deze melding is
uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.
Arnhem, 15 oktober 2007
zaaknummer 2007-016773

0575-441048

Disco met

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n

D.J.
Wolsink

prov i ncie

GELDERLAND

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

NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)

Kom snel naar

Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2

7231 NB Warnsveld

Telefoon (0575) 52 64 76

Bij aankoop van € 79,00 uit
de wintercollectiekleding

Al 25 jaar hèt adres voor:
STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

•
•
•
•

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

moet zijn!
d
e
o
g
t
e
h
s
Al
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Limpar

N O R D I C WA L K I N G
S T O K K E N G R AT I S *
Dus kom snel naar
Goossens Atomica

hengelo gld

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo Gld.

0575 - 55 11 02

* geldt niet voor de aanbiedingen

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

• Schilderen
• Behangen
• Glaszetten

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.

0900-0767

Roosterschuif SP 92

De Limpar roosterschuif is een handbediende
electrische machine. Hij is speciaal geschikt voor
het reinigen van stalroosters. Met deze machine
zorgt u voor: comfort en gezondheid van uw koeien.
De kans op ziektes (voornamelijk aan de klauwen)
verkleint u door regelmatig met de Limpar roosterschuif de stalroosters te reinigen. Met een schone
stal laat u uw koeien er verzorgt en gezond uit zien.
De loopgangen zijn schoon en toegankelijk. U hoeft
niet meer met zwaar handarbeid de roosters te reinigen, daar de Limpar roosterschuif over een rij
aandrijving beschikt. Bij regelmatig gebruik, enkele
minuten per dag, houd u een schone stal!

schildersbedrijf

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:
Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.
Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:
WWW.STREEKMAKELAARS.NL
Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan
Lamstraat 17
Wim Kornegoor
Holtslagweg 4
Hans Boschloo
Covikseweg 1a
Henk Nijenhuis
Vosstraat 23

Toldijk
Baak
Steenderen
Hall/Eerbeek

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

NIEUW
Praktijk voor
Chinese Geneeskunde

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

• compacte en wendbare bouw.
• krachtige 24 V aandrijving.
• 1- rijsnelheid.
• schuif tijd ± 1,5 uur.
• laadtijd bij lege accu ± 6 uur.
• totale gewicht machine 90 kg.
• dubbele V-schuif 90 cm.
• complete vrijloop van de wielen.
• duwboom in 3 hoogtes verstelbaar.
• machine vuurverzinkt / RVS.
• grote luchtbanden met tractorprofiel.
• inclusief accu’s en acculader.
• € 1.425,= (excl. BTW) € 1.695,= (incl. BTW)











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









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

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

Letterlijk betekent Shiatsu ‘Vingerdruk’.
Het is een combinatie van acupressuur
en manuele technieken.
Shiatsu werkt bij klachten zoals b.v.: gewrichtspijnen,
R.S.I. klachten, oedeem, hoofdpijn, menstruatieproblemen, spijsvertering, enz.
De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars. Voor behandeling op afspraak:

Jet Scholtz
Shiatsutherapeut
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel. 0575 - 55 65 00

ZHONG

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Erwin Plekkenpol verliest nipt van Mark Wassink

Prachtige weersomstandigheden
tijdens Oost Gelderland Rit

'Gerrit Arfman Trophee'
Vorig jaar, direct na afloop van de
Enduro 2006, overleed Gerrit Arfman. Jarenlang was hij de ‘enduroman’ van de VAMC De Graafschaprijders.
Hij begeleidde het Vordense team en
ook individuele rijders tijdens enduro-wedstrijden zowel in het binnenals buitenland.
Ook tijdens de befaamde Zesdaagse
(de wereldkampioenschappen voor
landenteams) was hij als medewerker van het begeleidingsteam betrokken. Zaterdagmiddag na afloop van

de Oost Gelderland Rit die door de
Vordense motorclub De Graafschaprijders werd georganiseerd, maakte
voorzitter Gerben Vruggink bekend
dat het bestuur ter nagedachtenis de
‘Gerrit Arfman Trophee’ heeft laten
maken. Deze zal jaarlijks na afloop
van deze Oost Gelderland Rit worden
uitgereikt aan de VAMC rijder die deze dag de beste prestatie heeft geleverd. Zaterdag overhandigde Gerben
Vruggink de trophee aan Mark Wassink. Niet alleen de hoogst geklasseerde VAMC rijder, maar bovendien
de winnaar bij de Inters Klasse C.

Avond-orgelconcert door
Poolse organist in Dorpskerk
Voortbordurend op het succes van
de toeristenconcerten op de donderdagmiddagen afgelopen zomer,
organiseert de Muziekcommisie
Dorpskerk Vorden nu een avond-orgelconcert op het Lohmanorgel in
de Dorpskerk te Vorden op donderdagavond 25 oktober aanstaande.
Het concert wordt verzorgd door de
Poolse organist Andrzej Szadejko
uit Gdansk. Hij maakt een korte
concert-toernee door Nederland en
doet dus ook Vorden aan.

Tweede plek voor Erwin Plekkenpol.
Mark Wassink uit Lochem is er zaterdag tijdens de in Vorden gehouden
Oost Gelderland Rit in geslaagd om zijn leidende positie bij de Inters Klasse C te verstevigen. Hij was tijdens de crossproeven (12 stuks) acht seconden sneller dan zijn rivaal Erwin Plekkenpol. De Vordenaar na afloop: ‘Ik
had er natuurlijk mijn zinnen op gezet om hier thuis te winnen. Ik heb
naar mijn gevoel een goede wedstrijd gereden. Ik wil het niet als excuus
aanvoeren, maar ik had wel een beetje pech dat ik zaterdagmorgen als
eerste moest starten. In het overigens perfecte parcours was het maisland
nog vlak, dus geen enkel spoor en bij enduro wedstrijden rijden de coureurs toch veelal in het spoor van anderen.
Mark Wassink startte vijf minuten na
mij en toen hadden al enkele coureurs
op het parcours en met name op de
crossterreinen sporen getrokken.Daardoor verloor ik tijdens de eerste drie
proeven eigenlijk de wedstrijd’, zo
analyseerde Erwin Plekkenpol. In de
eerste proef was Mark Wassink 5,5
seconden sneller, in de tweede zelfs 9
seconden en in de derde proef één
seconde. In de proeven daarna deden
de coureurs weinig voor elkaar onder,
hoewel Erwin in de zevende ronde 7
seconden terugpakte. Dat de kemphanen aan elkaar gewaagd waren bleek
in de elfde proef. Beiden reden precies
dezelfde tijd 4 minuten 12.31.
‘Maar nogmaals, geen enkel excuus,
Mark heeft tot dusver alle wedstrijden
gewonnen en vandaag ook en dat zegt
voldoende over zijn vorm en zijn klasse. Hij wordt ongetwijfeld de nieuwe
Nederlandse kampioen, maar toch wil
ik hem dit seizoen nog een keer verslaan’, zo sprak Erwin lachend. In de
tussenstand heeft Mark Wassink 150
punten (alle wedstrijden gewonnen)
Erwin Plekkenpol staat zesde met 81
punten, maar moest vanwege buitenlandse verplichtingen een paar wedstrijden laten schieten. Bij de nationalen (klasse E) verraste Mirjam Pol
‘vriend en vijand’ door beslag te leggen op de derde plaats. Dit ondanks
een lekke band die zij al vrij vroeg in
de wedstrijd opliep. Ook VAMC voorzitter Gerben Vruggink deed van zich

Ratti
UITSLAGEN ZATERDAG 13 OKT.
Ratti A1CD - Hoeve V. A1D: 1-1
Ratti C1C - Oeken C2: 3-3
Ratti F1C - Hoven De F3: 5-1
FC Zutphen 10 - Ratti 4 (zat): 2-1
Angerlo Vooruit B2D - Ratti B1C: 9-1
Be Quick Z. E4 - Ratti E1C: 3-5
ZONDAG 14 OKTOBER
Ratti 2 - Lochem SP 7 (zon): 2-1
Ratti 3 - Pax 8 (zon): 1-2
Hoeve Vooruit 1 - Ratti 1 (zon): 2-0
SHE DA1 - Ratti DA1 (zon): 2-1
PROGRAMMA ZATERDAG 20 OKT.
10:00 Ratti D1CD - Zeddam D3M
14:30 AZSV 8 (zat) - Ratti 4 (zat)
14:30 Rheden A1 - Ratti A1CD
12:30 DZC '68 B6 - Ratti B1C

spreken. Hij behaalde in dezelfde klasse een 8e plaats, op de voet gevolgd
door zijn clubgenoot Niels Beck die
negende werd. Good-old Marcel Bulten deed het nog beter. Hij eindigde bij
de 40-plussers op een eervolle 6e stek.
Op de wedstrijddag waren er inclusief
KNMV officials, EHBO e.d. en vrijwilligers van De Graafschaprijders ongeveer 125 man in touw. Een aantal van
hen kon direct na de rit en zondag
daaropvolgend opnieuw volop aan de
bak, want toen moest het gehele parcours weer in de originele staat worden teruggebracht.. De leden van de
EHBO konden zaterdag volop genieten
van en de wedstrijd en het fraaie nazomerweer, want er deed zich gelukkig
geen enkel ongeval voor. Een teken dat
de organisatie weer een veilig parcours had uitgestippeld. De Oost Gelderlandrit Rit begon zaterdagmorgen
om precies 9.00 uur nabij het pannenkoekenrestaurant ‘Papa Beer’ en het
clubhuis van de Graafschaprijders aan
de Eikenlaan in het buurtschap Kranenburg. De coureurs in de klasse inters reden op de gevarieerde route
door akkers, bossen, bos- en zandpa-

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.
Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Kaartclub ’s maandagmiddags in de
Wehme en bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoonstelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

den, in totaal vier ronden van 63 kilometer, de nationalen reden drie ronden. In het parcours waren drie klassementsproeven met tijdopname opgenomen te weten de eerste crossproef
aan de Schuttestraat in het buurtschap Linde (2000 meter), de tweede
op het Delden- circuit (3700 meter). De
derde crossproef (3000 meter) werd
aan de Mosselseweg gehouden. De organisatie heeft de afgelopen weken
veel medewerking van de plaatselijke
overheid, grondeigenaren, sponsoren,
grondverzetbedrijven en de bewoners
van de Kranenburg ontvangen.
UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
Inters A Klasse: 1 Erald Lammertink, 2
Berend Haayer, 3 Mike Kock.
Idem B-klasse: 1 Hans Vogels, 2 Amel
Advokaat, 3 Alex van den Broek.
Idem C-klasse: 1 Mark Wassink, 2 Erwin Plekkenpol, 3 Marco Elting.
Nationalen Klasse D: 1 Jan Winters, 2
Robert Elting, 3 Sjoerd Michelbrink.
Idem Klasse E: 1 Menno v.d. Zee, 2 Jeroen Klein Kromhof, 3 Dave Eisinga.
Idem Klasse E: 1 Thomas van Beek, 2
Mark Hoentjen, 3 Mirjam Pol.
Idem Klasse F: 1 Rob Verstegen, 2 Erwin Striekwold, 3 Erwin Woltering.
Klasse G 40 plus: 1 Jan Lemmens, 2
Gert Berghorst, 3 Cees Siemons.
Klasse H (daglicenties): 1 Peter Lenselink, 2 Michel Reins, 3 Michel v.d.
Brink.
Clubteams: 1 MAC Veenendaal, 2
VAMC De Graafschaprijders, 3 MCA.
Merkenteams: 1 Yamaha, 2 HM Honda
1 ; 3 KTM WPM ENE 1.

OKTOBER
17 EHBO herhalingslessen
17 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
17 Handwerkmiddag en Kraamverkoop Welfare Rode kruis in de
Wehme
18 Bejaardenkring Vorden
18 Klootschietgroep de Vordense pan
22 EHBO nieuwe cursus
24 EHBO herhakingslessen
24 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
25 PCOB Vorden Stampertje Klankbeeld IVN Varsseveld
25 Avond-orgelconcert Dorpskerk Vorden
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO Voorlichtingsmiddag:
Onderwerp: ‘Slim wonen en leven’
in het Stampertje.
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
in De Wehme. Info. 55 20 03.
29 EHBO nieuwe cursus
31 Bazar Welfare Rode kruis, de Wehme
31 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

Hij brengt een klassiek programma
met composities van Frescobaldi, Buxtehude, Müthel, Mohrheim en
J.S.Bach. Andrzej Szadejko (1974) studeerde aan de conservatoria van Warshaw en Bazel en sloot zijn studies
cum-laude af.
Verder nam hij zanglessen en volgde
een studie compositie. Hij nam deel
aan vele masterclasses, won prijzen op
diverse internationale festivals, o.a.

Warshaw, Gdansk, Odense en Brugge
en gaf concerten in veel Europese landen. Avond-orgelconcert Dorpskerk
Vorden Donderdag 25 oktober 2007
aanvang 20.15 uur Toegang t/m 16 jaar
gratis

Witte thee bij de Peppel
Theetuin de Peppel heeft weer
een gezellig druk seizoen achter
de rug. Ondanks het matige zomerweer kwamen velen genieten
van een high tea of boer'nmiddagmaal.
De witte thee uit China, de zgn.
Bloomingteas van Jasili, zijn enthousiast ontvangen door de gasten.
Men ervaart de nieuwe theebeleving als ' bijzonder kunstig".Op het
moment dat de thee in contact
komt met heet water, ontvouwt de
theebol en komt deze letterlijk tot
bloei.
Vanuit "Uutblaoz'n in de Achterhoek" kwam de Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek tot leven.
Deze stichting is een samenwerkingsverband van meer dan 50 grote en kleine bedrijven uit de Achterhoek.
Dankzij deze samenwerking heeft
Theetuin de Peppel met 5 Bed &
Breakfast adressen een nieuw arrangement ontwikkeld, het zogeheten
Fietsrondje Achterhoek. Het is een
compleet verzorgd fietsarrangement met de mogelijkheid in 4 of 5
dagen 200 tot 250 kilometer door de
Achterhoek te fietsen. Men start bij
de Bult in Toldijk en via de Wandhorst in Gaanderen, de Roerdinkhof

in Winterswijk, de Bijvanck in Beltrum, de Wiggelroede of de Peppel
in Barchem komt men weer terug
bij het startpunt. Op alle adressen
kan, zonder extra kosten, een lunchpakket worden samengesteld. Bij te
boeken zijn bagagevervoer en fietshuur. Sommige adressen bieden
ook diner aan.
De Schoneveldroute beleeft haar
2de druk. Deze fietsroute rondom
de Lochemse berg kreeg dit jaar landelijke bekendheid via de Libelle. De
zondagskrant van de Tubantia
maakte een aansprekende reportage over deze "schone route" met
boer'npicknick.
Als nieuwe partner mogen we Wijnhoeve Kunneman in Geesteren verwelkomen. De route is verder verkrijgbaar bij Boerderij Schoneveld
en fietsverhuur Fokkink in Ruurlo,
De Waltakke en Bruna in Lochem,
Koeleman in Barchem en de plaatselijke VVV's.
Wilt u meer informatie over de
theetuin en haar mogelijkheden?
Kijk op www.theetuindepeppel.nl of
neem contact op met Annet Zeper,
Schoneveldsdijk 21 in Barchem, tel.
(0573) 44 12 38. De theetuin is nog
geopend t/m zondag 28 oktober

B r i d g e c l u b Vo r d e n
Uitslagen maandag 8 oktober.
GROEP A:
1 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 60,42%
2 Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 56,17%
3 Dhr. Wijers/Dhr. Thalen 55,08%

Uitslagen woensdag 10 oktober
GROEP A:
1.Mw. Rossel/Dhr. Wijers 60,26%
2.Mw. Hoftijzer/Mw. Vrugging 58,33%
3.Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 51,33%

GROEP B:
1 Mw. Pronk/Dhr. den Breems 65,83%
2 Mw. Jansen/Mw. Reindsen 61,25%
3 Mw. Oldenhave/Stehmann 57,50%

GROEP B:
1.Mw. Eyerkamp/Dhr. Kip 60,10%
2.Mw. ter Scheggert/Dhr. Swart 54,69%
3.Mw. Vreeman/Dhr. Vreeman 53,23%

Weekend van vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober

Maalmarathon van 32 uur non-stop
in de Warkense Molen

Ruud Duurhoud en Aloys Melenhorst
In het kader van het ‘jaar van de molen’ hebben de beheerders van de
molens in Nederland de handen ineen geslagen met als doel de molens
onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Zo ook de Stichting
‘De Warkense Molen’. Daar hebben de molenaars Aloys Melenhorst en
Ruud Duurhoud besloten om de molen 32 uur non- stop te laten draaien.
De ‘maalmarathon’ gaat vrijdag 19 oktober om 16.00 uur van start en wordt
zaterdag 20 oktober om 24.00 uur beëindigd. Bij die gelegenheid is de molen
feestelijk verlicht. Overigens vindt deze maalmarathon plaats met behulp
van molenaars van de Warnsveldse
molen ‘Nooit Gedacht’, zodat men elkaar telkens kan aflossen.
Er wordt uitsluitend mais gemalen.
Als mocht blijken dat er die dagen onvoldoende wind is, dan zal de molen
niet draaien, maar blijft wel voor het
publiek geopend. ( Bij windkracht 2
kan de molen wel draaien, echter om
te malen moet er minimaal van windkracht 4 sprake zijn). De Warkense Molen dateert al uit 1878. De molen was
toen in eigendom van Jannes Nijendijk en werden er uitsluitend granen
voor veevoer gemalen. De reden dat de
molen juist op de huidige plek aan de

V V Vo r d e n
ZATERDAG 13 OKTOBER
VVG '25 A1 - Vorden A1 1-2
Vorden B1 - DZSV B1 3-2
AZC B2D - Vorden B2 9-1
Ulftse Boys C2 - Vorden C2 2-2
Vorden D1 - Ruurlo D1 1-3
Vorden D3 - Vorden D2 1-6
Vorden E1 - AZC E1 0-2
Vorden E2 - Deventer E3 6-1
Vorden E4 - Klein Dochteren E4 9-1
VIOD E10 - Vorden E5 7-0
DVC '26 F2 - Vorden F1 1-3
Pax F3 - Vorden F2 2-1
SBC '05 F3 - Vorden F3 1-3
Vorden F5 - Zelhem F3 1-6
ZONDAG 14 OKTOBER
Brummen 1 - Vorden 1 2-0
WVC 4 - Vorden 2 Uitg.
HSC '21/Brein 4 - Vorden 3 2-2
Vorden 4 - Lochuizen 2 6-0
PROGRAMMA
14:00 Vorden 1 (zon) - Wilp 1
09:30 Vorden 5 - Loenermark 9 (zon)
BRUMMEN - VORDEN 2-0
Vorden heeft opnieuw een nederlaag

Lage Lochemseweg werd gebouwd,
had alles te maken met het glooiende
landschap en de boerenbedrijven die
daar gevestigd waren. Ondanks het
feit dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze contreien behoorlijk
werd gevochten, bleef de Warkense
molen wonder- boven- wonder fier
overeind.
De familie Nijendijk liet de molen jarenlang draaien, tot 1950, toen was de
productie niet meer toereikend. Van
1950 tot 1988 was de molen buiten gebruikt. Vanwege de mooie landschappelijke waarde werd de molen op gegeven moment door de gemeente
Warnsveld aangekocht. Weer later
kwam het in bezit van de inmiddels
opgerichte Stichting De Warkense Molen. Inmiddels houden de molenaars
Aloys Melenhorst en Ruud Duurhoud,
samen met Matthijs Bassie de molen

geleden doordat het zelf de kansen
niet heeft benut en de tegenstander
de fouten genadeloos afstrafte. Brummen is fysiek een zeer sterke ploeg,
maar speelt veel te hard. Dat vond ook
de goedleidende scheidsrechter Hulsmeyers uit Oldenzaal, die nogal wat
gele kaarten en een rode kaart uitdeelde aan de Brummen spelers. Hij zich
daarbij nogal mild toonde, want er
waren meer spelers die een rode kaart
verdienden.
Vorden stak in een nieuwe outfit ( reservetenue), dat beschikbaar is gesteld
door de fa. Barendsen. Een meer dan
prachtig tenue.
Vorden ging goed van start en het had
na een kwartier spelen zeker twee
keer moeten scoren. In de 5e minuut
kwam Tim van de Berg in een uitstekende scoringspositie, maar hij draaide verkeerd uit om voor open doel te
komen. Ook Micha Bolink kwam alleen voor de doelman, maar hij schoot
tegen de keeper aan. Even later dacht
hij met een volley de doelman te verrassen, maar hij miste de bal. Hij was
zo juist daarvoor flink aan zijn hoofd
geblesseerd geraakt door een elleboog,
hetgeen normaliter direct rood bete-

draaiende. Er waren in Nederland ooit
ruim 11.000 molens, thans zijn er nog
circa 1100 in gebruik. Ruud Duurhoud:’ Zo eind jaren zestig waren vanwege een tekort aan molenaars veel
molens niet meer in gebruik. In 1967
is toen de ‘Gilde van vrijwillige molenaars’ opgericht, hetgeen ertoe heeft
geleid dat er thans tussen de 1500 en
2000 gediplomeerde molenaars zijn’,
zo zegt hij.
Aloys Melenhorst: ‘ Toen de Warkense
molen in 1993 in het bezit van de
stichting kwam, was er ongeveer honderd duizend gulden nodig voor het
onderhoud. We hebben toen een aantal acties gehouden en allerlei ‘fondsen’ benaderd. De buurt hier in Warken legde eveneens 20.000 gulden op
tafel en de rest van het onderhoud
kon inderdaad uit verkregen fondsen
betaald worden. Zo kostte het wiekenkruis alleen al ruim 50.000 gulden en
de rietbedekking 18.000 gulden’, zo
zegt hij. De gelden die anno 2007 voor
onderhoud op tafel moeten worden
gelegd komen uit de jaarlijkse subsidie van overheid, provincie en gemeente en uit de bijdrage van de circa
100 donateurs.
Aloys Melenhorst, destijds slager van
beroep, had altijd al ‘wat’ met molens.
Zegt hij: ‘ Toen ik de slagerij had verkocht ben ik op gegeven moment naar
een molenaar gestapt om het vak te leren. Een prettig mooi vak, ik vind het
heerlijk om hier bezig te zijn’. Zijn collega Ruud Duurhoud woonde in zijn
jeugd in Amsterdam precies tegenover
een molen. ‘Na een spreekbeurt op
school ben ik mij voor molens blijven
interesseren. Ik ben toen ook boeken
en ansichtkaarten over molens gaan
verzamelen’, aldus Ruud. Beide molenaars en Matthijs Bassie zijn of samen
of alleen gedurende drie dagen in de
week in de molen in Warken aanwezig. De Warkense molen is op zaterdag
altijd van 10.00 tot 17.00 uur geopend
en op dinsdag en donderdag op afspraak, tel. (0575) 55 54 76 of (055)
360 17 11.
Tijdens het gesprek met de beide molenaars stond de Warkense Molen juist
in de ‘rouwstand’. Dit als eerbewijs
aan het overleden bestuurslid Gerrit
Meilink. In ‘rouwstand’ wil zeggen dat
de verticale roede dan iets door de verticale stand staat. Kenners zien dat
meteen.
Datzelfde geldt voor de ‘vreugdestand’, dan worden de wieken ‘komend’ gezet, dat wil zeggen dan
wordt de verticale roede voor de verticale stand gezet. In de oorlogsjaren
maakte het ‘verzet’ ook gebruik van
de molens. Door de wieken in een bepaalde stand te zetten, werden boodschappen doorgegeven’, zo vertelt
Ruud Duurhoud.

kend en hij zou de wedstrijd dan ook
niet volbrengen. Brummen kwam wel
heel gemakkelijk aan de 1-0. De spits
kwam doormiddel van balverlies op
het middenveld in een uiterst gemakkelijke scoringspositie, dat hij overigens bekwaam afrondde. Vorden had
veel moeite met de fysieke kracht en
de hardheid van de tegenstander. Zowel in de verdediging als in de spits beschikt Brummen over boomlange en
kopsterke spelers.
In de tweede helft zakte het spelpeil
van Vorden danig en werden de spitsen niet meer bereikt. Toen Brummen, na een rode kaart, met tien man
verder moest betekende dat geen extra inspiratie voor Vorden, maar werd
het door Brummen aan de kant gezet.
Ook aan het tweede doelpunt gingen
persoonlijke fouten vooraf. Doelman
Borgonjen kwam nog wel zijn doel
uit, maar de Brummense spits ging
met gestrekt been op de doelman af
en bleef daardoor in balbezit, hetgeen
de 2-0 betekende. Gelet op het spelbeeld had Vorden toch zeker een punt
verdiend, maar zo zitten de regels van
het spel nu eenmaal niet in elkaar.

Socii 5 op de foto!

Ook het vijfde team kreeg nieuwe kleding van hun sponsor.
Veehandelaar Henk Meulenbrugge, al jaren trouwe kleding leverancier voor het vijfde was best bereid
de heren in het nieuw te steken, inclusief coach jassen voor de leiders

Johan Huitink en Bennie Tijssen.
Henk werd dan ook in de bloemetjes gezet en uitgenodigd samen
met zijn vrouw Thea voor de jaarlijkse barbecue.

Yunio kinderopvang
De Klimboom in het zonnetje
Gedurende de maanden oktober
en november wordt Yunio kinderopvang De Klimboom, Wiemelink
40 in Vorden in het zonnetje gezet.
In deze periode organiseert het
kinderdagverblijf samen met de
buitenschoolse opvang een aantal
heel bijzondere activiteiten met als
thema: Wie ben jij en wie zijn wij?
OPEN DAG
Yunio wil graag met belangstellenden
kennismaken en laten zien wie zij is.
Daarom is er een Open Dag bij de kinderopvang op vrijdag 9 november
2007 tussen 16.00 en 18.00 uur, Wiemelink 40 in Vorden.
Ouders met kinderen, aanstaande ouders, opa's, oma's en buurtbewoners
zijn van harte welkom. Voor kinderen
tot 13 jaar worden tijdens de Open
Dag allerlei leuke activiteiten georganiseerd zoals schminken, voorlezen
en poppenspreekuur(pop of knuffel
mag mee). Yunio zorgt ondertussen
voor een drankje en wat lekkers.
KINDEROPVANG VOORDELIGER
DOOR OVERHEIDSMAATREGELEN
Terwijl de kinderen zich vermaken
kunnen de ouders informatie opvra-

gen over de kinderopvang of vrijblijvend een kostenberekening laten maken.

Door wijzigingen in de wetgeving per
1 januari 2007, is kinderopvang en
buitenschoolse opvang financieel een
stuk aantrekkelijker geworden.

VEEL INFORMATIESTANDS
Tijdens de Open Dag krijgt men een
rondleiding door het gebouw. Naast
informatie over het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang, presenteert Yunio ook een aantal andere
diensten.

Het gastouderbureau geeft informatie, evenals de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en
de dietetiek.

Verpleegkundigen laten zien hoe zij
baby's inbakeren en er is een borstvoedingsdeskundige aanwezig.

MEER ACTIVITEITEN
Naast de Open Dag worden er nog een
groot aantal andere feestelijke activiteiten georganiseerd zoals babymassage en muziekles door een docente van
de muziekschool in Doetinchem.

NBvP Vrouwen van Nu
Op woensdag 17 oktober is de
maandelijkse bijeenkomst van de
NBvP Vrouwen van Nu.
Twee Turkse zussen uit Deventer, van
cabaret Kapi-Kiran, verzorgen de
avond, waarin zij de verschillen tussen
de Turkse en de Nederlandse cultuur

Bridgen
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 8 oktober
Groep A:
1 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 60,42%
2 Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 56,17%
3 Dhr. Wijers/Dhr. Thalen 55,08%
Groep B:
1 Mw. Pronk/Dhr. den Breems 65,83%
2 Mw. Jansen/Mw. Reindsen 61,25%
3 Mw. Oldenhave/Stehmann 57,50%
Uitslagen woensdag 10 oktober
Groep A:
1. Mw. Rossel/Dhr. Wijers 60,26%
2. Mw. Hoftijzer/Mw. Vrugging 58,33%
3. Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 51,33%
Groep B:
1. Mw. Eyerkamp/Dhr. Kip 60,10%
2. Mw. t. Scheggert/Dhr. Swart 54,69%
3. Mw. Vreeman/Dhr. Vreeman 53,23%

weergeven, vooral wat de vrouwenzaken betreft. Na de pauze is het programma interactief en zeer boeiend.
Er kunnen volop vragen worden gesteld.
De avond begint om 19.45 uur in de
Herberg

Politie

KLUIS DOELWIT DIEVEN
Een bedrijfspand aan de Ruurloseweg
in Vorden heeft tussen zaterdag 6 oktober en maandag 8 oktober ongewenst bezoek gehad. Men had het op
de kluis voorzien en wist een klein
geldbedrag buit te maken. De politie
onderzoekt de zaak.

De inbraak is tussen zaterdagmiddag
en maandagochtend gebeurd. Men
kon het bedrijfspand binnenkomen
door een ruit te forceren. Eenmaal
binnen heeft men een kluis met inhoud weten weg te nemen. De kluis
werd later in een sloot aan de Schonevelddijk in Vorden teruggevonden. Er
bleek een klein geldbedrag te zijn verdwenen. De politie is op zoek naar
tips. Mensen die op bovengenoemde
locatie iets bijzonders hebben gezien
dat met de inbraak in verband kan
worden gebracht, wordt verzocht om
via 0900-8844 contact op te nemen.

Restauratie ‘Hoeve Wiggerink’ in Bronkhorst, deel 4

Een moment voor een monument
Houden automobilisten zich aan 30
km per uur in Bronkhorst? Ja de toerist, maar … de Bronkhorster zelf gaat
kennelijk altijd te laat naar zijn werk,
dus iets meer intrappen dat gaspedaal. Denk eens aan een melkrijder,
die altijd haast schijnt te hebben. Met
50 km per uur en tientallen tonnen
komt deze langs de achtergevel!

Tien gedreven bouwvakkers onder leiding van één vrouw, die zorgt voor koffie, soep en koele
limonade bij 30 graden C.
Het dak van ‘Hoeve Wiggerink’ werd met dampdoorlatende folie afgedicht
en de zgn. Oude Holle Pannen konden er direct na de bouwvak op. Nadat
alle muren in het verband werden verankerd, konden de steunberen eruit
en stond de hoeve weer op eigen benen.
Het was halverwege juli voor de bouwvakkers van aannemer Lettink te Zelhem echt buffelen om het dak van
Wiggerink dicht te krijgen. Tien man
aan het werk, waaronder Gerard Saalmink, de man van het interne transport. Een hondenbaan bijna, want hij
moest alle eiken daksporen en balklagen naar Bronkhorst transporteren en
dat waren heel wat kubieke meters!
Wat was hij blij dat er een shovel op de
bouwplaats beschikbaar was en zo’n
man mag echt wel eens in het zonnetje gezet worden. Rond het middaguur van vrijdag 20 juli 2007, kon de
bouwheer op ’pannenbier’ trakteren.
Het dak was dicht. Weliswaar voorzien
van een dampdoorlatende folie, doch
waterdicht en de pannen zouden direct na de bouwvak gelegd worden.
Dezelfde middag vooraf aan de vakantie werden de mannen door Hans Lettink getrakteerd op een gezellige BBQ
in de grote nieuwe werkplaats te IJzevoorde (Zelhem).
In Bronkhorst kreeg de bouw dezelfde
middag 35mm regenwater in nog
geen uur te verwerken. Het dak was
wel dicht, maar de centimeters water
liepen de deel op, onder de deeldeuren aan de Molenstraatzijde door! Een
m3 panlatten en tengels dreven bijna
rond op de deel. Dus laarzen aan en alles maar optassen op schragen.
Het begin van een welverdiende vakantie? Voor de aanstaande bewoners
was het een vakantie doorwerken,
want een ruime 4000 oude holle pannen moesten stuk voor stuk op breuk

Maandag 20 augustus 2007 stond het
team van bouwers onder leiding van
uitvoerder/ timmerman Bert Hobelman weer paraat. Om half acht in de

Met rondschaaf gelijkend ‘gedisselde’ balk
morgen werden bij een kopje koffie de
vakantieverhalen uitgewisseld. Daarna gingen zij aan het werk. Het dak
moest gereed gemaakt worden om er
oude handvorm pannen op te hangen,
de zgn. Oude Holle Pan. Uiteraard werden eerst de gootonderdelen gereedgemaakt, een lastige klus voor loodgieter Hans Buiting. Hij moest uiterst gedoseerd met gas en zuurstof omgaan
om de meters monumentengoot aaneen te verbinden.
Leermeester metselaar Henri Hennink
koppelde stap voor stap de losse muren met oude metselverbindingen
aaneen. Legt een metselaar in de
nieuwbouw pakweg ruim 1000 stenen
per dag weg, hier zijn het er nog geen
250 stuks vanwege het vele inboetwerk. Een steen gaat vele keren door

Veel gebruikte (hand)schaafvormen in vroeger tijden
(klank) gecontroleerd worden en per
150 stuks op een pallet geladen, voorzien van krimpfolie. Zo ook de vele
vierkante meters 18 e en 19e-eeuwse
drielingen, handvorm straatstenen
van 15x3,5x6,5cm voor de deel, werden schoongewassen naar de bouwplaats gebracht. Even rust? Nee, want
vele oude stuclagen moesten nog in de
bouwvak van de binnenmuren verwijderd worden. Stucwerk deels van leem
en deels van kalk en allemaal met een
kaphamertje, dus… met het handje, er
kwam geen stopcontact aan te pas.

de handen alvorens in de kalk gevleid
te worden. Alle buitenmuren zijn in
kalk gerestaureerd, zelfs de dakvorsten liggen in de kalk. ’Hoeve Wiggerink’ staat tegen de Molenstraat geplakt en als er ook maar de minste cement gebruikt zou worden bij herstel
van de muren, kunnen ze op de scheuren wachten. Voorheen kwam er 1
paardenkracht door destijds een zandpad, thans een veelvoud en soms
vrachtwagens van 50 ton. De achtermuur aan de weg danst als het ware
met het verkeer mee.

Voegbedrijf Takkenkamp uit Zelhem
zette enige proefstukken van een monumentenvoeg op. De eigenaren zijn
kritisch en wilden ook nog een andere
nuance zien. In de herfst maken ze
een definitieve keuze. Halverwege september 2007 kon Henri de antieke ankers monteren. In de voorgevel werden vier ankers geplaatst met het
bouwjaar van het voorhuis, 1851. In de
achtergevel en zijgevels kwamen gevelankers met schieters compleet met
gesmede spijkers op de zware eiken
balken.
Aansluitend konden de verdiepingsbalken van de deel worden geplaatst.
Opleggaten met het handje hakken en
steken. Gelukkig zijn er thans elektrische takels om de balken op ARBO
voorwaarden netjes op de plaats te leggen. De gemiddelde balk weegt 100 kg
of meer, de twee zgn. bozembalken
van de antieke schouw ruim 200 kg?
Een dergelijk historisch monument
wordt van voorgevel tot achtergevel
gekoppeld met thans RVS strips en natuurlijk de antieke ankers aan de buitengevels. Van zijgevel links tot zijgevel rechts komen er verbindingsbalken tussen de buitenmuur en de gebintstaanders, ’spatbalken’ geheten
en zo staat het geheel weer vierkant
en stormvast in het verband. 14 september 2007 was een heuglijke dag.
Alle steunberen welke maanden de
losse gevels op de plaats hielden, konden worden verwijderd. ’Hoeve Wiggerink’ stond weer op zijn eigen benen
en de voegers mochten komen.
Meester-timmerman en uitvoerder
Bert Hobelman en zijn collega Raimond Willemsen waren vele uren bezig met alleen al het sorteren van alle
zware balken voor de verdiepingsvloer. Een balk met een zgn. ’pijp’, een
dode ingegroeide tak, werd een raveelbalk rond de dakramen. In het zicht
eerste kwaliteit inlandse eik, Quercus
Robur, en geheel met de hand gedisseld (zie tekening 1). Alle zaagsporen
werden met een ietwat rondgeslepen
schaaf verwijderd. Beide mannen genoten om een dergelijk stukje vakwerk te mogen -en kunnen- maken.
Aansluitend werden de duims eiken
brede vloerplanken van een gespecialiseerde ’droogmakerij’ naar de bouw
gebracht. Op 12% vochtigheidsgraad
werden ze gemonteerd, alle zichtwerk
met gesmede spijkers, niet te verwarren met een moderne draadnagel. De
hoeve begint weer te leven en wat een
heerlijke lucht van eiken. Daarna volgde het ouderwetse aftimmeren en
zelfs een antieke eiken wand uit het
midden der 19e eeuw met delen van
ruim 30cm breedte weer op zijn plaats
gezet. De afwerking gaat gepaard met
vele oude schaafvormen (zie tekening
2). We noemen een ’kraal’, een ’ojief’,
een ’duivejager’ etc. Voorts oude halfhouten verbindingen, want een dergelijk monument leeft en hout ’werkt’.
Verbindingen worden nimmer glad
geschaafd, want zomer en winter
scheelt soms millimeters breedte van
het hout.
Een ’bo(o)zem’ of ’boezem’ is een zware U-vormige houtconstructie in pen
en gat verbinding rond de schouw op
pakweg 185cm boven de vloer. Vroeger
was hier het rookgat, verarmend in
breedte uitkomend in de schoorsteen
op het dak, nu een RVS pijp. Deze bozem hangt middels zware smeedijzeren strippen aan de beide bozembalken van 200kg per stuk.
Een topstukje timmerwerk is natuurlijk de bozemlijst, ‘boozemlieste’, van
de antieke schouw, welke in de beide
deurlijsten naast de schouw doorlopen. Dit worden dan tevens de zgn. architraaflijsten van de kozijnen compleet met aan de onderzijde 15cm ho-

ge neuten. Het moet wat ’smoel’ krijgen doch vooral geen kitsch, eenvoud
maakt macht zeg maar! En dan maar
hopen dat met het gedoseerd stoken
alles op zijn plaats blijft zitten. Krimpscheuren in hout moeten we accepteren en het geeft leven aan het hout.
Aan draaien van het hout hebben we
een broertje dood. Dit gebeurt meer
met zgn. ’dosse’ hout, planken welke
met de draad mee zijn gezaagd. Daarentegen blijft het ’kwartiershout’,
dwars op de draad gezaagd, perfect op
de plaats. Dit hout is van meubelkwaliteit en bij inlands eiken zien we in
kwartierhout zgn. spiegeltjespatronen (zie tekening 3). Bij een antiek eiken kabinet door een meester-meubelmaker in de 18e eeuw vervaardigd, is
alle zichtwerk veelal in kwartierswerk
uitgevoerd. De achterwand soms van
dosse gezaagd eiken en in de laden of
het binnenwerk komt men echt nog
wel eens een stuk spint (groeizijde van
de bast) tegen, veelal gelijk een gatenkaas van wormgaten.
Restaureren is gelukkig veel consolideren. De zware deeldeuren hingen aan
één zijde als een dweil aan een complete verrotte eiken balk. Gelukkig
kon de andere zijde worden behouden. Zo moest helaas worden geconstateerd dat oude kozijnen, welke aan-

te! De compleet verpulverde stenen
worden vervangen, doch de lichtbeschadigde stenen met hoogwater- en
ijsganglittekens blijven behouden, zo
ook de dichtgemetselde hoogwaterdeur, uniek voor Bronkhorst.
In overleg met de vm. Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, opgegaan in de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, worden
enige zware scheuren in muren experimenteel geconsolideerd. Doel is natuurlijk dit monument in zijn volle
glorie voor het nageslacht te behouden. Als de specialisten van (monumenten)voegbedrijf Takkenkamp te
Zelhem zijn geweest, worden ramen,
deuren en luiken gemonteerd. Alles
met antieke duimen en gehengen,
sommigen wel 250 jr oud en nog in
een prima staat. Tussendoor maken
de timmerlieden plaats voor de installateurs van Arthur Berendsen te Baak.
Een CV- en klimaatinstallatie met
WTW (Warmte Terug Winning) wordt
gelnstalleerd met het doel een evenwicht in temperatuur en vochtigheid
te krijgen. Ieder zijn vak nietwaar?
Wim Boerman, gepensioneerd architect met 1000 restauraties ervaring in
zijn ruim 40-jarige loopbaan geniet
van de liefde voor het ambacht. Er zijn
gelukkig nog vaklieden in de restaura-

Uitvoerder timmerman/leermeester Bert Hobelman aan het werk.
vankelijk het voordeel van de twijfel
kregen, toch ook nog moesten worden
vervangen, vanwege inwendige rotting door met name optrekkend
vocht. Dit laatste hebben we hopelijk
stopgezet, want alle binnenspouwdelen van de totaal 40cm dikke gelsoleerde muren staan op… glas!
’Wiggerink’ heeft in haar enkele eeuwen bestaan vele hoogwaterstanden
meegemaakt. Vermoedelijk is de Keulse stand 9.66m van 1926 de hoogste
waterstand ooit geweest. Het huis
heeft toen veel schade opgelopen door
kruiend ijs van wel 1,5m tot 2m hoog-

tie en twee jeugdige timmerlieden
van Bouwbedrijf Lettink volgen een
specialistische avondopleiding tot restauratietimmerman. Inderdaad, het
restauratiestokje wordt doorgegeven.
Tot op heden verloopt de restauratie
op rolletjes en is nu inmiddels halverwege. Het dak is dicht en er kan worden verdergegaan met de vloeren, in
eiken en gebakken steen(tjes). Straks
komen de antieke 19e eeuwse ’potscheurtjes’ aan de beurt te worden gelegd, 375 stuks per m2. ”Potscheurtjes”, zei u?
(wordt vervolgd)

W eekendvoor deel

weekendpakkers
Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 oktober 2007
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Hamburgers
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Win fantastische prijzen bij uw boodschappen!
eze

a
erm
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PLUS
IJsjes Funmix

3.

1.

98

8 stuks à 100 gram
NORMAAL 5.58

99

Pak 10 stuks
NORMAAL 2.59
2 kilo

0.

kilo

1.

79

2.

39

PLUS
IJsbergslamix

PLUS
Hollandse appelen
Nieuwe oogst

Zak 200 gram
NORMAAL 1.19

Elstar, Jonagold of Goudrenetten
2 kilo

6 flessen

15.

99

00

PLUS

PLUS
Huiswijn*

Varkenssaucijzen
Kilo
NORMAAL 5.49

Alle soorten
6 flessen à 1 liter naar keuze
NORMAAL 17.94-23.34

150 gram

3 dozen

1.49

7.99
Hertog Jan of Jupiler
Pilsener*

Beenham
Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.69

Krat 24 flessen à 25-30 cl
ELDERS 10.89-11.59

1.15

Speklappen met
zwoerd

Kilo

Kilo

3.99

2.50

Diverse smaken
Uit de diepvries, 3 dozen
à 400-480 gram naar keuze
ELDERS 8.07

Groot
Doos 10 stuks
NORMAAL 1.49
4 flessen

3.

3.

29

Pepsi,
Sisi
of
7-Up

Diverse
smaken
Set à 4 flessen à 150 cl
naar keuze
ELDERS 4.68-4.76

42/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Eland - Hengelo Gld

Wagner
Big pizza

PLUS
Scharreleieren

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS
Riblappen

5.00

79

Edet Whipe & clean
Keukenpapier
Pak 6 rollen
Op - Op
ELDERS 4.79
*Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

www.plussupermarkt.nl

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

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat
Wat een
een verschil.
verschil.

Jaargang 3
Nr. 42, 16 oktober 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

B en w stemmen in met voorlopig ontwerp
nieuwbouw gemeentehuis
Voorkeur om bijzonder duurzaam te bouwen
B en w stemden vorige week in met
het voorlopig ontwerp voor de
nieuwbouw van het gemeentehuis
Bronckhorst (op de Elderinkweg in
Hengelo Gld.). Hierin is te zien dat
het nieuwe gemeentehuis steeds
meer vorm krijgt. In deze ontwerpfase wordt de indeling van de
kantoorruimten in het gebouw, de
centrale publiekshal, raadzaal etc.
grotendeels duidelijk. Opvallend is
de keuze om het parkeren bij het
nieuwe gemeentehuis half verdiept
te doen zodat dit landschappelijk
beter ingepast kan worden. Daarnaast spraken b en w een voorkeur
uit om het gebouw bijzonder
duurzaam te bouwen. Het gaat
hierbij om de zogenaamde DuBo ++
variant. Bij DuBo ++ is het de
bedoeling energie zo milieuvriendelijk mogelijk op te wekken èn het
gebouw zodanig vorm te geven dat
zo min mogelijk energie wordt
verbruikt. Maatregelen kunnen zijn
het gebruik van 3-laagsglas, apparaten die weinig warmte uitstralen
en sterk isolerende materialen.
Andere minder duurzame varianten
zijn DuBo + of volgens het Bouwbesluit bouwen.
Overige zaken die op dit moment
spelen rond de bouw van het
gemeentehuis zijn onder meer het
archeologisch onderzoek op het

2 januari 2010 in gebruik is. De
kosten voor de bouw van het nieuwe
Bronckhorster gemeentehuis
worden geraamd om ruim
19 miljoen euro. De raad heeft
aangegeven te willen dat de
nieuwbouw qua kosten zo laag
mogelijk blijft, terwijl wel een
optimaal resultaat gewaarborgd
moet zijn. Tijdens de commissievergadering van 11 oktober jl. heeft
de raadscommissie Beleidsontwikkeling de stand van zaken rond
de nieuwbouw besproken. Op
25 oktober a.s. komt dit onderwerp
in de gehele raad aan de orde en
wordt een keuze gemaakt voor al
dan niet duurzaam bouwen.
De eerste, voorlopige artist impressions van de publiekshal van het nieuwe gemeentehuis.

perceel aan de Elderinkweg, de
lopende bestemmingsplanprocedure, de wijze van dienstverlening en
de werkplekindeling. De wijze van
dienstverlening aan u als klant
verandert de komende jaren. Op
digitaal gebied moet de gemeente
nog een grote slag maken, die met
de nieuwbouw zoveel mogelijk klaar
en/of in beeld/gang moet zijn.
Nieuwbouwplannen in raad
De voorbereidingen voor de bouw
van het nieuwe gemeentehuis
verlopen volgens schema en de
planning is dat nieuwbouw vanaf

Monumentencommissie 17 oktober
De monumentencommissie
vergadert op 17 oktober a.s. om
09.00 uur in het gemeentekantoor.

De vergadering is openbaar. De
agenda voor deze vergadering vindt
u op www.bronckhorst.nl.

Opheffen crossbaan Achter-Drempt

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

In februari 2007 zijn de gemeenten
Bronckhorst, Lochem en Zutphen
gestart met het opstellen van een
gezamenlijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor hun buitengebied. Het doel van het LOP is om een
stimuleringskader te bieden voor
het landelijke gebied en de gewenste initiatieven te ondersteunen, wat
moet leiden tot verder behoud en
versterking van het landschap en
impulsen op velerlei gebied. Hierbij
wordt rekening gehouden met
bestaande plannen.
De drie gemeenten hebben een
gezamenlijke website voor het LOP
opgezet. Hierop vindt u verdere

informatie over het Landschapsontwikkelingsplan BronckhorstLochem-Zutphen. U kunt de website
vinden via de site van de gemeente
Lochem: www.lochem.nl. Ook geven
de drie partijen een nieuwsbrief uit.
De eerste nieuwsbrief is net
verschenen. De nieuwsbrief staat
ook op deze website en is op te
vragen bij de contactpersonen van
de gemeente.
Contactpersonen voor de gemeente
Bronckhorst zijn:
Fred Eggink, (0575) 75 03 76/e-mail:
f.eggink@bronckhorst.nl of Monique
Overbeek, (0575) 75 03 99/e-mail:
m.overbeek@bronckhorst.nl

Gemeente heeft nog subsidie voor
onderhoud gemeentelijke monumenten

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

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

Landschapsontwikkelingsplan
Bronckhorst-Lochem-Zutphen

De gemeente is van plan de crossbaan in Achter-Drempt te egaliseren
en op te heffen. De reden hiervoor is
dat er weinig tot geen gebruik van de
crossbaan wordt gemaakt. Heeft u

hier een andere mening of ideeën
over, neemt u dan contact op met de
afdeling Openbare werken,
tel. (0575) 75 03 31.

In de gemeente Bronckhorst is een
subsidieregeling voor het onderhoud
van gemeentelijke monumenten van
kracht. Wellicht is dit aan uw
aandacht ontsnapt. Als u nog
onderhoud aan een gemeentelijk
monument wilt uitvoeren, neemt u
dan contact op met de heren
W. Hagens of C. Hofs van de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (monumenten)
tel. (0575) 75 03 53/52. Het kan zijn
dat u subsidie kunt krijgen. Wie het
eerst komt, wie het eerst maalt!

B en w stellen Wmo-beleidsplan vast
Raad bespreekt het plan in december
Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
landelijk ingevoerd. De gemeente
Bronckhorst heeft zich in de
afgelopen periode vooral gericht op
de organisatie van de huishoudelijke verzorging voor inwoners die
dit nodig hebben en het opzetten
van het Wmo-loket in het gemeentehuis waar u terecht kunt voor
informatie en diensten. De Wmo is
echter veel breder dan deze
onderdelen. Om aan te geven hoe de
gemeente omgaat met de andere
onderdelen uit de Wmo, zoals het
bevorderen van de leefbaarheid en
geestelijke gezondheidszorg, het
ondersteunen van haar jeugd en
vrijwilligers/mantelzorgers en het
bieden van maatschappelijke
opvang, is nu het Wmo-beleidsplan
opgesteld. B en w hebben dit plan
vorige week vastgesteld. De
gemeente zet zich al op veel van deze terreinen in. In het Wmo-beleidsplan zijn de onderdelen samengebracht om de samenhang aan te
brengen in het beleid en de voorzieningen, diensten en activiteiten
die daar bij horen. De gemeenteraad bespreekt het Wmo-beleidsplan in december.
In het beleidsplan staan de
uitgangspunten voor het Wmobeleid in Bronckhorst voor de
komende vier jaar. De gemeentelijke
visie luidt dat de gemeente Bronckhorst een culturele en sociale
samenleving met onderlinge
betrokkenheid van alle inwoners
stimuleert en daarbij extra aandacht
heeft voor kwetsbare groepen.
Uitgangspunt is dat mensen zelf
verantwoordelijk zijn voor hun
welzijn en zonodig ondersteuning
vragen bij hun eigen sociale
netwerk. Maar de Wmo heeft als
doel dat iedereen mee moet kunnen
doen, dus kwetsbare groepen, zoals
mensen met bijvoorbeeld lichamelijke-, psychische- en opgroeiproblemen, kunnen bij de gemeente
terecht voor ondersteuning om hun
deelname aan de maatschappij
mogelijk te maken. Voor de
totstandkoming van het beleid zijn
vorig jaar en dit jaar diverse
bijeenkomsten en overleggen
geweest met (cliënten-)organisaties, die betrokken zijn bij de Wmo.
Inwoners en organisaties hebben
aangegeven wat er leeft in Bronckhorst, wat zij verwachten van de
gemeente en van zichzelf. Op die
manier hebben de bijeenkomsten
inzicht gegeven in het specifieke
karakter van onze gemeente. De
informatie uit die bijeenkomsten is
gebruikt voor het Wmo-beleidsplan.
Actiepunten
In het beleidsplan staat wat de
plannen van de gemeente zijn om de
verplichtingen die de Wmo stelt uit
te voeren. Zo wil de gemeente

Gemeente stopt met verkoop
vrijgekomen snoeihout

Vanaf januari 2005 verkocht de
gemeente Bronckhorst vrijkomend
snoeihout aan haar inwoners. Hier

was altijd veel belangstelling voor.
Helaas konden van de ongeveer
200 aanvragen er ca. 140 niet
gehonoreerd worden. Dit leverde
veel teleurstelling op. Dit is één
van de redenen waarom b en w
vorige week besloten geen
snoeihout meer te verkopen aan
inwoners. Andere redenen zijn het
verhogen van de efficiency van de
gemeentelijke bedrijfsvoering en
kostenreductie. Het vrijkomende
hout wordt nu afgevoerd naar de
houthandel.

Roadshows groenstructuurplan
Wij zien u graag!
De leefbaarheid in dorpen is een belangrijk onderdeel van de Wmo.

bestaande en nieuwe (kleinschalige)
initiatieven door (lokale) organisaties mogelijk maken door deze te
ondersteunen en te faciliteren en
zorgen dat de bereikbaarheid van
diensten zo goed mogelijk is,
rekening houdend met het feit dat
Bronckhorst een grote plattelandsgemeente is. Ook probeert de
gemeente de onderlinge afstemming van diensten zo goed mogelijk
te regelen, de cliënt moet centraal
staan en met zo min mogelijk
instanties te maken hebben.
Kortom de gemeente gaat onder
meer het volgende doen:
• In 2008 een visie opstellen waarin
is aangegeven welke voorzieningen minimaal in de gemeente
aanwezig moeten zijn, welke
partijen hiervoor verantwoordelijk
zijn, welke samenwerking
wenselijk is, etc.
• In 2008 moet ook een bedrijfsplan
voor een Centrum voor Jeugd en
Gezin opgesteld zijn. In 2009 moet
het Centrum in Bronckhorst
operationeel zijn en de volgende
taken vervullen: jeugdgezondheidszorg, informatie en advies,
signalering, toe leiden naar hulp,
zorg coördineren en (licht)
pedagogische hulp bieden. Het
Centrum moet een laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare
voorziening zijn voor kinderen,
jeugdigen, hun ouders/verzorgers
en professionele organisaties en
intermediairs.
• Het Wmo-loket verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door te bekijken
of het loket voor iedereen goed
toegankelijk is en of de diensten
die het loket biedt voldoen aan de
vraag van onze inwoners.
• Samen met gemeenten in de regio
zorgt de gemeente dat op het
gebied van psychische gezondheidszorg de voorzieningen op peil
zijn, bijvoorbeeld door samen-

werkingsverbanden op het gebied
van verslavingszorg en huiselijk
geweld.
• Om de werkzaamheden die
vrijwilligers en mantelzorgers
verrichten goed te kunnen
ondersteunen, stelt de gemeente
een vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid op.
Het Wmo-beleidsplan vindt u op
www.bronckhorst.nl onder
infobalie/plannen en projecten/wmo
en ligt ook ter inzage in het
gemeentehuis bij de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling. De
organisaties die zijn uitgenodigd
voor de Wmo-bijeenkomsten van
5 juli en 18 september jl. krijgen een
exemplaar van het beleidsplan
toegestuurd.
Wat vindt u van het
Wmo-beleidsplan?
Op 9 oktober jl. hebben b en w het
Wmo-beleidsplan vastgesteld.
Belangstellenden kunnen hun
zienswijze op het Wmo-beleidplan
indienen tot 2 november a.s. B en w
bespreken deze zienswijzen
vervolgens en besluiten of dit moet
leiden tot aanpassing van het Wmobeleidsplan. De gemeenteraad krijgt
in december dan het definitieve
Wmo-beleidsplan voorgelegd.
Uw zienswijze op het Wmo-beleidsplan kunt u indienen door een brief
te schrijven aan b en w van de gemeente Bronckhorst (Postbus 200,
7255 ZJ, Hengelo) of door een e-mail
te sturen naar mevrouw M. Ankone
(m.ankone@bronckhorst.nl). Voor
vragen over het Wmo-beleidsplan
kunt u contact opnemen met mevrouw J. Arends, tel. (0575) 75 04
86/e-mail: j.arends@bronckhorst.nl
of mevrouw M. Ankone,
tel. (0575) 75 04 85/e-mail
m.ankone@bronckhorst.nl.

De gemeente is sinds een aantal
maanden aan de slag met het
opstellen van een groenstructuurplan. Hierbij hebben wij al hulp
gekregen van een groot aantal
inwoners dat op de inloopavond in
juni stickers heeft geplakt op groene
plekken in Bronckhorst die ze mooi
of juist lelijk vinden. U had goede
ideeën over hoe het groen nog beter
kan worden ingericht of onderhouden. Begin september is een
fietstocht geweest met raadsleden
door de gemeente. Tijdens de tocht
is een aantal parkjes en straten
binnen de gemeente bezocht en met
de raad is gediscussieerd over de
toekomst van het groen. Alle goede
ideeën van inwoners en raadsleden
zijn inmiddels verwerkt in het
groenstructuurplan en ingetekend
op kaarten. Deze groenstructuurkaarten zijn eigenlijk het concept
van het definitieve groenstructuurplan. Op de kaarten staat ingetekend
waar de gemeente op korte of
langere termijn de groene situatie
wil verbeteren. Soms gaan die
verbeteringen over de inrichting van
een parkje of het maken van een
goede wandelroute, soms willen we
een groot groengebied anders gaan

onderhouden om de natuur een
kans te geven. Alle verbeteringen
hebben als doel dat ze van de
gemeente een nog betere plek
maken om te wonen, werken en
recreëren.
Omdat Bronckhorst zo groot is en u
natuurlijk het meest gelnteresseerd
bent in het groen bij u in de buurt,
houden we met het groenstructuurplan roadshows. Op 11 oktober jl.
was de eerste roadshow in het
gemeentekantoor in Hengelo. Het is
goed om te zien hoe belangrijk
inwoners hun woonomgeving vinden
en dat u uw mening geeft over onze
toekomstige plannen. Tijdens de
roadshows zijn vanzelfsprekend
gespecialiseerde medewerkers van
de gemeente aanwezig, waar u
terecht kunt met uw vragen en
opmerkingen. Na de roadshows
worden alle reacties geïnventariseerd. De gemeente bepaalt
uiteindelijk welke reacties
meegenomen worden in het
definitieve groenstructuurplan. Wilt
u nog naar een van de andere
roadshows? Dat kan, let op
onderstaande data.

Brandweerman/vrouw
worden?
Roadshows, waar en wanneer?

Bel of mail:
b. hekkelman@bronckhorst.nl
tel. (06) 13 849 035

• 18 oktober in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden van 19.30
tot 21.00 uur. Op deze avond staan de groenstructuurkaarten voor de
kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg en omstreken op stapel
• 25 oktober in zaal Den Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldijk
van 19.30 tot 21.00 uur. Op deze avond presenteren wij de groenstructuurkaarten voor de kernen Steenderen, Baak, Hummelo, Drempt ,
Keppel en omstreken
• 1 november in zaal Het Witte Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem van 19.30
tot 21.00 uur. Op deze avond is de presentatie van de groenstructuurkaarten voor de kernen Zelhem, Halle en omstreken
Wij zien u graag op één van de roadshows bij u in de buurt!

Helpt u mee aan landschappelijk onderhoud van
Boelekeerlspad en De Vreekolk?
ZATERDAG

3 NOVEMBER 2007

NATUURWERKDAG
kijk op natuurwerkdag.nl of bel 0900 777 0900 (0,10 cpm)

kom!
en werk mee

7

e jaar

Zaterdag 3 november is het voor de zevende
keer Landelijke Natuurwerkdag! Op deze dag
steken duizenden mensen de handen uit de mouwen voor
natuur en landschap. Op 300 mooie plekken in heel Nederland
kun je actief aan de slag. Help mee met struiken planten,
wilgen knotten, heide plaggen, riet maaien of poelen schonen.

Voor kinderen en jongeren is er vaak, naast het vaste werk in de natuur, een speciaal programma
zoals het bouwen van nestkastjes of het maken van lampions.
Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor het laatste nieuws.

Het Boelekeerlspad in Halle/
Zelhem en De Vreekolk in
Steenderen zijn op 3 november a.s.
twee van de ruim 300 locaties in
Nederland waar gewerkt wordt op
de Landelijke Natuurwerkdag.
Duizenden vrijwilligers gaan op deze
dag in heel Nederland actief aan de
slag in bos, heide, vennen, trilveen
of duingebied. De Bronckhorster
organisatoren, de gemeente, het
bestuur van het Boelekeerlspad en
Natuur- en landschapsvereniging
Het Steenders Landschap, roepen u
op om op 3 november samen met
hen mee te werken aan het onderhoud van het Boelekeerlspad en De
Vreekolk. De werkzaamheden bestaan op beide locaties hoofdzakelijk

uit snoeien, zagen en afvoeren. Er
staat u een nuttige en aangename
dag te wachten. Zo krijgt u in korte
tijd een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden die natuur- en

landschaporganisaties gewoonlijk
verrichten. De werkdag begint om
09.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
U bent ook welkom als u maar een
halve dag kunt meewerken. In de
pauzes zorgen wij natuurlijk
voor koffie/thee, soep en/of
broodjes.
Verzamelen
Boelekeerlspad
Om 09.00 uur op de parkeerplaats
bij het Besseldersbos aan de Stadsedijk in Halle/Zelhem (voor de route kijk op www.boelekeerlspad.nl)
De Vreekolk
Om 09.00 uur op de parkeerplaats
aan de J.F.Oltmansstraat in
Steenderen (voor de route kijk op
www.hetsteenderslandschap.nl).
Doet u mee? Wij zien u graag, zorg
wel dat u stevige schoenen,
werkkleding, handschoenen
meeneemt!
Aanmelden
Voor meer informatie en/of uw
aanmelding kunt u
contact opnemen
met de gemeente via
tel. (0575) 75 02 50 of
www.natuurwerkdag.nl. Voor locatie
De Vreekolk, tel.
(0575) 45 18 34.
Er kunnen maximaal
40 personen per
locatie deelnemen!

Aankondiging: Gemeenteraad
vergadert op 30 oktober en
8 november over de begroting 2008
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het jaar nadert z'n einde. Het is
dus weer tijd voor de gemeentelijke begroting. In de begroting zijn
de plannen van de gemeente voor
2008 opgenomen inclusief hun
kostenplaatje. Wat doet de gemeente op het gebied van sport en
wat kost dat, hoeveel steken we in
onderwijs, welk bedrag is er gereserveerd voor onderhoud aan wegen, wat zijn de behoeften van de
brandweer en hoeveel geld hebben
we daarvoor beschikbaar etc. De
begroting is opgesteld door het
college van b en w. Daarmee is deze nog niet definitief. De gemeenteraad moet de begroting vaststellen en kan nog wijzigingen op de
huidige plannen aanbrengen. Op
donderdag 8 november a.s. vanaf
17.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting 2008 en de
meerjarenbegroting die een
doorkijk geeft naar 2011 in
een openbare vergadering

Speciale commissievergadering
voor inwoners
Geef uw mening over de begroting op 30 oktober!
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 november is er op dinsdag 30 oktober a.s. een speciale,
openbare vergadering van de
raadscommissie Beleidsontwikkeling over de begroting 2008. Als
inwoner kunt u dan zelf inspreken
over de begroting en daarmee
raadsleden laten weten hoe u over
de plannen van b en w denkt! Heeft
u vragen of opmerkingen? Maak
ze! De maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor
uiterlijk 24 uur voor aanvang van
de vergadering aanmelden bij de
Griffie onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.
De begroting 2008 is in te zien
tijdens de openingstijden van de
gemeente bij de recepties van het
gemeentehuis en -kantoor. Ook ligt
deze ter inzage in de bibliotheken
in Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.
Vanaf volgende week vindt u op deze gemeentepagina's drie weken
lang informatie over de begroting
2008. Houd dit in de gaten!

Het Boelekeerlspad.

Resultaten onderzoek naar woon- en leefwensen van inwoners Bronckhorst bekend
Net voor de zomervakantie voerde
de gemeente samen met de
woningcorporaties ProWonen en
Sité Woondiensten een onderzoek
uit naar de woon- en leefwensen
van haar inwoners. Deze wensen
verschillen sterk per groep. Een
oudere zoekt vaak een gelijkvloerse
woning nabij de voorzieningen in het
dorp, terwijl de starter de voorkeur
geeft aan een goedkope koopwoning. De wensen van gezinnen
zijn nog weer anders. Een opgave
voor de gemeente en de woningcorporaties om het aantal en soort
woningen zoveel mogelijk te laten
aansluiten bij deze woonwensen.
Aan het onderzoek hebben ruim
3.800 huishoudens en 260 starters
deelgenomen. Dit resultaat leidt tot
een goed beeld van de wensen van
de inwoners van Bronckhorst. 23%
van de deelnemers denkt bijvoorbeeld binnen vijf jaar te willen
verhuizen.
Woonwensen
Het rapport over het woonwensenonderzoek onderscheidt drie
groepen inwoners.

• Starters willen het liefst een
koopwoning (grondgebonden met
twee of drie slaapkamers) tot
€ 200.000,-, terwijl op dit moment
van deze groep de helft nog huurt.
Deze groep heeft vooral interesse
in een kavel waarop zij zelf een
woning kunnen bouwen en/of het
gezamenlijk met anderen bouwen
van meerdere woningen. De wens
van starters verklaart het tekort
aan goedkope woningen.
• Doorstromers (gezinnen en eenof tweepersoonshuishoudens) tot
55 jaar verhuizen veelal van een
middeldure koop- naar een
2-onder-1 kap of vrijstaande
woning. Door deze wijziging
ontstaat er op termijn minder
behoefte aan middeldure koopwoningen.
• Doorstromers vanaf 55 jaar gaan
in grote mate van een 2-onder-1
kap woning naar een (goedkope)
gelijkvloerse huurwoning.
Overigens zijn dit niet altijd
dezelfde woningen die de starter
verlaat bij de koop van een woning.
Ouderen hebben andere wensen
qua ligging en inrichting van de
woning.

De praktijk leert dat het voldoen aan
de woonwensen van de verschillende inwoners niet altijd op korte
termijn lukt, omdat een woning
veelal voor jaren wordt gebouwd en
aanpassing ervan vaak met hoge
kosten gepaard gaat. Met de
uitkomsten van dit onderzoek
hebben gemeente en woningcorporaties bij de ontwikkeling van
plannen de mogelijkheid rekening te
houden met de woonwensen van de
inwoners van Bronckhorst.

• hergebruik monumentale
schuur De Veersweg in Baak
B en w vragen de raad dit
ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen,
waardoor het mogelijk wordt de
schuur om te bouwen tot woning
• beleidsregels GSM- en UMTSantennedragers
De raad wordt gevraagd deze
beleidsregels gewijzigd vast te
stellen. De wijziging heeft
betrekking op de toevoeging
van een voorzorgsbeginsel
aangaande een minimumafstand
(250/300 m) tussen mast en
woningen

• tweede voortgangsrapportage
In het college- en raadsprogramma 2005-2010 is opgenomen
welke ambities raad en college
hebben. In de voortgangsrapportage staat hoe het staat met de
uitvoering hiervan. Zijn beleidsstukken opgesteld en gevraagde
maatregelen uitgevoerd? Ook de
uitvoering van de programmabegroting is onder de loep
genomen
• paraplubestemmingsplan
Prostitutie 2007 Zelhem en deel
Hengelo Gld.
In dit bestemmingsplan is
planologisch geregeld dat het in

Bevolking- en huishoudenontwikkeling
De komende tien jaar neemt naar
verwachting de bevolking van de
gemeente Bronckhorst niet verder
toe. Dit gebeurde ook al eerder in
regio's als Limburg en Groningen,
maar vindt nu ook plaats in het
oosten van het land. Dit betekent
niet dat we geen woningen meer
moeten bouwen, omdat nog steeds
het aantal personen per huishouden
daalt. Het houdt wel in dat – mede
doordat vooral ouderen hebben
aangegeven in de grotere kernen te
willen wonen – de bouwopgave per
kern sterk kan verschillen.

Mix van maatregelen
Binnenkort koppelen de gemeente
en woningcorporaties de uitkomsten
van het onderzoek terug naar
diverse externe partijen, zoals
huurderverenigingen, projectontwikkelaars, zorginstellingen en
dorpsbelangenorganisaties. De
gemeente wil graag weten of de
resultaten van het onderzoek
herkend worden en welke uitgangspunten gekozen moeten worden
voor het nieuwe woonbeleid.
Mogelijke maatregelen om te
voldoen aan de woonwensen zijn de
verkoop van huurwoningen, het
bouwen van gelijkvloerse woningen
of het aanpassen van bestaande
woningen.
De resultaten van het woonbehoefteonderzoek kunt u downloaden via
www.bronckhorst.nl Ook een
conceptnotitie met de uitgangspunten voor het nieuwe woonbeleid
vindt u hierop. De stukken staan
onder infobalie/plannen en projecten/woonwensenonderzoek.

Uit de raad
Raadsvergadering
25 oktober 2007
Op 25 oktober a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• aanwijzen De Baakse Kamp in
Zelhem/Wolfersveen als
trouwlocatie
B en w willen het voormalige
koetshuis van landgoed De
Baakse Kamp in Zelhem/Wolfersveen aanwijzen als trouwlocatie

Zelhem en een deel van Hengelo
uitgesloten is dat er seksinrichtingen komen. Dit kan doordat er
in de gebieden Vorden, Hummelo
en Keppel en Steenderen al zones
in Bronckhorst aangewezen zijn
waar dergelijke inrichtingen wel
mogelijk zijn
• besluit op bezwaar Wet
voorkeursrecht gemeenten
centrum Vorden
• investeringsbudget stedelijke
vernieuwing
B en w willen een subsidie
aanvragen bij de provincie voor
het project Smid in Keijenborg
volgens dit investeringsbudget

• recreatienota gemeente
Bronckhorst
Omdat recreatie/toerisme een
belangrijke economische pijler is
voor de gemeente en de Wet op de
openluchtrecreatie per 1 januari
2008 vervalt, heeft de gemeente
een recreatienota opgesteld.
Hiervoor is overleg geweest met
onder andere ruim 100 recreatieondernemers in Bronckhorst.
In de nota is geregeld wat waar
mogelijk is in de gemeente op het
gebied van recreatie en toerisme,
met welke voorwaarden rekening
gehouden moet worden en welke
procedures nodig zijn (voor

Uit de raad - vervolg
• toekomstvisie gemeente Bronckhorst
2025
De raad wordt
gevraagd een budget
beschikbaar te stellen
voor het opstellen van
toekomstvisie voor
Bronckhorst die een
leidraad moet vormen
voor de ontwikkeling
van de gemeente op
basis van te verwachHet Betere BoerdenBed camping in Vierakker.
ten ontwikkelingen in
de komende 15 jaar
wijzigingen zijn vaak vrijstellings(o.a. vergrijzing, economische
of bestemmingsplanprocedures
ontwikkelingen in de agrarische
nodig)
sector en klimaatontwikkelingen)

• Nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst
De raad krijgt het voorlopig
ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis voorgelegd en b en w
vragen hen te bepalen of zij al dan
niet duurzaam willen bouwen. Zie
voor meer informatie het artikel
over de nieuwbouw van het
gemeentehuis elders op deze
gemeentepagina's
• rapport De Regio Achterhoek:
scherper aan de wind
Het rapport bevat een voorstel
over hoe de nieuwe Regio eruit
moet zien en een voorstel over de
totstandkoming van de nieuwe
Regio (de te volgen weg daar
naar toe)

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur
b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7.13
van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen,

voordrachten of aanbevelingen
van personen
d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.

Brandweer Bronckhorst adviseert:
schoorsteenbrand, beter voorkomen dan genezen!

Zoals aan de temperaturen te
merken is, komt de winter er aan. In
veel huishoudens wordt de open
haard weer aangestoken. Immers
wat is er gezelliger dan 's avonds bij
een knapperend haardvuur te zitten
als het buiten koud is? Denk er
alleen wel aan de schoorsteen te
(laten) vegen, zodat een gezellig
avondje niet ruw wordt verstoord
door een schoorsteenbrand! En
mocht er onverhoopt een
schoorsteenbrand uitbreken,
dan is het handig om te weten
wat u moet doen. Lees onderstaande tips.

Wat te doen bij schoorsteenbrand
Vanaf de straat is een schoorsteenbrand meestal duidelijk te zien,
maar u merkt het ook in huis door
een loeiend lawaai in het rookkanaal. Doof snel het vuur met zand
of soda, zodra u dit hoort. Niet
blussen met water of een
(poeder)blusapparaat. Sluit daarna
direct de schoorsteenklep en de
luchttoevoer naar de haard. Sluit bij
een open haard ook de deurtjes en
waarschuw de brandweer (112).
Denk nooit: 'Ik regel het zelf wel
even!' Ventileer de ruimte, zodra het
vuur is gedoofd, in verband met
koolmonoxidevorming. Blus het
vuur dus nooit met een blusapparaat
of water! Water zet uit in de vorm
van stoom en levert druk op,
waardoor het rookkanaal kan
scheuren en zelfs een kleine
explosie kan ontstaan.

Vegen verkleint risico op
schoorsteenbrand
U kunt het risico op een schoorsteenbrand verkleinen door de schoorsteen regelmatig te laten vegen door
een erkend bedrijf. Het onderhoud
van uw schoorsteen is bepaald in de
bijlage van de bouwverordening. Bij
gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als
sfeerverwarming gebruikt, is één
keer per jaar vegen voldoende. Bij
intensief gebruik, bijvoorbeeeld als
hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per
jaar te laten vegen. Laat uw schoorsteen dan ook meteen controleren
op scheuren en lekkage.
Zelf uw schoorsteen vegen
Als u de schoorsteen zelf veegt, kunt
u niet zien wat u doet. Het is dan
belangrijk dat u op goede apparatuur kunt vertrouwen. Dat is in de
eerste plaats een stalen borstel,
waarmee u de schoorsteenwand
kunt afschrapen. Een spiegel aan
een (uitschuifbare) stok en een
zaklamp zijn ook onmisbaar. Als de
aangekoekte, onverbrande deeltjes
erg vast zitten, heeft u een
zogenaamde ramoneur nodig. Ga
hier wel voorzichtig mee om, anders
beschadigt u de schoorsteenwand!
Vergeet ook niet een doek aan de
onderkant voor de open haard te
spannen. Dat bespaart u een hoop
rommel in de woonkamer. Veeg
altijd van bovenaf. Alleen als de
bovenkant niet of moeilijk
bereikbaar is, kunt u met speciale
apparatuur van onderaf vegen.

Gaskachels of gasgestookte
c.v.-ketels ook vegen?
Bij apparaten die op gas gestookt
worden, zoals gaskachels,
gasgestookte c.v.-ketels en
(bad)geisers in moderne woningen,
is er normaal gesproken geen
vervuiling van het rookkanaal. Het is
wel van belang dat de gasgestookte
apparaten regelmatig onderhouden
en afgesteld worden. Het is
verstandig om jaarlijks, bijvoorbeeld
tijdens het onderhoud, ook even
naar het rookkanaal te laten kijken.
Het is immers niet ondenkbaar dat
er in het kanaal een verstopping
ontstaat, bijvoorbeeld door een
vogelnestje. Bij oudere types
rookkanalen of schoorstenen is het
verstandig om één keer per jaar te
(laten) vegen.
Verzekerd tegen schoorsteenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen
sprake is van achterstallig
onderhoud. Bij de meeste
verzekeraars moet u na een
schoorsteenbrand via een rekening
aan kunnen tonen dat de
schoorsteen geveegd was. Sommige
verzekeraars eisen dat het
schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel.
Vraag eventueel informatie over de
polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.
Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen
voor kolen, olie, gas of houtgestookte kachels. Coltkap of trekkap:

bevordert de trek in uw schoorsteen,
is tevens kraaienkap. Boldraadrooster: is geen kap, houdt alleen
vogels uit de schoorsteen.
Regenkapjes zijn verboden op
afvoeren waarop een gasapparaat
staat aangesloten. Alleen kappen
van Giveg- of CE-keurmerk zijn
toegestaan. Een kap tegen het
inregenen of om de vogels uit de
schoorsteen te houden, kan nooit
kwaad. Wanneer een schoorsteen
slecht 'trekt' vormt een trekkap
niet altijd de oplossing. Laat de
schoorsteen liever grondig nakijken
op scheuren en lekkages.
Erkende schoorsteenvegers
De 'erkende' schoorsteenveger
bestaat niet. Schoorsteenveger is
een vrij beroep. Iedereen, vakbekwaam of niet, kan dit beroep
uitoefenen. Er zijn bedrijven die hun
diensten aan de deur aanbieden.
Vaak gebruiken zij slecht
gereedschap en verrichten extra
werkzaamheden waar u niet om
gevraagd heeft, maar wel veel voor
moet betalen. Ga niet met deze
bedrijven in zee. Schakel een bedrijf
in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond
(ASPB) in Amsterdam. De leden van
de bond hebben een toelatingsexamen afgelegd en zijn verplicht
een aansprakelijkheidverzekering af
te sluiten. Belangrijk: spreek vooraf
een prijs af voor het vegen, eventueel het plaatsen van een kap,
inclusief BTW en voorrijkosten. Leg
deze afspraak schriftelijk vast.
Spreek met de veger af dat hij alléén

moet doen wat u met hem afgesproken hebt. Eventuele grotere
reparaties dient hij eerst met u te
overleggen. Vraag om een kwitantie
met daarop de werkzaamheden die
verricht zijn.
Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een dodelijk
gas dat u niet kunt ruiken of
proeven. Toch is er een aantal zaken
dat mogelijk op de aanwezigheid van
CO kan duiden: het beslaan van
ramen in de kamer waar wordt
gestookt of het vettig worden van
dubbel glas. Ook wanneer u last
krijgt van branderige ogen,
hoofdpijn of flauw dreigt te vallen,
kan er sprake zijn van koolmonoxide. Buiten het feit dat centrale
verwarmingsinstallaties, gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn,
dient u altijd voor voldoende
ventilatie in de woning te zorgen. Bij
slecht onderhouden schoorsteenkanalen kan de brandweer, indien er
koolmonoxide wordt gemeten, een
stookverbod opleggen.
Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
de afdeling preventie van de brandweer Bronckhorst op het gemeentekantoor, tel. (0575) 75 02 28.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., sporthal De Kamp, tijdelijke gebruiksvergunning, kerstconcert, 9 december 2007
van 19.30 tot 21.00 uur, muziekvereniging Crescendo
• Zelhem, loterij tijdens toneeluitvoering, 9 en 10 november 2007, toneelvereniging Wees een
Zegen
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.

• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 34, bouwen garage
• Steenderen, Eekstraat 3, gedeeltelijk veranderen schuren tot logiesverblijf
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 15, vergroten woning middels uitbouw boven garage/
oprit
• Vorden, Enzerinckweg 4, bouwen woning en werkplaats
• Vorden, Hamminkweg 5, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen schuur tot hobbywerkruimte/stalling
• Vorden, Ruurloseweg 108, bouwen garage/berging
• Vorden, Het Schapenmeer 10, vergroten recreatiewoning
• Vorden, Wildenborchseweg 13, bouwen carport
• Zelhem, Hummeloseweg 85, gedeeltelijk vergroten/verhogen silo mengvoederfabriek
• Zelhem, Jan Steenstraat 102, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Nijmansedijk 14, vernieuwen/veranderen afdak/luifel

Monumenten

Bouwvergunningen

Ontwerpbesluit (art. 11 Monumentenverordening Bronckhorst 2006 en
afd. 3.4 Awb)

•
•
•
•
•

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf
18 oktober t/m 28 november 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Drempt, Tellingstraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de
woonboerderij

Baak, Pastoriestraat 1, vergroten keuken
Drempt, Binnenweg 6, verplaatsen/vernieuwen schuur/stal
Drempt, Tellingstraat 1, gedeeltelijk veranderen dakkapellen en woning
Halle, Pluimersdijk 27, vernieuwen kap schuur en aanpassen wagenloods
Hengelo Gld., Middenweg 32, bouwen carport

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Hamminkweg 5, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van een schuur
tot stalling en hobby-werkruimte

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 29 november 2007. Indien u dat wenst, worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt.
U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met
de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Voorgenomen vrijstellingen

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Dollemansstraat 7, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 oktober t/m
28 november 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Jan van Eyckstraat 9, vrijstelling plaatsen carport, vrijstelling nodig wegens
overschrijden maximale bebouwingsoppervlakte, het betreft een vrijstelling van het bepaalde
in het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 18 oktober t/m 28 november 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Inzien van stukken:
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 de betreffende afdelingen,
tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovengenoemde te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de betreffende afdelingen.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 9 oktober 2007:
• Bronckhorst, inzameling van voedselpakketten ten behoeve van de Nationale Voedselactie
2007 bij plaatselijke supermarkten in de gemeente Bronckhorst, 9 en 10 november 2007,
Dorcas Hulp Nederland
• Hoog-Keppel en omgeving, ATB Toertocht, 21 oktober 2007 van 08.00 tot 13.30 uur, toerclub
Steenderen
• Toldijk, Tripalon, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 oktober 2007 van 08.00 tot
18.00 uur, Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Zevensteen
• Vorden, nachtopenstelling voor verkoop boek Harry Potter, 17 november 2007 van 00.00 tot
01.00 uur, C. Rondeel (Bruna Vorden)
• Zelhem, Stationsplein, sinterklaasintocht, 24 november 2007 van 13.00 tot 15.30 uur,
ondernemersvereniging Zelhem
Verzonden op 11 oktober 2007:
• Bronckhorst, 23e halve marathon van Doetinchem, wegwedstrijd over diverse wegen in
Bronckhorst, 28 oktober 2007 van 11.00 tot 14.00 uur, atletiekvereniging Argo
• Halle, zaal Nijhof, najaarsconcert, verloting, 24 november 2007 van 20.00 tot 22.00 uur,
muziekvereniging Euterpe
• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt, 11 november 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai Producties
• Hengelo Gld., Spalstraat 23 aanbrengen van gevelreclame, FUN 23
• Hengelo Gld., Spalstraat 23, plaatsen van inflatables voor winkel, 2 en 3 november 2007,
FUN 23
• Vorden, diverse wegen, veldloop, 4 november 2007 van 09.30 tot 13.30 uur, Hanzesport Zutphen
• Vorden, Dorpscentrum, hobbybeurs, 11 november 2007 van 10.30 tot 17.00 uur, mevrouw J.H.
Ooyman-Klein Tiessink
• Wichmond en omgeving, natuurwandeling m.m.v. Natuurmonumenten en midwinterblazers,
16 december 2007 van 12.00 tot 17.00 uur, camping Kleine Steege
• Zelhem, Smidsstraat, verkoop oliebollen en beignets, iedere zaterdag van 27 oktober t/m
22 december 2007, 24 december, 27 t/m 31 december 2007, brood- en banketbakkerij Scholten

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 8 oktober 2007:
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 22, vergroten woning
Verzonden op 10 oktober 2007:
• Zelhem, Goudsbloemstraat 17, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel
19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 8 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Kervelseweg 21, bouwen berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel
19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 118, vergroten bedrijfspand
• Vorden, Vosterweg 3, vervangend bouwen schuur
Verzonden op 9 oktober 2007:
• Halle, Kattendijk 5, bouwen rundveestal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 oktober 2007:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, plaatsen zeecontainers voor brandweeroefeningen,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Zelledijk 7, vernieuwen en verplaatsen woning en bouwen berging/bedrijfsruimte

Verzonden 11 oktober 2007:
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, bouwen schuur en vergroten van een schuur

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 5 oktober 2007:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 15-17, verbouwen van een schuur tot winkel

Aanlegvergunningen
Verzonden op 11 oktober 2007:
• Steenderen, Paardestraat 1, voor het aanleggen van een spoelbassin ten behoeve van het
ontzanden van plantaardige producten

Kapvergunningen
Verzonden op 11 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Markstraat 6, vellen van één plataan, herplant verplicht: één plataan
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat, vellen van vier zuileiken en het verplaatsen van twee zuileiken,
herplant verplicht: veertien leiplatanen
• Hummelo, Keppelseweg, vellen van acht haagbeuken, herplant verplicht: volgens uit te werken
beplantingsplan
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 1, vellen van vijf acacia's, geen herplantplicht
• Vorden, Dokter C. Lulofsweg nabij Het Hoge, vellen van één berk, noodkap, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 16 oktober 2007:
• Keijenborg, Uilenesterstraat 25, voor verbranding nabij dit perceel

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen
• Zelhem, gedeelte van de Kampweg, tussen de Kampweg nr. 4 en de kruising
Kattekolkweg/Toorweg, afgegeven aan mevrouw K. Wilhelmus, mevrouw H. Eland-Brøndsted
en de heer P. Eland, wonende op de Kampweg 3

Sloopvergunningen
Verzonden op 5 oktober 2007:
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 64, slopen dak woning en garage kachel en kachelpijp, komt
asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Halseweg 23, slopen dakbeschot en dakkapellen
Verzonden op 10 oktober 2007:
• Drempt, Kerkstraat 93, slopen van twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo Gld., Steintjesweide, Beukenlaan 1 t/m 39 en 1,3,5,7 en 37 slopen van woningen,
traforuimte en trappenhuis, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Varsselsestraat 1, slopen van de achtergevel van een ligboxenstal

Stopverbod



• Steenderen, in verband met
de bereikbaarheid van de
brandweerkazerne en
overige bedrijven aan de
Dr. A. Ariënstraat geldt
op deze weg, tussen de
L. Dolfingweg en de brandweerkazerne, van
12 oktober t/m 31 december
2007 een stopverbod

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de Sinterklaasintocht is het Stationsplein op 24 november 2007
van 12.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Toldijk, tijdens de tripalon van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Zevensteen is de
Beekstraat op 27 oktober 2007 van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer. Een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer wordt ingesteld via
de Zutphen-Emmerikseweg en de Hoogstraat
• Vorden, tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbaan, het baanvak WarnsveldVorden, door VolkerRail Contracting, is de Gazoorweg, tussen de Rietgerweg en de Warkenseweg, van 23 oktober 00.00 uur tot 26 oktober 2007 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, in verband met de Grote Veldloop op 4 november 2007 zijn de Netwerkweg en de
Kerkhoflaan, vanaf de kruising Handelsweg/Netwerkweg en de ingang naar de begraafplaats,
van 09.30 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning) of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Openbare bekendmakingen - vervolg
(o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359
98 20.

Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006, Timpweg
6' in Steenderen

RECTIFICATIE
Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Roomstraat 27
en ongenummerd' in Drempt

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 september 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 2006, Timpweg 6' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het slopen
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, waarvoor in de plaats nieuwbouw van seniorenwoningen zal plaatsvinden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 18 september 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied herziening Roomstraat 27 en ongenummerd' goedgekeurd. Het plan heeft
betrekking op het perceel Roomstraat 27 in Drempt waar in ruil voor de beëindiging van een
agrarisch bedrijf en de sloop van de bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden gebouwd
voor omzetting van de agrarische bestemming in woondoeleinden.

Het bestemmingsplan ligt van 18 oktober t/m 28 november 2007 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 18 oktober t/m
28 november 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

RECTIFICATIE
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp,
herziening 2005-2' in Zelhem

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

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 september 2007 het bestemmingsplan
'Vinkenkamp, herziening 2005-2' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de gewijzigde ontsluiting
van enkele bedrijfspercelen, gewijzigde ontsluiting en uitbreiding van het bedrijf VIV Vreeland,
verruiming van de gebruiksmogelijkheden van boerderij Reuterink en uitbreiding van het bedrijf
Keiser Verkeerstechniek.

RECTIFICATIE
Voorbereidingsbesluit 'Brede school, Hummelo'

De bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben betrekking
op:
• de bestemmingsgrens voor de bestemming verkeersdoeleinden
• toevoeging van het perceel Blekweg 1/Burg. Langmanweg 10 aan het plangebied
• de bestemming 'groen', ten oosten dit perceel, dat nu is bestemd voor 'industriële doeleinden'

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 september 2007 besloten een herziening van het
bestemmingsplan 'Hummelo (1997)' voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit heeft
betrekking op de bouw van de brede school met bijbehorende voorzieningen als fietsenstalling,
bergruimte, parkeerruimte en dergelijke. Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 03 70.

Het bestemmingsplan ligt van 18 oktober t/m 28 november 2007 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de
gemeenteraad.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl

Het besluit treedt na deze bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

PAREL VAN DE WEEK

Wild eten in Bronckhorst!
Voor andere restaurants of meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

De Gouden Leeuw
De Gouden Karper
De Gravin van Vorden en Hotel Bakker
Ellen’s

Bronkhorst
Hummelo
Vorden
Zelhem

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS
GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

De beste kwaliteit
tegels, tegen de

LAAGSTE
PRIJS.

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

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
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Nieuwe CV-ketel inclusief montage.
Nu met GRATIS thermostatische doucheset.
NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

1750,-
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Actie
CV-ketel

l

Actie geldig van 1okt. t/m 31 dec. 2007

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

ACTIE
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Berendsen Drempt

SERREBOUW

BOOMZORG

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

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

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,
vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

KUNSTSTOF KOZIJNEN

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE
www.gzgeveltechniek.nl
Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

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

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

uw sport- of
hobbykonijnen
kerngezond houden?

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

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

professionele voeding voor dieren

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

Alfamix Konijn
tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.
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VLOERBEDEKKING
Voor alle soorten vloeren bent u bij ons aan het juiste adres. We
hebben een ruime keuze in vele soorten tapijt. Ook kunt u bij ons
terecht een ruime collectie ‘harde vloeren’. Bijvoorbeeld marmoleum,
of vinyl. Hierin treft u een onwaarschijnlijke keuze in motieven,
kleuren en dessins aan. Voor wie van de natuurlijke uitstraling van
hout of steen houdt is laminaat ideaal. Mooi, duurzaam en bijzonder
praktisch in gebruik en onderhoud. Wij laten u graag de mogelijkheden zien. Vanzelfsprekend wordt uw vloer, indien u dat wenst,
vakkundig gelegd door onze specialisten.

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

Openingstijden: ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

CURSUS QUANTUM TOUCH

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin
Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

Op eenvoudige wijze leren genezen met je handen. Geschikt
voor iedereen. 3 en 4 november
in Centrum voor KAT te Halle
inl./opg.: 0314-631472 of
metadame@centrumvoorkat.nl
zie ook: www.centrumvoorkat.nl
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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
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Zoveel mensen, zoveel wensen ...

W E N S K A A R T E N , bestel nu !
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Geboortekaarten
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Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

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

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

TEL. (0575) 58 55 85
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10
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Mogelijkheden Paardentoerisme
in Bronckhorst enorm!

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

3 GANGEN WILDMENU
€ 38,50
Gelderse kampioenschappen ploegen
met oldtimers
Burgemeester Henk Aalderink en directeur VVV Bronckhorst promoten het Paardentoerisme in Bronckhorst met een ritje in een koets in
het bos rond Kasteel Vorden.
De gemeente Bronckhorst en de VVV willen het paardentoerisme meer
bekendheid geven. Hiervoor wordt gewerkt aan een gids met daarin alle
mogelijkheden rondom paarden en paardentoerisme. Deze gids zal toeristen en paardenliefhebbers die Bronckhorst bezoeken alle informatie
bieden over paarden, in de breedste zin van het woord. Burgemeester
Henk Aalderink en Rick Hulshof, directeur VVV Bronckhorst gingen met
een authentieke koets op pad om alvast een beetje te ruiken aan het Paardentoerisme in Bronckhorst!
Tijdens het symposium 'Toeristische
Parels Rijgen in Bronckhorst', in april
2006, werd door Minister Veerman
van LNV, verantwoordelijk voor plattelandsvernieuwing en –toerisme, het
Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst (TROB) officieel gelnstalleerd.
Dit overlegorgaan is door de gemeente
opgericht om samen het beleid voor
recreatie en toerisme vorm te geven.
De projecten ‘Kunst&Cultuur’ en ‘Kinderen’ werden met succes gestart, de
projecten ‘Landgoederen’ en ‘Paardentoerisme’ zijn in ontwikkeling.
Aan de parel ‘Paardentoerisme in
Bronckhorst’ wordt op dit moment
hard gewerkt. De gemeente Bronckhorst heeft de potentie door te groeien
tot een ‘paardengemeente’ van betekenis, dit uiteraard binnen de ontwikkeling van het paardentoerisme in de
Achterhoek. “Bronckhorst is na Winterswijk de tweede ‘paardengemeente’
in deze streek,” legt burgemeester
Henk Aalderink uit. “Er worden jaarlijks een groot aantal paardenevenementen van betekenis georganiseerd,
waaronder de Achterhoekse Paardedagen in Zelhem, die een van de grootste
in Nederland is.”
“Maar er zijn ook Paardenmarkten en
Rassenshows in Hengelo Gld. Daarnaast zijn er diverse paardenkeuringen, slipjachten in Vorden, Hummelo
en Bronkhorst, vele koetsentochten,
een aantrekkelijk routenetwerk voor
ruiters en menners en mogelijkheden
om te wandelen met ezels,” vult Rick
Hulshof, directeur VVV Bronckhorst
aan. “Een grote hoeveelheid overnachtingadressen voor mens en paard zijn
bekend, evenals maneges en paardensportverenigingen. Daarnaast zijn belangrijk de toeleverende bedrijven,
hoefsmeden en dierenartsen, maar
ook horecagelegenheden en pleisterplaatsen.”

“Wanneer je kijkt naar de economische effecten van het ‘paardentoerisme’ moet onderscheid gemaakt worden tussen twee zaken. Ten eerste zijn
er de dagtrips en meerdaagse tochten
van mensen die zélf gaan paardrijden
of met een koets gaan rijden. Aan deze
groep wordt vaak alleen gedacht, wanneer er over paardentoerisme wordt
gesproken. Maar er is nog een tweede
groep en dat zijn mensen die het leuk
vinden om tijdens een dagtrip, korte
of lange vakantie naar paarden te kijken. Het bezichtigen van fokkerijen,
hoefsmeden, melkerijen, zorgboerderijen, ezelwandelingen, paardenevenementen, koets- huifkartochten, pony-rijden etc. Ook deze groep verdient
de aandacht,” aldus Rick Hulshof.

Opnieuw is het comite er in geslaagd
weer een schitterende route uit te zetten over stille wegen en paden, waar
men kan genieten van de prachtige

Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden met betrekking tot het
Paardentoerisme in Bronckhorst kunt
u opnemen met de VVV Bronckhorst,
tel. 55 32 22.

Op een terrein van ±7 ha zullen 27
deelnemers de strijd aangaan voor het
Gelders kampioenschap. Er wordt geploegd in verschillende categoriën

zoals heen- en weergaand 1 en meerscharig, en rondgaande ploegen.

Het zijn allemaal oldtimer traktoren
en dito ploegen die uit de gehele provincie Gelderland naar Hummelo komen om er hun zelf uitgezette perceel
op de juiste manier om te ploegen.

Het geheel zal uiteraard door een deskundige jury worden beoordeeld en
begint om 10.00 uur.

De grote publiekstrekkers op Toldieks Piratenfeest

Thomas Berge en Jannes

“Het is nu de bedoeling om samenwerking tussen ondernemers te stimuleren. Dit is binnen het TROB thema
paarden al benoemd,” vervolgt Henk
Aalderink. “Er wordt een gids gemaakt met daarin alle mogelijkheden
op het gebied van paardentoerisme.
Hierin staan ook de specifiek voor
paardentoerisme ontwikkelde arrangementen.”
Met ‘Paardentoerisme in Bronckhorst’
willen de gemeente en VVV, dat toeristen kunnen ruiken en voelen wat
paardentoerisme is en om dit te bereiken willen ze het geheel goed in beeld
brengen. Iedereen die iets met paarden heeft, van manege tot toeleveringsbedrijf en alles wat ertussen zit,
wordt uitgenodigd om gegevens aan
te leveren, via het e-mail adres van de
VVV: info@vvvbronckhorst.nl
Deze gegevens zullen worden opgenomen in de te ontwikkelen gids. Tevens
zal er specifiek ten behoeve van het
paardentoerisme in Bronckhorst een
aparte internetsite worden ontwik-

herfsttinten. De afstand van de tocht
in ongeveer 40 kilomter.

Fans van Thomas Berge en Jannes begonnen zes weken geleden al vanuit
het hele land te bellen naar vleesboerderij Garritsen. Zij wilden kaarten
bemachtigen voor het Toldieks Piratenfeest op zondag 28 oktober 2007,
maar deze moesten toen echter nog gedrukt worden. Inmiddels zijn de
kaarten beschikbaar op de diverse verkooppunten.

De start en finish is evenals voorgaande jaren bij het schietkroontje achter
cafe/restaurant De Keizerskroon te
Ruurlo. Voor de starttijd en kosten zie
het contactje.

Via de internetsites van de artiesten
wisten de fans dat hun idolen op deze
zondag komen schitteren in Toldijk.
“Maar om mensen uit Rotterdam, Den
Haag, Amersfoort en verder uit te leg-

Dertiende Snert Fietstocht Ruurlo
Op zondag 21 oktober zal voor de
dertiende keer de bekende Ruurlose
Snert Fietstocht worden verreden.

keld. Medio februari 2008 wordt het
gehele plan feestelijk gepresenteerd.

In samenwerking met vleesboerderij Garritsen uit Toldijk organiseert de OTMV (oude traktoren en
motoren vereniging) een ploegwedstrijd op het bouwland van de
fam. G.Beek aan de Tolstraat in
Hummelo.

gen waar Toldijk ligt is soms nog een
hele klus,” aldus Gerrit Garritsen.
Hij adviseert de mensen die het feest
willen bezoeken dan ook om zo snel
mogelijk kaarten te halen of te bestel-

len om teleurstelling van een volle
tent te voorkomen.

De voorverkoopadressen zijn: Café de
Groes en Café de Tol in Zelhem, Café
Kerkemijer in Borculo, Café de Tapperij in Ruurlo, Café Herfkens in Baak,
Café De Seven Steenen in Steenderen,
Café Den Bremer en Vleesboerderij
Garritsen in Toldijk. Meer info op
WWW.HUMSTEE.NL
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Gedeputeerde opent actie en maakt subsidietoekenning bekend

“Wild eten in de Achterhoek” van start
Maandagavond 8 oktober ging de actie ‘Wild eten in de Achterhoek’ van
start. Gedeputeerde Annelies van der Kolk bevestigde het deelnameschildje van het samenwerkings¿verband aan de gevel van het nieuwe
Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem en verklaarde de restaurant-actie
daarmee officieel geopend. Vanaf volgende week kunnen er bij zevenentwintig Achterhoekse restaurants weer wildgerechten worden gegeten.
Dat is nu al voor het 27e achtereenvolgende jaar. Welke restaurants er
meedoen is zowel in een aantrekkelijk boekje beschreven (verkrijgbaar
bij alle VVV’s) als te lezen op www.wildetenindeachterhoek.nl
OFFICIËLE OPENING

Gedeputeerde Annelies van der Kolk
verrichte maandagavond de officiële
opening. Dat gebeurde in het nieuwe
Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem.
In haar toespraak onderstreepte zij
het belang van dit samenwerkingsverband voor de regio. Tevens gaf zij aan,
dat de provincie Gelderland het komende jaar € 275.000 extra in de bevordering van het toerisme in de Achterhoek investeert.
Dit bedrag wordt toegekend aan het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme,
welke organisatie op zijn beurt het
subsidiebedrag aanvult met nog eens
€ 275.000. Het totaal van € 550.000
wordt aangewend voor een dertiental
projecten om de Achterhoek nog beter
op de toeristische kaart van Nederland

te zetten. Het samenwerkingsverband
Wild eten is een van die projecten.
WAT KUNT U AAN
WILDGERECHTEN VERWACHTEN?

Bij de restaurants staat culinair genieten voorop. Ieder restaurant heeft zijn
eigen specialiteit. Wat dacht je van
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en rode uien compote. Of duivenbouillon met gebakken duivenborst en gesmolten eendenlever? Met ganzenlever en trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool, gebakken spinazie en een Noilly-Prat
saus is ook niet te versmaden! Uiteraard wordt ook de gewone hazenpeper en een fazant met zuurkool geserveerd. Slechts één punt is uniform: de
door alle restaurants gezamenlijk gekozen wildwijn.

WILDWIJN 2007: VIÑA ALEMPUÉ
CARMENÈRE RESERVA

Alempué betekent in de taal van de
oorspronkelijke bewoners “het land
ver weg”. Dat geldt ook voor de eigenaar van Alempué, een gepassioneerde
Nederlander die in 1986 het gebied
voor het eerst bezocht en op slag verliefd werd op dit stukje Chili. Samen
met een andere Nederlander begon
hij in 1999 de winery Viña Alempué.
Ze bouwden een gloednieuwe winery,
uitgerust met moderne apparatuur.
De meeste wijngaarden hebben nu
een leeftijd van 20 tot 50 jaar en liggen
in het oostelijke deel van de Maule Valley. Belangrijk statement van Alempué
is het respect voor de natuurlijke rijkdom van het gebied. Men is ervan overtuigd dat goede druiven alleen uit een
gezonde wijngaard kunnen komen.
Per verkochte fles wijn wordt een bijdrage gestort aan een Chileense organisatie die zorgt voor het behoud van
flora en fauna.
De carmenère is een unieke druif die
gebruikt is voor deze intens fruitige,
donkere wijn. In de geur heeft deze
hints van donker fruit en specerijen
zoals zwarte peper en kruidnagel. De

wijn is ‘opgevoed’ op Frans eikenhouten vaten wat de wijn een elegante
smaak van vanille en toast geeft. De
balans tussen zuren, rijpe tannines en
eikenhout maakt deze wijn een uitstekende begeleider van wildgerechten.
De Viña Alempué Carmenère Reserva
staat dit najaar bij alle wildrestaurants
voor € 25 op de kaart.
RECEPTENBOEK

“WILD! De beste recepten van restaurants uit de Achterhoek” is de titel van
het receptenboek, dat in samenwerking met Uitgeverij Terra Lannoo op
de markt is gebracht. Een kleurrijk
boek van 144 pagina’s met veel recepten die eenvoudig thuis klaar te maken zijn, maar ook met achtergrondinformatie over een veelheid aan onderwerpen die alle met wild te maken
hebben. Waar komt het wild vandaan,
welke soorten wild zijn er, hoe staat
het met het wildbeheer en waarom
wordt er op wild gejaagd. Ook geeft
het boek informatie over bereidingsmethoden, de keus voor een bijpassende wijn en is er veel aandacht voor de
fotografie. De recepten zijn geleverd
door de restaurants die meedoen aan
‘Wild eten in de Achterhoek’. Het boek

is te koop bij alle deelnemende restaurants, de VVV’s in de Achterhoek en bij
de boekhandel in heel ons land.
ARRANGEMENTEN

Veel hotels hebben al dan niet in samenwerking met restaurants een- of
meerdaagse arrangementen uitgebracht. De arrangementen variëren
van een zesgangendiner met overnachting, ontbijtbuffet en herfstwandeltocht of een koetsentocht met verrassingen onderweg. Maar ook een
dagarrangement met huifkartocht,
boswandeling en wildgourmet. En
wat te denken van een culinair verwen¿arrangement? Uiteraard zijn er
ook bijzondere wijnarrangementen,
zodat iedere wildsoort optimaal tot
zijn recht komt.

Gratis brochure
Alle informatie over Wild eten in de
Achterhoek is vermeld in de gratis
wildbrochure.
Deze is vanaf verkrijgbaar bij de grotere VVV’s in ons land en bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus
4106, 7200 BC ZUTPHEN,
www.vvvachterhoek.nl
en www.wildetenindeachterhoek.nl

Nationaal MS Fonds heeft meer vrijwilligers nodig

Kom voor MS in beweging!
Het Nationaal MS Fonds zoekt
nieuwe collectanten in voor de collecteweek voor Multiple Sclerose in
november. "Er zijn nog lang niet genoeg collectanten om langs alle
deuren te gaan" zegt Pamela Zaat,
landelijke coördinatrice van het
Nationaal MS Fonds.
De organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te
verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en onderzoek
te verrichten. Multiple Sclerose (MS) is
een aandoening van het centrale ze-

nuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel
bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het Nationaal MS Fonds zoekt
met name mensen die bereid zijn een
deel van hun vrije tijd te besteden aan
de landelijke collecte in november.
Vrijwilligers, jong en oud, met veel of
beperkte tijd. Iedereen kan meehelpen de collecte tot een succes te maken! Het Nationaal MS Fonds collecteert van 19 t/m 24 november. Wilt u
meer informatie? Neem contact op
met Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds, tel.
(010) 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl

STH-racingteam opnieuw
Nederlands Kampioen

René Teerink uit Halle, coureur van het STH-racingteam, heeft afgelopen
zondag voor de derde maal op rij het Nederlands Kampioenschap binnen
weten te slepen.
Op het circuit ‘de Polderputten’ in Ter
Apel zijn afgelopen zondag de laatste
races verreden van het seizoen 2007.
Teerink die vanaf de eerste wedstrijd
van het seizoen de leiding in handen
nam, heeft deze de rest van het seizoen niet meer uit handen gegeven.
Daarmee is hij net als in 2005 en 2006
Nederlands Kampioen Ovalracen in de
sprintklasse 2000 geworden. Tevens is
hij voor het derde jaar clubkampioen.
Zaterdag tijdens de training was het
erg regenachtig. Zondagmorgen be-

gon het enigszins op te klaren maar
de baan bleef erg nat. Het rijdersveld
was redelijk vertegenwoordigd. Teerink wist de eerste manche makkelijk
te winnen. De andere drie manches
moest hij met een 2e plaats genoegen
nemen en pakte daarmee wel de dagoverwinning.
Voor volgend jaar staat er een nieuwe
uitdaging op het programma. De huidige auto wordt compleet omgebouwd om deel te kunnen nemen aan
het NK rallyracing, dat verreden wordt
op het Euro Circuit te Valkenswaard.

Met Homeopathie
gezond de winter door
In een aantal voorgaande columns
heeft u kunnen lezen dat ik mij in
mijn praktijk intensief bezig houd
met een vernieuwende stroming binnen de homeopathie, C4-homeopathie. Hoe deze nieuwe middelen een
basis vormen van gezond-zijn op mentaal, emotioneel en fysiek vlak heeft u
al kunnen lezen in dit weekblad.
Klachten die al de revue passeerden
waren o.a. hyperventilatie, hoge bloeddruk, eetbuien, eczeem, gebrek aan
basisveiligheid en angstaanvallen. Dit
maal passeert chronische verkoudheid. Zodra de "r" weer in de maand
zit, kampt jong en oud met deze lastige klacht. Het sleept je dan letterlijk
de winter door. Maar het kan ook anders met een Klassieke Homeopathische behandelwijze.
SNOTTERDESNOTTER
Bij een verkoudheid is het slijmvlies in
de neus- en keelholte ontstoken. Dit
wordt veroorzaakt door een virus.
Slijmvliezen zijn normaal gesproken
bedekt met een dun laagje slijm en
vocht om onder andere stofdeeltjes te
kunnen opvangen. Bij een ontsteking
is het slijmvlies echter gelrriteerd
waardoor het opzwelt en veel extra
slijm produceert. Hierdoor krijgt u bij
verkoudheid meestal een loopneus.
Verkoudheid gaat meestal gepaard
met andere klachten zoals niezen,
hoesten, verstopte neus, keelpijn,
heesheid, hoofdpijn en soms holteontstekingen of oorpijn. Gaat een verkoudheid na een aantal dagen of weken weer over, dan is er niets aan de
hand. Blijven de klachten bestaan dan

Party rock night
Zaterdag 20 oktober a.s. wordt
weer een Party Rock Night gehouden bij Café Heezen in Steenderen.
De Party Rock Night, destijds ‘gelanceerd’ bij Heezen, is een concept van
JPR S. Management. Hieronder valt
ook de bij velen bekende band JPR
Strinxband. Het concept is simpel:
twee echte rock ’n roll bands en een
dance classics dj, die een hele avond
muziek verzorgen van begin tot eind.
Inmiddels zijn er al diverse bands die

kun je spreken van een langdurige of
chronische verkoudheid. Door uit te
gaan van specifieke symptomen en
persoonskenmerken kan homeopathie een goede oplossing bieden (bij
chronische verkoudheid).
UIT DE PRAKTIJK
Een opvallend net geklede man van 38
jaar komt bij mij wegens een verkoudheid die al bijna een jaar bestaat. Hij
voelt dat het boven in de neus vast zit.
Hij praat nasaal en is constant een beetje hees. Als er af en toe wat slijm uit
zijn neus komt lopen dan voelt dat
heel scherp en brandend op de huid
'alsof het een bijtende stof is die er uit
m'n neus loopt'. De verkoudheid is begonnen toen hij erg bezweet was en
een kou pakte. Tijdens het gesprek
blijkt dat hij 's nachts vaker wakker
wordt, meestal zo rond 3 uur. Hij is dan
onrustig, heeft het veel te warm, en ligt
dan een hele tijd te woelen voor hij
weer kan inslapen. Voor de verkoudheid was dit ook al het geval. Hij noemt
zichzelf een 'pietje precies', en kan zich
moeilijk ontspannen als hij niet al zijn
dingen tot in de puntjes heeft geregeld.
Hij is uitgesproken kouwelijk wat betreft zijn lichaamstemperatuur, en hij
voelt zich slechter na het eten van ijs
en na het drinken van koude dranken.
Doordat deze man zijn klachtenbeeld
goed kon verwoorden, was het duidelijk welk homeopathisch geneesmiddel er nodig was. Na inname verbetert
zijn toestand dan ook snel. In de loop
van een paar dagen zijn de verstopping
en de brandende neusloop voorbij, en
ook de heesheid gaat weg. Na twee
maanden is ook zijn slaap sterk verbeterd, dit nadat een sterkere dosis van
hetzelfde geneesmiddel is gegeven.

zich mogen linken aan dit concept. Bij
Café Heezen zal de JPR Strinxband zelf
het podium beklimmen. Deze muzikanten, die zich het best laten beschrijven als eigenzinnig en dynamisch en een fundament hebben van
rock ’n roll, hebben als helden onder
meer The Stones, Brood, ZZ Top en
Jimmy Hendrix. Op geheel eigen wijze
worden nummers hiervan gecoverd.
Daarnaast speelt ook de CU Rockband.
Bestaand uit vijf ervaren en enthousiaste muzikanten, staat CU garant voor
een spetterende liveshow. Door het
uitgebreide repertoire is CU breed in-

Wat ik nog het meest frappant vond
aan het laatste consult was het kreukelige overhemd wat hij droeg. Als ik
hem ernaar vraag, noemt hij langs z'n
neus weg dat z'n vrouw hem opmerkelijk veel relaxter en minder veeleisend
vond de laatste tijd. Daar was hij primair niet voor gekomen, maar er zijn
vervelender bijwerkingen van medicatie te bedenken, aldus de tevreden patiënt. Misschien zie ik hem volgend
jaar nog één of twee keer terug als
herfst en winter in aantocht zijn. Het
kan zijn dat zijn lichaam dan nog een
kleine impuls nodig heeft. Maar wellicht is hij voorgoed van deze klacht
verlost. Een klassiek homeopaat gaat
tijdens een consult dieper in op uw
klachten dan u waarschijnlijk gewend
bent. Dit is nodig om uw specifieke
symptomen goed in beeld te krijgen.
Deze vormen namelijk de sleutel tot
een specifiek passend geneesmiddel
dat een verbetering kan brengen in uw
specifieke klachtenbeeld. Het voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel is dus eigenlijk maatwerk:
het geneesmiddel dient precies te passen bij de karakteristieken van de patiënt met zijn klachten. Alleen dan zal
een behandeling met homeopathie
werkelijk succesvol zijn. Welk geneesmiddel uw klachten kan verhelpen?
Een klassiek homeopaat kan dit voor u
en samen met u uitzoeken.
TOT DE VOLGENDE KEER
Frans Quirijnen, Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd,
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

zetbaar: geschikt voor jong én oud,
voor kroeg, feesttent én discotheek.
Naast de stevige rockcovers is er ook
plaats voor populairder werk. Van
Anouk, via Coldplay, Kane, Van Halen,
Pink en Evanescence naar Bon Jovi,
Krezip, Di-rect, Blof, Nena en Queen,
niks is te gek! CU staat nooit stil, zodat
het repertoire altijd up-to-date is. De
uitstraling en presentatie van de band
maken het geheel bijzonder veelzijdig.
DJ Der Bomber zal tussen de optredens door het publiek voorzien van
swingende dance classics.
Een avond met voor elk wat wils dus!
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Internetgame 'de cuyperscode'
in Kranenburg
een spel voor jong en oud

GAME VERGELIJKBAAR MET DE
'DA VINCICODE'
In die zin lijkt het een beetje op de wereldwijd door miljoenen mensen gespeelde game 'De Da Vincicode'. Dit
spel was en is nog steeds een rage en
het werd het schoolvoorbeeld van de
vertaling van een verhaal in een mys-

teriespel. Het boek de 'Da Vincicode'
van Dan Brown werd in miljoenenoplagen verkocht en is een van de grootste kassuccessen van de laatste jaren
geweest. Terwijl de 'Da Vincicode' zijn
basis heeft in de tijd van 'alleskunner'
Leonardo Da Vinci (15e/16e eeuw),
gaat de Cuyperscode uit van de
19e/20e eeuw. Beide gaan echter terug
naar de kindertijd van Jezus Christus,
met andere woorden naar de vroegste
jaren van het Christendom.
SPEL WORDT UITGEZET BIJ
SCHOLEN
Het spel wordt ook onder de aandacht
gebracht van scholen voor voortgezet
onderwijs. Het is de bedoeling dat
leerlingen voor bepaalde vakken studiepunten kunnen vergaren door deel
te nemen aan de game. Zij doen op deze wijze immers kennis op van cultuurhistorie en leren bovendien de
tijdladder in de vingers te krijgen.
HET CUYPERSJAAR IS DE AANLEIDING
Zoals velen bekend zal zijn is 2007
Cuypersjaar. In onder meer Kranenburg, Roermond, kasteel De Haar en
het Rijksmuseum zijn al maandenlang manifestaties en tentoonstellin-

DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Vrijdag 12 oktober is in het Stedelijk Museum van Roermond het officiële
startsein gegeven van het internetspel 'De Cuyperscode'. De 'Cuyperscode
Een spel voor jong en oud' is een spel dat grotendeels van achter het beeldscherm gespeeld kan worden, maar waarvoor ook een aantal vragen in het
veld dient te worden beantwoord. De kerk van KRANENBURG (nu: het Museum voor Heiligenbeelden) is één van de plaatsen waar een deel van de
code gekraakt moet worden. De burgemeester van die stad verrichte de
starthandeling door de gestelde vragen op de eerste schermen te beantwoorden. Vervolgens gingen alle aanwezigen naar buiten om ballonnen
op te laten, waaraan kaarten met persoonlijke opdrachten waren bevestigd.
GEMEENTE BRONCKHORST IS
HOOFDSPONSOR
De gemeente Bronckhorst heeft in het
kader van de toeristische promotie
een aanzienlijk bedrag als sponsorbijdrage beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het spel. Het bureau Res
Nova uit Ohé en Laak (vlakbij Roermond) zorgde voor het verhaal en het
mysterie, dat deels uit historische werkelijkheid van het romantische leven
van de grote architect Pierre Cuypers
bestaat. Verder is de verhaallijn door
fantasie ingegeven. De echt bestaande
achterkleinzoon van Cuypers, eveneens Pierre geheten, is de centrale figuur in het mysterie. Het verhaal begint rond het grafmonument van Cuypers in Roermond, waar tijdens de restauratie een onverwacht skelet opduikt. Wie is deze persoon en waarom
is die in het familiegraf bijgezet?

HERBERG

3 GANGEN WILDMENU

€ 38,50
gen. Rotterdam, Maastricht en ook
een extra expositie in Roermond zijn
echter pas enige weken geleden van
start gegaan. De tentoonstelling in
Kranenburg loopt zelfs al op zijn eind:
nog tot 28 oktober is de complete expositie te zien en daarna (in de kersttijd) alleen nog maar een klein deel
ervan. Vier van de vijf aangekondigde
boeken over Cuypers zijn inmiddels
verschenen, waaronder ook: Cuypers
op de Kranenburg, van Bart Hartelman en Frits Niemeijer. Dit boekje is
onder meer te koop in het Museum
voor Heiligenbeelden / de St. Antoniuskerk te Kranenburg en een aantal lokale boekwinkels.
Om het spel te spelen gaat u naar
www.cuyperscode.nl voor verdere info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
of www.cuyperscomplex.nl

EHBO Baak-Vierakker huldigt jubilarissen

Ouderen in de regio Gelre-IJssel
hebben moeite met bewegen
Een kwart van de ouderen van 65
jaar of ouder in de regio Gelre-IJssel heeft mobiliteitsbeperkingen,
zoals moeite met lopen, met het tillen van een tas, of met opstaan of
bukken. Van de ouderen van 75
jaar of ouder heeft maar liefs 40%
mobiliteitsbeperkingen. De meeste mobiliteitsbeperkingen worden
veroorzaakt door klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals rugklachten, artrose
en reuma.
Deze gegevens over mobiliteitsbeperkingen bij ouderen in de regio GelreIJssel zijn afkomstig uit een nieuwe
vervolgstudie op het ouderenonderzoek 2005 van de GGD. Hieruit blijkt
dat ook valongevallen een belangrijke
oorzaak zijn van het ontstaan van mobiliteitsbeperkingen bij ouderen. Een
kwart van alle 75-plussers is in de drie
maanden voorafgaand aan het onderzoek gevallen. Ouderen die weleens
slaap- of kalmeringsmiddelen gebruiken, blijken een groter risico te hebben op een valongeval. Ouderen die regelmatig bewegen (fietsen, wandelen
of sporten) blijken daarentegen minder vaak te vallen. Ook kampen veel
ouderen met vervoersbeperkingen:
bijna 16% van de ouderen heeft hier

soms mee te maken. Met name ouderen die gebruik maken van een rolstoel, ouderen met lichamelijke beperkingen en een slechte (ervaren) gezondheid hebben hier vaak mee te
maken.

In het algemeen zien we dat beperkingen ten aanzien van de mobiliteit duidelijk zijn gerelateerd aan een afnemende fysieke en geestelijke gezondheid. Meer bewegen helpt bij het voorkómen van mobiliteitsbeperkingen.
Voldoende bewegen - in combinatie
met o.a. verantwoord medicijngebruik
en een veilige woninginrichting - is tevens een belangrijke factor bij het
voorkómen van valongevallen.

FACTSHEET
De resultaten van dit vervolgonderzoek worden beschreven in de factsheet 'Mobiliteitsbeperkingen bij ouderen in de regio Gelre-IJssel' van GGD
Gelre-IJssel. Ook wordt in de factsheet
ingegaan op interventiemogelijkheden om ouderen te stimuleren tot
meer bewegen en ter preventie van
valongevallen. Deze factsheet is een
aanvulling op de Gezondheidsatlas
van de regio Gelre-IJssel en is te raadplegen op de website van de GGD:
www.ggdgelre-ijssel.nl

Nieuwe Workshops
bij Kadoshop Sueters
Bij kadoshop Sueters aan de
Dorpsstraat 15 in Vorden gaan de
workshops voor het najaar weer
beginnen!

De jubilarissen van de EHBO Baak-Vierakker, (v.l.n.r.) Brigit Tiemesen, Henk Groot Roesink, Henk Memelink en Reint Krijt.
Tijdens de jaarvergadering van de EHBO Baak-Vierakker op 9 oktober
2007, zijn vier leden door de heer Beenen van het EHBO -District Gelderland gehuldigd met hun 25-jarig jubileum.
Twee leden werden door de Nationale
bond onderscheiden met de draaginsigne brons: Reint Krijt uit Wichmond
en Henk Memelink uit Brummen.

Henk Groot Roessink uit Doesburg
kreeg het draaginsigne in zilver, mede
ook vanwege zijn 23-jarige bestuursfunctie als secretaris en voorzitter.

Brigit Tiemesen uit Lochem (Wichmond) kreeg het draaginsigne in
goud. Naast het 25-jarig jubileum was
zij ook 20 jaar kaderinstructrice van
de vereniging. Van het district Gelderland kreeg ze nog een extra intentie in
de vorm van een sculptuur voor de bewezen diensten voor de EHBO.

Na de zomerstop wordt het weer
hoog tijd om het hobbyen weer op te
pakken en te beginnen met het maken van de kerstkaarten. Ook is er
de mogelijkheid om aan de diverse
andere workshops mee te doen, namelijk het maken van sieraden, decoraties voor in huis of een leuk
scrap boekje.
De workshops zijn altijd goed om
een techniek beter te leren kennen,
zonder daar zelf al het materiaal
voor aan te schaffen, of om eens
kennis te maken met een andere
hobby.
Ook in dit najaar zal Suzan deze
workshops verzorgen. Zelf volgt zij
hier ook diverse cursussen voor om
alle technieken goed onder de knie
te krijgen en over te dragen aan de
workshop deelnemers.

Tot en met november zijn de workshops al ingedeeld. 18 okt. kaart met
crossing punch, 1 nov. scrap boekje,
8 nov. kaart christmas World, 15
nov. ketting punniken, 22 nov. kaart
wonderful nature en de volgende
data: 29 nov., 13 dec., 17 jan., 31 jan.
en 14 febr.
Zie hiervoor ook de advertentie van
vorige week in Contact voor de exacte data. Daar staan ook alle data ingepland t/m februari.
Kom voor informatie hierover gerust langs in de winkel, of houd het
contact goed in de gaten. Ook bent u
natuurlijk altijd welkom in onze
winkel voor verdere informatie, diverse voorbeelden te bekijken en
voor alle andere vragen.
Schrijf u op tijd in want de deelname per avond is beperkt. Voor verdere vragen kunt u ook altijd bellen
naar: Speelgoed, huishoud, kado en
hobby Sueters, tel. 0575 - 553566.
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School- en Volksfeest Varrsel zeer geslaagd!
Een nieuw onderdeel tijdens de volksspelen was de steprace, waarvoor een
parcours was uitgezet dat volgens Belgisch wielervoorbeeld dwars door de
tent ging. In de eerste manche gingen
de vijf bestuursleden van start. In de
tent ‘stoven de vrouwluu aan de kant’.
Daarna bonden nog diverse groepen
de strijd aan, gevolgd door een Spartamet-klasse. Dit is het uitgaansvervoermiddel van vele Varsselse jongeren.

De vogel zat dit jaar anders gedraaid
op zijn nest, waardoor het een hele
poos duurde voordat Johan Slotboom
de kop er af schoot. De vleugels vielen
wel wat sneller door schoten van Alie
Luesink en Ard Scheffer. Peter Alderson haalde de staart naar beneden. De
romp leek er heel lang op te blijven zitten. Er werd al gedacht aan loting,
maar toch vrij onverwacht in de zesde
ronde (na 509 schoten) barstte de vo-

Vogelgooien (dames): Romp: Gerdie
Lenselink. Kop: Miranda Dijkman.
Rechtervleugel: Lucy Stolwijk. Linkervleugel: Annie Barink. Staart: Minie
Berendsen.

JEUGDVOGELSCHIETEN:
Romp: Koen Rondeel. Kop: Manon
Groot Roessink. Rechtervleugel: Nancy
Meulenbrugge. Linkervleugel: Kelly
Arink. Staart: Iris Jolink.

De waarde van de boodschappenmand werd het best geraden door mevrouw Teunissen. De snoepmand ging
naar Marit ten Have. De opbrengst van
beide raadspellen (118,-- euro) is door
de penningmeester overhandigd aan
Frank Hobelman van de jeugdclub
Varssel.
Clown Anita met assistentes Anoek, Manon en Jessica.
Het school- en volksfeest in Varssel is succesvol en in gemoedelijke sfeer
verlopen. Het feest dat al vrij laat in het seizoen plaatsvindt, is dit jaar nog
een week later gehouden om het niet te laten samenvallen met het Veldhoeks feest. De festiviteiten en activiteiten vonden plaats in en om de
feesttent nabij de Varsselse molen onder een stralende najaarszon. Voor
Gerrit Norde kreeg het feest nog meer glans toen hij daags na het toneelspel, waarin hij een hoofdrol had, de houten vogel er af schoot en de rol
van koning kon gaan vervullen.

Op zaterdagmiddag was er discomuziek van de jeugdige Varsselnaren Patrick en Mark.
Aan het vogelschieten deden 87 schutters mee. Sedert 1994 (verplichtstelling kogelvanger) wordt er geschoten
met 6 mm vuurbuksen, die de heer
Henk Luesink sr. in beheer heeft. Hij
heeft al die jaren zorggedragen voor

Weken van tevoren vroegen de kinderen op school al aan de juffen wanneer het weer feest zou zijn in Varssel.
Op vrijdagmorgen 5 oktober was het
eindelijk zo ver. De kinderen, die fraai
waren geschminkt, werden met tractors en wagens opgehaald en luid zingend naar het feestterrein gebracht.
Reeds 25 jaar lang maakt de volksfeestcommissie in goede harmonie gebruik van het terrein van de Hamove
en haar voorzieningen en diensten.

Koningspaar Gerrit en Mieke Norde.
gel uiteen bij het koningsschot van
Gerrit Norde. Hij koos zijn vrouw Mieke tot koningin. Omdat het al wat later was geworden ging Gerrit snel
even langs de bank om daarna de koeien te gaan melken. Tegen achten werd
de familie Norde door de buurt opgehaald met tractor en wagen. Gerrit
toonde zich een waardige koning, hij
trakteerde zijn onderdanen op vele
biertjes. Hij zei dat hij de week erop
wel een paar extra varkens zou gaan
afleveren. Het kersverse koningspaar
is gehuldigd tijdens een knallende
feestavond met muziek van de formatie LIME, die dit jaar voor het eerst in
Varssel speelde.

Na het verorberen van een heerlijke
maaltijd in de tent trokken de kinderen langs de diverse spelen die buiten
waren opgesteld. Zij konden zich ook
uitleven op de draaimolen en het
luchtkussen. Voor alle kinderen, ook
die elders of nog niet naar school gaan,
waren er lekkernijen en cadeaus.
Zowel bij de kinderspelen als bij het
schminken kan er elk jaar weer gerekend worden op de spontane hulp van
vele vrijwilligsters. Aan het eind van
de middag was er nog een mooi optreden van clown Anita van circus PomPom, die bij de goocheltrucs en jongleerkunsten geassisteerd werd door
het enthousiaste jeugdige publiek.
Vrijdagavond heeft het Varssels Volkstoneel in een bomvolle tent het blijspel ‘Even voorstellen … ik ben uw
dochter’ uitgevoerd. Het spel boeide
van begin tot eind. In het stuk zaten
mede door eigen inbreng van de spelers vele herkenbare komische situaties. Ook de typetjes werden goed
neergezet, waarbij het net was of sommige acteurs gewoon zichzelf speelden. Niet onvermeld mag blijven het
fantastische grime- en haarwerk van
Evelien Klein Wassink. Na het toneelstuk werd er tot diep in de nacht op
muziek van het trio Zie Zoo gedanst
en ‘geroeid’.
Net als vorig jaar werden de volksspelen op zaterdagmiddag geopend door
burgemeester Henk Aalderink van
Bronckhorst. In zijn speech ging hij in
op de lange traditie van het vogelschieten. De burgemeester gaf aan zelf

Ereschot burgemeester.
geen beste schutter te zijn; hij heeft
ooit een stukje van de kop eraf geschoten. Bij sommige dorpen en buurtschappen, zoals De Wildenborch, kan
hij het ook niet maken om er langs te
schieten, omdat hij dan een rondje
zou moeten geven. Deze ongeschreven
regel geldt overigens ook voor Varssel.
De burgemeester nodigde tenslotte
het bestuur van Varssels belang i.o. uit
om met hem te gaan praten in plaats
van het aanspannen van allerlei
rechtszaken.
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het volksfeestbestuur en
het volksfeest, die een geheel ander
belang en doelstelling hebben, daar
geheel los van moeten worden gezien.
De stichting School- en Volksfeest
heeft als doel om de saamhorigheid
van de buurtschap Varssel en omstreken te bevorderen door het organiseren van culturele activiteiten en festiviteiten. Het Varssels feest, maar ook
de fietstochten, de boerengolftoernooien en de ouderenmiddagen en
–reisjes zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht welk belang men individueel
of in groepsverband nastreeft.

de benodigde wapenvergunningen en
heeft bij het vogelschieten gestaan in
de buurtschappen Dunsborg, Noabers
en Varssel. Volgend jaar wordt zijn
taak overgenomen door Wim Luesink
(geen familie) uit De Dunsborg. Hij
krijgt wel te maken met strengere wapenregelgeving. Henk Luesink sr. werd
op zaterdagmiddag bedankt met een
hartelijk applaus.

UITSLAGEN VOLKSPELEN:
Koningschieten: 87 deelnemers.
Romp: Gerrit Norde na 509 schoten.
Kop: Johan Slotboom. Rechtervleugel:
Alie Luesink. Linkervleugel: Ard Scheffer. Staart: Peter Alderson.

Schijfschieten: 1. Henri Bultman. 2.
André Vels. 3. Henk de Vries.
Ringrijden (heren): 1. Dick Bosch. 2.
Martijn Dijkman. 3. Peter de Koning.
Ringrijden (dames): 1. Bianca Dijkman. 2. Karin Slotboom. 3. Jannie
Bosch.

Doeltrappen (heren): 1. Gerjan Looman. 2. Hans Groot Roessink. 3. Hans
Stolwijk.
Doeltrappen (dames): 1. Mineke Schieven. 2. Gerda Bosch. 3. Hennie van Lee.
Kegelen (heren): 1. Paul den Toom. 2.
Tonnie Jochemsen. 3. Reint Dijkman
Kegelen (dames): 1. Wilma Lijftogt. 2.
Gerrie Wisselink. 3. Jannie Bultman.
Bolero (heren): 1. Henk de Vries. 2.
Hendrik Jan Stoltenborg. 3. Paul den
Toom.
Bolero (dames): 1. Jannie Bultman. 2.
Annie Burghout. 3. Sigrid Barink.
Gavelgooien: 1. Gerard Bosch. 2. Bennie Freriks. 3. Frank Kroezen.

Voor het laatst is dit jaar ook gebruik
gemaakt van de schuur van Hendrik
en Dinie Maalderink voor het opbergen van diverse attributen voor het
volksfeest. Hendrik en Dinie, die naar
Hengelo Gld. verhuizen, zijn door de
voorzitter in het zonnetje gezet voor
hun gastvrijheid. Na het opruimen
van de spullen op zondag was het bij
hen altijd zeer gezellig en eigen. Er
werd steevast meteen al in de pan gekeken of er karbonades waren.
Aan Reint Dijkman werd een oorkonde en waardebon uitgereikt voor zijn
25-jarig lidmaatschap van de volksfeestcommissie. Zijn vrouw Annie
kreeg bloemen.

Varssels Volkstoneel.

Bijzonder concert in de Willibrordkerk
Uitnodiging op zaterdag 10 november a.s. voor een concert van twee swingende koren met heel veel enthousiasme namelijk The Rhythm of Life uit
Doetinchem samen met Gospelkoor Inspiration Vorden.
RHYTHM OF LIFE bestaat uit ongeveer
20 enthousiaste zangers en zangeressen die wekelijks op woensdagavond
bij elkaar komen om te repeteren. In
de huidige samenstelling bestaat de
groep nu iets meer dan anderhalf jaar.

Henk Peppelman is de muzikaal adviseur en Wim Polman zorgt voor de
muzikale begeleiding. Het repertoire
bestaat uit pop- en musicalsongs, veelal door Henk Peppelman gearrangeerd.

GOSPELKOOR INSPIRATION VORDEN
is een groep van ruim 40 enthousiaste
zangers en zangeressen uit Vorden en
wijde omgeving. Zij zingen vier- of
meerstemmig a capella of met orkestbanden. De songs die zij ten gehore
brengen zijn liederen met hart en ziel,
liederen die getuigen van net iets
meer… Voor de één is dat God, voor de
ander een universele onvoorwaardelij-

ke liefde of een kracht die inspireert.
Qua muziekstijl en taal bieden zij een
breed spectrum, soms rustige melodieën, dan weer meer klassiek of juist
swingend. Piet Piersma is hun dirigent. Muziek maken door zelf te spelen of te zingen is zijn grote passie. Na
het volgen van een dirigentenopleiding heeft hij diverse gospel- gemengde- en mannenkoren mogen inspire-

ren. Dit resulteerde in honderden optredens door het hele land, het maken
van CD's en televisie- en radio-opnames.

Concert op zaterdag 10 november,
Willibrordkerk te Hengelo Gld (Spalstraat 38), aanvang 20.00 uur. Kerk
open 19.30 uur. Het wordt vast een geweldige avond! Komt u ook?
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Ze zit biej mekaar en ze weet neet
wat ze doon zult. Mooi warm in
de harfstzunne lui gaon zitten? Of
samen op pad en bezeuken de
boekenmarkt in de grote karke in
Vorden.
Gert is neet zonne leazer, wil liever
met de hande wat doon. Gerrie is
anders, die kan mangs neet naor
bedde kommen wanneer ze een
mooi boek hef. Liefst streekromans
die goed eindigt. Ze kan er biej weg
dreumen, helemaols thuus kommen in zon verhaal. Het mot er een
enorme boekenmarkt wezzen in de
dorpskarke in Vorden. Een hele
karke vol, van veurten tot achtern,
allenig beuke tiedschriften, alles
wat bedrukd is en bewaart wil worden... Wel 40 mansleu en vrouwleu.
Vrijwilligers die achter hun handel
staot umme ze an te priezen Gerrie
was er al eerder, want dat dood ze
elk jaor en ze is echt een liefhebber.
Ze hef Gert verteld dat ze ok oorlogsbeuke hebt.en ok wel oaver de
jacht, de planten en de dieren. Veur
ieder wat bizonders. Ze hebt al die
beuke secuur veur gesorteerd met
een dudelijke kaarte, zodat iej zien
kunt waor ai zeuken mot. Ok veur
Gert is er zeker wat van zien
smaak.. Gerrie wil op tied wezzen,
al veur tien uur, anders dan is het
beste al weg. Ze verteld Gert dat er

dan boekhandelaren rondstruint
die weet van de meest gezochte
beuke veur ne verzameling. Veur
de gezelligheid ok koffie en een
breudjen. De grote karke zelf is
helemaol in gebruuk veur de beuke.
De opbrengst is dan ok veur het
onderholt van dit olde gebouw. De
grote olde ramen valt er zowat uut.
De karke op het dorpsplein is een
betjen van ieder ene. Dat is zo
beeldbepalend en onbetwist het
grootste en oldste gebouw dat een
ieder daor graag an biej wil dragen.
Rustig volk, dech Gert, dit beuke
minnend karkvolk, ze verpraot hun
tied neet. Van het ene boek snuffelt
ze naor het andere, Romans, daor
bunt er het meeste van. Maor ok
wetenschap en land en volkenwiesheid. Reisverslagen natuur en
kinderbeuke. Zollen die vrouwleu,
die ze verkoopt, d’r zelf verstand
van hebben? D’n enen vrug twee
euro en d’n ander maor twee
kwartjes. Dat mot toch wel een
geweldige grote organisatie wezzen, umme dat allemaols good te
laoten marcheern. Het bevordert
de saamhorigheid. Iej bunt samen
bezig veur een helder doel. En het
hele jaor deur inzamelen. Elk jaor
een groter antal. Veural leu die
dood gaot en een hele vracht beuke
in de kaste of op zolder hebt staon,

dat bunt de leveranciers. Of ze gaot
naor een bejaardenflatjen. Dan
zegt de kindre: ”Haal het hele spul
maor op want wiej least ja toch die
olde rommel van mien olde leu
neet. Wie hebt as moderne mensen
van tegenswoardig helegaar gin
tied van leazen. Wie bunt ja vuls te
drok, wie hebt beide ons wark en
de kindre wilt zwemmen en sporten, halen en brengen en zelf wille
wie biej blieven. Wie wilt twee keer
in ’t jaor met vakantie en er is
internet en de T.V. Wie komt vake
neet an de krante too, laot staon
dat wie tied hebt umme een boek
te leazen. “En toch komt er elk jaor
nog mear nieje beuke op de markt.
Er zult er een hoop nooit geleazen
worden. Gert wil allange op huus
an maor Gerrie wil wachten tut ze
veur 5 euro een hele deuzen vol
beuke mag uutzeuken. Daor is ze
dan wear een mooi peusken drok
met. Gert zit an de koffie en zuut
zik dat an en dech biej zik zelf dat
een hoop beuke van Gerrie in de
volle deuze, neet geleazen zult worden. Moar ze waren toch mooi samen op pad en sprakken met een
hoop bekende leu.
In het belang van de dorpskarke
die mot nog lange blieven bestaon..

Samen de fietsendiefstal aanpakken
De politie Vorden wil samen met
haar inwoners de diefstal van fietsen aanpakken. Belangrijk is dat
gedupeerden altijd aangifte doen
en dat de politie meer zicht krijgt
op eventuele daders. Hiervoor worden extra surveillances gepland en
gaat men diefstalgevoelige plaatsen in kaart brengen. Eén ervan is
de fietsenstalling bij het NS-station.
Verdwenen er in het verleden op jaarbasis zo'n 25 à 30 fietsen in Vorden; op
dit moment heeft de politie al 30 aangiften van fietsendiefstal in haar statistiek voor 2007 staan. Neem daarbij de
gevallen waarbij een benadeelde geen
aangifte heeft gedaan en het cijfer
stijgt nog verder. Opvallend is ook dat
het vaak om dure fietsen gaat die her
en der in de gemeente gestolen worden en je zou denken dat men met een
busje op pad is om fietsen te pikken.
Om de fietsendiefstal een halt toe te
roepen wil de politie samen met de
burgers van Vorden aandacht besteden aan deze problematiek. U zet uw
fiets altijd op slot (ook bij huis), doet
bij diefstal altijd aangifte (kan via

www.politie.nl), meldt verdachte situaties, dan proberen wij als politie extra te surveilleren zodat we een beter
beeld krijgen waar fietsen het meest
gestolen worden. Op deze manier kunnen we mogelijk ook fietsendieven
aanhouden. Onderdeel van dit project
is ook de controleerbaarheid van diefstalgevoelige locaties door de politie.
Eén ervan is het NS-station in Vorden.
Op deze plaats vinden veel diefstallen
plaats, maar blijven ook de nodige
fietswrakken achter. Bij deze met spinnenwebben voorziene twee-wielers is
vaak geen framenummer meer te vinden en is niet duidelijk of ze gestolen
zijn. Ook nemen ze kostbare ruimte in
beslag.

De politie gaat de komende periode de
stalling extra controleren en vraagt eigenaren die hun wrak daar hebben
achtergelaten, dit weg te halen. De
wrakken die blijven staan worden in
overleg met de gemeente verwijderd.

Zo wordt de stalling overzichtelijk en
kunnen de gebruikers hun fiets, soms
met een extra slot, veilig stallen. Doet
u mee?

De Baron van Bronckhorst

Moeder-dochterdag zeer geslaagd!

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

Jaarlijkse Dialectdag
Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert de Grenscontactencommissie
Westmunsterland - in samenwerking met het Staring Instituut, het
Landeskundliches Institut in Vreden en de Dialectkring Achterhook
en Liemers - weer haar jaarlijkse
Dialectdag.
Deze 43e Dialectdag wordt gehouden
in het voormalige klooster bij de Jugendburg in Gemen, Kreis Borken. De
aanvang is gesteld op 10.00 uur.
Zaterdag 6 oktober organiseerde Erf Bosgunst een speciaal arrangement
“Bekiek & beleav´t” voor moeders en dochters!
Met een gezelschap van dertien personen was de dag zeer geslaagd. Het
weer werkte goed mee. Na een ochtenddeel vol schetsplezier met als thema seizoensfruit en vervolgens een
boerenlunch gingen de dames aan het

echte werk beginnen! De opdracht
voor moeder en dochter(s) bestond uit
het samen vervaardigen van één
kunstwerk! Rond vier uur waren er
verrassende resultaten geboekt en
werd er tijd genomen voor een kennis-

Een lezing over Marc Chag all
De beroemde schilder Marc Chagall (1887- 1985) heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan.
Zijn bijbelse schilderijen en gebrandschilderde ramen daaruit

making met zen meditatie en chi
cong, waarna de dames geheel ontspannen huiswaarts keerden met hun
gezamenlijke kunstzinnige plattelandsbeleving.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan
eens een kijkje op www.bosgunst.nl of
neem contact op met Erf Bosgunst, tel.
46 40 74.

Het thema van deze Dialectdag is:
Heemkundebladen en Dialect.
HET PROGRAMMA ZIET ER ALS
VOLGT UIT:
09.30 uur Ontvangst met koffie
10.00 uur Dr. Tim Sodmann, Landeskundliches Instituut
Vreden - Heimatblätter in
Westmünsterland

10.20 uur Dr. Lex Schaars, Staring
Instituut - Dialect in
Achterhoekse en Liemerse
Heemkundebladen
10.40 uur Herman Hofs, Varsseveld Dialectgebruik in contactorgaan A.D.W.
11.00 uur Georg Ketteler, Bocholt Mundart in Unser Bocholt
11.20 uur pauze
11.45 uur Discussie over het thema
12.30 uur Gezamenlijke maaltijd kosten Euro 7,00
14.00 uur Bezichtiging voormalig
klooster en Jugendburg
Gemen
15.30 uur Sluiting

De dialectdag is voor alle in dialect
geinteresseerden vrij toegankelijk. Er
wordt geen entree geheven. De kosten
van het middagmaal, een eenpansgerecht, komen voor rekening van de
deelnemers.

De Bijbelse boodschap kleurrijk vertaald

zijn indrukwekkend door dynamiek en kleurrijkheid.
Met zijn vrije interpretatie weet Chagall, van joods-Russische afkomst, ons

in het hart te raken en helpt bij een bevrijdende geloof in de liefdevolle God.
Aan de hand van dia’s van een aantal
religieuze schilderingen wordt op
donderdag 18 oktober een lezing ge-

houden. Ds. Aleida Blanken zal deze
avond verzorgen in het kader van het
programma Vorming en Toerusting
van de gezamenlijke kerken. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom in

Ons Huis, Beukenlaan in Hengelo
Gld., op donderdag 18 oktober om
20.00 uur. Contactpersoon: mw. G.
Gosselink, tel. (0575) 46 19 28 of mw. T.
Bos, tel. (0575) 46 18 69.
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HUISHOUDARTIKELEN, ALTIJD OPGERUIMD GEPRIJSD!
P.S. NOG 2 WEKEN TEXTIEL ZEGELS INLEVEREN!

SCHOONMAAKMIDDELEN NIEUW
PUC KOFFIEPADAPPARAAT
O.A. GLORIX, ANDY OF AJAX
div. varianten

89.

00

alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS

fles

AH

30% KORTING
ELSTAR HANDAPPELEN

1.

25

nu

zak 18 stuks

ALBERT HEIJN

ALLE
SCHOONMAAKBENODIGDHEDEN

zak 1,5 kilo

PUC KOFFIEPADS

MOLENHOEK

PUC CUPS

1.

HENGELO (G)

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

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

59

zak 8 stuks

LINDEMANS
AUSTRALISCHE WIJN
alle var.
2 flessen à 0,75 liter

van 11.58

WEDUWE VISSER

17.49
8.

8.

68

nu

99 CHIQUITA BANANEN

JONGE JEVEVER OF VIEUX
98
2 flessen naar keuze van 21. voor
OKTOBERAANBIEDING:

GROLSCH PIJPJES

1.

79

krat 24 flesjes

0.

99

kg

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Hoveniersbedrijf

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
B O U W M A R K T

zaterdag
20 oktober
Disco met

D.J.
Wolsink

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

Rampen vallen
niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
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Typ uw postcode in op
www.crisis.nl
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boomverzorging
* Snoeien van bomen
* Boomverwijdering
* VTA Boomcontrole

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken

* Stobben frezen

Hardsteen dorpels

* Gecertificeerd European Treeworker
en European Tree Technician

Keukenbladen etc.

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575-441048
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Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54
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Joey Den Besten kijkt uit naar volgend jaar Spreekuur CDA Bronckhorst

Joey den Besten
Op zaterdag 6 oktober reed Joey Den
Besten in Assen zijn twee laatste wedstrijden van het seizoen.De junior
cup125-cc had echter weinig geluk die
dag.De dag bestond uit een training
en twee wedstrijden voor het kampioenschap.Op het circuit van Assen
was het koud en mistig die dag en de
temperatuur kwam niet boven de elf
graden terwijl het hier in de regio
zo'n15 tot 16 graden was.De kwalificatie ging niet helemaal naar wens mede doordat het vizier besloeg en hij bijna niets kon zien.Tegen het eind van

foto: Henk Teerink
de training reed hij met een open vizier en pakte toch nog een mooie vijfde tijd.Tijdens de kwalificatie trainingen gingen er een hoop rijders onderuit vanwege de koude temperaturen
in de ochtend.Om 1 uur was de start
van de eerste race en Joey had een goede start.Op het rechte eind kwam hij
in de verdrukking en ze gingen met
zijn vijven naast elkaar door een partij
bochten en Den Besten lag op dat moment vierde in de wedstrijd.Nog geen
halve ronde later schoof hij onderuit
mede doordat de banden niet op tem-

peratuur kwamen.Een ronde later
ging ook zijn teamgenoot op de zelfde
plek onderuit.
Tegen half vier ging de tweede race
van start.De start pakte dit keer niet zo
goed uit als anders omdat hij geen vertrouwen in zichzelf had.Hij nam geen
onnodige risico's en reed de wedstrijd
rustig uit en finishte als zesde.Het was
niet de plaats zoals hij gewend was
maar over het geheel was hij wel tevreden want hij eindigde als vierde in het
kampioenschap.Beide race's werden
overigens gewonnen door Jaap Kingma rijder Jerry v.d. Bunt die de titel al
op zak had.Joey liet weten dat er vele
mooie momenten waren geweest dit
seizoen zoals de training in Spanje op
uitnodiging van de Red Bull junior
cup.Tevens wil hij iedereen bedanken
die een steentje heeft bijgedragen in
het seizoen 2007.Daarbij ook grote
dank aan zijn vader, moeder en zus
die hem in alles steunden.Den Besten
gaat nog een jaartje door in de 125-cc
junior cup en wil dan strijden voor de
titel.

De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst opnieuw uit voor een spreekuur op
woensdag 17 oktober a.s. van 19.00
tot 20.00 uur.

Vordenaar Barry Wassink (pocketbikes)reed in Stadkanaal ook zijn laatste
wedstrijden van dit seizoen.Hij sloot
het in stijl af met twee overwinningen.Barry heeft van de 18 manches die
er verreden werden dit seizoen 17gewonnen en de race die hij niet won
werd hij tweede.Daarmee is hij de terechte Nederlands kampioen pocketbike in de senioren B klasse.

Rondweg Vorden

U kunt dan uw mening geven over
zaken, die de gemeente betreffen.
Hierbij kan het gaan om onderwerpen
die al op de agenda voor de raads-

D66 in Hummelo
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare fractievergaderingen op wisselende locaties in Bronckhorst.
Op dinsdag 23 oktober valt de keus op
Hummelo. Iedereen is vanaf 20.00 uur
welkom bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9. De actuele gemeentepolitiek
komt dan aan bod, aan de hand van de

Vanaf 15 Oktober is Shell tankstation Groot Jebbink na twee weken
van groot onderhoud weer open.
De Rondweg is ook nagenoeg klaar en
zal vanaf 22 oktober weer open zijn
voor het doorgaande verkeer van Doetinchem naar Zutphen. Vanaf 22 okto-

vergadering staan, maar u kunt ook
nieuwe onderwerpen aansnijden. Om
te voorkomen dat u moet wachten én
om ervoor te zorgen dat de fractieleden met de juiste specialisme aanwezig zijn, wordt u vriendelijk verzocht
om u vooraf aan te melden bij de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel. Tel.
(0575) 46 34 76 of e-mail: j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

agenda van de komende raadsvergadering. De gemeentebegroting komt ook
aan de orde. Vanzelfsprekend kan iedere aanwezige ook eigen punten
naar voren brengen. D66 heeft gemerkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke zaken
in de gemeente en de fractie wil hierover graag met zo veel mogelijk inwoners van Bronckhorst van gedachten
wisselen. Deze partij houdt graag de
vinger aan de pols.

ber zal er begonnen worden met de rotonde op de Horsterkamp, het doorgaande verkeer van de Rondweg naar
de Hengeloseweg kan dan gebruik maken van de by-pass. Volgens de heer
Graafstra van de provincie liggen de
werkzaamheden nog op schema. Afgelopen week is er een nieuwe asfaltlaag
aangebracht en deze week wordt de
belijning aangebracht.

Officiële opening Schoolzone project in de gemeente Bronckhorst
Thijs van Amerongen
start cross-seizoen goed Onthulling eerste bord bij CBS De Rank
Afgelopen zondag werd in het belgische Rubbervoorde de eerste Super Prestige cross verreden. Nederlands kampioen

Bij de Elite/beloften behaalde Richard
Sleumer een 20e plek. Junior Jeroen
Borgonjen behaalde eveneens een 20e
plek bij de junioren.

Thijs van Amerongen stond bij de beloften aan het vertrek. In het internationale deelnemersveld behaalde hij
een zeer mooie derde plek. De overwinning ging naar Tom Meeusen.
Tweede werd de zwitser Julien Taramarcaz. In Almelo werd ook een nationale veldrit verreden.

In Zuid Limburg werd het Nederlands
kampioenschap MTB-marathon verreden. Deze wedstrijd ging over ruim
100 kilometer.
Frank Schotman uit Steenderen behaalde hier een zeer verdienstelijke
tweede plek. Hij werd in de sprint verslagen door Axel Bult.

Vo e t b a l

run2dayrunners

SOCCI
Dit keer moesten we bezoek bij SVGG
dat goed uit de start blokken kwam en
na 6 min brutaal de leiding nam 1-0.
Gelukkig heeft Socii Robert Kornegoor
in het team die het verschil kan maken en via hem wegens het onderuit
halen maakte hij de 1-1 vanaf de stip.
Ook de 1-2 kwam van zijn voet na goed
voorbereidend werk van Dubaern Besseling dit na 15 min spelen. De
scheidsrechter floot deze wedstrijd
met twee gezichten de eerste helft beslist niet tegen Socii maar na de pauze
des te meer hij zag veel waar hij in het
begin wel voor floot nu over het hoofd
en met vijf gele kaarten voor SVGG en
twee voor Socii eiste hij een te opvallende rol voor zich op.

TRAININGSUITBREIDING BIJ
DE RUN2DAYRUNNERS VORDEN
Inmiddels zijn we 3.5 jaar bezig met
onze loopgroep op de donderdagavond. Nog steeds naar ieders tevredenheid. Iedere donderdagavond
wordt er in 2 groepen gestart vanaf
sporthal het Jebbink in Vorden.

In de 70 minuten toen de thuisclub op
dat moment wel het betere van het
spel hadden maakten ze van uit buitenspel positie de 2-2.
Kort voor het einde kon Robert Kornegoor vrij op de doelman af werd aan
zijn shirt vastgehouden iedereen
heeft het gezien behalve de man in
het zwart zodat we met een 2-2 eindstand genoegen moesten nemen.
VERDERE UITSLAGEN.
PAX 4 - Socii 2: 4-0
HC '03 6 - Socii 3: 2-8
Socii 4 - HC 03 4: 2-6
Socii 5 - Brummen 4: 1-6
PROGRAMMA 20 OKTOBER
Carvium 1 - Socii 1
Groessen 2 - Socii 2 beker
Westenvoort 8 - Socii 3
Socii 4 - Erica '76 7
Socii 5 - SHE 6

18:30 - 19:45uur de recreanten en
19:45 - 21:15uur de gevorderden zaterdag 20 oktober starten we met de zaterdagmorgen van 8:30 tot 10:00uur
Start vanaf de sporthal op het Jebbink
in Vorden. Inmiddels hebben we leden
uit Vorden, Vierakker, Kranenburg,
Zutrphen, Hengelo, Warnsveld, Brummen, Neede, Wichmond en Almen.
Via starttorun hebben beginnende lopers uit; Vorden, Hengelo, Ruurlo, Lochem, Zutphen, Warnsveld, Almen,
Keijenborg, Wichmond, Zelhem, Baak
en Vierakker de weg naar Vorden gevonden. Dus een trainings uitbreiding
is geen overbodige luxe. Het is fijn om
te zien dat steeds meer mensen gaan
bewegen.
Voor de run2dayrunners is het leuk te
zien dat onze loopgroep steeds groter
wordt. Steeds groter betekend ook dat
men zich thuis voelt bij onze club. We
zijn een sociale club, waar ook mensen die veel aan het woord zijn hun ei
kwijt kunnen. Niemand is te goed en
niemand is te slecht. Wat is er lekkerder dan heerlijk buiten in de natuur te
sporten? Bijna uniek zoals we midden
in de natuur kunnen en mogen sporten.
Voor vragen; Run2dayrunners Vorden
Ton ten Have tenhave@beweegt.nl
www.runner-vorden.nl (0575) 55 28 27.

Het Schoolzone bord wordt onthuld door (v.l.n.r.) wethouder Peter Glasbergen, Jeroen Winkels en Kars Breimer, Lars van Engelen (r.) helpt
een handje.
Op donderdag 11 oktober 2007 werd in Toldijk het eerste verkeersbord in
het kader van het Schoolzone project in de gemeente Bronckhorst onthuld.
Kars Breimer en Jeroen Winkels mochten samen met de wethouder Peter
Glasbergen in het bijzijn van hoofden der scholen, ondernemers en leerkrachten, kinderen van CBS Bekveld en CBS De Rank het bord onthullen.
Schoolzone is een landelijk project
van het Maasbrachtse bedrijf Schoolzone Nederland. Hun doel is de verkeersveiligheid rondom basisscholen
te verhogen. Hiervoor werd een
Schoolzone bord ontworpen die vlakbij basisscholen wordt geplaatst, zodat
automobilisten en andere weggebruikers worden gemaand rekening te
houden met schoolgaande kinderen.
Het Schoolzone bord heeft een afmeting van 90x60 cm en valt tussen de
andere verkeersborden op door het
kleurgebruikende speelsheid van het
logo.Door overal deze zelfde borden te
gebruiken is er uniformiteit met betrekking tot bebording rondom basisscholen.
Het Schoolzone project is een samenwerking tussen basisschool, gemeente
en lokale middenstand. Naast verkeersveiligheid worden door Schoolzone Nederland twee goede doelen gesteund: Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) en War Child. Directeur Jan
Burgers van CBS De Rank heette ieder-

een welkom en stelde de wethouder
Glasbergen voor als ‘de baas van het
verkeer’. Jan Burgers bleek een prima
quizmaster van het 'ren-je-rot-spel'. De
verkeersvragen werden door alle
groep 1 en 2 kinderen goed beantwoord. Daarna kreeg Lars van Engelen
van Schoolzone het woord. “Iedereen
moet een voorbeeld nemen aan deze
gemeente,” zo zei hij. “Gemeente en
scholen gaan samen bewust om met
veiligheid rond de scholen.”
Wethouder Glasbergen is blij dat de
gemeente Bronckhorst samen met
Schoolzone iets kan doen om de
schoolomgeving veiliger te maken.
“De gemeente heeft al het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
gemaakt,” legt Peter Glasbergen uit.
“Er is met veel mensen gepraat: ouders, leerkrachten, bedrijven en winkeliers. Het is belangrijk om, veel beter
dan tot nu toe, op zwakke verkeersdeelnemers te gaan letten. De gemeenteraad heeft de GVVP vastgesteld met

als voorkeur, prioriteit, de schoolomgeving. Er zijn drie ‘cirkels’ om een
school heen. Een kleine, dat is het
schoolplein, iets groter is de weg langs
de school en de grootste is ‘de boze
buitenwereld’. Daar zal Schoolzone
goed helpen.”
Er staan in de gemeenteopslag maar
liefst 80 speciale Schoolzone borden
klaar die in de aankomende weken
worden geplaatst. Daarnaast worden
op de straat aanduidingen gemaakt,
in overleg met de scholen.
Naast het plaatsen van deze borden
zal een schoolvervoerplan worden gemaakt. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken verwerkt over het halen en
brengen van kinderen door ouders of
waar de bus voor schoolreisjes kan
parkeren. “Nadenken erover is al een
stap verder. Iedereen moet in het verkeer goed blijven opletten. Dus kinderen: als jullie iets geks zien in het verkeer dan moeten jullie het aan jullie
vader en moeder vertellen,” besluit
wethouder Glasbergen.
Tenslotte werden de cheques voor de
beide goede doelen uitgereikt. Na afloop kregen de kinderen een flitsende
rugzak. Deze valt zeker op als ze worden gedragen, op de fiets van en naar
school.
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40 JAAR EXPERT • al 40 jaar de beste!
BALLONNENRACE
Zaterdag middag 27 oktober organiseren
wij de Expert Ballonnen Wedstrijd
voor de jeugdigen onder ons.

PRODUKT ZITTEN

Van 17 tot en met 27 oktober zijn er
diverse geweldige dagaanbiedingen.

Op zaterdag 10 november is er de
EXPERT / BOSCH PRODUKT ZITTEN
wedstrijd.

Diverse apparaten gaan dag weg voor
absolute bodemprijzen.

Je kunt vanaf 15.30 uur een ballon bij ons
halen. Deze ballonnen gaan dan om 16.00
uur de lucht in.

De voorraden hiervan zijn beperkt dus kom
op tijd want OP=OP.

De ballon die de grootste afstand
aflegt wint een leuke prijs.



DAGAANBIEDINGEN

Kijk voor de aanbiedingen op
www.expert.nl (reserveren is niet mogelijk)

Je kunt dan een wasmachine, wasdroger of
koelkast winnen. Hoe?
Heel simpel. Schrijf je in en je kunt dan
uitgeloot worden. Ga dan om 08.00 uur op
het apparaat zitten. Zit je er dan om 16.00
uur nog op, dan mag je het apparaat
gratis meenemen.
Voor inschrijving en reglement surf naar
www.arendsen-hengelo.nl of kom
langs in de winkel.

Expert’s Beste :
Op dit moment organiseert Expert Nederland de verkiezing van DE BESTE EXPERT VAN NEDERLAND.
Wij staan in de tussenstand nu op de DERDE PLAATS !!!
We willen natuurlijk nog hogerop komen. U kunt ons hierbij helpen. Surf naar WWW.EXPERT.NL en stem op ons.

Arendsen
Kerkstraat 2 • Hengelo (Gld.) • tel. (0575) 46 42 61 • www.arendsen-hengelo.nl

ROZIJNEN- ZONNEPITBROOD
BROOD
NU VOOR

€

3.50

NU VOOR

APPELKANEEL
VLAAI

1.

De enige echte

7.
25
11.

€

75

€

50

KLEIN

GROOT

€

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 oktober.

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

