
Voor de goede orde, De Klimboom is
op 1 september 2004 een fusie aange-
gaan met Yunio. Het kinderdagverblijf
is eigendom van Pro Wonen. Die ver-
huurt het gebouw aan Yunio, een on-
derdeel van Zorginstelling Sensire. Yu-
nio Oost Gelderland staat in deze re-
gio bekend voor zorgverlening aan
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang en peuterspeelzalen.
De fusies en met name de ingebrui-
kname van het nieuwe gebouw de
Klimboom (in 2005) heeft Sabine
Harmsen van nabij meegemaakt. ‘Wat
het nieuwe gebouw betreft ben ik er
vanaf de bouwvergunning bij betrok-
ken geweest. Ontzettend leuk om zo’n
bouwproces mee te maken. Ik kijk
daar met een zeer goed gevoel op te-
rug. Reden om toch de Klimboom te
verlaten is om een nieuwe uitdaging
aan te gaan. Ik wil mijn blik verrui-
men’, aldus Sabine Harmsen die overi-
gens wel werkzaam blijft bij Yunio.

Sabine: ‘Met ingang van januari 2007
zijn de basisscholen bij de wet ver-
plicht om voor ‘voor- en naschoolse
opvang’ te zorgen. Deze basisscholen
willen wij als Yunio daarbij ondersteu-
nen. Momenteel loopt er in een Doe-
tinchem een pilot voor anderhalf jaar,
waarmee ik mij ook zal bezig houden’.
Vrijdagmiddag 20 oktober is Sabine
Harmsen in de Klimboom aanwezig.
Mensen die dat willen kunnen dan af-
scheid van haar nemen. Sabine Harm-
sen zal worden opgevolgd door Petra
Domhof die als Unit Manager van Yu-
nio ook de dagopvang in Zelhem,
Gaanderen en Hengelo onder haar be-
heer heeft.

Sabine Harmsen gaat de
Klimboom verlaten
Na veertien jaar actief te zijn ge-
weest bij kinderdagopvang De
Klimboom aan het Wiemelink te
Vorden, waarvan de laatste twee ja-
ren als locatiemanager, neemt Sa-
bine Harmsen vrijdag 20 oktober
afscheid. ‘Ik denk een afscheid met
een traan en een lach’, zo zegt ze.
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CHEVROLET
CAPTIVA
STANDAARD MET 
7 ZITPLAATSEN!

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€30995,-

Zo hebben zij in de afgelopen weken
naast het pannenkoekenhuis het Wok
& Grill restaurant gerealiseerd. Een
formule die in Nederland al een door-
slaand succes is, maar in deze regio
nog nergens was gevestigd. De locatie
en de ruimte van het pand aan de
Ruurloseweg in Kranenburg leent zich
daar uitstekend voor. Het restaurant,
bij de Vordense bevolking altijd nog
bekend onder de naam Schoenaker,
heeft een ruime oppervlakte die ver-
deeld is in meerdere zaaltjes. Het
pand ligt op de doorgaande route van
Vorden en Ruurlo, waar iedere dag
veel verkeer langs komt. "De locatie is
perfect" laat Erwin weten. Wij wilden
eigenlijk wachten met publiciteit tot
alles helemaal klaar is. We hebben al
een aantal weekenden het Wok & Grill
restaurant open gehad, maar in het
bijzonder voor mensen die hadden be-
sproken. 

Eigenlijk wilden we alles klaar heb-
ben, zowel binnen als buiten, maar we
kregen steeds meer vraag naar onze
openingstijden, dat we nu toch volle-
dig gestart zijn. Binnen is natuurlijk
helemaal klaar, buiten wordt nu aan
gewerkt. In de zomer zal het pannen-
koekenhuis Papa Beer het drukst zijn,
onder andere de toeristen die deze
streek bezoeken en ook mensen die
lekker een dagje aan het fietsen zijn.
Zij kunnen dit afsluiten met een gezel-
lig betaalbaar etentje en niet alleen
voor mensen met kinderen en klein-
kinderen. Nu in het najaar en de win-
ter is het Wok & Grill restaurant uiter-
mate geschikt. In een gezellige Medi-
terrane sfeer kun je genieten van kou-
de en warme gerechten, te beginnen
met een vooraf en af te sluiten met
een ijsje. 
Het wokken is ontstaan in China, het
is een zeer gezonde manier van eten
bereiden. Door weinig vet of olie te ge-
bruiken en de pan dusdanig te verhit-
ten, heb je een snelle bereiding van
het vlees en groenten. Alle gerechten
gaan in een keer in de wok. 

De gerechten zijn op de zelfde lengte
en dun gesneden, waardoor de berei-
dingstijd gelijk is. De smaak en het
behoud van de vitaminen zijn dan
optimaal. In China heet dit Ch'au. Het
is dus een zeer gezonde en smakelijke
manier van eten. 
Van vrijdag tot en met zondag is de
keuken van het Wok & Grill restau-
rant geopend van 17.00 uur tot 's
avonds 22.00 uur. Volgens Erwin, kok
van het Wok & Grill gedeelte, moet je
er om optimaal van te kunnen genie-

ten, er twee uur vooruit trekken. Je
kunt dan onbeperkt eten en drinken
en dat voor nog geen twee tientjes. Re-
serveren is niet noodzakelijk, maar
wel wenselijk om teleurstelling te
voorkomen. 

Het restaurant is vooral geschikt voor
grotere groepen, vanaf 20 personen
kun je het restaurant ook afhuren. Die
mogelijkheid is er vanaf dinsdag tot
en met donderdag. De ongedwongen
sfeer, die gecreëerd wordt door dat je
zelf iedere keer je menu samenstelt en
dit aan de kok geeft die het voor je
neus bereidt, maakt het in het bijzon-
der geschikt voor bedrijf- vereniging-
en familiefeestjes. 
Hebt u inmiddels de smaakpapillen
geprikkeld en wilt u meer informatie,
dat kan. Ga langs en proef meteen de
gezellige warme sfeer binnen of neem
telefonisch contact op. Het tel.nr. is
(0575) 55 65 65. Ruurloseweg 64 te
Vorden.

Pannenkoekenhuis Papa Beer,
biedt meer dan alleen pannenkoek
Wok & Grill restaurant nieuw in de regio

Na een aantal maanden te hebben gedraaid, is het enthousiasme van de
nieuwe eigenaren van het pannenkoekenhuis Papa Beer op de Kranen-
burg alleen maar groter geworden. Patricia en Pascal Huisintveld, broer
en zus en de partner van Patricia,  Erwin Bos, niet te vergeten zoontje
Levi, zijn een team en dat merk je, als je vragen stelt aan de een, krijg je

van alle drie hetzelfde antwoord. Duidelijk een visie, over de toekomst van
het restaurant. Kwaliteit en gezelligheid staan bovenaan de lijst, daarna
misschien nog verdere ontwikkeling met een café met biljart of dergelijks.
Alle drie hebben ze horeca ervaring op allerlei gebied en van aanpakken
weten ze ook.

De verscheidenheid aan boeken, speel-
goed, meubels en huishoudelijke arti-
kelen werden redelijk goed verkocht.
Elly Luimes (bazarcommissie) dacht
niet dat bazar ‘De Ark’ veel concurren-
tie heeft ondervonden van de boeken-
beurs die tegelijkertijd in de dorps-
kerk werd gehouden. ‘Ik denk eerder
dat de mensen, wanneer ze toch in
het dorp zijn, van de één naar de an-
der zullen lopen. Wij zijn in ieder ge-
val tevreden met de opbrengst, waar-
bij ik er wel bij moet vertellen dat
vooral de verkoop van erwtensoep
goed liep’, zo zegt ze. 

Een deel van de opbrengst gaat naar
de Gereformeerde kerk, het andere
deel gaat naar een bepaald plaatselijk
project, bijvoorbeeld naar de commis-
sie die activiteiten voor de bewoners
van de Wehme organiseert.

Bazar Ark bracht 950 euro op

De jaarlijkse bazar/rommelmarkt
‘De Ark’ die zaterdag in het Achter-
huus (achter de Gereformeerde
kerk) werd gehouden heeft 950 eu-
ro opgebracht.

'Druk in de weer voor de bazar'

Op dinsdagavond 24 oktober
hebben wij weer onze vereni-
gingsavond. Dan hopen we ds.
B. Neppelenbroek, predikant
van de gemeente Vorden, te ver-
welkomen.

Zij gaat ons meer vertellen over
wie of wat "engelen" zijn. Zij heeft
in haar opleiding als predikant
over dit onderwerp veel gegevens

verzameld en heeft er veel over ge-
lezen. In de Bijbel worden engelen
beschreven die groot en angstwek-
kend zijn. Ze zijn boodschappers
van God die hen de opdracht geeft
mensen langs goede wegen te lei-
den en hen Gods wil uit te leggen.
Wij zullen hier op 24 oktober alles
over te horen en we hopen op een
goede opkomst. Ieder die interesse
heeft is van harte welkom.

Passage

LO C AT I E
 Twenteroute 8 
 7055 BE Heelweg

Voor informatie, reseveringen of een 
afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22
0315 - 24 13 07

VOV leden let op!

118 oktober8 oktober
ledenvergadering

20.00 uur

Hotel Bakker



� Workshops KunstKring

Ruurlo: In november work-

shops Paverpol, Sieraden

maken, Toveren met papier

en Paper Roses. Nog enke-

le inschrijvingen mogelijk

voor de cursus

Patchwork/quilten, start ja-

nuari. Info en aanvragen pro-

gramma: 0573-453090 of

451599.

� Nieuwe cursussen Nor-

dic Walking Ruurlo. V.a.

dinsdag 7 november 9.00 -

10.30 uur en zaterdag 11

november 9.00 - 10.30 uur

vertrek v.a. kasteel Ruurlo.

Inl. tel.: 0573 - 453354 bij

Gerlande Gude.

� Gezocht: hulp in de huis-

houding in Vorden voor in-

lichtingen: (06) 27 28 29 52.

� Joop Bannink is verhuisd

van Baakseweg 4 naar de

Nieuwstad 32, kamer 157.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. J. Kool, Avondmaal

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 en 19.00 uur ds. H. Westerink

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 oktober 10.00 uur dhr. J. Boon, Zelhem

R.K. Kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 22 oktober 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
21/22 oktober B.W.A.M. Polman, Lochem tel (0573) 25 14
83. 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 dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de 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 huis-
artsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.

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

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

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00 uur.
De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hiervoor kunt
u een afspraak maken. 

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 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 sto-
ringen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buiten-
gebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

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: Maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 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 Woonzorg-
centrum 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
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB 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.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén han-
delaren. Minimumprijs € 5,75 voor
vier gezette regels; elke regel meer
€ 0,55. Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen € 2,75 extra. Tarieven
gelden bij contante betaling; als een
rekening gezonden dient te worden,
wordt hiervoor € 2,75 administratie-
kosten in rekening gebracht. 

� Zondag 22 oktober a.s.

12e Snertfietstocht Ruurlo.

Start: ’t Schiet Kroontje achter

café/rest. de Keizerskroon,

Ruurlo. Starten vanaf 11.00

tot 23.00 uur.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Te koop: regelmatig jonge

leghennen 18-20 weken

oud. Ten Hagen, Waliënsestr.

178, Winterswijk, tel. (0543)

52 36 63.

� Dagelijkse verzorging

op basis van pure Aloë vera

producten. Wie wil met ons

samenwerken? Jannie Nij-

kamp, Warnsveld, tel. (0575)

52 13 16.

� Te huur Appartement in

het buitengebied van Hen-

gelo Gld. 2 luxe kamers, keu-

ken, badkamer en apart toi-

let. Bovenverdieping in voor-

malige boerderij. Gestoffeerd,

met schuur en tuin. Telefoon

(015) 36 93 765 na 20.30

uur.

� Uw planten krijgen Pokon

uw huisdier een uitgebalan-

ceerde brok. Herbalife is er

voor U! Nieske Pohlmann,

tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)

64 13 09.

� Aankomen, afslanken

(vet verbranden!), meer

energie? Via voedingskun-

dig programma. Geweldige

eindejaarsaktie voor alle

(oud-)klanten. Bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32

05.

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alpha 247 be-

wegingsconcept. De nieuw-

ste instructiemethodieken.

Bel (0575) 46 36 03 of kijk

op www.vitalnowa.nl.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de

maand meubelverkoop

van 9 tot 12 uur aan de

Schuttestraat 20 te Vorden.

� Ruurlo compleet verzorgd

en veilig wonen. Particulier

pension biedt u verschillen-

de mogelijkheden. Bel dan

(0573) 45 37 60.

� Geluk vinden in jezelf

-cursus “Heilig Pad” voor

vrouwen- start 22 okt. te

Warnsveld. Kijk op www.dhan-

wantari.nl of vraag uitgebreide

brochure via tel.nr. 0573 -

441138. (zie ook artikel).

� Concert met muziek

van Tjechische componis-

ten door het Devich piano-

trio op 21 oktober om 20.15

u. in de Orangerie te Ruurlo-

Kaartverk. v.a. 19.00 u. a.d.

zaal.www.kunstkringruurlo.nl

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

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

Dagmenu’s
18 t/m 24 oktober 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg. 

Woensdag 18 oktober
Bospadenstoelensoep / Hollandse biefstuk met kruidenbo-
ter, groente en aardappelen

Donderdag 19 oktober
Bami Pangang met nasi en rauwkostsalade / apfelstrudel met
vanillesaus en slagroom

Vrijdag 20 oktober
Bruine bonensoe p/ Pangafilet op Oosterse wijze gebakken
met groente en tagliatelle

Zaterdag 21 oktober
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten, rauwkostsala-
de / ijs met slagroom (alleen afhalen)

Maandag 23 oktober Gesloten

Dinsdag 24 oktober
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room.

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

organiseert
op 28 oktober a.s.

i.s.m. ‘Kids tegen geweld’ een

BALLONWEDSTRIJD
Aanvang 15.00 uur, parkeerplaats.

DOE MEE!
En steun de roep tegen

zinloos geweld.

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

Het is Herfst

Vlaai v/d week

Stoofpeervlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin sesam € 4,00

Weekendaanbiedingen

3 Meergranenbroden
€ 5,99

Bolussen
4 stuks € 1,99



Gelukkig en blij zijn we met de geboorte van on-

ze dochter en mijn zusje

Mayke
8 oktober 2006.

Jan en Willy Visschers-Harkink

Tijmen

Eekvenne 49

7244 AM Barchem

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter en zusje

Florieke 
Josephine Caroline Spa

Dochter van: 

Martin Spa en Hélène Garssen

Zusje van: Léon

7241 JK Lochem, 6 oktober 2006

Molenbelt 49

Zondag 22 oktober zijn wij 25 jaar getrouwd.

Gerrit en Wilma Brandenbarg
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van

harte welkom op de receptie bij Partycentrum

‘Langeler’, Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo (Gld.)

van 14.30 tot 17.00 uur.

Oude Varsselseweg 3a

7255 MC Hengelo (Gld.)

“This is my song”

Frederike Josephine Wullink

“Sophie”

Het is voor ons onmogelijk om u allen persoonlijk

te bedanken. Zoveel belangstelling, kaarten, bloe-

men, lieve woorden die wij van u kregen, nadat  na-

tuurgeweld onze dochter en zusje Sophie, in de

bloei van haar leven heeft meegenomen.

Het verdriet is bijzonder groot, maar u allen hebben 

eraan meegewerkt om de pijn een klein beetje te

verzachten. 

Onze bijzondere dank hiervoor.

Jan, Joke en Marloes Wullink

Vorden, oktober 2006

Na een intens leven is, op 71-jarige leeftijd, overle-

den onze zwager en oom

Gerrit Arfman
echtgenoot van Gerrie Arfman-Lenselink

Eefde: Jan en Riekie Lenselink

Zelhem: Nardie en Arnold Mulderij

Schagen: Hermien en Ab Barsingerhorn

Lochem: Gerda en Harry Elferink

Vorden: Bertie en Jan Klein Brinke

Ruurlo: Janette en Tonny Jurriëns

neven en nichten

Vorden, 14 oktober 2006

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Na afloop van de 43-ste enduro “De Oost-Gelder-

landrit” bereikte ons het droevige bericht van het

overlijden van ons cross-endurolid

Gerrit Arfman

Gerrit was gedurende 40 jaar zowel in binnen- als

buitenland actief in de cross- en endurosport.

Wij zullen hem zeker missen.

Bestuur, commissies en leden van de

Vordense Auto- en Motorclub

“De Graafschaprijders”

Hij had nog zoveel plannen.

Hij wou nog zoveel doen.

Het is voorbij. Het kan niet meer.

‘t Is niet meer dan, maar toen.

Na een welbesteed leven, is in alle rust onverwacht

van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, on-

ze vader en opa

Gerrit Johan Arfman

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: H.G. Arfman-Lenselink

Vorden: Henk en Ans Arfman

Sander

Dordrecht: Bea en Ellard Brandenburg

Jesse

14 oktober 2006

De Steege 25

7251 CK Vorden

Er is woensdag 18 oktober van 19.30 tot 20.00 uur

gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in

uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-

dag 19 oktober om 14.00 uur in de Dorpskerk te

Vorden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op

de algemene begraafplaats aan de Kerkhofweg te

Vorden.

Na afloop kunt u de familie eveneens persoonlijk

condoleren in Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

te Vorden.

Kinderdans bij de
Muzehof in Vorden.

Kom een gratis proefles mee-
doen op maandag 30 oktober
2006 van 17.10 - 17.55 uur in
het Dorpscentrum Vorden voor
kinderen van 6 t/m 8 jaar.

start cursus : maandag 13 
november 2006

tijd : 17.10 - 17.55 uur
aantal lessen: 10
prijs : € 75,-

Info: www.muzehof.nl
of 0575 51 53 50
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
19 oktober

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Vleeswarenkoopje

Gebr. Varkensrollade 150 gr.

+ gratis grillworstsalade100 gr.€ 2.49

Keurslagerkoopje

Rookworsten 2 stuks € 4.00

Special Hamgehakt 
Wellington per stuk € 1.30

Verwentip Kip-Pops
Kipvlees gemarineerd en afgebraden.
Nu ter kennismaking 100 gram € 0.98

Weekaanbieding

3 Slavinken + 
3 Saucijzen

samen voor maar € 3.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Net als een sporter ben je ook als slager zo goed als je laatste presta-
tie. En daar mogen we ook dit jaar weer tros op zijn. Onze ambach-

telijk gemaakte en gerookte rookworsten werden weer diverse keren
met goud bekroond. En met dit koopje val ú ook in de prijzen.

Met gou
d bekr

oond

Muziek en beweging voor
peuters bij de Muzehof in
Vorden.

Kom een gratis proefles mee-
doen op donderdag 2 novem-
ber 2006 van 16.30 - 17.15 uur
in het Dorpscentrum Vorden
voor kinderen van 2,5 t/m 3
jaar, samen met de ouders!

start cursus : donderdag 9 
november 2006

tijd : 16.30 - 17.15 uur
aantal lessen: 8
prijs : € 50,-

Info: www.muzehof.nl
of 0575 51 53 50

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van 

onze tweeling

Chris Daan
Wilhelmus Willem
3080 gram 3045 gram

21.05 uur 21.08 uur

Zij zijn geboren op 12 oktober 2006.

Arthur, Erna en Ilse Rondeel

Burg. Vunderinkhof 16

7251 XA Vorden

Tel. (0575) 55 15 69

Op 11 oktober 2006 om 2.28 uur is geboren

Dani 
Daniël Timon

Hij is 53 cm en 4160 gram.

De blijde en gelukkige ouders zijn:

Willem Lebbink en Ilona Majer

Vosheuvelweg 2

7251 NC Vorden
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Ze zatten in ne
mooie zaal in ons
Bronckhorst
Ze waarn twee zelfstandige vrouw-
leu. Neet mear piepjong maor ze
tellen nog met. Gezellig biej me-
kaar an taofel biej ne receptie in
Bronckhorst. Bliej dat ze een be-
kend gezichte zagen en daorumme
bunt ze naost mekaar gaon zitten. 
Want as vrouw allenig, al bun iej
nog zo vulle mans, is het toch een
uutdaging umme op stap te gaon.
Een kop koffie en een stuk gebak en
dan kiek iej rond, van oew af. An-
dre vrouwleu, hoo loopt ze d’r biej?
Bunt ze oew bekend? Is dat neet
Dieneken van Gert? Is de jonkheid
d’r al wat af.? Wat was dat vrogger
ne knappe meid. En no…te dikke,
mear schommelend as lopend en
wat flets? Ze is wel sjiek in de klea-
re.:”Kiek toch is Mien die man daor
.. die zit ieder kear op mien an te
kieken. Waor ken ik den argens
van? Den wil wat van mien”. Miene-
ken kik is in de angewezen richting
en zuut de man zitten. Dat maakt
eur wakker en opmerkzaam. Hij is
allenig? Zuut d’r redelijk goed uut.

Netjes in ’t pak met een mooien
stropdasse, hij is neet te dikke en
hef een bos krul haor. Kent zij die
gast argens van? En warachtig hij
kik eur veurbiej en hef allenig be-
langstelling veur de buurvrouw.?
Verdorie hoe kan dat? Ze kik zelf
is opziet naor buurvrouw Mien..
Ja die hef een flink postuur is zelf-
standig en ze hef zelfvertrouwen.
Ze lacht en is altied vrolijk. Antrek-
kelijk veur het manvolk.. Ze geet el-
ke wekke naor de kapper en het
gold wat ze hef dreg ze umme de
nekke en umme arm en vingers.
Maor ze is ok al 55 jaor! Ze dreit de
man de rugge toe en kriebelig :”Ïk
weet wie ai bedoelt en zien naam..
nee.. weet ik zo gauw neet ..

MAOR IK WEET DATTE BELANG-
STELLING HEF VEUR ANTIEK..” 
An de andre kante van de zaal zat-
ten twee mansleu, Gerrad en Derk
Ze hadden mekaar in lange neet
ezene en dan is het mooi dai op
zonne receptie in ons Bronckhorst
mekaar tegen het lief loopt. Gerrad:
”Ho geet het dan toch met oew.?
Iej bunt ja niks veranderd. “Derk is
nogal ne praotebuul en geet er
good veur zitten. “Ober breng er
nog is twee. Op kosten van het

bruidspaar is het gemakkelijk prao-
ten.” Derk: ”Nouw, wat zak oew d’r
van zeggen? Het geet mien heel
good en ok slech.” Gerrad kik naor
Derk zien lachende gezichte en
vrug”. Ho kan dat no..? 
Het kan toch neet tegelieke good en
slech met oew gaon?” Derk de polle
bier vastgriepend”. Jao toch wal.
En dat zak oew efkes rap oetleggen.
Dan vertel ik oew eerste het slechte
niejs. Miene Hennie is al ne wekke
eur credit carte kwiet.” Gerrad met
een ernstig gezichte:”Maor dat is
een slim spul. Ze gapt tegenswoar-
dig van alles. 

Binnen een dag haalt ze oew hele
banksaldo uut de mure. Iej hebt
toch zeker wel dadelijk de plietsie
en de banke hier oaver gebeld?” No
truk Derk een heel wies gezichte en
zeg: “Ik betwiefel of dat verstandig
is. Miene Hennie zuch zik te pletter
en ik heb stiekum informeerd .. en
as ik dit no deurgeef an de politie
en de banke dan wordt eur num-
mer geblokkeerd en dan krig ze een
ander nummer.. En no het goeie
niejs. Wil ze no geld hebben dan
mot ze met mien op pad umme vul-
le geld uut te geven..want den dief
(?) is lang neet zo royaal met geld op
nemmen as mienen Hennie.

De heren Arie Janssen en Evert Wasse-
veld zijn de enige leden die vanaf het
begin betrokken zijn bij De Monica’s
Halle-Heide. „Een 25 jaar geleden be-
gon het allemaal in de kantine van
Bart Colenbrander. Daar kwamen
mensen kleiduiven schieten als het
jachtseizoen gesloten was”, vertelt de
heer Bennie Rouwhort. „Na afloop
werd er bij Bart en Willie nog iets ge-
nuttigd in de kantine waar ook de har-
monica van Bart stond. En die werd
wel eens gepakt en bij gelegenheid wa-
ren er meerdere jagers die zo’n ding
op zolder hadden en deze maar eens
meebrachten. Want Bart kon harmo-
nica’s repareren en verkocht ze ook.”
Er kwamen buitenstaanders meespe-
len bij het gezellige clubje totdat de

klassenleraar van dochter Sandra aan
het gezin Colenbrander een bezoek
bracht. Dit was de alom bekende Hans
Keuper die op dit moment bekend-
heid geniet met Boi Foi Toch en het
Achterhoekse theaterspektakel. Toen
Hans Keuper de harmonica zag liggen
was hij meteen verkocht en nodigde
het clubje van de Halle-Heiden’se har-
monicaspelers uit voor de Harmonica-
dag bij Erve Kots die hij als bestuurder
van het Staring Instituut voor de eerst
keer organiseerde. Dit was in 1981.
Sindsdien treden De Monica’s regel-
matig op en laten een repertoire van
Hollandse liedjes en Duitse polka’s.
„Zo ongeveer vanaf de jaren ’30 tot
aan heden”, licht de heer Rouwhorst
toe.

Oudste harmonicaclub van
Oost-Nederland is 25 jaar jong

De oudste harmonicaclub, De Monica’s van Halle-Heide, en is wellicht ook
de oudste van Nederland, bestaat dit jaar 25 jaar. Een feest met veel har-
monicamuziek in samenwerking met Giny en Harry en Jongerenkoor zal
op 22 oktober worden gevierd in zaal Heutinck in Mariënvelde. Willem Pe-
tas uut Zöwent fungeert als presentator.

Wat te doen bij een ramp. Een handige wijzer.
Als de sirene gaat:
• Ga naar binnen
• Sluit ramen en deuren
•  Stem af op de rampenzender

op uw radio of televisieWat te doen bij een grote brand
•  Verlaat het gebouw, neem kinderen en

gehandicapten mee.
•  Als u niet meer door de rook kunt kijken:

blijf laag bij de grond.
• Sluit deuren en ramen achter u.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?

Ga dan voor een raam aan de straatkant staan, zodat
de brandweer u kan zien.

• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Wat te doen bij een overstroming
•  Luister naar de rampenzender, op uw draagbare radio.
• Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Stel een noodpakket samen voor het geval u moet

evacueren: zaklamp, kleding, dekens, medicijnen,
belangrijke documenten, batterijen, eten en drinken.

•  Vraag of de buren op de hoogte zijn van de situatie
en of ze hulp nodig hebben.

Wat te doen bij het vrijkomen
van gevaarlijke stoffen
•  Hoort u de sirene? Ga naar binnen, sluit deuren en

ramen en stem af op de rampenzender.
• Sluit alle ventilatiesystemen en luchtroosters.
•  Doe geiser, cv-ketel en kooktoestel uit, sluit kachels af,

doe de hoofdkraan van het gas dicht en doof open vuur.
•  Luister naar de rampenzender op uw draagbare radio.
• Blijf binnen tot nader bericht volgt.

Wat te doen bij een terroristische
aanslag
•  Doe wat politie, beveiligingspersoneel of

hulpverleners zeggen.
•  Gebruik de telefoon kort en niet voor onnodige

gesprekken.
•  Bent u zelf niet ernstig gewond, help anderen

dan zoveel mogelijk.
•  Geef informatie die kan helpen bij het opsporen

van de daders (signalementen, een beschrijving van
een auto) door aan de politie.

• Ga niet kijken op de plek van de aanslag.

Wat te doen bij langdurige uitval van
stroom, gas, water of telefoon
•  Luister naar de rampenzender, op uw draagbare radio.
•  Bij uitval van gas of stroom: zorg dat u warm blijft.

Trek warme kleding aan.
• Houd uw zaklantaarn en batterijen bij de hand.
•  Heeft u hulp nodig vanwege een levensgevaarlijke

situatie, maar doet de telefoon het niet?
Ga dan naar de dichtstbijzijnde post van politie of
brandweer.

•  Vraag of de buren op de hoogte
zijn van de situatie en of ze hulp
nodig hebben.

Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel. Het is daarom verstandig om o.a. de volgende
dingen in huis te hebben: een draag bare radio – afgestemd op de regionale omroep (rampenzender), een
zaklamp, batterijen en eten & drinken voor minstens drie dagen. Hieronder staat wat u kunt doen tijdens
een aantal verschillende rampen. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.crisis.nl voor meer informatie.

✁
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Voorzitter Henk Weenk toonde zich te-
vreden over het bezoek aan deze bij-
zondere jubileummarkt. ‘Zeker twee
tot drie keer zoveel bezoekers als op
een normale weekmarkt’, zo zij hij.
Voor de Vordenaren ook alle reden om
deze markt te bezoeken, veel acties en
gratis koffie. En d’Olde Leu zongen
maar: ‘Twee reebruine ogen keken de
jager aan’. De walsjes, de polka’ s en de
veleta’ s met een duidelijke knipoog
naar het verleden. De avond ervoor,
donderdag 12 oktober gaf het bestuur
van de Marktvereniging in zaal De
Herberg een gezellige receptie.
‘Er moet in de gemeente Bronckhorst
ook nog gewerkt worden’, zo sprak

wethouder Ab Boers die avond bij het
verlaten van de zaal, nadat hij en col-
lega André Baars en burgemeester
Henk Aalderink, het bestuur van de
Marktvereniging de hand had ge-
schud. Het bezoek van de afgevaardig-
den van het college werd door de ‘jubi-
laris’ (100 jaar) bijzonder op prijs ge-
steld. 
Terwijl de aanwezigen op de receptie
nogmaals het glas hieven op de jarige,
waren de politici van de gemeente
Bronckhorst al weer aan een volgend
karwei begonnen: vergaderen! Een
prachtig moment toen het oudste lid
van de vereniging, de 93-jarige me-
vrouw Marie Klein Brinke-Gotink het

bestuur kwam feliciteren.
Henk Weenk, voorzitter van ‘De Ver-
eniging tot Bevordering van het

Marktwezen in de gemeente Vorden’,
kortweg de ‘Marktverenging’ ge-
noemd, heeft de afgelopen tijd heel
wat uren besteed aan het doorlezen
van (stok)oude notulen. 

Sprekende over de jarenlange gehou-
den verloting, waarbij vele verenigin-
gen, instanties e.d. een bijdrage van de
marktvereniging mochten ontvangen
zei hij: ‘Er ligt geen straat in Vorden, of
de Marktvereniging heeft er wel een
steentje van betaald’. 

Weenk stipte nog even terloops begin
zeventiger jaren aan toen er geen vee
meer werd aangevoerd en het bestuur

kramen aankocht en vervolgens zelf
marktkooplui ging benaderen.

‘De markt is in de Vordense gemeen-
schap niet meer weg te denken en wij

als bestuur gaan graag de uitdaging
aan om Vorden ook de komende jaren
op de ‘marktkaart’ te houden’, aldus
voorzitter Henk Weenk. Hij sprak met
veel waardering over de oprichters
van de Marktvereniging te weten ba-
ron van der Borch tot Verwolde en Mr.
W.J. Thate van 'Den Bramel’. Ook waar-
derende woorden aan het adres van J.J.
v.d. Peyl en A.J. Zweverink die beiden
in 1990 vanwege onder meer hun in-
zet voor de Marktvereniging een Ko-
ninklijke Onderscheiding ontvingen.

Commissielid Johan Norde gaf vervol-
gens een videopresentatie over hon-
derd jaar Marktvereniging en toonde
hij vele kiekjes die met name bij de ou-
dere receptie-gangers kreten van her-
kenning deden slaken. En hilariteit in
de zaal toen Norde vertelde dat zo om-
streeks de dertiger jaren een uitstapje
van de leden van de Marktverenging
met de trein van Vorden naar Amster-
dam, het dagje- uit werd afgesloten
met een diner. En dat ‘complete’ diner
kostte drie gulden en twee en zeventig
cent! Ook ging hij terug naar het jaar
1907. Toen werden er 20.000 loten ver-
kocht. De hoofdprijzen bestonden uit
5 koeien (‘maals’) en vijf varkens. 

De impact van de verloting in die ja-
ren was zo groot dat de trekking in de
raadszaal van het gemeentehuis werd
gehouden! In 1930 was de oktober-
markt zo groot dat er s’morgens om
6.00 uur vanuit Zutphen een extra
trein naar Vorden reed.

Honderd jarig jubileum op gezellige wijze gevierd

'Geen straat in Vorden of de Marktvereniging
heeft er wel een steentje van betaald'

‘Het mooiste in de Achterhoek is, daar waar mijn wiegje heeft gestaan’.
Een nostalgisch aandoend deuntje gespeeld door ‘d’Olde Leu’ (twee accor-
deonisten en een drummer hier uit de buurt). De muzikanten speelden en
zongen met veel gevoel voor ‘het oude’. De muziek paste precies in het de-
cor van deze ochtend, de weekmarkt op vrijdagmorgen 13 oktober. Hon-
derd jaar en één dag geleden (12 oktober 1906) werd de marktvereniging
namelijk opgericht. Het bestuur van de vereniging had de markt voor de-
ze gelegenheid prachtig versierd met slingers, bordjes met de tekst ‘100
jaar’ en volgens goed Achterhoeks gebruik ontbraken de roosjes niet. Jans
Jimmink en Marie Gosselink deden het ‘oude’ ook alle eer aan. Jans in het
trouwpak van haar vader Bertus Memelink die het pak in 1927 voor het
eerst aan had. Marie Gosselink liep in een prachtige boerenjurk uit groot-
moeders tijd.

Foto 1 Bestuur Marktvereniging, v.l.n.r.: Jan Lindenschot, Jo Wesselink, Marie Gosselink, Jans Jimmink en Henk Weenk

Mevrouw M. Klein Brinke-Gotink met voorzitter Henk Weenk

Felicitaties van wethouder André Baars (links) en Ab Boers (rechts)

Al enige malen hebben in Contact ar-
tikelen gestaan over het niet berijden
van de grasbetonblokken. Deze op-
roep getuigt niet van gevoel voor reali-
teit en zet juist aan tot gevaarlijke situ-
aties. Terecht staat in het artikel dat
de blokken aangebracht zijn om de
wegkanten te beschermen. Dus zijn
deze blokken alleen aangebracht op
de smalle wegen waar passeren pro-
blemen kan opleveren. 

De suggestie om uit te wijken naar de
berm kan extra gevaar opleveren. De
berm is geen stabiel wegdek en het uit
de berm terugkomen kan ook bij lage
snelheid een onverwachte stuur- be-
weging veroorzaken. Heeft de schrij-
ver van de artikelen wel eens nage-
dacht dat vooral op de smallere wegen

fietsers rijden? Het rijden over deze
grasbetonblokken is voor een fietser
beslist geen pretje. Omdat er nog
steeds automobilisten zijn, die terwijl
er een tegemoet komende auto rijdt,
ook rustig een alleen rijdende fietser
passeren, is het rijden met 2 fietsen
naast elkaar over smalle wegen veili-
ger. Als een passerende dan wel tege-
moet komende auto geen gebruik
maakt van de blokken, moet deze au-
to gevaarlijk dicht langs deze fietsers
rijden. Daarom mijn oproep: Gebruik
de weg en de grasbetonblokken erbij
met verstand en geef elkaar voldoende
ruimte. Grasbetonblokken zijn niet
van suiker.

I. Faasen, 
Zuivelhof 3 

Vorden

Grasbetonblokken

De opkomst was groot waardoor er
maar liefst negen rondes op zes banen
werden gespeeld. Ook alle enthousias-
te familieleden keken hoe de kinderen
verschillende mix- en dubbelpartijen
speelden en aten ondertussen gezellig
een pannenkoek mee. 

Aan het eind van de middag mocht
T.V. Ruurlo als winnaar de wisselbeker
in ontvangst nemen. 

Kortom: het was een zeer geslaagde
middag met de medewerking van een
prachtig zonnetje.

Eerste Kids Dorpen
Toernooi een succes
Afgelopen zondag werd door de
jeugdraad van tennisvereniging
V.T.P Vorden voor de eerste keer het
Kids Dorpen Toernooi georgani-
seerd. De ontvangende vereniging
streed tegen de jeugd van T.C. ’t
Laerveld uit Laren (Gld.) en T.V.
Ruurlo.

Winnaars T.V. Ruurlo



Aanleiding tot deze discussie een (aan-
vankelijk) voorstel van het college van
de gemeente Bronckhorst om de Kerk-
hoflaan vanaf de Handelsweg richting
Oude Zutphenseweg middels een be-
weegbare paal af te sluiten. Naar aan-
leiding van klachten over de gevaarlij-
ke verkeerssituatie op de Oude Zut-
phenseweg (vrachtverkeer, ander auto-
verkeer en fietsende kinderen naar de
sportvelden en het zwembad) besloot
de gemeente Bronckhorst een onder-
zoek te laten instellen. Door verkeers-
tellingen, snelheidsmetingen en ken-
tekenonderzoek is de verkeerssituatie
door BVA Verkeersadviezen in beeld
gebracht en werd het deze avond na-
der door Jan Havema van genoemd bu-
reau toegelicht.

Volgens het college bestaat er een aan-
zienlijke verkeersrelatie tussen de Ou-
de Zutphenseweg en het industrie/be-
drijven terrein Werkveld. Daaruit
vloeide het voorstel voort om onder
meer de Kerkhoflaan vanaf de Han-
delsweg voor het vrachtverkeer af te
sluiten (Overigens de laan wel toegan-
kelijk houden bij begrafenissen). Aan-
gezien er nogal wat klachten tegen de
afsluiting van de Kerkhoflaan waren

binnen gekomen (met name door be-
drijven op het industrieterrein) wil de
gemeente opnieuw bekijken welke
eventuele andere maatregelen er ge-
nomen kunnen worden om de omge-
ving van de Oude Zutphenseweg en de
Kerkhoflaan veiliger te maken.

Gezien de soms felle woordenwisselin-
gen die er ontstonden heeft het colle-
ge het zich met deze ‘open discussie-
avond’ niet gemakkelijker opgemaakt.
Er werd over diverse alternatieve op-
lossingen door de zaal fel van leer ge-
trokken: zoals Kerkhoflaan open la-
ten, afsluiting Oude Zutphenseweg
tussen de Galgengoorweg en de van
Lennepweg, de Kerkhoflaan afsluiten
voor alle vrachtverkeer, verbod vracht-
verkeer, Oude Zutphenseweg tussen
Kerkhoflaan en de Wildenborchseweg
afsluiten. Kortom waar de ene toe-
hoorder in de zaal voor was, was de an-
der weer tegen. Bewoners aan de Oude
Zutphenseweg, eigenaars van bedrij-
ven op het industrieterrein: een wir-
war van tegenstellingen en dat alles
kan onder de noemer ‘eigen belang’
worden samengevat. ‘Zo gaat dat in de
praktijk altijd, welke verkeersmaatre-
gelen er ook worden genomen, her is

onmogelijk het een ieder naar de zin
te maken’, zo sprak Jan Bovema be-
gripvol.

De gemeente Bronckhorst was zelf
mede verantwoordelijk voor al deze te-
genstellingen vanuit de zaal, want er
kwam nogal wat kritiek op het tijdstip
dat het bureau BVA de verkeerstellin-
gen heeft gehouden namelijk op don-
derdag 3 november 2005 tussen 12.00
en 18.00 uur. Een belachelijk tijdstip
zo vonden de aanwezigen want de ge-
vaarlijke verkeerssituaties op de Oude
Zutphenseweg vinden met name
plaats in de zomermaanden. Denk al-
leen maar aan het feit dat het zwem-
bad ‘In de Dennen’ het afgelopen zo-

mer circa 70.000 bezoekers heeft ge-
trokken, hetgeen dus veel fietsende
kinderen betekende. Daarbij komen
nog de vele toeristen die vanaf het
voorjaar tot het najaar gebruik maken
van de Oude Zutphenseweg. En boven-
dien het vele extra autoverkeer in die
periode.

De aanwezigen in de zaal waren het er
vrijwel unaniem over eens dat de Ou-
de Zutphenseweg niet geschikt is voor
vrachtverkeer. In feite dient het
vrachtverkeer komend vanaf het in-
dustrieterrein (bijvoorbeeld richting
Zutphen), via de Ruurloseweg, Hor-
sterkamp, rondweg naar de Zutphen-
seweg te rijden en komend vanaf Zut-
phen naar het industrieterrein in om-
gekeerde volgorde. Een transporton-
dernemer in de zaal hierover: ‘Volg je
inderdaad deze route dan kost ons dat
per dag 2x 2,5 kilometer omrijden, dat

wil zeggen één euro per kilometer is
vijf euro per dag per vrachtauto’! Dus
dan volg je de route via de Oude Zut-
phenseweg! Een opmerking die niet
bij iedereen in goede aarde viel.
‘Vrachtwagens behoren gewoon vol-
gens de regels over de rondweg te rij-
den’ ,zo klonk het vanuit de zaal.

Een bewoner aan de Oude Zutphense-
weg adviseerde om de grasbetonblok-
ken ‘andersom’ te leggen. ‘Dat voor-
komt niet alleen een hoop lawaai,
maar de betonblokken vormen ook
een gevaar voor de fietsers, wanneer
zij door het autoverkeer uit moeten
wijken en over deze blokken moeten
rijden. Door de telling van het BVA

gaat het hier bovendien om een hoog
percentage sluipverkeer’, zo zei hij.
Onder grote hilariteit van de aanwezi-
gen kwam hij tot een grappige oplos-
sing: ‘Maak van de Oude Zutphense-
weg een zandweg, dan wordt deze weg
beslist minder gevaarlijk’!

Toch aan het eind van deze lange dis-
cussieavond applaus voor Chris Voer-
man, voormalig fractie voorzitter van
het CDA in Vorden en deze avond met
name in de rol van een ‘bezorgde opa’!
‘Waar gaat het hier in feite om? Het
staat vast dat de Oude Zutphenseweg
vooral voor kinderen en andere fiet-
sers 
VERKEERSONVEILIG 
is en dat moet worden opgelost. We
moeten voetgangers en fietsers schei-
den van het autoverkeer. Straks komt
er nabij de Oude Zutphenseweg ook
nog een woonwijk bij. 

Laten we nu geen overhaaste stappen
nemen, eerst alles nog eens rustig be-
kijken. Ik stel voor aan de gemeente:
leg een fietspad aan vanaf het zwem-
bad tot aan het Joostink’, zo sprak
Voerman. Zijn voorstel zal door het
college worden meegenomen, evenals
het voorstel vanuit de zaal om voor
het gedeelte Oude Zutphenseweg van-
af de Hamelandweg tot aan de Wil-
denborchseweg een éénrichtingsweg
te maken. 

Toen de kruitdampen waren opgetrok-
ken gingen de meeste bezoekers met
één prangende vraag huiswaarts: ‘Met
welk voorstel zal het college over een
paar maanden komen??

Verkeerstelling op verkeerd tijfdstip!

Veel gesteggel en veel 'eigen belang' tijdens de discussieavond
over de verkeersproblematiek op de Oude Zutphenseweg

‘Wanneer er honderd mensen in de zaal zitten en er komen dingen aan de
orde zoals hier vanavond, dan zijn er ook honderd suggesties. Iedereen
toont op de één of andere manier zijn of haar betrokkenheid. Er ligt
thans een breed scala aan wensen en meningen en ze lijken allemaal te-
genstrijdig. Wij zullen al deze belangen wegen en inschatten en wij zullen
als college met grote zorgvuldigheid elementen als verkeersveiligheid en
bereikbaarheid van bedrijven in ons voorstel meenemen. De gemeentelij-
ke financiën zullen daarbij zeker een rol spelen. Er komt nog dit jaar hel-
derheid. Allemaal bedankt voor uw constructieve bijdrage’, aldus wethou-
der Peter Glasbergen. Het betekende maandagavond het einde van een
discussieavond in zaal Bakker, waarbij één ding duidelijk werd, veel ‘ge-
steggel’ (de naam die Glasbergen er aan gaf ) en veel eigen belang!

Veel bezoekers

Jan Lucassen (rechts) legt uit hoe hij het ziet

WEDSTRIJDVERSLAG 
DASH D1- KSV D1
Zaterdag 14 oktober
Afgelopen zaterdag 14 oktober moest
D1 van volleybalvereniging Dash uit
Vorden spelen tegen KSV uit Vragen-
der. De dames van Vorden hebben ook
al in de voorbereiding tegen dit team
een oefenwedstrijd gespeeld, welke
door Dash is gewonnen. 

Maar nu ging het natuurlijk om de
echte punten. In de eerste set was het
vooral KSV die deze set veel servicefou-
ten maakte, waarvan Dash profiteerde. 

Doordat de eigen fouten beperkt ge-
houden werden, wist Dash de eerste
set prima naar zich toe te trekken (25-
20).  In de tweede set werd servicedruk
vanuit de dames van Dash verhoogd

en werden rallypassen beter gebracht.
Ook deze set trok Dash naar zich toe
met 25-20. In de derde set begon Dash
aan de overwinning te ruiken, maar
wist ze ook dat er nog meer in het
team zat dan dat er tot nog toe uit was
gekomen. 

Na een mooie servicebeurt van Anne-
lies Limpers had Dash een mooie voor-
sprong opgebouwd, waarna Dash haar
eigen spel kon spelen en met gemak
ook de derde set winnend afsloot (25-
14).  

De vierde set groeide het vertrouwen
van het team en mede door een paar
mooie aanvallen op het midden van
Luca Vlogman was ook deze vierde set
overtuigend voor Dash (25-14). Dit be-
tekent dat Dash tegen KSV de eerste

vijf punter van dit seizoen binnen
heeft gehaald. In deze wedstrijd heeft
Dash laten zien er als team klaar voor
te zijn om volop de competitiestrijd
aan te gaan. De volgende wedstrijd zal
gespeeld worden op donderdag 19 ok-
tober tegen Longa D3, om 2100 uur in
Lichtenvoorde.  

Uitslagen zaterdag 14 oktober 
GUV Greven BOVO D4 - Dash D5 1-3;
GUV Greven BOVO H5 - Dash H2 3-2;
KSV MC2 - Dash MC2 4-0; Tornado la-
ren MB1 - Dash MB2 0-4; Tornax JC1 -
Dash JC1; MEVO MA1 - Dash MA1 4-0;
Tornax H1 - Dash H1 3-2; ROHDA D2 -
Dash D6 3-; Dash circ. 2 - Dash  circ. 1
1-3; Dash MB1 - V.C.V. MB1 4-0; Dash D4
- Vios Eefde D2 4-0; Dash D2 - Longa'59
D3 1-3; Dash D3 - Vios Eefde D1 3-1;
Dash D1 - KSV D1 4-0.

Dinsdag 17 oktober
Dash MB1 - Dynamo Neede MA BEKER;
Dash D5 - VCV D6.

Donderdag 19 oktober
Longa '59 D3 - Dash D1; Dash H1 - DVO
H1 BEKER.

Vrijdag 20 oktober
Tornado Laren D2 - Dash D4.

Zaterdag 21 oktober
Labyellov MB1 - Dash MB1; Longa'59
MC1 - Dash MC1
Vict. D1 - Dash D2; Revoc D1 - Dash D3
Dash MC2 - Boemerang MC3
Dash JC1 - Smash'68 JC1
Dash MB2 - Favorita MB1
Dash D6 - Smash'68 D4
Dash H2 - BVC'73 H3; Dash MA1 - Rivo
MA2.

Vo l l e y b a l

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

Weeversdrukkerij

VERENIGINGS-
DRUKWERK



APPEL KANEEL

BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 6.
35

GROOT 

€ 9.
60

NIEUW • NIEUW • NIEUW

GILDE
MAÏS

Met extra pompoenpitten,

vit. E, B, A en IJzer

ca. 800 gram € 2.15

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 21 oktober.

WALDKORN

BOLLETJES

nu 6 voor € 1.95

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe 
aan een fris en nieuw gezicht. Vanwege onderhoud of
renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere
kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk
snel en professioneel wordt uitgevoerd. Denk dan aan
de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: 
in de wintermaanden biedt de Winterschilder particu-
liere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke
korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen 
vrij voor andere activiteiten.

Neem contact met ons op voor Win-
terschilder-advies.

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden

Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - website www.boerstoel.nl

Sinds 1919

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk. Ook bij u!

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Muziek en beweging voor
kleuters bij de Muzehof in
Vorden.

Kom een gratis proefles mee-
doen op donderdag 2 novem-
ber 2006 van 17.15 - 18.00 uur in
het Dorpscentrum Vorden voor
kinderen van 4 t/m 5 jaar.

start cursus : donderdag 9 
november 2006

tijd : 17.15 - 18.00 uur
aantal lessen : 8
prijs : € 50,-

Info: www.muzehof.nl
of 0575 51 53 50

KOOPZONDAG
22 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

Babyspeciaalzaak ’t Kraamparadijs
De Hoven 27, 7122 BJ Aalten 
tel.: (0543)-476632
info@babyspeciaalzaak.nl
www.babyspeciaalzaak.nl

• Dé Positiemodewinkel van Nederland.
Vraag naar onze voordeelkaart.

• Prachtige kinderwagencollectie.
Een groot deel van de collectie afgeprijsd.

• Aktieprijzen op showroombabykamers.
• Babykleding o.a. Noppies, Baby Face, Name It.

Een genot om tussen te kijken en heel betaalbaar.
• Natuurlijk is een bezoekje aan onze winkel (2000 m2)

altijd een feest en zeer zeker de moeite waard. 
Er wachten tal van aanbiedingen op U.

Van harte welkom
Demonstraties

van het aller aller nieuwste

op het gebied van veilig slapen; 

dit produkt heeft al verschillende

prijzen in de wacht gesleept.

Moet u beslist komen zien!!

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby 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 kleur-

rijk interieur...

Streek Lochem

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT 

heeft de ideeën, de 

dessins, de kwaliteit, het

comfort en de originaliteit

om van uw badkamer, uw

vloeren en uw wanden iets

prachtigs te maken. Kom

kijken en kies bijvoorbeeld

voor dat vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

Wat is klassieke Shiatsu?
Shiatsu als geneeskunst bestaat al meer dan 3000 jaar en is een

onderdeel van de algehele chinese geneeskunde.

Shiatsu is een vorm van accupressuur die bestaat uit  het geven van

druk met behulp van de duimen, vingers en handpalmen met als

doel het functioneren van de inwendige organen te corrigeren en

gezondheid te bevorderen/handhaven en een groot aantal ziekten

te behandelen. 

Shiatsu behandeling werkt bij klachten als:

• Hoofdpijn • Stress

• Vermoeidheid • Depressie

• Rug/schouder/nekklachten • Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel kunt

merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat

slaap en concentratiestoornissen verdwijnen. 

De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam



Daardoor zie je bij Dash de veroude-
ring toeslaan. Haken dan op gegeven
moment ook oudere spelers af en heb
je een dubbel probleem. Veelal bekle-
den deze senioren ook nog een functie
bij de club, scheidsrechter, trainer, lei-
der noem maar op. 

Wanneer ze dan zelf niet meer actief
volleyballen dan verlies je als vereni-
ging tegelijkertijd een stuk van het ka-
der’, zo zegt Bas de Bruijn. Toch wei-
gert het bestuur van Dash de hand-
doek in de ring te gooien. 

De Bruijn: ‘Wij blijven strijdbaar. Bin-
nenkort starten we met een leden-
werfactie. Een actie die niet specifiek

op jongens/heren is gericht, maar die
in breder verband wordt opgezet. Zo
zullen er clinics worden gehouden.
Donderdag 16 november wordt er spe-
ciaal voor jongens en meisjes een trai-
ningsdag georganiseerd, waarbij we
hopen dat dit ook een gunstig effect
heeft richting de vriendjes en vrien-
dinnetjes. 

Na afloop van de trainingen speelt het
eerste team van Longa een wedstrijd
in sporthal ‘t Jebbink. We zijn nog be-
zig een attractieve tegenstander voor
de dames uit Lichtenvoorde te con-
tracteren’, zo zegt Bas de Bruijn. Wat
betreft de dames neemt Dash met zes
teams aan de competitie deel. Hoewel

ook hier een lichte terugval van leden,
slaagt het bestuur er aardig in om een
half dozijn teams op de been te hou-
den. De dames I en II spelen beiden in
de promotieklasse.

Het is volgens de Dash voorzitter in de
huidige tijd niet gemakkelijk om
sponsors te vinden. De Bruijn: ‘We zijn
dan ook zeer blij dat we voor het eer-
ste damesteam twee sponsoren heb-
ben kunnen aantrekken. Zo prijkt op
het blauwe shirt van de dames 1 de
naam van ‘Woudstra Architecten’ en
op de (zwarte) broek de naam ‘Strada
Sports’. De heren 1 worden gespon-
sord door ‘Scheffer Keukens’. Deze
sponsoring betekent overigens dat we
zowel bij de dames als de heren af
moeten wijken van onze ‘normale’
clubkleuren, rood/zwart. Maar dat
hebben we er graag voor over’, aldus
Bas de Bruijn.

Verder blijft de club bezig met het
houden van acties, om er op die ma-
nier voor te zorgen dat Dash financi-
eel gezond blijft. Zo organiseert de ac-
tiviteitencommissie jaarlijks een re-
creantentoernooi. Verder wordt er in
samenwerking met de Rabobank al ja-
ren een stratenvolleybaltoernooi ge-
houden. 

Ook nemen hieraan buurtteams, be-
drijventeams en familieteams deel. Te-
rug naar de jeugd. In totaal heeft Dash
tien jeugdteams, dat wil zeggen circa
80 jongelui, waarvan het merendeel
‘meiden’. Gezien de afgelopen jaren
een stabiel (jeugd) ledental. 

Bas de Bruijn: ’Je zou in dit geval dus
kunnen zeggen ‘wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst, maar dan toch wel
tot op zekere hoogte. Je blijft wat de
jongens betreft altijd de concurrentie
van de voetbalsport voelen. In de toe-
komst willen we nog meer aandacht
aan de jeugd schenken. Tot dusver viel
onze jeugd ook onder de technische
commissie. Dat willen we nog voor het
eind van het jaar veranderen. 
Wij zijn momenteel druk bezig met
het realiseren van een eigen jeugdbe-
stuur en jeugdcommissie. Daardoor
kan de jeugd nog beter en maximaal
begeleid worden. Wij verwachten dan
ook, dat dit beleid in de toekomst
vruchten zal afwerpen’, zo zegt Bas de
Bruijn.

Voorzitter Bas de Bruijn: 'Dash' zit dringend
verlegen om aanwas van heren'!

Ondanks het feit dat de volleybalvereniging Dash een florerende jeugd-
afdeling heeft, maakt voorzitter Bas de Bruijn zich ernstig zorgen over de
aanwas van herenleden. Zegt hij: ‘Een paar jaar geleden beschikten we
nog over vier herenteams. Bij de start van deze competitie zijn er nog
maar twee teams actief. Heren 1 dat speelt in de regionale eerste klas en
het tweede team dat uitkomt in de derde klas. Het is een landelijke ten-
dens, ook bij andere sportverenigingen zoals bijvoorbeeld voetbalclubs
zie je dit verschijnsel. Wanneer de jongens een jaar of zestien zijn, gaan de
interesses naar andere zaken uit. Of er moet gestudeerd worden, of men
wil op de zaterdag een zakcentje voor het ‘weekend’ verdienen.

Staand v.l.n.r.: Hans Leunk, Bram Becker (inmiddels gestopt), Emiel Groot Jebbink, Arjan
Bikkel, Herman Ellenkamp, Elles Zents (verzorgster), Gerard Wullink, Robert Ellenkamp;
1e rij van links naar rechts: Mark Droppers, Rick Bikkel, Tonnie Jansen, Wietse ten Kate
(inmiddels gestopt), Gerrit Harmsen (trainer; niet op de foto: Tom van Bemmel, Roel Siebelink
en Julius Klein Bramel. Gesponsord door Scheffer Keukens.

Staand v.l.n.r.: Carlo Schutten (trainer), Luca Vlogman, Annelies Limpers, Lian Leunk, Wietske Kuijer, Lise Hissink; 1e rij van links naar
rechts: Diewertje Pelgrum, Marije Heijink, Ilse Limpers, Martine Slütter, Denise de Hart; niet op de foto: assistent coach Ellen Leunk.
Gesponsord door Woudstra Architecten en Strada Sports.

MUZIEK EN BEWEGING VOOR
PEUTERS EN KLEUTERS
De peuter- en kleuterleeftijd is een pe-
riode waarin kinderen emotioneel ge-
raakt worden door muziek. Muziek en
beweging zijn goede manieren om
emoties en creativiteit te uiten. In de
cursus (van 8 lessen), die volgt op de
proefles leren kinderen op een speelse
manier om te gaan met de basisele-
menten van muziek en beweging. Het
is een goede voorbereiding op bijvoor-
beeld kinderdans of AMV.Het laatste
kwartier zullen ook de ouders (bij de
peuters de gehele les) bij de les betrok-
ken worden en is er tijd voor informa-
tie-uitwisseling met de docent. De

proefles voor de peuters (2,5 t/m 3
jaar) is op donderdag 2 november
2006 van 16.30 - 17.15 uur, aansluitend
is dan de proefles voor de kleuters (4
t/m 5 jaar) van 17.15 - 18.00 uur.

KINDERDANS
De kinderdanslessen zijn lessen waar-
in het dansgevoel ontwikkeld wordt
en vooral wordt gewerkt aan dansple-
zier. Verder wordt er gewerkt aan een
goede lichaamshouding met gebruik
van natuurlijke bewegingsmogelijkhe-
den. Alle basiselementen van de dans
komen aan bod: muzikale en ritmi-
sche ontwikkeling, fantasie, gevoel. Er
wordt gedanst op zowel klassieke mu-
ziek als popmuziek. Ook heel geschikt
voor jongens! De proefles voor kinde-
ren van 6 t/m 8 jaar is op maandag 30
oktober 2006 van 17.10 - 17.55 uur. De
cursus die volgt op de proefles bestaat
uit 10 lessen. Voor meer informatie:
Muzehof, centrum voor de kunsten
www.muzehof.nl of (0575) 51 53 50.

Proeflessen van de Muzehof 
in het Dorpscentrum
Na de herfstvakantie zijn er gratis
proeflessen te volgen voor kinde-
ren van verschillende leeftijden. De
lessen zijn een combinatie van mu-
ziek en beweging voor de jongste
kinderen en voor de wat oudere
kinderen is er kinderdans.

De groep bestaat al zo'n zeven jaar en
verschillende cursisten hebben deelge-
nomen aan diverse exposities in de re-
gio. De deelnemers komen uit de voor-
malige gemeente Vorden en hebben
elkaar ontmoet op een cursus tekenen
en schilderen die door de SWOV in het
leven was geroepen. Twee keer tien
weken per jaar wordt op de maandag-

middag in het Dorpscentrum het pot-
lood en de penceel gehanteerd en de
resultaten van de nijvere arbeid wor-
den nu tentoongesteld. Er zijn stille-
vens, landschappen, portretten en ook
abstractere werkstukken te bekijken.
Voor de liefhebbers is er ook de gele-
genheid een enkel schilderij te kopen.
Een lijst met deelnemers ligt bij de ex-
positie zodat u eventueel uw opmer-
kingen kunt noteren of gegevens kunt
vinden als u contact wenst met de ma-
ker (maakster). De toegang is gratis. De
expositie start 14 oktober en duurt tot
medio januari 2007.

Expositie Teken- en schildergroep
SWOV in Sensire de Wehme
Tot januari 2007 exposeert de te-
ken- en schildergroep van de SWOV
op de Delle, bij de Wehme in Vor-
den aquarellen, olieverfschilderij-
en en werken in acrylverf.

VORDENSE BRIGDECLUB
Maandag 9 oktober:
Groep A:
1 Mw. Warringa / Mw. Rossel 58,1%
2 Mw. Walter Kilian / van Gastel 57,9%
3 Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink 57,7% 
Groep B:
1 Mw. Wortel / Dhr. Spreij 61,6%
2 Mw. den Ambtman / Thalen 61,4%
3 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman 60,6% 
Groep C:
1 Mw. Lassche/ Mw. Tigchelaar 67,7%

2 Mw. den Elzen/ Mw. Matser 61,9%
3 Mw. Meijerink/ Dhr. Meijerink 61,8% 

Woensdag 11 oktober:
Groep A:
1 Mw. den Elzen / Waenink 57,61%
2 Dhr. Enthoven / Vruggink 57,07%
3 Mw. Hoftijzer / Vruggink 55,99% 
Groep B:
1 Mw. Beekman/Jansen-Vreling 58,33%
2 Mw. Bouman / van Manen 54,58%
3 Dhr. Post / dhr. Koekkoek 52,92%

B r i d g e n

Woensdagavond 18 okt a.s. komt de
heer van Loon uit Eefde vertellen over
zijn reis die hij samen met zijn vrouw

door Nieuw- Zeeland maakte. Ook laat
hij daar dia's van zien.  De vrouwen
van nu zijn op dit moment iedere
week fanatiek aan het trainen met
Nordic Walking. We willen na de les-
sen, iedere week een middag Nordic
Walking gaan doen met een groep.

Reis door Nieuw-Zeeland

N.B.v.P.

GOEDE WEEK VOOR FLASH
Mixed team 
Wederom een zware tegenstander
voor Flash. Grol uit Groenlo kwam op
bezoek. Hans Wullink speelde voor Pe-
ter van Dijk. Door drie enkelspelen te
winnen nam Flash een 3-1 voorsprong.
Daarna werd de herendubbel verloren
en de damesdubbel gewonnen. De bei-
de mixed partijen moesten de beslis-
sing brengen. Eén daarvan werd verlo-
ren, de andere werd mooi door Robert
Kater en Marian Hulshof gewonnen.
Flash - Grol: 5-3

HERENTEAM
Het herenteam moest deze keer vrij-
dagavond spelen in Dinxperlo. Tegen-
stander Euro is nieuw in de poule.
Hierdoor wisten de heren niet wat ze
konden verwachten. Deze keer speel-
de Bastiaan Vromans mee als invaller.
Drie van de vier enkel partijen werden
gewonnen. Dus dit was een goed be-
gin 3-1 voor. De dubbel partijen waren
erg spannend. Het bleef tot het laatste
moment spannend wie er zou win-
nen. In de derde set van de laatste dub-
belpartij trok Flash aan het langste

eind. Dus het was een zwaar bevoch-
ten 5-3 overwinning. Donderdagavond
is de volgende thuiswedstrijd.

RECREANTENTEAM
Zonder Beppie Menkveld toog het team
naar Duiven. Het werd een zeer span-
nende wedstrijd met de nodige drieset-
ters. De basis voor de overwinning werd
in de herendubbel en damesdubbel ge-
legd. Zowel Frans van Gils/Theo Hun-
tink als Annie Eggink/ Apsie van Dijk
wonnen hun dubbelspel. De totaalzege
werd veilig gesteld in het laatste mixed-
spel. Thuve - Flash: 3-5

JEUGDTEAM
Het jeugdteam kreeg afgelopen zater-
dag Shuttle-Up uit Aalten op bezoek.
Alhoewel de einduitslag anders doet
vermoeden was het een zware wed-
strijd. Er werden drie driesetters ge-
speeld en uitslagen van andere partij-
en lagen ook dicht bij elkaar. De eind-
uitslag is echter tekenend voor het
doorzettingsvermogen van het Flash-
viertal Nymfe Waarle, Ilse van Dijk,
Carlos Waenink en Erik van Hoffen.
Flash - Shuttle Up: 8-0

B a d m i n t o n



TOP 1 TOYS WENST JE VEEL KLEURPLEZIER
Naam: ..............................................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................................

Woonplaats: ....................................................................................................................................................

Inleveren t/m zaterdag 
28 oktober 2006 bij

SUETERS
Vorden

SUETERS - Vorden

Postcode: ......................................................................................................

Leeftijd: ............................................................................................ jaar

jongen / meisje

Winnaar Smit stak zijn bewondering
voor het optreden van Arjan Mombarg
en Erik Hulzebosch niet onder stoelen
of banken. Arjan Mombarg haalde op
kop van het peloton tot vier keer toe
‘vluchters’ terug. Met nog slechts een
aantal ronden te gaan (de wedstrijd
ging over 100 ronden) wederom een
kopgroep van vier met onder meer
Henk Angenent. Het was opnieuw
Mombarg die de achtervolging inzet-
te, aangezien er geen teamgenoot van
hem in de kopgroep zat. Plotsklaps

moest hij temporiseren aangezien Mi-
chaud bij een valpartij was betrokken.
Het was Erik Hulzebosch die Michaud
naar het peloton terug bracht.

Met nog enkele ronden te gaan zat het
‘knechtenwerk’ er voor Hulzebosch en
Mombarg op. Toen aan Michaud en
Smit de taak om te proberen het kar-
wei af te maken. Het gelukte op in-
drukwekkende wijze. Een juichend
Nefit kwartet na afloop op het ijs in
Alkmaar, prachtig om te zien! Arjan
Mombarg: ‘ We hebben als ploeg fan-
tastisch gereden en keihard voor el-
kaar gewerkt. Het op kop rijden om
vluchters te achterhalen of gewoon
om tempo te maken of een college te-
rug brengen in het peloton, het vergt
ontzettend veel kracht. De valpartij
van Cedric Michaud heb ik niet eens
gezien, ik hoorde het van de speaker.
Dat Smit en Michaud het uiteindelijk
afmaakten geeft heel veel voldoening.
Ik was na afloop van de race wel moe
maar niet kapot. Vorige week in
Utrecht viel het niet mee, zaterdag
ging het in Alkmaar een stuk beter. De
echte vorm is er nog niet, echter het
seizoen is ook nog maar pas begon-
nen’, aldus Arjan Mombarg.

Arjan Smit winst schaatsmarathon in Alkmaar

Arjan Mombarg en Erik Hulzebosch
zagen arbeid beloond worden
De belangstelling voor het mara-
thonschaatsen dat sinds enkele we-
ken op zaterdagavond om 18.00
uur live op SBS wordt uitgezonden
en op zondagmiddag om 12.40 uur
op dezelfde zender wordt her-
haald, zal ongetwijfeld ook in Vor-
den toenemen. Een spectaculair ge-
beuren waarbij plaatsgenoot Arjan
Mombarg zaterdag veelvuldig in
beeld was. De Vordenaar maakt sa-
men met Arjan Smit, Erik Hulze-
bosch en Cedric Michaud deel uit
van het Nefit team. Een sterk team
dat zaterdagavond met Arjan Smit
als winnaar en Cedric Michaud als
tweede keihard toesloeg.

In nauwe samenwerking hebben de
firma Barendsen en de VV Vorden de
laatste jaren o.m. een nieuwe tribune
en professionele dug-outs gerealiseerd
waardoor er in Vorden een prachtige
voetbalaccommodatie is ontstaan.
Dus ook de komende jaren op het
prachtige Vorden (retro)tenue van het
eerste elftal: BARENDSEN VORDEN.

Ook is de naam terug te vinden op
boarding, banners, vlaggen, briefpa-
pier, enz. Tevens sponsort Frits Barend-
sen (FIXET) het E1 talententeam, waar-
in ook zoon Ate speelt. 
De voetbalvereniging Vorden dankt
Barendsen Vorden voor de samenwer-
king en gaat vol vertrouwen de toe-
komst tegemoet.

Barendsen Vorden verlengt 
sponsorcontract met VV Vorden

Voorafgaand aan de wedstrijd VV Vorden - Eibergen heeft Barendsen Vor-
den haar huidige hoofdsponsorcontract met de VV Vorden met 3 jaar ver-
lengd. Sinds jaar en dag is Barendsen met de bedrijven ETOS Barendsen,
FIXET Barendsen en Barendsen Staalconstructies (zie www.barendsen-vor-
den.nl) de hoofdsponsor van de geel-zwarten uit Vorden.

Aftredend voorzitter (maar kersvers erelid!!) Herman Vrielink en Henk Barendsen Sr.
signeren het nieuwe contract, nauw gadegeslagen door Frits Barendsen (L) en Stef Kruip
(sponsoring VV Vorden)

De tweede band van de avond is Covik.
Deze band bestaat intussen met een
kleine onderbreking al zo'n 25 jaar. De
muziek van Covik is grotendeels jaren
'70 en '80 rock met af en toe een snuf-
je Punk. Covik speelt naast de rock
nummers uit de jaren '70 en 80 ook ei-
gen nummers , waarin de scheurende,
smerige gitaren niet zullen ontbre-
ken. De zanger van deze band is de
Vordenaar Wouter Mullink.(www.co-
vik.nl) Empire Circle zal als derde het
podium betreden Empire Circle is zon-
der twijfel de jongste band van deze
avond. De band bestaat uit leden in de
leeftijd van 16 t/m 18 jaar. Het reper-

toire bevat vooral stevige rocknum-
mers van AC/DC, Judas Priest, Guns n'
Roses, Jovink, etc.  Empire Circle ver-
wierf plaatselijk bekendheid door ter-
recht "de grote prijs van Vorden" deze
zomer te winnen, wat hun het voor-
programma van het babybiggenmeal-
bal opleverde. Ook zullen zij het voor-
programma van het STEVO oud en
nieuwfeest in de sporthal in Vorden
zijn. Deze pop-rock avond in de her-
berg zal het dak er wat betreft de ener-
gieke bandleden wel af mogen. Vor-
dense inbreng wordt verzorgd door
Arjan Knoef, die de bas bespeelt.
(www.empire-circle.nl)

DE 4E BAND IS VERDWAALD
Al sinds midden jaren tachtig, in iede-
re keer weer wisselende samenstel-
ling, maakt "Verdwaald"al muziek. Al-
lerlei repertoire is in de loop der jaren
de revue eigenlijk wel gepasseerd.
Voor 28 oktober is een stevig program-
ma in elkaar gespijkerd met o.a. mu-
ziek van Neil Young, Status Quo, Sto-
nes, Golden Earing en vele andere roc-
kers. De vordenaren in deze band zijn
Frank Nijenhuis en Frank Leferink. Via
de website www.martinushof.tk is er
een link naar de voorlopige website
van Verdwaald. De laatste band van
deze Pop-Rock avond is Makken. Mak-
ken is een project waarin een aantal
"oude bekenden" met elkaar leuke
muziek maken. Het eerste optreden
vorig jaar op de "Kolde Kermis" in Vor-
den smaakte naar meer. Daarom was
Makken opnieuw te bewonderen op
29 april. Het repertoire van Makken
laat zich niet zo gemakkelijk kenmer-
ken. Zo komen er nummers van "The
Rolling Stones" en REM voorbij. Maar
ook het steverige werk wordt niet ge-
schuwd. Het is kortom een brede mix
van allerlei muziekstijlen waarin de
bijzondere kenmerken van bijvoor-
beeld de accordeon en de lap-steel
mooi naar voren komen. Makken be-
staat uit 6 Vordense muzikanten o.a
Arjan Klein Geltink, Andre Jimmink
en Erik Knoef. Deze avond zal de zaal
om 20.00 uur de deuren openen en de
eerste band trapt om 20.30 uur af. Tot
ziens op zaterdag 28 oktober bij Cafe
Restaurant "De Herberg" dorpsstraat
10 te Vorden.

Programma Pop-Rock avond bij "De Herberg" bekend

Zaterdag 28 oktober zal er bij Cafe Restaurant "De Herberg" in Vorden een
pop-rock avond gehouden worden. Deze avond zullen er vijf bandjes op-
treden, met in elke band minimaal 1 vordense muzikant ! De band die de-
ze avond zal aftrappen is GRINDUSTRY. Deze band is afkomstig uit Doetin-
chem en omstreken en bestaat uit een viertal muzikanten die "swingen-
de" grindcore maken !! De zanger van deze band is de Vordenaar Thomas
Koers Met Grindustry zult u allen een KNALLENDE opening van deze
avond beleven.(www.grindustry.nl)

Wie ons binnenkort belt, kan al snel
genieten van een fris en kleurig interi-
eur. Bovendien geven wij een aantrek-
kelijke korting van € 25,- per man per
dag op alle binnenschilderwerk en
wandafwerking (ongeacht het aantal
mandagen); de winterkorting voor za-
kelijke opdrachtgevers bedraagt €12,50

per man per dag. Tevens betaalt u als
particuliere opdrachtgever geen 19%
maar slechts 6% BTW voor schilder-
werk aan woningen van 15 jaar en ou-
der! Kortom redenen genoeg om nu
een afspraak te maken met uw winter-
schilder: schildersbedrijf Boerstoel Vor-
den (zie advertentie elders in dit blad).

Uitgekeken op uw interieur?
De voordeligste manier om weer kleur in uw huis te brengen is het inscha-
kelen van de Winterschilder. Moeiteloos schilderen wij uw kamers weer
fris en brengen wij de fraaiste wandafwerking aan, zodat u met veel meer
plezier in us huis woont en uw woning in topvorm blijft. De schilder is
tenslotte de beste vriend van uw huis.



Zo niet in Vorden, daar grijpt men tot
op heden elk jubileum nog aan om te
ge- en herdenken. Zo vierden Nancy en
Gerhard Weevers het feit dat ze 6 1/4

jaar geleden in het huwelijk zijn ge-

treden (blikken bruiloft). Veel jonge
Vordenaren zullen niet weten dat een
dergelijk jubileum opgesierd wordt
met het aankleden van de woning
met "blikken" slingers. Vandaar dat de

oude buurt van de Voornekamp niet
alleen heeft besloten de woning con-
form oud gebruik te versieren, maar
middels dit bericht met de daarbij
behorende foto ook de jonge Vordena-
ren op de hoogte wil stellen (en hou-
den) van dit gebruik. 

Als laatste willen zij het echtpaar
Weevers feliciteren met dit jubileum
en ze nog vele gelukkige en gezonde
huwelijksjaren toewensen.

Tradities en gebruiken

Tradities en gebruiken raken tegenwoordig helaas hoe langer hoe meer
in de vergetelheid. Zo was het enkele tientallen jaren geleden nog gebruik
om de koperen bruiloft (12 1/2 jaar) d.m.v. een bruiloftsfeest temidden van
vrienden en familie omstandig te gedenken, tegenwoordig wordt zelfs het
vieren (zo men daar nog aan toekomt) van de zilveren bruiloft (25 jaar)
niet of in heel intieme kring gevierd.

VORDEN - REÜNIE 1-1
In de beginfase van de wedstrijd leek
het er op, dat het een walk-over zou
worden. Vorden creëerde zich een
handvol kansen, maar de doelman
van Reünie bleek in goede vorm te
zijn. Reünie kwam op slag van rust op
0-1 en Vorden had dit keer het geluk
mee, want in de laatste minuut van de
officiële speeltijd maakte het de gelijk-
maker. Overigens verliep de tweede
helft zeer rommelig en werd er slecht
gevoetbald. Vorden begon zeer voort-
varend aan de wedstrijd en het had in
de eerste tien minuten drie prachtige
kansen. Eerst was het Dennis Wentink
die met een punter de score dacht te
openen, maar de bal ging rakelings
over de kruising. Vorden bleef het ini-
tiatief nemen en Niels Siemerink
speelde zich goed vrij om vervolgens
verwoestend uit te halen.Doelman Ru-
di Payers wist in een reflex de bal tot
hoekschop te verwerken. Vorden voet-
balde of het een lust was, want even la-
ter was het Hugo van Ditshuizen die
door de Borculose defensie sneed,
maar opnieuw stond de doelman een
doelpunt in de weg. Een inzet van Jo-
ris Platteeuw werd van de doellijn ge-
haald en de rebound van Dennis Wen-
tink werd wederom door de doelman
op miraculeuze wijze uit het doel ge-
haald. Reünie was in die fase van de
wedstrijd nog niet voor het Vordens
doel geweest. Daarmee leek Vorden
haar kruit te hebben verschoten, want
het kwam nog nauwelijks aan aanval-
len toe. Reünie deelde in die malaise,
want het wist zich niet een kans te
creëren, hoewel het vlak voor het rust-
signaal op 0-1 zou komen door een
dekkingsfout. In de tweede helft wis-
ten beide ploegen hun draai niet vin-
den. Het positiespel was aan beide
kanten slecht verzorgd en de wed-
strijd speelde zich hoofdzakelijk op
het middenveld af.  Echte kansen wer-
den er niet gecreëerd en het leek er op

dat beide teams moedeloos werden
van hun onkunde. Soms zit het tegen
en soms zit het mee. Dat gezegde ging
in de laatste minuut van de regulaire
speeltijd helemaal op, want Niels Sie-
merink ontving de bal op de punt van
de zestien meter en na wat kap- en
draaiwerk wist hij de doelman toch
nog te verschalken: 1-1.

UITSLAGEN
Zaterdag 14 oktober
Lochem SP A2 - Vorden A1 5-3; Vorden
B1 - Ruurlo B1 2-1; FC Zutphen B4 - Vor-
den B2D 3-4; Vorden C1 - Deventer C1
9-2; Vorden C2 - Ruurlo C2 2-4; DVC '26
C7M - Vorden C3D 8-0; Vorden D1 -
VVG '25 D1 0-1; Vorden D2 - Wolfers-
veen D1 2-3; VVG '25 D3 - Vorden D3 3-
5; DCS E1 - Vorden E1 2-6; DVC '26 E2 -
Vorden E2 18-0; Vorden E3 - DVC '26 E7
8-2; Peeske 't E3 - Vorden E4 0-10; Vor-
den E5 - VIOD E7 1-6; Zelos F1 - Vorden
F1 3-3; Vorden F2 - Warnsveldse Boys
F4 5-0; Vorden F3 - EDS F2 6-2; VVG '25
F6 - Vorden F4 4-1; Vorden F5 - Klein
Dochteren F3 0-5

Zondag 15 oktober
Vorden 1 - Reunie 1 1-1; Vorden 2 - FC
Trias 2 3-2; Vorden 3  - Lochem SP 4 1-
1; Vorden 4  - Steenderen 3 1-2; Pax 8 -
Vorden 5 1-3.

PROGRAMMA
Zaterdag 21 september
Vorden A1 - Angerlo Vooruit A1; Vor-
den C1 - FC Zutphen C2; Vorden D1 -
Peeske 't D1; Vorden D2 - Keijenburg.
Boys D2; Vorden E1 - Rijnland E1; Vor-
den E2 - Pax E2D; AVW '66 E4 - Vorden
E3; OBW E6 - Vorden E; Vorden E5 -
MvR E; Vorden F1 - Concordia-W F1;
Kilder F3 - Vorden F2; VIOD F9 - Vorden
F3; Vorden F4 - VVG '25 F5; Zutphania
F2 - Vorden F5.

Zondag 22 oktober
Baakse Boys 4  - Vorden 5.

Vo e t b a l

Ook de nieuwe verlichting maakte dat
er een zeer prettige sfeer heerste, die
tot veel aankopen leidde. Vrijdagmid-
dag waren de leden van de Vordense
veilingcommissie al in de weer om de
kerkbanken vooral met materiaal van
de jubilerende marktvereniging te ver-
anderen in boekenverkoopplaatsen.
Ook werden er verscheidene tafels be-
schikbaar gesteld door de scholenge-
meenschap '’t Beeckland’. De commis-
sie toonde zich zeer erkentelijk voor de-
ze enthousiaste medewerking. De hon-
derden dozen met vele duizenden boe-
ken werden zodanig uitgestald dat ze
zeer makkelijk te bekijken en te verko-
pen waren. Zoals te doen gebruikelijk,
ook op deze boekenbeurs een groot en
gevarieerd aanbod van boeken. Tuin-
boeken, romans, sportboeken, tijd-
schriften, te veel om op te noemen, het
ging allemaal tegen zeer aantrekkelij-

ke prijzen de deur (lees de kerk) uit! Al-
vorens de boekenbeurs zaterdagmor-
gen werd geopend hadden zich al on-
geveer 50 belangstellenden voor de
tent verzameld. Deze tent stond voor
de ingang van de kerk en bevatte naast
een gezellige koffiehoek een behoorlij-
ke collectie pockets en LP’s. Direct na
de eerste klokslag van negen uur werd
de dorpskerk niet alleen gevuld door
een enthousiaste groep boekenliefheb-
bers, maar ook door handelaren die
met een kennersblik al snel de meest
gewilde titels tussen de enorme rijen
vonden. De circa 35 vrijwilligers waren
direct volop in de weer. Opvallend de
belangstelling voor de vele jeugd- en
kinderboeken. Ook reisgidsen en lite-
raire werkjes van bekende acteurs von-
den hun weg naar een nieuwe lezer. Te-
vens bleken vele historische uitgaven
met name over de Tweede Wereldoor-

log zeer gewild. Voor de organisatie
prettig om te horen dat (naast de com-
plimenten over het fraaie kerkgebouw)
het aanbod en presentatie van boeken
in Vorden zeer breed is. De organisatie
gaf de verkoop nog een extra impuls
door aan het eind van de middag de le-
ge dozen voor 5 euro te verkopen, maar
dan mochten ze wel met gratis boeken
gevuld worden! De opbrengst van de
beurs (3000 euro) is bestemd voor de
restauratie van het monumentale
kerkgebouw. Deze boekenbeurs bete-
kende tevens de laatste activiteit in
2006. De meubelverkopen op de eerste
en derde zaterdagmorgen van de
maand vanuit de opslag bij boerderij
'De Bonenkamp’ gaan overigens wel ge-
woon door. Voor 2007 staan er o.m. een
veiling, pleinmarkt, boedeldag en boe-
kenbeurs op het programma. Voor al
deze activiteiten, die uitsluitend door
vrijwilligers worden verzorgd, houdt
de veilingcommissie zich steeds aanbe-
volen voor verkoopbare goederen. Men
kan zich daarvoor telefonisch aanmel-
den bij 55 14 86, 55 21 04 of 55 17 87.

Drie duizend euro voor Vordense Dorpskerk

Boeken, boeken en nog eens boeken. Wie zaterdag de Vordense Dorpskerk
binnen kwam keek zich de ogen uit. Overal werden boeken aangeboden:
in de achterhoek, op de kerkenbanken, rond de preekstoel en in het ‘Lin-
dese End’ voor de Hackfortbanken.

Boekenliefhebbers en kopers

SKI-FIT BIJ STRADA SPORTS
Na het succes van de afgelopen jaren
gaan we ook dit jaar beginnen met Ski-
fit. Onder begeleiding van een gediplo-
meerd ski- en fitness-instructor kunt u
zich op een professionele en gezellige

manier voorbereiden op het komende
winterseizoen. Op woensdagavond van
21.00 tot 21.30 uur is er een half uur in
de aerobicszaal waar allerlei skispeci-
fieke oefeningen worden gedaan. Het
halfuur vooraf of achteraf kunt u on-
der begeleiding een speciaal Ski-fit pro-
gramma volgen in onze fitnessruimte.
Leden van Strada Sports kunnen gratis
gebruik maken van deze service, niet
leden kunnen lid worden of los per
keer betalen voor elke les. Dus geen
spierpijn meer en verantwoord op win-
tersport, geef je snel op! kom naar Stra-
da Sports Vorden.

SENIOREN FITNESS BIJ STRADA
U bent nooit te oud om te sporten!
Kom dit met eigen ogen bekijken bij
Strada Sports aan de overweg in Vor-
den. Ervaar de gezelligheid en het lek-
kere gevoel van sporten, vooral met
leeftijdsgenoten! Iedere woensdag van
10.00 tot 11.00 uur kunt u eerst in de
zaal warm worden door beweging op
muziek met enkele grondoefeningen,
vervolgens gaat u onder begeleiding in
de fitnesszaal of aan uw conditie wer-
ken of aan uw spieren. Uiteraard kan
je ook een combinatie van conditie en
spieren trainen. Meer info, iedere
werkdag tussen 9.00 en 22.00 uur, tel.
(0575) 55 34 33.

Open spreekuur houding- en bewegings-
therapeut bij Strada Sports Vorden
Iedere woensdag van 10.00 - 11.30
uur kunt u terecht met al uw vra-
gen over lichamelijke klachten in
relatie tot uw sportactiviteiten. Het
werkt als volgt; u schrijft zich in
voor een bepaalde tijd op de woens-
dag, dit kan aan de balie of telefo-
nisch. Er volgt na een korte intake
van ongeveer 15 minuten waarin
de klachten worden besproken.
Hierna zijn er twee mogelijkheden;
A er wordt een afspraak gemaakt
voor individuele begeleiding of B
er wordt doorverwezen naar Cesar,
Fysio, groepsles binnen Strada etc.
Zowel leden als niet leden van Stra-
da Sports kunnen uiteraard ook
gebruik maken van deze service,
indien er een vervolg binnen Stra-
da Sportsplaats vindt dan kan men
gewoon lid worden van ons cen-
trum. Voor meer informatie of vra-
gen kunt u contact opnemen met
Alinda Scheeper op maandag,
woensdag of vrijdag tussen 9.00 en
11.30 uur, tel. (0575) 55 34 33.

SOCII 
Bij Socii bleek tijdens het warm lopen
dat aanvoerder Jan Willem Krijt zoveel
last van zijn rug had dat spelen voor
hem niet mogelijk was. Dit betekende
de zoveelste omzettingen voor trainer
Jan Steffens in een korte periode al-
leen al door blessure"s van menige
speler. Toch ging Socii in deze thuis-
wedstrijd tegen Loo goed van start en
had door een paar snelle uitvallen goe-
de kansen maar kon men het netje
niet vinden. De ruststand was dan ook
de bekende brilstand . Na de thee een
beter Loo en was een harde pegel in de
65 min zelfs voor de uitstekend in

vorm verkerende Dennis Spiegelen-
berg niet te stoppen. 0-1. Na dit doel-
punt is Socii eigenlijk niet meer in
staat geweest gevaarlijk te worden en
had Loo het betere van het spel en
bleef het door goed keepers werk bij
de 0-1. Zondag is er een vrij weekend
hopende dat daarna weer een paar ge-
blesseerden terug kunnen keren. 

Socii 2 - Erica "76: 4-4; Socii 3 -Stokkum
3: 1-0; Warnsveldse B 5 -Socii 4: 2-4; So-
cii 5 -Loenermarkt  7: 2-3

Programma 22 oktober
Den Dam 3 -Socii 3

Vo e t b a l
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VLOOIENMARKT
Sporthal ’t Jebbink, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur
Kraam € 20,00 (4mx1,20m)

,,REAN’’
Tel. 06 5148 1527
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
21 oktober
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Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

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

OKTOBER WOONMAAND
BEHANGDAG OP ZATERDAG 21 OKTOBER

een sterk team voor al uw schilderwerk                              www.harmsenvakschilders.nl

Win een fotowand
van Eijffinger t.w.v. 
Ä 279,-. Kom naar de
winkel en bekijk de
prachtige collectie.

Win een maxisticker uit
de kids@home collectie. 
Kom naar de winkel, 
kleur de kleurplaat en 
win die sticker!

10%
korting 

op behang 
uit voorraad.

! Professionele
demonstraties 
behangen. 
U mag het ook 
zelf proberen!

! Presentatie nieuwste 
trendcollecties.

GRATIS ARTIKELEN
BIJ AANKOOP VAN

BEHANG

! behangemmer en 
kwast van Perfax 
t.w.v. Ä 7,60.

! Handige 
behangafsteker 

De koffiestaat vooru klaar!

Aalsvoort 4, Postbus 117, 7240 AC Lochem
Telefoon (0573) 441 248, Fax (0573) 441 802, 
info@bouwbedrijfschot.nl / www.bouwbedrijfschot.nl

Bouwbedrijf Schot B.V. is een regionaal werkend
bouwbedrijf met momenteel 25 medewerkers.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

ERVAREN TIMMERLIEDEN 
en LEERLING TIMMERLIEDEN

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Bouwbedrijf Schot B.V.
dhr. D. Papen
Aalsvoort 4, Postbus 117, 7240 AC Lochem
info@bouwbedrijfschot.nl

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.
tel.: 06-53362300 / 0575-462892
heesterhof@planet.nl / www.deheesterhof.nl

Voor al uw tuinplanten

Ook voor aanleg en onderhoud

Openingstijden: 
wo./vr. 13.00-17.00 uur, zat. de gehele dag of op afspraak

Aardappel

Weekmenu:
M A A N D A G  1 6  O K T O B E R T O T  E N  M E T  V R I J D A G  2 0  O K T O B E R

Macaroni
MAANDAG 

16 OKTOBER
DINSDAG 

17 OKTOBER

met brie en noten

WOENSDAG 
18 OKTOBER

z8.50BalGehakt

Schotel
DONDERDAG
19 OKTOBER

met gebakken aardappelen 
en warme groenten

met frites en sla

Spare

Schnitzel

VRIJDAG 
20 OKTOBER

EETCAFÉ “DE GROES”  7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44  WWW.DEGROES.NL

z8.50

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Back to the ‘60 & ‘70
ZATERDAG 21 OKTOBER:

Kip Kip 
Filet

GEZOCHT!
Spontane

oproepkrachten

die ons team

willen versterken

BEL VOOR INFO!

met frites en sla

Rib

M.M.V. ROCKBAND PART2 AANVANG: 22.00 UUR
ENTREE: 5 EURO

DRUKWERK NODIG? 
Wilt u weten wat de kosten zijn?

Bel voor meer informatie
Drukkerij Weevers 
tel. 0575 - 55 10 10

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU AL AANBIEDINGEN

BIJ GOOSSENS ATOMICA

Nu diverse:

Werkbroeken en truien €12,50

Werkschoenen 25% KORTING

OP = OP • • • KOM NU NAAR
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Hij had een goede indruk gekregen
van Bronckhorst. “Maar”, zegt hij er
meteen achteraan, “dat had ik natuur-
lijk al. Mijn vader was burgemeester
van Angerlo en wij woonden in Does-
burg”. Cornielje kwam toen al regel-
matig in Hummelo en Keppel en in
Steenderen en door zijn fietstochten
ook in Hengelo en Vorden. “Zelfs in
Zelhem heb ik mijn rijbewijs kunnen
halen, omdat ik veel in Doetinchem
moest rijden met de auto. Dus, ik ken-
de het gebied”. 

Het werkbezoek van de commissaris
begon met een besloten bijeenkomst
met het college van b en w. Cornielje:
“Alle portefeuilles zijn nog eens toege-
licht en een aantal grotere onderwer-
pen zijn aan de orde geweest”. De ge-
spreksthema’s die verder aan de orde
kwamen waren onder meer het imago
van de gemeente. Soms komen er be-
sluiten van de provincie op de ge-
meente af die een negatieve invloed
op het imago kunnen hebben. Voor-
beelden zijn de aanpassingen aan de
N330 en het preventieve toezicht in
verband met de late vaststelling van
de begroting 2006. Het college wissel-
de hierover van gedachte met de com-
missaris hoe ze elkaars imagovorming
kunnen versterken. 
Een andere gespreksthema was het
kernenbeleid. De gemeente Bronck-
horst heeft 43 dorpen en buurtschap-
pen. Ook hierover werd van gedachten
gewisseld. Over de taak van de dorps-
raden, de problemen waar de gemeen-

te tegen aanloopt en de rol van de pro-
vincie bij de ontwikkeling van de ker-
nen. 
Een ander belangrijk gesprekspunt
was de woningbouw. De gemeente wil
graag samen met de provincie de mo-
gelijkheden verkennen om tot een ver-
snelling in de woningbouwprocedu-
res te komen. 

KULTURHUS
Vervolgens stapte het gezelschap, met
aanvulling van raadsleden, in de bus
voor een bezoek aan de locatie De Wa-
oge in het dorp Halle. De gasten wer-
den ontvangen door Elly Kaak, voorzit-
ter van de Belangenvereniging Halle’s
Belang. Zij overhandigde aan de com-
missaris het ‘Dorpsplan Halle’. De se-
cretaris van de uitwerkgroep Kultur-
hus Wim de Jong, gaf uitleg over de
plannen van het Kulturhus in wor-
ding. 
De provincie Gelderland stimuleert
graag dit soort initiatieven. Cornielje:
“Maar óók dat verschillende groepe-
ringen zoals dagopvang voor ouderen,
zang- en muziekvereniging, de huis-
arts of de apotheek samen één ge-
bouw multifunctioneel gebruiken.
Dan kunnen de kosten voor het in
stand houden van zo’n gebouw veel
beter in de hand gehouden worden.
En alle groepen kunnen er efficiënt
gebruik van maken. Dat betekent, dat
je een hart creëert in een dorpsge-
meenschap en je kunt dat ook voor
een langere tijd in stand houden. De
provincie subsidieert dit ook met een

maximum van 300.000 euro per Kul-
turhus”.
Ook Halle zal bij de provincie een aan-
vraag indienen. “Maar nogmaals, wat
belangrijk is dat verschillende partij-
en wél moeten samenwerken en dat
het een gedragen aanvraag wordt van
verschillende organisaties. Scholen
kunnen hieraan meedoen en dat ge-
beurt in Halle ook. Ik zie de aanvraag
met vertrouwen tegemoet. Dat zal vol-
gend jaar maart zijn”, aldus de com-
missaris. 

SPORTEVENEMENTEN
Vanuit Halle ging de terugreis langs
het terrein van de Achterhoekse Paar-
dendagen in Zelhem. Bij aankomst
was de weg geblokkeerd door een
mooie aanspanning. Hier werd de
commissaris verwelkomd door verte-
genwoordigers van de Achterhoekse
Paardendagen. Cornielje nam samen
met burgemeester Aalderink plaats in
de aanspanning en er werd een ritje
gemaakt over het terrein. Cornielje:
“Het is een buitengewoon groot ter-
rein waar volgend jaar voor de tachtig-
ste keer de Paardendagen worden ge-
houden. Ik denk dat ik ook van de par-
tij ben. Ik wil graag komen kijken”. 
Eenmaal in de bus werd na enkele ki-
lometers gestopt bij de molen, het
clubhuis van de Hamove aan het cir-
cuit De Varsselring. Hier werd de com-
missaris welkom geheten door afge-
vaardigden van de Hamove die jaar-
lijks de internationale wegraces orga-
niseert. De Hamove heeft plannen om
meer activiteiten te organiseren. Cor-
nielje daarover: “Iedereen weet in de-
ze regio en daarbuiten, dat ‘t Hengelse
Zand een grote historie heeft op ge-

bied van motorrijden. Met de plannen
willen ze de voorzieningen efficiënter
maken. Men houdt ook erg rekening
met de mensen die daar wonen. Het is
een dun bevolkt gebied. Daar wordt
nu al goed rekening meegehouden. Ik
vind dat ook verstandig. Het circuit is
een openbare weg”, gaat de Gelderse
commissaris verder. “Ik hoop, dat
wanneer de plannen wat concreter
zijn, wij die plannen kunnen bekijken.
Mogelijk zullen we stimuleren dat er
efficiënter gebruik van wordt ge-
maakt. Maar het karakter van dit ge-
bied moet natuurlijk wel zo blijven.
Het is een prachtig gebied en toeristen
willen hier graag komen ook vanwege
de rust. Het zal hier niet gaan om tien-
tallen activiteiten per jaar. Maar naast
de race enkelen erbij”, aldus Cornielje. 

De nieuwe gemeente Bronckhorst
heeft 43 kernen. De ondersteunende
rol van de provincie naar Bronckhorst
is hetzelfde als al die andere gemeen-
ten in Gelderland. Cornielje: “Alle ge-
meenten in Gelderland kunnen reke-
nen op steun van de provincie waar
men dat ook vraagt. Dat wil zeggen op
terreinen waar de provincie bevoegd is
om wat te doen. Dat kan zijn op het ge-
bied van Vitaal Platteland, recreatie
en toerisme, natuurbehoud, maar ook
de reconstructie van het landelijk ge-
bied. Er zijn heel veel terreinen waar
de provincie de helpende hand kan
bieden. Burgemeester Aalderink is zelf
lid van Gedeputeerde Staten van de
provincie geweest. Hij kent de weg
naar Den Haag. Ik ken hier de weg ook
wel een beetje. Als wij elkaar nou re-
gelmatig ontmoeten, dan komt dat
wel goed”.

INTERACTIEVE BIJEENKOMST
Terug van de bustocht ging de com-
missaris in de raadzaal in gesprek met
vertegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven, land- en tuinbouworganisaties,
ouderen, recreatie- ondernemers en
vervoersbedrijven. Het gespreksthema
‘Bronckhorst ‘bereikbaar’ nu en in de
toekomst’ leverde voldoende gesprek-
stof op. Het werd een interactieve bij-
eenkomst over verkeer en vervoer,
openbaar vervoer, maar ook over de

bereikbaarheid van de gemeente en
de politiek. De commissaris vond het
een nuttige bijeenkomst. “Het heeft
ook laten zien, dat het gemeentebe-
stuur en het ambtelijk apparaat goed
‘bereikbaar’ is. Het wil niet zeggen dat
we het altijd naar de zin kunnen ma-
ken. Zo werkt dat natuurlijk niet in
een democratie. Maar je moet altijd je
zegje kunnen doen. Dat was bij deze
bijeenkomst een goed voorbeeld”, zegt
Cornielje. 

BUITENGEWONE RAADSVERGA-
DERING
Het volle programma van het bezoek
van de commissaris kreeg een vervolg
met een buitengewone raadsvergade-
ring. Als gespreksthema’s stonden op
de agenda: het buitengebied van
Bronckhorst, de relatie provincie-ge-
meente-regio en het regionaal conve-
nant jeugdbeleid. Bij het aandachts-
punt buitengebied ging het met name
om, hoe de gemeente de deskundig-
heid en ervaring van de provincie kan
gebruiken voor het beheer en de ont-
wikkeling van het 30.000 hectare bui-
tengebied. Daarnaast kwam de vraag:
hoe vangt de gemeente de terugloop
in de agrarische sector op, en hoe op
een duurzame wijze? 
Bij het onderwerp relatie provincie-ge-
meente-regio werd van gedachten ge-
wisseld over de veranderende bestuur-
lijke verhoudingen sinds de gemeente-
lijke herindeling.
Het laatste agendapunt ging over het
regionaal convenant jeugdbeleid. De
provincie wilde dit onderwerp graag
onder de aandacht brengen van de
Raad en weten hoe zij daarover denkt. 

Op het eind van de vermoeide dag gaf
de Gelderse commissaris een groot
compliment aan de gemeente Bronck-
horst. “Mijn waarneming is dat u goed
bezig bent, maar het is nog lang niet
af”, gaf Cornielje als boodschap mee
aan burgemeester Aalderink. “Maar
de gemeente Bronckhorst is goed be-
zig”. 
De commissaris kreeg een grote mand
met Bronckhorster producten van de
burgemeester. “Van het land waar het
leven goed is”.

Gelderse commissaris op werkbezoek

Cornielje geeft Bronckhorst een compliment

“Het was een heel mooi werkbezoek”, zei Clemens Cornielje, commissaris
van de koningin van Gelderland, na afloop van zijn werkbezoek aan de ge-
meente Bronckhorst.

De Gelderse commissaris werd bij het Kulturhus ontvangen door Elly Kaak, voorzitter Belangenvereniging Halle's Belang.

De Achterhoekse Paardendagen heeft een landelijke uitstraling. Cornielje
maakt een ritje over het terrein. De commissaris liet zich informeren over de plannen van de Hamove.

Commissaris Cornielje maakt kennis met een vertegenwoordiger van de
Regio Taxi.

Cornielje ontvangt uit handen van burgemeester Aalderink een mand met Bronckhorster
producten.



De tweede gemeenschappelijke over-
eenkomst, in beider situaties een va-
der en een moeder die het zingen bij-
na tot ‘kunst‘ hebben verheven. Anton
Nijenhuis, de vader van de zingende
broers zong zelf vroeger als tenor bij
het gemengde koor Laus Deo uit Vie-
rakker en bij het kerkkoor van de Wil-
librorduskerk. Moeder Grada had net
als haar man ook aan beide koren
haar hart verpand. En nog verder te-
rug in de geschiedenis, de opa van de
huidige generatie zangers, zong maar
liefst 60 jaar als koorzanger in Vierak-
ker. Theo Nijenhuis: ‘Ik kan mij niet
anders herinneren dan dat er bij ons
thuis altijd werd gezongen. Het zin-
gen hebben we dus duidelijk van onze
ouders meegekregen, noem ons maar
appels die niet ver van de boom zijn
gevallen’, aldus de broer die het langst
(totaal 38 jaren) lid is van het Vordens
Mannenkoor.

Bennie en Frans zingen al 34 jaren bij
het koor, allemaal als bas. De 71-jarige
Nol Nijenhuis (bariton) zingt nog
maar ‘kort’ bij het mannenkoor, dat
wil zeggen ‘slechts’ 25 jaren! De broers
hebben vroeger ook allemaal bij het

koor Laus Deo gezongen. Een koor
waaraan ze prettige herinneringen be-
waren en waar dirigent Jozef Arends
een belangrijke stempel op de zangers
heeft gedrukt. Het was voor de broers,
toen nog allemaal woonachtig in Vie-
rakker/Wichmond beslist niet vanzelf-
sprekend dat ze zich als lid van het
Vordens Mannenkoor zouden aanmel-
den. Theo: ‘Henk Bloemendaal een col-
lega van mij zong bij het koor in Vor-
den. Ik ben toen een keertje mee ge-
weest naar een repetitieavond. Ik
kreeg het toen meteen te pakken en
dacht bij mijzelf, hier ga ik nooit meer
weg. Toen het eerste ‘Nijenhuis-
schaapje’ over de dam was, volgden er
natuurlijk meer.

Bennie: ’Ik ben ook min of meer door
broer Theo enthousiast gemaakt. Ik
was net getrouwd en om er toch een
‘avondje-uit’ te zijn, ben ik ook lid ge-
worden’, zo zegt hij lachend. Broer
Frans was de volgende die zich als lid
van het Vordens Mannenkoor aan-
meldde. Een verjaarspartijtje waar
veel over koorzang werd gesproken,
deed ook hem besluiten in de voetspo-
ren van zijn (al) zingende broers te tre-

den. Nol Nijenhuis, de oudste van de
vier, had in eerste instantie niet zo
veel trek. ‘Veel te druk met een aantal
bestuursfuncties zoals bijvoorbeeld bij
de voetbalclub Socii. Mijn broers had-
den mij al wel een paar keer benaderd
om ook bij het mannenkoor te gaan
zingen. Uiteindelijk toch gezwicht, al
was het bijna tien jaar later dan Theo,
Bennie en Frans’, zo zegt Nol.

Ook hebben de gebroeders Nijenhuis
het langst onder de leiding van Bert
Nijhof gezongen. ‘Een kundig iemand
met een ‘absoluut gehoor’ zo werd de-
ze dirigent door hen omschreven.
Frank Knikkink wordt door de broers
als een waardig opvolger van Nijhof
gezien. Al is het repertoire soms moei-
lijk om uit het hoofd te leren, dan toch
hebben de broers Nijenhuis een duide-
lijke voorkeur voor Byzanthijnse, Slavi-
sche en Russische liederen. Aan stop-
pen wordt absoluut nog niet gedacht.
Sterker nog, al is er op de repetitie-
avond een familielid jarig, prima
maar wel eerst repeteren!

‘Blijven zingen, dan kunnen we het
nog een mooie tijd volhouden’ zo zeg-
gen de broers bijna in koor. Zowel bij
de broers Eykelkamp, ook bij de broers
Nijenhuis anekdotes te over. Vraag
hen maar wie net voor de aanvang van
een concert in Gaanderen per abuis
met zijn goede pak aan onder de
douche ging staan. Of vraag naar een
optreden in Magdenburg met het Poli-
zeichor Magdenburg. ‘Voor het zingen
wel even de kunstgebitten in een teil
deponeren hoor’!

Nol, Theo, Bennie en Frans Nijenhuis

Nog een kwartet zingende broers 
bij jubilerend Vordens Mannenkoor

Zingen bij een mannenkoor schijnt een goed recept te zijn voor de onder-
linge familiebanden. Werd vorige week in Contact aandacht geschonken
aan de zingende broers Eykelkamp, waarvan nog steeds vier broers actief
zijn binnen het Vordens Mannenkoor, deze week aandacht voor de broers
Nijenhuis: Nol (71), Theo (67), Bennie (59) en Frans (58), die samen goed zijn
voor ruim 130 jaar zingen bij het Vordens Mannenkoor. De broers Eykel-
kamp en de broers Nijenhuis hebben twee dingen gemeen. Ten eerste op-
gevoed in een gezin met een groot aantal broers en zussen (bij de Eykel-
kamps een gezin met 14 kinderen). De broers Nijenhuis stammen uit een
gezin met 13 kinderen.

Gezellige kraampjes, met o.a. zelf ge-
maakt leuke spulletjes, zoals houten
spullen, spullen voor kinderen, zelfge-
maakte sieraden, kaarten, beelden, de
Wereldwinkel met zijn producten. Dit
jaar voor het eerst ook demonstratie
van oud ambachtelijk werk zoals stoe-
len matten, glas in lood, ouderwetse
knipmuts en veel meer.

Muziek van accordeon en een dans-
groep. Kom rondsnuffelen op een ge-
zellige markt of wilt u een van onze
lekkernijen proberen, zoals oliebol-
len, buitenlandse pasteitjes, zelf ge-
bakken nieuwjaarsrolletjes onder het
genot van een kopje koffie, kom dan
naar de Naajaarsmarkt op 'De Wehme,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

Najaars-
markt
Op zaterdag 11 november houdt 'de
Wehme' van 10.00 tot 15.00 uur
haar jaarlijkse najaarsmarkt.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
Weeversdrukkerij

Het is bijna
zo ver:

Sinterklaas,

Kerst,

Oud & Nieuw

Laat uw wens
vergezeld gaan van
een prachtige kaart

uit ons grote assortiment

WENS-
KAARTEN

Bestel ze NU!

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21



Op 7 oktober j.l. werden de rayon-
kampioenschappen voor meisjes
in sporthal De Beemd in Lochem
gehouden. Om 8.00 uur in alle
vroegte kwamen de eerste deel-
neemsters al aan bij de sporthal.
Veel zenuwen omdat het voor veel
meisjes de eerste wedstrijd was. Ze
turnen op de volgende toestellen,
de brug, de balk, de lange mat en
de sprong. Dit jaar deden er 300
meisjes mee aan deze kampioen-
schappen waarvan 32 van Sparta.

In de eerste wedstrijd was er gelijk al
een medaille voor Sparta: 3e prijs,
Daphne Lindenschot, Pre instap, ni-
veau 17

Om 11.00 uur stond de volgende groep
al te wachten om de getrainde oefen-
stof te laten zien. In deze groep vielen
vele prijzen voor Sparta:
1e prijs, Kelly Gotink, Instap, niveau
16; 2e prijs, Eva Spekschoor, Instap,
niveau 16; 3e prijs, Jill Bosch, Instap,

niveau 16; 1e prijs, Marijn Smit, Pre
instap, niveau 16; 2e prijs, Bo Groot
Roessink, Pre instap, niveau 16; 1e
prijs, Sifra Oevering, Pupil 2, niveau
15, 2e prijs, Tecula Rabelink, Pupil 2,
niveau 15.

De derde wedstrijd is s'middags en
weer prijzen voor Sparta.
1e prijs, Meike Heyenk, Pupil 2, niveau
16; 2e prijs, Britt Radema, Pupil 2, ni-
veau 16; 1e prijs, Cheryl Toebes, Jeugd,
niveau 16; 2e prijs, Eline Heijink,
Jeugd, niveau 16

Bij de vierde wedstrijd haalden we
met twee medailles het podium.
1e prijs, Lieke Spekschoor, Jeugd, ni-
veau 11; 2e prijs, Paula Bruinsma,
Jeugd, niveau 11.

Om 18.00 uur hadden de deelneem-
sters van Sparta alle wedstrijden ge-
had en gingen ze heel trots naar huis.
Dank voor alle vrijwilligers die zich
deze dag hebben ingezet voor Sparta.

Gymnastiekvereniging
Sparta 
Rayonkampioenschappen in Lochem

Erwin: ‘Ik ben hartstikke blij, winnen
in je eigen woonplaats blijft het mooi-
ste wat er is. Door het prachtige weer
van de afgelopen dagen een droog par-
cours. De laatste (nieuwe) crossproef
bij de Kostedeweg/Bekmansdijk vond
ik trouwens lastig. Een flink stuk door
het bos met veel ‘losse’ grond. Daar
sloeg trouwens de motor ook een keer
af. Meer mankementen heb ik geluk-
kig niet gehad’, aldus Erwin die, toen
de finish was gepasseerd, een voor-
sprong van 50 seconden had opge-
bouwd. Behalve de eerste proef toen
Erwin 5 seconden op Erik Davids
moest toegeven, was hij in de reste-
rend elf proeven telkens de snelste.
Lang nagenieten van zijn overwinning
was er trouwens niet bij. De zaterdag-
avond werd benut met sleutelen, want
de motor moest voor de cross van zon-
dag in Lichtenvoorde immers ‘omge-
bouwd’ worden! Daar wist Erwin zon-
dagmiddag in de MX3-klasse de eerste
manche te winnen. In de tweede man-
che raakte hij verstrikt in de touwen
van de afrastering en werd hij 24ste.
Dat betekende in het eindklassement
een 4e plaats. Erik Davids was zater-
dag content met zijn tweede plek.
‘Meer zat er voor mij niet in. Erwin
Plekkenpol steekt momenteel in een
bloedvorm, hij heeft verdiend gewon-
nen. Ik vond het een hele mooie Endu-
ro in Vorden. Voor Nederlandse be-
grippen een prachtig parcours. Verge-
leken met voorgaande jaren een aan-
tal nieuwe routes, weliswaar pittig
maar fijn om te rijden’, aldus Erik Da-
vids. Over de wedstrijd zelf had de Hol-
tenaar het gevoel dat hij nergens ‘iets’
had laten liggen. In de eerste proef
pakte hij vijf seconden winst op Plek-
kenpol. Erik Davids: ‘In de tweede en
derde proef waren de verschillen ook
zeer klein (2 seconden in het voordeel
van Erwin Plekkenpol) daarna verloor
ik telkens terrein.

Toen in de laatste ronde bij de laatste
proef de motor van Erwin afsloeg
dacht ik zelfs nog seconden te kunnen
terug pakken. Op het moment dat ik
dat dacht lette ik even niet op en
kwam ik met mijn hoofd tegen een
tak van een boom terecht en pats daar
lag ik. Gelukkig heb ik niets aan de
valpartij over gehouden. Ik heb Erwin
direct na de wedstrijd gefeliciteerd
maar er wel bij gezegd: ‘pas op hoor, je
bent nog geen Nederlands kampioen’,
aldus een lachende Erik Davids die Er-
win Plekkenpol de overwinning in de-
ze 43e editie van de ‘Oost Gelderland
Rit’ van harte gunde. 

De organiserend motorclub ‘De Graaf-
schaprijders’ die inclusief de KNMV of-
ficials en EHBO met ruim honderd
medewerkers in touw was, kan terug-
zien op een goed geslaagd evenement.
Toen de coureurs zondagmorgen nog
in ruste waren, was een ploeg van De
Graafschaprijders al weer druk bezig
de wegen en paden in oude staat te
herstellen! Ook dat is een vorm van
‘Enduro-sport’!

UITSLAGEN:
A-klasse: 1 Mike Kock, 2 Erald Lammer-
tink, 3 Ralph Hubers. B-klasse: 1 Hans
Vogels, 2 Mark Wassink, 3 Amel Advo-
kaat. C-klasse: 1 Erwin Plekkenpol, 2
Erik Davids, 3 Michel v.d. Brand. D-
klasse: 1 Marcel Kleinhorstman, 2
Henry Pol, 3 Derk-Jan Kram. E-klasse: 1
Marco Teunissen, 2 Leon van Bakel, 3
Hans Polsvoort. F-klasse: 1 Frank
Boomkamp, 2 Antoine Belles, 3 Frank
Tiburgs. G-klasse: 1 Wilhelm Palthe, 2
Cees Biemons, 3 Hennie Geerdink. H-
klasse: 1 Stefan Harkink, 2 Rick Ende-
rink, 3 Harry Heyink. Clubteams: 1
Mac Veenendaal, 2 VAMC De Graaf-
schaprijders, 3 Braboteam.nl. Merk-
teams: 1 HM Honda !, 2 KTM WPM
ENE, 3 Yamaha.

Concurrent Erik Davids: 'Erwin steekt momenteel in een bloedvorm'!

Erwin Plekkenpol wint in
Vorden de 'Oost Gelderland Rit'

Vordenaar Erwin Plekkenpol lijkt regelrecht op prolongatie van zijn Ne-
derlandse Enduro titel (inters-C klasse) af te stevenen. Na overwinningen
in Bernheze, Holten, Havelte (alleen in Enter werd hij achter Erik Davids
tweede) pakte hij zaterdag voor zijn eigen supporters wederom winst op
zijn naaste rivaal Erik Davids uit Holten (9-voudig Nederlands kampioen).
De Vordenaar heeft thans negen punten voorsprong op Davids. Met nog
wedstrijden in Geesteren, Zelhem, Harfsen en de afsluitende tweedaagse
kampioensrit in Hellendoorn voor de boeg, wenst Erwin Plekkenpol abso-
luut niet op de zaken vooruit te lopen en concentreert hij zich liever op
wedstrijd tot wedstrijd. Enduo blijft een mechanische sport waar domme
pech zomaar in een klein hoekje kan zitten! Elke coureur kan daar over
meepraten!

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 Dorps-
centrum.

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

• Kaartclub 55+ maandagmiddag in
de Wehme en bingo woensdagmid-
dag in het Dorpscentrum.

OKTOBER
18 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
18 N.B. v. P. in de Herberg dhr van

Loon reis door Nieuw-Zeeland
18 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Vrouwenbeweging Passage lezing

ds. Neppelenbroek, Engelen
25 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70 plussers in de Wehme
31 N.B.v.P. Prov. ontmoetingsdag (Ede).

Nagekomen uitslag gezamenlijke
Jongdierendag Peklo Lochem en
PKV Vorden.

Konijnen:
Groot Lotharinger: J.J. Roording 1xF,
3xZG.

P.K.V.

De A-ploeg (elite en amateurs) bestond
uit Thijs van Amerongen, Raymond
van Hal, Olaf van de Berg, Peter Mak-
kink, Richard Sleumer en Martin Wei-
jers. Zij reden naar een tijd van 1 uur 6
minuten en 9 seconden. Dit was goed

voor een 50e plek.  Het wegseizoen is
nu ten einde. De renners zijn nu weer
actief in het veld in de verschillende
veldtoertochten en crosswedstrijden.
Jan Weevers heeft de laatste weken in
twee internationale MTB-wedstrijden
net niet het podium gehaald. In Gieten
op 8 oktober werd hij in de Holland Ca-
sino Hondsrug Classic 4e. Deze wed-
strijd ging over 54 km en werd gewon-
nen door Bart Brentjens. Op zondag 15
oktober reed Jan Weevers in Limburg
de Bart Brentjens Classic. Dit is een
MTB-marthon over 104 km, georgani-
seerd door Bart Brentjens. Hij ging in
zijn eigen wedstrijd wederom met de
overwinning aan de haal. Jan Weevers
eindige hier ook weer net naast het po-
dium en werd 4e.

Ploegen RTV in middenmoot NCK
Op 30 september werden in het
Groningse Hoogezand de Neder-
landse clubkampioenschappen ver-
reden. Dit is een ploegentijdrit voor
clubploegen. De RTV stond met
twee ploegen aan het vertrek. De B-
ploeg(junioren en nieuwelingen)
bestond uit Roy Hartman, Rens te
Stroet, Jeroen Bourgonjen en Niels
Flierman. Zij reden een tijd van 56
minuten en 39 seconden. Dit was
goed voor een 36e plaats.

AERDT 1 – RATTI 1
Zondag 15 oktober speelde Ratti 1 in
en tegen hekkensluiter Aerdt. Ratti  be-
gon uitstekend aan de wedstrijd en liet
zien op alle fronten beter te zijn dan de
tegenstander. Met goed spel en veel
diepgang vanuit het middenveld creë-
erde Rati een aantal goede kansen. Na
een klein kwartier spelen werd het
enorme veldoverwicht van Ratti be-
loond. Middenvelder Gijs Klein Heer-
enbrink stond aan het eind van een
fraaie aanval en rondde prima af. Na
de voorsprong bleef Ratti de bovenlig-
gende ploeg. Aerdt beperkte zich voor-
namelijk tot verdedigen. De eerste de
beste aanval van Aerdt, na een klein
half uur spelen, werd echter meteen
omgezet in een goal, 1-1. Nog in de eer-
ste helft kwam Aerdt met tien man te
staan. De spits van Aerdt maakte eerst
een grove overtreding en nog geen
twee minuten later maakte dezelfde
speler een schandalige opmerking op
de leiding. Beide feiten leverden de spe-
ler geel op, waardoor hij kon inrukken.
Voor rust verzuimde Ratti, ondanks
goed spel en vele kansen, de tegenstan-
der op flinke achterstand te zetten. Na
rust moest Ratti met een man meer
het spel maken. De tegenstander deed
echter van alles om dit onmogelijk te
maken en het spel van de Kranenbur-
gers te ontregelen. De Aerdtse spelers
maakten geregeld grove overtredingen
en zochten zelf erg vaak het gras op
voor blessurebehandelingen. Ratti
kwam niet meer aan verzorgd voetbal
toe, maar wist toch veel kansen uit te
spelen. Keer op keer doken de Ratti-
voorwaartsen op voor het doel van de
tegenstander, maar de verlossende
goal wilde niet vallen. De 1-1 eindstand
was voor Ratti dan ook een zeer teleur-
stellend resultaat. Waar dik gewonnen
had moeten worden, liet Ratti onnodig
twee punten liggen.

Ratti 1 - Hoeve Vooruit 2 (dames)
De dames van Ratti hadden afgelopen
zondag te kampen met een krappe se-
lectie. Met het missen van 6 basisspeel-
sters door blessures e.d. was het voor de
trainer de taak om met een gelmprovi-
seerde opstelling van start te gaan. Met
de aanvulling van drie jeugdspeelsters
waren de dames dan ook zeer content.
Na drie minuten had Hoeve Vooruit de
0-1 al op de voet. De dames van Ratti
hadden moeite om hun draai te vin-
den. De forse en mondige dames van
Hoeve Vooruit boden veel tegenstand.
Binnen een kwartier stond ook de 0-2
op het scorebord. Ratti creëerde echter
wel goede kansen en werd menigmaal
gevaarlijk voor het doel van Hoeve
Vooruit. Een vrije schietkans op het
doel werd helaas niet benut en vlak
daarna werd Ratti verrast met een te-
genaanval van Hoeve Vooruit. Zij wis-
ten hun kans wel te verzilveren. 0-3.
Echt veel beter spel liet Hoeve Vooruit
niet zien, maar de kansen die zij wis-
ten te creëren werden wel resoluut af-
gemaakt. De 0-4 viel geen twee minu-
ten later. Op een steekpass van Marielle
Peters kon Wencke Olthuis over de lin-
kerkant op snelheid langs haar tegen-
standster heen. Vervolgens koos ze een
hoekje en tekende voor de 1-4. De rust
werd bereikt met een 1-4 stand. Na de
rust hield Ratti het eerste kwartier
Hoeve Vooruit mooi op eigen helft. De
doelpunten bleven echter uit aan de
Ratti kant om aansluiting te vinden. In
de 70e minuut had Ratti moeite om de
bal weg te werken en met geluk kon
Hoeve Vooruit de bal meenemen en
werd er vervolgens afgerond. 1-5. Nog
geen vijf minuten later was het weder-
om Hoeve Vooruit dat met een uit-
braak zorgde voor de 1-6. Een overtre-
ding net voor de zestien van Ratti was
nodig om een speelster te stoppen. De
vrije trap die daarop volgde werd mooi
binnen geschoten. 1-7. De eindstand
bleef bij 1-7. Dit puntenverlies maar
snel vergeten en proberen de draad
weer op te pakken. Wie weet aanstaan-
de zondag uit tegen Vios Beltrum!

Uitslagen zaterdag 14 oktober
Ratti 4 (zat) - AZSV 10 (zat): 5-3, Ratti D1
- Warnsveldse Boys D4: 8-2, Ratti E1 -
DVV E5: 0-4, Ratti F1- Ruurlo F4: 1-3,
Voorst B1D - Ratti B1D: 1-6, Be Quick Z.
C2 - Ratti C1D: 10-0

Zondag 15 oktober
Ratti 2 (zon) - Westendorp 2 (zon): 2-1,
Ratti DA1 (zon) - Hoeve Vooruit DA2

Vo e t b a l (zon): 1-7, Aerdt 1 (zon) - Ratti 1 (zon): 1-
1, Ruurlo 6 (zon) - Ratti 3 (zon): 6-4

Programma zaterdag 21 oktober
Ratti D1 - Angerlo Vooruit D4D, Ratti
E2 - RKPSC E3, Ratti F1 - FC Eibergen
F7M, Concordia-W E3 - Ratti E1

Zondag 22 oktober
VIOS B. DA3 (zon) - Ratti DA1 (zon)



Aan het begin van de dag zag het er
niet naar uit dat de rijders hun kun-
sten konden gaan vertonen, omdat de
weersvoorspellingen niet veel goeds
hadden beloofd. De weergoden zaten
echter mee en het werd een mooie
middag om een partijtje te crossen. In
een flink aantal heats kreeg een ieder
kans om een gooi te doen naar de be-
geerde Vetnippeltrofee, die vergezeld
ging van een zeer fraaie lauwerkrans.

De verschillende klassen kenden elk
een ongemeen spannende finale, dit
leidde er toe dat Vordenaar Erwin
Plekkenpol uiteindelijk met het goud
aan de haal ging, Stephan Braakhekke
en Winand Hoenink eindigden respec-
tievelijk als tweede en derde achter
Plekkenpol. 

De jeugdrijders lieten er ook geen gras
over groeien en in de 50-cc was het

Thijs Bulten die de eerste plaats voor
zich opeiste voor Ismo Wolsink en Tim
Tuitert. In de 80-cc was het Rico Rad-
stake die tot winnaar werd uitgeroe-
pen,op de voet gevolgd door Jan Wil-
len Arendsen en Mischa Kuit. 

De zinderende finale bij de zijspannen
resulteerde in winst voor de combina-
tie Mombarg & Smit jr. uit Vorden, die
tot op de laatste meters er een zware
dobber aan hadden om de Hengelose
coureurs Grotenhuis & Slotboom voor
te blijven. Met op een geringe afstand
werd het duo Bettink & Bettink derde.

Grasbaanrace om Vetnippeltrofee

Zaterdag 7 oktober jongstleden werd het Vordense cross-seizoen afgeslo-
ten met de jaarlijkse terugkerende grasbaanrace in de Kranenburg. Voor
de vijfde keer streden de crossers om de prestigieuze Vetnippeltrofee.

Eureko B.V.: 
grenzeloos investeren

De Nederlandse verzekeraar Eureko is
actief in verschillende Europese lan-
den. Toch zullen weinigen deze verze-
keraar kennen. Meer bekendheid ge-
niet de onderneming echter door de
dochterondernemingen in verschil-
lende landen. In Nederland zijn onder
meer Zilveren Kruis Achmea, Centraal
Beheer Achmea, Interpolis en FBTO
gerenommeerde merken.

UITGIFTE KAPITAALOBLIGATIE
Onlangs heeft Eureko besloten tot uit-
gifte van een perpetuele kapitaalobli-
gatie met een vaste coupon. Eureko
heeft een rating van A- met een posi-
tieve outlook van Standard & Poor's en
deze obligatie zal naar verwachting
een rating krijgen van BBB. 
De kosteloze inschrijving op deze
emissie is gestart op 9 oktober 2006 en
zal lopen tot 26 oktober 2006 15.00
uur, vervroegde sluiting is mogelijk.
De perpetuele (eeuwigdurende) obli-
gatie zal een rente dragen van mini-
maal 6% en maximaal 6, 125% en is
achtergesteld. Het definitieve rente-
percentage wordt na sluiting van de
inschrijving bekend gemaakt. De in-
schrijvingskoers bedraagt 100%. De
storting zal plaatsen op 10 november
2006. Eureko kan de lening vanaf 10
november 2012 elk jaar aflossen tegen
100%.

FUSIE
Na de fusie tussen Achmea en Rabo-
bankdochter Interpolis is Eureko op
dit moment de grootste verzekerings-
maatschappij in Nederland. Eureko is
de nummer één bank-assurance in
combinatie met Rabobank en daarbij
nummer één in schadeverzekeringen,
nummer twee in levensverzekeringen
en nummer drie in zorgverzekerin-
gen. Het marktaandeel op de thuis-
markt ligt tussen de 18% en 20%. Als
gevolg van de fusie werd het belang
van de Rabobank uitgebreid van 5%
naar 37%. De samenwerking biedt

nieuwe mogelijkheden, waarbij onder
andere gebruik gemaakt kan worden
van de distributiekanalen van de Rabo-
bank.

EUROPESE ACTIVITEITEN
Het bedrijf beperkt zich niet tot de Ne-
derlandse markt. Eureko heeft verze-
keringsactiviteiten in onder andere
Ierland waar First Friends de vijfde
grootste verzekeraar is en Griekenland
waar Interamerican een derde plaats
inneemt. Andere markten waar Eure-
ko actief is, zijn Slowakije (Union) en
Frankrijk (Império France). 
In de landen waar Eureko actief is,
streeft het bedrijf ernaar marktleider
te worden. De toppositie in Nederland
moet behouden blijven en groei moet
komen van activiteiten in Centraal en
Oost-Europa. Naast de al eerder ge-
noemde belangen heeft de onderne-
ming een strategisch belang in de
Poolse verzekeraar PZU. In Roemenië
en Bulgarije worden nieuwe activitei-
ten ontplooid. 
Met de groeiplannen onderstreept Eu-
reko het belang van opkomende
markten voor de eigen organisatie.

Rabobank is aangewezen als Joint
Bookrunner voor deze  perpetuele ka-
pitaalobligatie met een vaste coupon.

VOOR NADERE INFORMATIE: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeu-
wen, Rob Jonker en Martijn Mos-
sink.

De kleinschalige pleisterplaats is, net
als 60 jaar geleden, een ware ontmoe-
tingsplaats voor mensen. Er worden
veel verhalen verteld. Men komt jeugd
herinneringen ophalen of kijken waar
hun familie leden zijn geboren en
getogen. Neem bijvoorbeeld Mw. Teu-
nissen-Elferink uit Ruurlo. 

Zij had samen met een aantal familie
leden en vrienden de Schoneveld rou-
te gefietst en kwamen een koffie speci-

aal drinken. Tijdens het gesprek werd
duidelijk dat ze in de Polsteeg geboren
is en omdat ze in haar jeugd veel op
boerderij Broekhuis heeft gespeeld
wist ze van het bestaan van die enor-
me tekening aan de wand in de keu-
ken. 

De vraag was of ze deze kleinkunst
nog een keer mocht bekijken. Deze te-
kening op zachtboard (2x3 mtr.) is een
fantasie vanuit de lucht van boerderij

Broekhuis, getekend door Paul Koning
(een schoonzoon van Kees Boeke) Ook
een schilderij van de stier en het werk-
paard zijn uit dank en inspiratie ont-
staan. Anno 1942. Ook bedrijven, die
een uitje willen organiseren, weten de
weg naar de theetuin goed te vinden.
Regelmatig staat Annet Zeper, eigena-
resse van De Peppel, in de keuken een
high tea, afternoon tea of een boer'n
tee voor te bereiden. Het bedrijf maakt
zich sterk voor een gastvrij uutblaos
adres en zet een eerlijk, betaalbaar
produkt op tafel. Huisgemaakt gebak,
saucijzenbroodje, happy eggs, kaas
van de Pasop uit Laren en  niet te ver-
geten het grote assortiment echte
thee zoals lapsang souchong, dwars
door de boomgaard, duizend en een
nacht en meerdere soorten groene -en
kruiden thee. Voor de echte theelief-
hebbers is het huiselijk genieten als de
gezellige pot thee met koekjestrom-
mel op tafel wordt gezet. 

Deze zomer was er ook de Peppel prijs-
vraag. Het boegbeeld van Theetuin De
Peppel is natuurlijk de 50 jaar oude
populier aan de voorkant van de boer-
derij. Naar aanleiding van dit feit werd
aan alle gasten de volgende vraag voor-
gelegd: Hoe hoog is de peppel nu?
Meer dan 100 gasten waagden een
gokje met als inzet een gratis over-
nachting voor 2 personen. Meerdere
malen werd, vanaf een afstand, de
boom op hoogte geschat en er werd
flink gediscussieerd over de juiste me-
thode. Op vrijdag 1 september werd de
winnaar bekend gemaakt. Met 33.70
mtr. zat Mw. Bosveld uit Goes het
dichts bij de gemeten hoogte. (33.54
mtr.). 

Het magazine 'Uutblaoz'n in de Ach-
terhoek' is tot stand gekomen mmv.
GOBT, ABT, LTO Noord, VVV en de
deelnemende bedrijven. Wilt u meer
informatie over Theetuin De Peppel
en haar mogelijkheden? 

Kijk op www.theetuindepeppel.nl of
neem contact op met: Annet Zeper,
Schoneveldsdijk 21 te Barchem, tel.
(0573) 44 12 38.
De theetuin is nog t/m zondag 29
oktober geopend.

Vier seizoenentuin

Het is alweer 4 jaar geleden dat Theetuin De Peppel aan de Schonevelds-
dijk te Barchem officieel werd geopend door de toenmalige wethouder
van recreatie en toerisme. Als symbool werd een jonge populier gepland.
De theetuin en de boom lijken op elkaar, ze groeien langzaam maar ge-
staag. In het voorjaar van 2006 is oa. 'Uutblaoz'n in de Achterhoek' uitge-
geven en een kalfje geadopteerd. Er is een Peppel Soul arrangement ont-
wikkeld, een japanse groene thee aan het assortiment toegevoegd en voor
de lunch kan men een mini-panini of broodje nagelholt bestellen.

Het was weer een jaar verder. De Vor-
dense Indie-veteranen kwamen als ge-
woonlijk bij elkaar in het Chinees-Indi-
sche restaurant Fan Sheng in de
Dorpsstraat. 
En het was gezellig.... 23 personen wa-
ren bijeen (iets minder dan verleden

jaar)maar dat mocht de geanimeerde
stemming niet drukken. En de over-
vloedige maaltijd droeg daar vanzelf-
sprekend ook een steentje aan bij. Al
met al een fijne (en smakelijke) bijeen-
komst, die volgend jaar beslist her-
haald gaat worden.

Bijeenkomst Vordense Indie-veteranen

In het kader van de Wetenweek zal Pu-
bliekssterrenwacht  Phoenix  Vorden-
seweg 6 te Lochem geopend zijn op :

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober van
11.oo  tot 22.oo uur met vanaf 13.oo
uur elke twee uur een interessante,
maar begrijpelijke lezing over de gloei-
end hete zon .
- Waar haalt ze toch de energie van-

daan
- Hoe dachten de mensen in de oud-

heid over de zon
- Hoe is ze ontstaan
- Zijn er meer zonnen in het heelal

Het fijne is dat  Publiekssterrenwacht
Phoenix over zeer moderne appara-
tuur beschikt waarmee het publiek
overdag de zon "live " kan aanschou-
wen, als tenminste de bewolking niet
tegenwerkt. Men kan dan zonnevlek-

ken en uitbarstingen van de zon zien ,
die ook op aarde veel invloed kunnen
uitoefenen zoals, het noorderlicht,
uitvallen van de complete stroomvoor-
ziening tot het ernstig storen van
communicatie satellieten. Ook vlieg-
tuigpiloten weten daarover mee te
praten.

Zonder de zon zou geen leven op aar-
de mogelijk zijn. Eigenlijk danken we
alles aan die gloeiend hete ster. Over-
dreven? Denk dan eens aan het ont-
staan van de fossiele brandstoffen,
aardgas, olie en steenkool , waar ener-
gie mee wordt opgewekt. Vroeger wa-
ren dat namelijk planten en dieren. 

S'Avonds worden  de telescopen naar
de sterrenhemel gericht en er wordt
uitleg gegeven over de sterren en ster-
renbeelden en kan men sterren, dus
zonnen zien op vele 1000 den lichtja-
ren afstand.

ZONNETJE IN HUIS
Iedereen wordt blij als de zon schijn.
Dat is geen fabeltje, maar het is zelfs
biologisch te bewijzen. Zodra er zon-
nestralen op je netvlies vallen, stuurt
de oogzenuw een signaal naar de her-
senen. Daar worden dan stoffen aan-
gemaakt waar je vrolijk van wordt.
Voor inlichtingen, tel. (0573) 25 49 40.

Stralende ster
Op zo,n 150 miljoen kilometer van
de aarde , straalt de zon. Dat deed
ze de afgelopen 5 miljard jaar en
het duurt nog eens 5 miljard jaar
voor ze dooft. Dan moet men wel
beseffen dat  de zon een miljoen
aardbollen  zou kunnen bevatten!
De zon is een grote gloeiende gas-
bol met een inwendige tempera-
tuur van zo'n 15 miljoen graad Cel-
sius.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie, bouwen en milieu en
de afdelingen Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, Financiën en belas-
tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en 
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
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, 
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
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en 
automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

De cijfers voor 2007
De begroting van de gemeente be-
draagt in 2007 circa 55 miljoen euro.
Dit is ruim 4 miljoen meer dan vorig
jaar. De gemeente krijgt 4,1 miljoen
euro extra toegewezen van het rijk
voor het uitvoeren van de nieuwe
taak huishoudelijke verzorging als
onderdeel van de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (WMO).
Zorgkantoren in Nederland voeren
deze taak tot eind 2006 uit en kregen
dit geld voorheen.

Na het optellen en aftrekken van al-
le cijfers komt de gemeentelijke be-
groting 2007 uit op een batig saldo
van € 35.763,-. De gemeente heeft
een vrij besteedbaar deel aan alge-
mene reserves in kas (ruim 11 mil-
joen euro). Hierin hebben b en w wel
een greep gedaan voor eenmalig
groot achterstallig onderhoud van
asfaltwegen. Voor nieuw beleid is
een bedrag gereserveerd van 
€ 230.000,-. Door het positieve eind-
resultaat stijgen de belastingen
komend jaar nauwelijks.

Wat gaat u betalen in 2007?
Een voorbeeld
Belastingdruk bij een 2 onder 1 kap-
woning van € 250.000,- waar meer-
dere personen wonen:

In euro's 2006 2007
Afvalstoffenheffing 261 268
OZB eigenaar 230 234
Rioolrecht 239 241
Belastingdruk 730 743

Afvalstoffenheffing
In 2007 stijgen de tarieven afval-
stoffenheffing met 2,5% om kosten-
dekkend te blijven. Meerpersoons-
huishoudens gaan € 268,- betalen

en éénpersoonshuishoudens 
€ 200,-. Dit is respectievelijk € 7,-
en € 5,- meer dan in 2006.

Onroerende zaakbelasting
De onroerende zaakbelasting wordt
opgelegd aan de eigenaar van een
woning en eigenaar en gebruiker
van een niet-woning. De onroerende
zaakbelasting wordt gebaseerd op
de geschatte economische waarde
van de onroerende zaak. Alle objec-
ten binnen de gemeente zijn hier-
voor getaxeerd. Het OZB-tarief in
2007 is per economische eenheid
van € 2.500,- € 2,34 voor de eige-
naar van een woning, € 2,44 voor de
eigenaar van een niet-woning en 
€ 1,95 voor de gebruiker van een
niet-woning. Dit jaar was dat re-
spectievelijk € 2,30, € 2,30 en 
€ 1,84. De geplande totaalopbrengst
OZB stijgt met 0,9%, dit is een infla-
tiecorrectie.

Rioolrechten
De rioolrechten bedragen in 2007 
€ 241,- in plaats van € 239,- in 2006
(ook hierbij is de inflatiecorrectie
van 0,9% toegepast). Komend jaar
wordt een gemeentelijk riolerings-
plan opgesteld en wordt beter
duidelijk wat de kwaliteit van de
riolering in Bronckhorst is. De oude
gemeenten hanteerden verschillen-
de meetmethoden. Of het huidige
tarief dan toereikend is, moet
blijken.

Wat zijn de plannen van 
b en w voor de komende
periode?
De wereld staat niet stil. Ook de ge-
meente moet rekening houden met
ontwikkelingen die geld kosten. Er
komen nieuwe wetten aan, zoals de
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning, en voor de uitvoering van be-
staande wetten krijgt de gemeente
soms te weinig geld van het rijk.
Bovendien heeft de gemeente
ambities. Bronckhorst moet en wil
bepaalde zaken verbeteren en
stimuleren zoals bijvoorbeeld
onderhoud van asfalt-
wegen, voorzieningen
voor ouderen en recre-
atie en toerisme. Zoals
gezegd stellen b en w de
raad voor in 2007 ruim
€ 230.000,- te investe-
ren in nieuw beleid.
Hieronder staan enkele
voorbeelden van be-
langrijke zaken waar de
gemeente in de begro-
ting 2007 geld voor
heeft gereserveerd.

GVVP
In het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP) komt het beleid
van de gemeente op het gebied van
verkeer en vervoer voor de komende
periode te staan. De gemeente wil
een veilige en passende verkeers-
situatie in Bronckhorst creëren en in
het plan staat hoe de gemeente dit
gaat aanpakken. Bijvoorbeeld welke
maatregelen nodig zijn om de veilig-

heid op bepaalde wegen te verbete-
ren, de bereikbaarheid van dorpen in
stand te houden, openbaar vervoer
te garanderen etc. Om een gedegen
plan op te kunnen stellen, hebben 
b en w de huidige verkeerssituatie in
kaart gebracht, inwoners hun me-
ning gevraagd via zogenaamde huis-
kamergesprekken, nieuwe rijks- en
provincieregels bekeken etc. Het
GVVP moet in het eerste kwartaal
van 2007 gereed zijn. Onderdeel van
het plan is ook een uitvoeringspro-
gramma waarin concreet is aange-
geven welke maatregelen de
gemeente wanneer uitvoert. Het is
de bedoeling verkeersmaatregelen
waar mogelijk samen met het groot
onderhoud van wegen op te pakken.

Wegenonderhoud
In 2007 willen b en w 1,8 miljoen
euro extra investeren om de
achterstand in het onderhoud van
asfaltwegen weg te werken. Op
verschillende wegen vindt volgend
jaar onderhoud plaats. De werk-
zaamheden worden verspreid over
2007, zodat eventuele overlast tot
het minimum beperkt blijft. Over
wanneer de gemeente welke werk-
zaamheden uitvoert, informeren wij
u via de gemeentepagina's in Con-
tact en de gemeentelijke website.

Landschapsontwikkeling
In Bronckhorst is al een Land-
schapsontwikkelingsplan (LOP) voor
het buitengebied van Zelhem vast-
gesteld. Hierin zijn de kansen en
bedreigingen van het gebied vastge-
legd die inwoners de mogelijkheid
bieden initiatieven voor plattelands-

ontwikkeling te realiseren. Het is de
bedoeling dat er een LOP voor heel
Bronckhorst komt. Dit is opgepakt
samen met Lochem en Zutphen,
omdat deze gemeenten eenzelfde
problematiek kennen (veranderin-
gen op het platteland en de verhou-
ding stad/dorp). Het college wil in-
woners nauw betrekken bij de opzet
van het LOP Bronckhorst.

B en w: huishoudboekje steeds beter

Belastingen volgend jaar nauwelijks omhoog

Hieronder vindt u de begrotingsplannen van b en w.

�

Begroting 2007

Gemeenteraad vergadert op 14 november over begroting
2007 en plannen
Op dinsdag 14 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting
2007. De openbare vergadering begint om 17.00 uur en is in de raadszaal
van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. Op deze pagina's vindt u
informatie over de begroting die door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld en door de raad moet worden goedgekeurd. In
het Contact van 24 oktober komen de algemene beschouwingen van de
politieke partijen op de plannen van het college. In de daarop volgende
uitgave geven b en w hun reactie op de vragen en opmerkingen van de po-
litieke partijen. Zoals voor iedere raadsvergadering geldt, bent u ook bij
de vergadering van 14 november van harte welkom. De begroting 2007 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.

Speciale commissievergadering voor inwoners! 
Geef uw mening over de begroting op 2 november
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op 14 november is er op 
2 november a.s. een speciale, openbare vergadering van de raadscommis-
sie Beleidsontwikkeling over de begroting 2007 (locatie: raadszaal, 
tijd: 20.00 uur). 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 mi-
nuten. 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.



Invoering nieuw afvalinzameling-
systeem
Vanaf 2008 treedt in Bronckhorst
een nieuw systeem voor de inzame-
ling van afval in werking: het volu-
me/frequentiesysteem. Hierbij
wordt uitgegaan van het principe 'de
vervuiler betaalt', een rechtvaardi-
ger verdeling van de kosten van ons
afval dus. Inwoners gaan betalen
voor het aantal keren (frequentie)
dat zij de afvalcontainer aan de
straat zetten en de grootte van de
containers die ze kiezen (volume).
N.B. Voor bewoners van hoogbouw
kan een afwijkende regeling gelden. 
Vanaf medio 2007 wordt proefge-
draaid met het nieuwe afvalinzame-
lingsysteem. De gemeente infor-
meert u in dat jaar regelmatig over
de komst van het nieuwe systeem en
wat er allemaal bij komt kijken (let
op nieuwsbrieven en persoonlijke
brieven in uw brievenbus, de afval-
website en deze gemeentepagina's
in Contact). Het goed scheiden van
uw afval bespaart u vanaf 2008 geld,
maar dan moeten daarvoor ook mo-
gelijkheden zijn. De gemeente gaat
de voorzieningen hiervoor komend
jaar uitbreiden. U kunt bijv. een gra-
tis container voor oud papier en een
compostvat krijgen, er komen mi-
lieuparkjes waar u glas, textiel, oud
papier en drankpakken kwijt kunt,
bladkorven etc.

Ouderenbeleid
Samen met ouderen en organisa-
ties/instellingen die werken met ou-
deren stelt de gemeente een Oude-
renbeleid op. Het is in concept klaar
en de raad beslist er eind van dit jaar
over. De gemeente gaat zich speci-
aal inzetten voor ouderen vanaf 
75 jaar en kwetsbare groepen zoals
alleenstaanden, ouderen uit lagere
inkomensgroepen, allochtone oude-
ren, ouderen met rouwproblema-
tiek, chronisch zieken etc. vanaf 
55 jaar. B en w willen er de komende
tijd aan werken om vanuit de vraag
van de doelgroep een samenhan-
gend pakket aan voorzieningen aan
te bieden dat hen in staat stelt zo
lang mogelijk baas over het eigen
bestaan te blijven. Zij proberen voor-
zieningen zo goed mogelijk toegan-
kelijk te maken en overlap te voor-
komen, bieden computercursussen
aan en hebben een budget voor
nieuwe activiteiten beschikbaar.
Verder wil het college sport- en
bewegingsactiviteiten voor ouderen
stimuleren, verpleeghuisplaatsen
realiseren in alle voormalige
gemeenten en zich inzetten om het
openbaar vervoer in de gemeente
(ook Regiotaxi) in stand te houden.
Voor de uitvoering van het Ouderen-
beleid stellen b en w voor met in-
gang van 2007 jaarlijks € 30.000,-
extra uit te trekken.

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme is een bedrijf-
stak waar groei in zit en is een
speerpunt van beleid voor raad en 
b en w. Bronckhorst heeft een be-
zoeker veel te bieden. B en w willen

de werkgelegenheid in deze sector
daarom stimuleren door te investe-
ren in de recreatieve en toeristische
mogelijkheden. Dit doen zij door de
VVV Bronckhorst en het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme te
ondersteunen. Verder is dit jaar op
initiatief van de gemeente het Toe-
ristisch Recreatief Overleg Bronck-
horst (TROB) opgericht. Hierin zijn
o.a. hotels, (mini)campings, VVV,
evenementenorganisaties, onderne-
mers op het gebied van sportieve
recreatie en cultuurhistorische
verenigingen vertegenwoordigd met
als doel gezamenlijk het toeristisch
product Bronckhorst verder te ont-
wikkelen en samenwerkingsverban-
den aan te gaan. Ook is de gemeente
bezig met het opstellen van een
recreatiebeleid waarin de mogelijk-
heden komen te staan voor toeris-
tische en recreatieve ondernemers
in Bronckhorst. Verder wil de ge-
meente in 2007 mede-investeren in
toeristische infrastructuur en digita-
le informatievoorzieningen.

Bronckhorst gaat digitaler
Binnen de gemeente is het project
elektronische dienstverlening in vol-
le gang. Het doel van het project is
een betere en snellere digitale
dienstverlening te bieden aan u als
inwoner, bedrijven en instellingen.
De huidige website wordt in 2007
vervangen door een website met
meer technische mogelijkheden, zo-
dat zaken als DigiD (internetidentifi-
catie) en een elektronische kassa in-
gevoerd kunnen worden. Via de digi-
tale weg kunt u straks verschillende
gemeentelijke producten en dien-
sten regelen zonder dat u daarvoor
nog naar het gemeentehuis/kantoor
of de brievenbus hoeft. Voorbeelden
zijn: uittreksel bevolkingsregister,
verhuisberichten, bezwaren etc. Ook
actieve informatieverstrekking als
e-mailservice of sms-diensten
komen binnen bereik.

Werken aan werk voor iedereen
In Nederland vinden we het van
groot belang dat mensen door een
betaalde baan voor hun eigen le-
vensonderhoud zorgen. In de Wet
werk en bijstand is daarom geregeld
dat mensen zo kort mogelijk een uit-
kering moeten krijgen en verplicht
zijn ook een baan te accepteren die
wellicht niet direct bij hun opleiding
of werkervaring past. Het college wil
uitkeringsgerechtigden zo snel mo-
gelijk aan het werk krijgen door on-
der meer een samenwerkingsver-
band met Delta/Wedeo (het project
Direct werk). Uitkeringsgerechtig-
den krijgen via dit project in plaats
van een uitkering een tijdelijke baan

met salaris aangeboden in bijvoor-
beeld de postbezorging, schoon-
maak, in de metaal etc. om werker-
varing op te doen in een afwisselen-
de werkomgeving. Verder heeft de
gemeente een reïntegratieadviseur
in dienst die cliënten met een uitke-
ring begeleidt/bemiddelt naar een
betaalde baan. Hij bouwt voor de
gemeente een netwerk van werk-
gevers in Bronckhorst op die hun
vacatures ook aan de gemeente
voorleggen. Daarnaast zoekt de
adviseur voor de gemeente werker-
varingsplaatsen/opstapbanen in het
bedrijfsleven voor mensen die om
verschillende redenen (nog) niet toe
zijn aan een betaalde baan.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk
voor groot onderhoud, uitbreiding en
nieuwbouw van meer dan 30 scholen
in Bronckhorst. In 2006 is een nieuw
Huisvestingsplan opgesteld waarin
voor de komende tien jaar staat wel-
ke scholen voor vervangende nieuw-
bouw in aanmerking komen en wel-
ke scholen eventueel uitgebreid
moeten worden. Afgelopen septem-
ber is gestart met de nieuwbouw van
de Dorpsschool Vorden en peuter-
speelzaal Ot en Sien (gereed: plan-
ning juni 2007) en in de loop van
2007 wordt begonnen met de nieuw-
bouw van de brede school Humme-
lo. In deze brede school vinden
straks o.b.s. De Woordhof, o.b.s. De
Bongerd, peuterspeelzaal Hummel-
oord, buitenschoolse opvang en
enkele verenigingen hun onderdak
(gereed: planning augustus 2008).

Kernenbeleid

Met het kernenbeleid wil de ge-
meente de leefbaarheid in de kernen
in stand houden en versterken. 
De gemeente wil de oprichting van
dorpsbelangenorganisaties en het
opstellen van dorpsvisies stimule-
ren en ondersteunen. Voor het ker-
nenbeleid is ruim € 70.000,- extra in
de begroting 2007 opgenomen.

WMO
De Wet maatschappelijke onder-
steuning (WMO) gaat op 1 januari
2007 in. In de WMO zijn de Welzijns-
wet, Wet voorzieningen gehandicap-
ten en onderdelen van de Algemene
wet bijzondere ziektekosten (met
name de huishoudelijke verzorging)
samengebracht. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering
van de WMO. Bij de gemeente kunt u
nu al terecht voor woningaanpas-
sing, een rolstoel of vervoersvoor-
ziening. In 2007 komt daar de huis-
houdelijke hulp bij, maar ook als u

mantelzorger bent of als u ideeën
heeft om de leefbaarheid van uw
buurt te verbeteren kunt u straks
een beroep doen op de WMO. De ge-
meente kan u over mogelijke voor-
zieningen informeren en adviseren,
u doorverwijzen naar de juiste in-
stantie of direct diensten voor u re-
gelen. Het loket hiervoor vindt u in
het gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat. Daarnaast moeten straks
voor informatie en advies speciale,
laagdrempelige steunpunten komen
bij bestaande organisaties in Vor-
den, Steenderen, Zelhem, Hengelo
en Hummelo. Het belangrijkste doel
van de WMO is: Meedoen in de maat-
schappij! Dat moet voor iedereen
kunnen gelden. Daarom zijn de
voorzieningen die de WMO biedt, be-

doeld voor groepen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is zoals mensen
met een beperking of een chronisch
psychisch en/of psychosociaal pro-
bleem. Zij krijgen zo ook die moge-
lijkheid!

Jeugdbeleid
In het jeugdbeleid gaat het om zaken
die jongeren aangaan zoals vrije tijd,
wonen, veiligheid etc. Jongeren tus-
sen de 12 en 23 jaar zijn de doel-
groep. Enkele plannen waar de
gemeente zich de komende tijd voor
inzet zijn: de jongerenopbouwwer-
ker zet zijn werk in Bronckhorst
voort. Hij is een belangrijke schakel
in de onderlinge contacten tussen
jongeren. Jongeren worden vanaf
het begin bij plannen van de ge-
meente betrokken en de informatie-
voorzieningen moeten uitgebreid
worden door bijvoorbeeld het opzet-
ten van een uitgebreide jongeren-
website. Verder wil de gemeente de
onderlinge contacten tussen hulp-

verleningsorganisaties en welzijns-
instellingen verbeteren met als doel
het signaleren van jongeren met
problemen te verbeteren. Voor
jeugdbeleid trekt het college in 2007
€ 100.000,- extra uit.

Overig
Enkele andere activiteiten waar 
b en w geld voor vrij maken in hun
begrotingsplannen, zijn:
• het digitaliseren van bestem-

mingsplannen en actualiseren van
de huidige bestemmingsplannen

• het opstellen van een groenstruc-
tuur- en beheerplan met het
gewenste groenbestand en 
-onderhoud in de gemeente

• regionale projecten om het alco-
holgebruik onder jongeren tussen
de 12 en 18 jaar te verminderen en
huiselijk geweld aan te pakken

• met betrokken partijen inzetten op
de ontwikkeling van de winkel-
centra van Vorden en Hengelo 
met als uitgangspunt vastgestelde
centrum-, structuur- en detail-
handelsvisies

• het opstellen van een gemeente-
lijke rioleringsplan voor goed
beheer, onderhoud en vervanging
van de riolering

• het ontwikkelen van een vrijwilli-
gersbeleid waarin we vastleggen
hoe de gemeente omgaat met
vrijwilligers die actief zijn bij
verenigingen en organisaties in
Bronckhorst. De gemeente hecht
veel belang aan het goede werk
van vrijwilligers voor onze maat-
schappij.

� Vervolg begroting 2007

Lasten Baten Saldo
Algemeen bestuur 3.589.843 433.417 -3.156.426
Openbare orde en veiligheid 2.308.188 47.475 -2.260.713
Verkeer, vervoer en waterstaat 6.874.866 86.531 -6.788.335
Economische zaken 426.615 15.602 -411.013
Onderwijs 3.433.023 29.569 -3.403.454
Cultuur en recreatie 7.909.803 907.781 -7.002.022
Sociale voorzieningen en maatschappelijke

dienstverlening 13.802.305 3.797.197 -10.005.107
Volksgezondheid en milieu 10.367.752 8.519.928 -1.847.824
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 3.326.836 1.927.580 -1.399.256
Financiering en algemene dekkingmiddelen 2.963.174 39.273.091 +36.309.917
Totaal 55.002.408 55.038.173 35.763

Kerngegevens gemeente Bronckhorst 2006

Sociale structuur
• Aantal inwoners 37.693

waarvan:
0 – 19 jaar 9.146

20 – 64 jaar 21.950
65 jaar en ouder 6.597

Fysieke structuur
• Oppervlakte gemeente 28.647 ha. (waarvan 276 ha. binnenwater)
• Lengte wegen 862,66 km.
• Aantal m2 openbaar groen 76.000 m2

• Aantal woningen 15.442
waarvan:
woningen 14.555
wooneenheden 61
recreatiewoningen 341
bijzondere woongebouwen 485

Begrotingsoverzicht gemeente Bronckhorst 2007



Wilt u meer weten over de WMO, de
nieuwe Wet maatschappelijke on-
dersteuning, die op 1 januari 2007
ingaat? In deze wet zijn de Welzijns-
wet, Wet voorzieningen gehandicap-
ten en delen van de Algemene wet
bijzondere ziektekosten (met name
huishoudelijke verzorging) samen-
gevoegd. Veel algemene informatie
over wat de nieuwe wet inhoudt,
kunt u vinden op de website 
www.info-wmo.nl. Bekijk deze eens!
Ook is hierover nu een gratis folder
verkrijgbaar. Deze ligt in het ge-
meentehuis en -kantoor of kan kos-

teloos telefonisch opgevraagd wor-
den bij Postbus 51 (tel. 0800 80 51).
De verantwoordelijkheid voor de uit-
voering van WMO ligt bij gemeenten
en die hebben ook de vrijheid om
zelf invulling te geven aan de wet om
deze zo goed mogelijk aan te passen
aan de plaatselijke wensen en be-
hoeften. De gemeente Bronckhorst
werkt er hard aan om de nieuwe ta-
ken in de wet uit te kunnen voeren
vanaf de ingangsdatum. Dit doet de
gemeente samen met inwoners en
instellingen. De eerste twee WMO-
notities, die gezamenlijk tot stand

zijn gekomen, zijn onlangs vastge-
steld in de raad. In de notitie 'Huis-
houdelijke hulp en Wvg-voorzienin-
gen' staat welke voorzieningen de
gemeente kan regelen (bijv. ver-
voersvoorzieningen, huishoudelijke
hulp en woningaanpassing) en hoe
dit gebeurt. De notitie 'Loket' gaat
over hoe de gemeente de loketten
gaat inrichten waar u straks terecht
kunt voor WMO-informatie, -advies
en het regelen van diensten. Over
hoe uw gemeente de WMO in
Bronckhorst invult, informeert de
gemeente u vanaf het najaar van

2007. Het belangrijkste doel van de
WMO is: Meedoen in de maat-
schappij! Dat moet voor ieder-
een kunnen gelden. Daarom
zijn de voorzieningen die de
WMO biedt, bedoeld voor
groepen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is zoals
mensen met een beper-
king of een chronisch
psychisch en/of psy-
chosociaal probleem.
Zij krijgen zo ook die
mogelijkheid!

Algemene WMO-folder beschikbaar/kijk ook eens op 
www.info-wmo.nl

Openbare bekendmakingen

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

Het is weer herfst, de bladeren be-
ginnen van de bomen te vallen en
dat betekent werk aan de winkel om
uw tuin winterklaar te maken. Heeft
u een aardig grote tuin dan betekent
dit onderhoud dat u al snel een aan-
tal groene containers vult. Met het
nieuwe volume/frequentiesysteem
dat de gemeente vanaf 2008 invoert,
kost het u iedere keer dat u de
container aan de weg zet, geld. 
De gemeente biedt haar inwoners
daarom verschillende manieren 
aan om afval gescheiden in te
leveren en daarmee straks geld 
te besparen. Dat geldt ook voor
bladafval uit uw tuin. Iedere herfst
gaat de gemeente speciale, tijdelijke
bladkorven installeren op 200 plaat-
sen in de gemeente (nagenoeg alle
kernen en buurtschappen worden
voorzien) om gratis bladeren in 
te leveren.

Uiterlijk in week 43 moeten voor het
eerst alle 200 korven in Bronckhorst
staan. Een overzicht van de plaatsen
waar alle bladkorven in Bronckhorst
komen, vindt u op www.bronck-
horst.nl onder de afvalsite. Voor de
bladkorven gelden de volgende
voorwaarden:
• alleen te gebruiken tussen 08.00

en 22.00 uur
• alleen bladeren, dus geen plastic

of papieren zakken
• geen tuinafval zoals onkruid,

grasmaaisel of afstervend loof; dit
hoort in de groene container

• als de container vol is, bladafval
s.v.p. weer meenemen. Achterla-
ten buiten de korven is niet toege-
staan! Gebeurt dit te vaak dan is
de gemeente genoodzaakt de korf
te verwijderen!

Na de bladperiode worden de korven
weer weggehaald tot volgend jaar
herfst.

Tip: composteren kan natuurlijk
ook! 
U kunt uw bladafval natuurlijk ook
composteren. Wie de bladeren com-
posteert op een composthoop in de
tuin kan ze later weer gebruiken als
voedingstof voor gras, planten en
struiken. Of beter nog, laat bladeren
in uw borders en bossen heesters
gewoon liggen: afgevallen bladeren
in de tuin vormen in de winter een
bodembedekking die planten, klei-
nere dieren en micro-organismen
beschermt. In het voorjaar en de
zomer ontstaat hierdoor een
'mulchlaag' die water langer
vasthoudt en onkruidgroei tegen-
gaat. Micro-organismen verbeteren
de bodemstructuur, waardoor
planten beter groeien.

Bladkorven voor bladafval binnenkort
ook bij u in de buurt

Het Boelekeerlspad in Halle is op 
4 november één van de 270 plekken
waar gewerkt gaat worden op de
Landelijke Natuurwerkdag. 
Duizenden deelnemers gaan op
deze dag in heel Nederland actief
aan de slag in bos, heide, vennen,
trilveen of duingebied. Samen wordt
er gewerkt aan onderhoud van na-
tuur en landschap. In korte tijd krijg
je als vrijwilliger een goed beeld van
de gevarieerde werkzaamheden die
natuur- en landschaporganisaties
verrichten.

De bijzondere flora in het gebied
van het Boelekeerspad verdient
veel aandacht. De vrijwilligers gaan
daarom snoeien, zagen en afvoeren.
Behalve de bijzondere planten
zullen ook insecten, vogels en
kleine zoogdieren hierdoor weer
geschikte biotopen krijgen. Het
gebied is met name belangrijk voor
de boomkikker. De organisatoren,
de gemeente Bronckhorst en het
bestuur van het Boelekeerlspad,
doen een oproep op iedereen die 
op 4 november mee wil werken aan 
het beheer van dit bijzondere
wandelgebied. Zij verzekeren de
deelnemers een nuttige en aange-
name dag. De werkdag begint om

08.30 uur en eindigt om 16.00 uur. 
U bent ook welkom als u maar een
halve dag kunt meewerken. In de
pauzes wordt voor koffie/thee, soep
en/of broodjes gezorgd. De deel-
nemers verzamelen om 08.30 uur
op de parkeerplaats van de Boldiek,
Boldijk 6 in Halle. Het is aan te
raden stevige schoenen, werkkle-

ding en handschoenen mee te
nemen.

Aanmelden?
Meer info en aanmelden via
internet: www.natuurwerkdag.nl 
of gemeente Bronckhorst, 
mevr. W. Kempers, 
tel. (0575) 75 02 50.

Wie helpt mee? Landschappelijk onderhoud aan
Boelekeerlspad op 4 november

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat, afsluiten gedeelte van de weg vanaf de Spalstraat tot

kruising Rozenhoflaan, plaatsen luchtkussen en draaimolen, 4 november 2006 van 09.00 tot
18.00 uur, Martine Hair & Beauty

• Hummelo, perceel aan de Greffelinkallee, carbid schieten, 31 december 2006 tussen 10.00 en
16.00 uur, dhr. H. Greven

• Laag-Keppel, tijdelijke reclame kerstmarkt, 2 t/m 10 december 2006, M.A. Toepoel
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, kerstmarkt, 13 december 2006, Nederlandse Bond

van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu
• Vorden, kapel De Wildenborch, jaarlijkse clubshow, 3, 4 en 5 november 2006, Pluimvee

Konijnen Vereniging Vorden
• Vorden, rondom kasteel Vorden, cyclocross, 31 december 2006 van 08.00 tot 17.00 uur, 

R.T.V. Vierakker-Wichmond
• Vorden, sporthal 't Jebbink, oud- en nieuwviering, 1 januari 2007, stichting STEVO
• Zelhem, bezichtinging boerderij door donateurs, sleuteloverdracht aan Stichting Smedekinck,

bezichtiging oude ambachten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 28 oktober 2006 van
09.00 tot 18.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning op 28 en 29 oktober 2006, Stichting Zelhems
Erfgoed

• Zelhem, Stationsplein, kofferbakmarkt, 2 december 2006 van 11.00 tot 16.00 uur, Notmai
Producties

Bouwvergunningen
• Drempt, H. Remmelinkweg 1, veranderen dakbedekking woning
• Hengelo Gld., Bleekstraat 5, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Bronkhorsterstraat 9, bouwen vissenopkweekbassin
• Hengelo Gld., Marktstraat 6, bouwen schuilgelegenheid
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 73, veranderen garage/berging
• Hummelo, Rouwenoordseweg 12, veranderen zendmast, container en noodstroomaggregaat

Aanvragen

• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 20/22, bouwen carport
• Zelhem, Dennenweg 1, vernieuwen/bouwen woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Emmerweg 2, voor de bouw van een ligboxenstal. Vrijstelling is nodig voor een

groter agrarisch bouwblok, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 10, lid 3.1 van
de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, voor de bouw van een kapschuur. Vrijstelling is nodig voor
het bouwen buiten het bouwblok, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 14, lid
3.1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

De bouwplannen liggen vanaf 19 oktober t/m 1 november 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op
de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de 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 afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Nijverheidsweg 9, voor de uitbreiding van een bedrijfshal, geldend bestemmings-

plan 'Industrieterrein 1984'

Het plan ligt van 19 oktober t/m 29 november 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een 
van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. Gedurende genoemde termijn 
kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de vrijstellingen indienen bij 
b en w.

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen – vervolg

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 6 oktober 2006:
• Zelhem, Het Witte Paard, hobbybeurs, 8 oktober 2006, mevrouw Schepers-Eggink
Verzonden 10 oktober 2006:
• Hengelo Gld., De Hietmaat, samengestelde menwedstrijden, tijdelijke verkeersmaatregel,

tijdelijke gebruiksvergunning, 14 en 15 oktober 2006, In Stap en Draf
• Halle, zaal Nijhof, uitvoering chr. muziekvereniging Euterpe, 11 november 2006 van 20.00 tot

22.00 uur
Verzonden 11 oktober 2006:
• Bronkhorst, plaatsen van zes tijdelijke reclameborden op diverse plaatsen, 4 oktober t/m 

6 november 2006, stichting Humstee
• gemeente Bronckhorst, plaatsen van 24 tijdelijke reclameaanduidingen, 20 oktober t/m 

2 november 2006, stichting volksgezondheid en roken (stivoro)
• Hengelo Gld., sportcomplex De Veldhoek, wandeltochten, 21 en 22 oktober 2006, wandelsport-

vereniging De Ploeg
• Laag-Keppel, Dorpsstraat, kerstmarkt, 10 december 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, 

M.A. Toepoel
• Voor-Drempt, verlenging innemen van standplaats voor verkoop vis en aanverwante produkten

tot 31 december 2006, vishandel Hengel
• Vorden, sporthal 't Jebbink, Antiek-Crea-Vlooienmarkt, 22 oktober 2006, Rean Evenementen
• Zelhem en omgeving, veldtoertocht, 3 december 2006 van 08.00 uur tot 13.00 uur en 21 januari

2007 van 08.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem
• Zelhem, Heidenhoekweg 7 naar Pluimersdijk 5, verhuizingsoptocht van museum Erve Tenk

met paard en wagen en tractoren, 28 oktober 2006 van 10.30 tot 11.30 uur, Oudheidkundige
Vereniging/Museum Smedekinck

• Zelhem, plaatsen reclameaanduidingen, 25 september t/m 23 oktober 2006, wandelsportver-
eniging De Ploeg

Verzonden 12 oktober 2006:
• Vorden, Raadhuisstraat 6, hobbybeurs, 12 november 2006 van 10.30 tot 17.00 uur, J.H. Ooyman

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 9 oktober 2006:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 57/59, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 oktober 2006:
• Hummelo, Stokhorsterweg 12, gedeeltelijk vernieuwen carport
• Vorden, Beatrixlaan 24, vervangen garagedeur
• Zelhem, Velswijkweg 1, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 9 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Waarleskamp 2b, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, bouw zwembad en vergroten tuinhuisje
• Vorden, Weidemanweg 2, verbouw bergruimte tot bergruimte/kantoor, verleend met toepas-

sing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Baaksekamp 14, vergroten woning
Verzonden op 10 oktober 2006:
• Halle, Roggestraat 7, vergroten woning en bouwen garage en carport/overkapping, verleend

met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Wolfersveenweg 8, bouwen werktuigenschuur met mestkelder, verleend met vrijstel-

ling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 11 oktober 2006:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 15, bouwen quarantaine ruimte varkenshouderij
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, bouwen kapschuur
• Zelhem, Ruurloseweg 41, plaatsen dakkapellen

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 9 oktober 2006:
• Zelhem. Dr. Grashuisstraat, bouwen 18 zorgappartementen

Monumentenvergunningen
Verzonden op 10 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Meeninklaan 5, buitenplaats Het Meenink, voor de verbouw en restauratie van

het koetshuis

Sloopvergunningen
Verzonden op 11 oktober 2006:
• Vorden, Kruisdijk 3, gedeeltelijk slopen plafond schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 12 oktober 2006:
• Baak, Zupthen-Emmerikseweg, vellen van een kastanjeboom, geen herplantplicht
• Hummelo, Broekstraat 39, vellen van een beuk, herplantplicht
• Hummelo, Sliekstraat 1, vellen van een eik, herplantplicht
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 17, vellen van een hazelaar, geen herplantplicht
• Vorden, tegenover Wilmerinkweg 2, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, in verband met de verhuizing van museum Erve Tenk op 28 oktober 2006 geldt die dag

van 10.00 tot 16.30 uur een parkeerverbod bij de Pluimersdijk 5 (bij het museum)
• Toldijk, tijdens de activiteiten rondom het Humsteefeest en het piratenfestival van 3 tot 

6 november 2006 geldt op de Wolfsstraat aan beide zijden van de weg een parkeerverbod. 
Ook is de weg in die periode voor alle gemotoriseerd verkeer een éénrichtingsweg (rijrichting
vanaf Z-E weg naar Covikseweg)

• Hengelo Gld. en Zelhem, tijdens de 28e Jan van Beek rit (ONK Enduro en Offroadrit) op 4 no-
vember 2006 zijn de Korenweg tussen de Velswijkweg en de Kampweg, Kampweg vanaf de Ko-
renweg tot aan de tunnel van de N315, de ongenoemde zandweg tussen de Varsselsestraat en
de Oude Ruurloseweg, Berkendijk tussen de Oude Ruurloseweg en de Rijnweg, de ongenoem-
de zandweg nabij huisnummer 4 aan de Aaltenseweg, Aaltenseweg tussen de Priesterinkdijk
en de Kuiperstraat, de ongenoemde zandweg tussen de Heidehoekweg en de Barinkweg,
Barinkweg tussen de Vloedweg en de Blekweg en de Bocholtseweg tussen de Jolinkdijk en de
Pluimersdijk afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer,
tussen 08.30 tot 16.30 uur. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

Verder geldt een parkeerverbod tussen 08.00 en 20.00 uur op de Korenweg tussen de Velswijk-
weg en de Hengeloseweg, Kampweg tussen de Korenweg en de Dennenweg en de Wolfers-
veenweg tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk

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
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloopvergunnin-
gen, ontheffing verbranden afvalstoffen, tijdelijke verkeersmaatregelen) 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 gemotiveer-
de gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter 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 voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 Zutphen-
Emmerikseweg 83 en 83a'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 Zutphen-Emmerikseweg 83 en
83a' ligt van 19 oktober t/m 29 november 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ter inzage. Indien 
u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u hiervoor een
afspraak maken, tel.(0575) 75 03 70.

Dit plan heeft betrekking op het vestigen van een hoveniersbedrijf met dienstwoning op het
perceel Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld.

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, voor de uitbreiding van de inrichting met een tanklokaal en een

tweede melktank
Deze verklaring is op 17 oktober 2006 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwer-
kingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voor-
ziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
19 oktober t/m 29 november 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Baak, Beukenlaan 18, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

vleesveehouderij met nevenactiviteiten
• Baak, Vordenseweg (ongenummerd), voor een oprichtingsvergunning voor een bedrijf voor het

opslaan van diverse materialen en het houden van paarden
• Hengelo Gld., Broekweg 14a, voor een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij
• Vorden, Enzerinckweg 4, voor een oprichtingsvergunning voor een metaalverwerkend bedrijf

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 30 november 2006. 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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen – vervolg

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 19 okto-
ber t/m 29 november 2006 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Halle, Dorpsstraat 2-4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

autogarage met tankstation

De strekking van dit besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerde-

re ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 30 november 2006.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

De burgemeester c.q. het college van b en w van Bronckhorst, ieder voor zover het zijn bevoegd-
heid betreft, hebben op 20 juni 2006 de nota Evenementen- en festiviteitenbeleid vastgesteld. Op
grond van het bepaalde in artikel 15 van deze beleidsnota treden de beleidsregels in werking op
1 november 2006.

De nota ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis op de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Evenementen- en festiviteitenbeleid vastgesteld

www.schefferkeukens.nl

hou van lekker...
EN VAN SCHEFFER

OPENINGSTIJDEN
Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur 

IK
DIVERSEDIVERSE 

SHOWROOM-SHOWROOM-
MODELLENMODELLEN 

STERK STERK 
AFGEPRIJSD!AFGEPRIJSD!

Ik hou van lekker eten. Ik hou 

van verse gerechten en zelf koken. 

Ik hou van een keuken waar ik 

meer mee kan. ik hou van mooi. 

Ik hou van makkelijk. Ik hou van 

goede adviezen en vriendelijke 

service. Ik hou van afspraak is 

afspraak. Daarom voel ik me 

lekker bij Scheffer Keukens. 

Uw keuken kan alleen maar ideaal

zijn als hij speciaal voor u is ontwor-

pen. Dat is het unieke van Individu-

eel Design van SieMatic: wij houden 

rekening met alle wensen en om-

standigheden die van invloed zijn op 

de vormgeving, uitvoering en inde-

ling in uw ideale keuken. Daarom

durven we te garanderen dat uw

SieMatic de meest doordachte, prak-

tische en beste keuken is die bij u

past. Ook qua prijs. Bovendien is het 

een echte SieMatic, dus sterk, duur-

zaam en onderhoudsvriendelijk. Over 

een SieMatic blijft u langer tevreden. 

Hij is 100% voor u gemaakt.

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 623658

WEGENS VERHUIZING
UITVERKOOP MET KORTING TOT 60%

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG

Wij verhuizen naar Rijksweg 20, 6996 AC Drempt
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N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

Wat verwacht u van een verwarmingsketel? Dat hij het

gewoon altijd dóet! Daarom zijn Nefit HR-ketels al meer dan 25 jaar de meest verkochte van

Nederland. De betrouwbaarheid is spreekwoordelijk. En wij zorgen ervoor dat zo’n betrouw-

bare Nefit vakkundig wordt geïnstalleerd en onderhouden. Zo wordt de kans dat u ooit in de

kou komt te zitten wel héél klein.Vandaar dat 12 jaar onderdelengarantie op Nefi t HR-ketels

bij ons niet veel hoeft te kosten. Vraag naar ons concrete aanbod:

12 jaar
garantie op

Nefit
HR-ketels

Nú voor een

aantrekkelijke actieprijs!

Het is bijna weer zover: 

de OpenOpen HuizenHuizen DagDag
bij van Zeeburg & Visser makelaardij. 

Noteert u alvast in de agenda: 

4 nov4 nov embemb erer a.s.

Let komende weken 

op onze advertenties 

voor de deelnemende panden.

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. afdeling makelaardij 0575-55 57 33

Tel. afdeling assurantie/hypotheken 0575-55 15 31 • Fax 0575-55 43 50

Internet www.vanzeeburgvisser.nl • E-mail info@vanzeeburgvisser.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK 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

RUNDER-
GEHAKT

800 gram 3.99

NU: 2x 800 gram voor 5.00

Donderdag 19 t/m zaterdag 21 oktober:

BORRELTIJD 3 DAGEN 20% KORTING
op alle jenever, vieux en berenburg

PERSIL WASMIDDEL
gel, poeder of megaperls

2 verpakkingen

à 1.5 liter

van 11.98 voor7.
49

CAMPINA VLA OF
DUBBELVLA
alle varianten
pak 1 liter
van 1.29 voor 0.

89

KIPFILET
KILO
van 6.99 voor 5.00

IN OKTOBER: GROLSCH PIJPJES KRAT 7.49 WWWW iiii nnnn     eeee eeee nnnn     

vvvv eeee rrrr zzzz oooo rrrr gggg dddd     wwww eeee eeee kkkk eeee nnnn dddd jjjj eeee     wwww eeee gggg !!!!

Of maak kans op 

4444     kkkk aaaa aaaa rrrr tttt eeee nnnn     

vvvv oooo oooo rrrr     HHHH EEEE TTTT     DDDD OOOO LLLL FFFF IIII NNNN AAAA RRRR IIII UUUU MMMM

bij aankoop van 

2x 4-pack COCA COLA

à 4.99 per 4-pack

DOYENNE of
CONFERENCE
PEREN

NU kilo 99ct

UNOX GELDERSE

ROOKWORST
3 zakken à 275 gram 1.56

nu 2+1 GRATIS

Parels sparen voor gratis onderwater poppen!

Welkom in ons
restaurant

3- gangen, 5- gangen of een 7- gangen diner  

U bepaalt hoeveel en wat u eet en drinkt en allemaal voor 1 prijs van

€ 19,95 per persoon

Voorbeeld soep vooraf 

dan gamba's, inktvisringen, zalm, kabeljouwfilet met peultjes, worteltjes,

broccoli met witte roomsaus met knoflook of pesto roomsaus

tussendoor stokbroodje met kruidenboter en garnaaltjes en een zoute haring met

uitjes

dan ossehaas, biefstuk, varkensvleesreepjes met champignons, uitjes met

peperroomsaus of zwarte bonensaus

tussendoor stokbroodje met vleesbeleg, rauwkost of een salade

voor wie nog trek heeft bami, nasi met sate of .............

ijs en koffie toe

U kunt natuurlijk ook op andere manieren combineren of alleen spareribs

met frites eten bijvoorbeeld. U drinkt er bijvoorbeeld bier, rode- of witte wijn

bij of een alcoholvrij drankje.

Open Vrijdag, Zaterdag en Zondag

Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur. Laatste binnenkomst 20.00 uur

(Reserveren gewenst)

Ruurloseweg 64 Vorden tel (0575) 55 65 65

Uw huis snel en professioneel
verkopen?

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Vorden
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Maak een mooie creatie in pot van
struikjes die juist in de herfst op zijn
mooist zijn. Kies voor planten die een
contrast met elkaar vormen en speel
met verschillende hoogtes. De vuur-
doorn met de felgekleurde oranje bes-
sen is een vurige verschijning. Ze zijn
er ook met rode of gele bessen. De bes-
sen komen er aan na de bloei in mei,
juni en blijven mooi tot na de eerste
vorst. Vogels zoals lijsters, merels en
spreeuwen zijn er dol op. Een vuur-
doorn doet het niet alleen goed in de
tuin, maar ook in pot.

VLAMMENDE LEUCOTHOE
De Leucothoe dankt een groot deel
van zijn charme aan de prachtige,
vlammende verkleuring van het blad
in het najaar. 

Het is ook een welkome aanvulling
voor op het winterterras, want de
planten zijn goed winterhard. Het
heestertje is verwant met heide en
houdt, net als heide, van zure grond.
En wie een groot exemplaar heeft met
veel mooie uitlopers: de takken doen
het heel goed als decoratie in boeket-
ten en bloemstukken.

BODEMBEDEKKER
Maak de bloempot af met een bodem-
bedekkend struikje, zoals de winter-
groene Hebe. Hebe doet niet mee met
de herfstverkleuring, maar zorgt voor
een rustige groene basis. 
Bedenk dat de winter er al snel aan
komt. Dus zet de planten in een pot
die tegen de vorst kan.

Een vurige herfstcombinatie
voor op het terras

In de herfst vlamt de natuur letterlijk nog een beetje op. Bladeren krijgen
hun typische warme herfstkleuren. De zaden en bessen zijn rijp. Met de-
ze herfstpracht kunnen we ook ons terras aankleden.

Pyracantha met oranje bes, Hebe en Leucothoe vormen samen een vurige herfstcombinatie.

Maar een nieuw seizoen , een nieuw
geluid ! Twente Plat gebruikte  afgelo-
pen voorjaar en  zomer voor het ont-
wikkelen van een gloednieuw en zo
mogelijk nog gekker programma,
waarmee de groep eind September
van start is gegaan. Met alle medewer-
kers van de afgelopen jaren zet de
groep een programma voor het voet-
licht, dat klinkt als een klok. 
Een avond ouderwets lekker lachen,
dat staat er bij Twente Plat op het me-
nu en daarbij  zullen de vele liefheb-
bers van de humor in dialect op hun

wenken worden bedient. Met natuur-
lijk weer Erwin Kwant, de uitgespro-
ken humorist, die met zijn stotterende
typetjes het publiek onbedaarlijk laat
genieten. Met twee schitterende nieu-
we creaties heeft hij een groot aandeel
in het Twente Plat succes. Ook met Ka-
rel van de Kate, wekelijkse weerman
in het programma van Radio Oost, die
als woordkunstenaar grote faam ge-
niet. Met het dolkomische duo Hen-
durk en Geessie, die zeer verrassende
conferences brengen en met de niet
meer weg te denken jongelingen
Mans en Mina, goed voor nog nooit
eerder vertoonde, knotsgekke sket-
chen.

Twente Plat brengt dit seizoen een
zeer afwisselend programma voor het
voetlicht, waarin de ijzersterke confe-
rences, humoristische liedjes en dol-
komische sketchen een regelrechte
aanslag op Uw lachspieren zullen

doen. Op Dinsdag 31 Oktober is Twen-
te Plat in Hengelo (Gld) en op Woens-
dag 15 November in zaal Het Witte
Paard in Zelhem. De entreekaarten
voor deze onvergetelijke avond uit zijn
vanaf heden verkrijgbaar aan  de za-
len.  De entreeprijs bedraagt slechts E
10.- per persoon.
Telefonisch reserveren kan ook. Bel
dan met DE RESERVEERLIJN onder
nummer 074 3841718 en Uw kaarten
liggen op de avond van uitvoering
voor U klaar aan de kassa. Deze service
brengt geen extra kosten met zich
mee. Haast U met de aanschaf van Uw
kaarten, want de  belangstelling is
groot !! 
Twente Plat komt de komende weken
in:
HENGELO (Gld), Zaal Langeler, Spal-
straat 5, Telefoon 0575 461212
ZELHEM, Het Witte Paard, Ruurlose-
weg 1, Telefoon 0314  621227

Na  grote successen van vorig jaar

Twente Plat met gloednieuw programma 
in Hengelo (Gld)  en Zelhem
Het is alweer maanden geleden,
dat het succesvolle Twentse hu-
morgezelschap Twente Plat haar
voorstelling speelde in De Achter-
hoek. Bomvolle zalen genoten met
volle teugen van een oergezellige
en onvergetelijke avond uit, waarin
het Twentse caberet de lachspieren
danig op de proef stelde. Zelden is
er zoveel gelachen als bij die spette-
rende uitvoering van Twente Plat,
waar waarlijk de vonken vanaf vlo-
gen.

- - - - - - - - - REDUCTIEBON - - - - - - - - -

Tegen inlevering van deze bon ontvan-
gen de lezers van HET CONTACT, bij
aankoop van hun entreekaarten voor
TWENTE PLAT OP TOURNEE, een kor-
ting van € 1.- op de entreeprijs.
U betaalt dan slechts € 9.- p.p. voor dit
oergezellige avondje uit. Maximaal 4
kaarten per bon. 

Aanbieding geldt zolang de voorraad kaar-
ten strekt.

- - - - - - - - - REDUCTIEBON - - - - - - - - -

De loop was een groot succes. Niet al-
leen door de opbrengst, maar ook
door het enthousiasme waarmee de
kinderen meededen. Het merendeel
van de kinderen liep 6 rondjes van elk
1,5 kilometer en er was zelfs een groot
aantal, dat 8 rondjes volmaakten. Met
sponsorenveloppen uit alle windstre-
ken van het land en de extra bijdrage
uit het zakgeld van veel jonge deelne-

mers bereikten de kinderen dit mooie
resultaat voor lotgenootjes in Afghani-
stan. Unicef zal de sponsorloop vol-
gend jaar zeker weer organiseren.

Unicef dankt alle kinderen en hun be-
geleiders, de scholen, Henk Janssen
van Vesting de Bronsbergen, wethou-
der Geerken, Accon, Super de Boer en
groenteboer De Groente Laars uit Zut-
phen voor hun deelname aan de loop
en hun belangeloze inzet. 
Unicef, de kinderrechtenorganisatie
van de Verenigde Naties, heeft hulp-
programma’s in circa 155 landen en
komt wereldwijd op voor de rechten
van kinderen. Met als motto ‘Kinderen
eerst’ geeft Unicef Nederland voorlich-
ting over dit werk en werft daar fond-
sen voor. Meer informatie over Unicef
vindt u op www.unicef.nl.

Sponsorloop rond Bronsbergenmeer

Opbrengst voor Unicef: 10.000 euro

De 270 kinderen die op 22 septem-
ber hun gesponsorde rondjes rond
het Bronsbergenmeer liepen heb-
ben samen 10.000 euro opgebracht
voor de onderwijsprojecten van
Unicef in Afghanistan. Het geweldi-
ge bedrag overtrof de stoutste ver-
wachtingen van de vrijwilligers
van Unicef van regio De Graaf-
schap die de loop organiseerden.

De aanvang is om 20.00 uur. Er zullen
mooie stukken ten gehore worden ge-
bracht. Het programma biedt voor elk
wat wils en de entree is gratis. Alle ge-
ledingen van Concordia zullen optre-
den. De malletband staat onder lei-
ding van Emiel Laarveld. Het oplei-
dingsorkest en de harmonie staat on-
der leiding van Johan Jacobsen. Mar-
chien Oosterhuis is al vele jaren ladys-
peaker. Zaterdag 21 oktober is het de
laatste keer dat zij het programma
aan elkaar praat.

Zaterdag 12 oktober in sporthal De Kamp

Najaarsconcert
Koninklijke
Harmonie
Concordia

In sporthal De Kamp in Hengelo
wordt op zaterdag 21 oktober een
najaarsconcert gegeven door de
Koninklijke Harmonie Concordia.

We hebben lang nagedacht over de
redenen waarom de leden wegblij-
ven. Volgens de richtlijnen van het
overkoepelende orgaan Spectrum
hebben we al het speelgoed in huis
dat nodig is om ouders en kinde-
ren voldoende keus te geven in alle
categorieën speelgoed. Tevens heb-
ben we speelgoed dat werd verko-
zen als speelgoed van het jaar aan-
geschaft daar waar ons budget het
toeliet.

De uitleenruimte met haar ruim
opgezette uitstalschappen in vro-
lijke kleuren maakte dat we alles
op een uitnodigende manier kon-
den presenteren.
Toch was de locatie met haar rui-
me parkeergelegenheid niet ide-
aal. Voor veel mensen is de drem-
pel hoog om een speel-o-theek te
bezoeken die gelegen is op de alge-
mene begraafplaats. Nog vaker

kwam echter voor dat jonge gezin-
nen ons helemaal niet konden vin-
den doordat we uit het dorpsbeeld
verdwenen waren en aan de rand
van het dorp in het voormalige
mortuarium terecht waren geko-
men.
De groep vrijwilligsters die de or-
ganisatie draaiende moesten hou-
den werd steeds kleiner. Een be-
taalde baan en een druk gezinsle-
ven maakte dat veel vrijwilligsters
na jarenlange trouwe dienst af-
scheid namen van de speel-o-
theek.
Dit alles samen maakt dat we niet
anders kunnen dan de speel-o-
theek te sluiten. Op woensdag 8
november zal er een openbare ver-
koop van het restant speelgoed
plaatsvinden in de uitleenruimte
aan het Iekink te Hengelo. De ver-
koop begint om 14.30 -15.30 uur
voor leden op vertoon van het le-
denpasje. Van 15.30 – 17.00 uur en
van 19.00-20.00 uur is de verkoop
voor verdere belangstellenden.

Mocht u toch graag gebruik willen
maken van een speel-o-theek dan
verwijzen wij u graag naar speel-o-
theek Humpie Dumpie aan de
Hummeloseweg 16 te Zelhem. Wij
willen iedereen bedanken die zich
al die jaren hebben ingezet voor de
speel-o-theek.

Sluiting speel-o-theek
Dribbel-In Hengelo
Na ruim zeventien jaar heeft de
groep vrijwilligsters van de
speel-o-theek het besluit moe-
ten nemen om de deuren van de
speel-o-theek te sluiten. Het ge-
brek aan vrijwilligsters om de
organisatie draaiende te hou-
den en het uitblijven van leden
tijdens de openingsavonden
heeft ons tot dit besluit ge-
bracht.

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om
ouderen inzicht te geven in het ei-
gen verkeersgedrag en vrijblijvend
adviezen te krijgen over eventuele
verbeteringen in het rijgedrag. In
een ontspannen sfeer gaan de rij-in-
structeurs met de deelnemers, die
zich voor deze rit hebben opgege-
ven, ongeveer een half uur rijden in
hun eigen auto. Het gaat daarbij
niet om een examen of test! Aan-
sluitend kunnen deelnemers een
gehoor en ogentest doen. Ook is er

een theoretisch gedeelte in het pro-
gramma opgenomen om de kennis
over verkeersregels en verkeersbor-
den op te vijzelen. Dit gedeelte
wordt verzorgd door Veilig Verkeer
Nederland.
De rijvaardigheidsrit 50 plus is een
gevarieerde bijeenkomst waarin ve-
le aspecten van verkeersveiligheid
aan bod komen. Vandaar dat diver-
se organisaties op het gebied van
ouderen op enthousiaste wijze hun
medewerking verlenen aan de rij-

vaardigheidsrit. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen kunt u de
voorkeur aangeven voor de ochtend
of de middag. Aanmelden is moge-
lijk tot 15 oktober. 

Voor meer informatie en/of aanmel-
den kun u bellen met: Stichting
Welzijn Ouderen Steenderen, me-
vrouw L. Bijsterbosch, telefoon:
0575-451004. Bereikbaar: maandag,
woensdag en donderdag van 9.00
tot 11.00 uur. Stichting Welzijn Ou-
deren Hummelo en Keppel, me-
vrouw L. van de Laan, telefoon: 0314-
380232. Bereikbaar: maandag, don-
derdag en vrijdag. Veilig Verkeer Ne-
derland, de heer G. Jansen, telefoon:
0575-462056.

Rijvaardigheidsritten van start
De rijvaardigheidsritten gaan weer van start voor mensen van vijftig
jaar en ouder. De ritten worden gehouden op 24 oktober 2006 bij Res-
taurant Den Bremer in Toldijk. Inwoners van de gemeente Bronck-
horst van vijftig jaar en ouder kunnen zich voor deze rijvaardigheids-
rit inschrijven bij de Stichting Welzijn Ouderen Steenderen.
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Ovalracing is een Amerikaanse ma-
nier van autoracen waarbij gereden
wordt op een ovale racebaan. Het star-
ten gebeurt door middel van een 'vlie-
gende start' dus op snelheid, achter de
startauto die door middel van een
vlagsignaal het veld wegstuurt. In te-
genstelling tot andere vormen van au-
tosport, moet bij ovalracing de snelste
rijder achteraan starten. Dit zorgt dan
ook voor spectaculaire inhaalmanoeu-
vres.
Het STH-racingteam bestaande uit Re-
né Teerink (coureur) afkomstig uit
Halle en monteurs Wim Weverink,
Alex Peppelman en Mark Wiegerinck
hebben ook dit jaar weer hard moeten
werken om de huidige titel Neder-
lands Kampioen Ovalracing te mogen
verlengen.
Voor het STH-racingteam was het afge-
lopen zondag een zeer spannende
dag. René Teerink had inmiddelshet
club kampioenschap al binnen, maar
voor het Nederlands kampioenschap

moest nog hard gevochten worden.
Teerink stond namelijk één punt voor
op de nummer twee in het Nederlands
kampioenschap. Er kon die dag dus
van alles nog gebeuren.
De eerste manche moest Teerink ach-
teraan starten. De start verliep soepel,
maar al gauw kreeg Teerink proble-
men met de versnellingsbak. Teerink
lag op een derde plaats en kon op dat
moment niet meer schakelen. Geluk-
kig kon hij zijn positie behouden en fi-
nishte de eerste manche als derde.
Na het repareren van de versnellings-
bak, was Teerink weer klaar om de
deel te nemen aan de tweede manche.
Ook deze keer verliep de start soepel,
maar al gauw deed zich weer een pro-
bleem voor met de versnellingsbak.
Teerink wist de gaten goed dicht te
houden. De achterblijvers zochten
naar het juiste moment om toe te
slaan, maar ze kwamen er niet voor-
bij. Teerink finishte de tweede man-
che als terechte winnaar.

De derde manche moest er weer ge-
start worden van de laatste startrij. De
schakelproblemen waren verholpen
en de snelheid zat weer goed in de au-
to. Teerink wist zijn voorgangers snel
voorbij te komen en had al snel de lei-
ding in handen. Teerink wist de lei-
ding tot aan het einde van de derde
manche te behouden en kwam deze
keer ook weer als eerste over de finish.

Het puntenverschil tussen Teerink en
de nummer twee was nu vier punten.
De laatste manche moest Teerink weer
achteraan starten. Net als in de derde
manche wist Teerink snel naar de kop
van het veld te komen. Na spectaculai-
re inhaalmanoeuvres wist Teerink de
leiding weer over te nemen. Teerink
die als verdiende winnaar over de fi-
nish kwam en hiermee de titel Neder-
lands kampioen 2006 in de zak kon
steken, sloot de vierde manche af met
een spectaculaire driftdemonstratie,
onder het genietend oog van enkele
duizenden toeschouwers.

Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.sth-racing.nl

René Teerink kampioen Ovalracing
Afgelopen weekend stonden alweer de laatste races voor het Nederlands
Kampioenschap Ovalracing 2006 op het programma. De races werden ver-
reden op circuit ‘de Polderputten’ in Ter Apel, te Groningen.

Wie de Woonbeurs in Amsterdam
heeft bezocht, weet het al: behang is
hip en stijlvol. Wie zijn muur behangt,
hoeft tegenwoordig eigenlijk geen
schilderij meer op te hangen: het be-
hang van nu ís één groot kunstwerk.
Patronen in koele ijstinten of juist
warme herfstkleuren geven de kamer
extra sfeer. Bij Harmsen Vakschilders
zijn de mooiste behangboeken van de
Woonbeurs gearriveerd. Gerbert Ab-
bink laat tijdens de Behangdag zien
hoe u dit behang het beste aanbrengt,

maar u mag zelf ook oefenen. Ontdek
hoe makkelijk vliesbehang te verwer-
ken is: u hoeft alleen de muur in te
smeren met lijm en het behang er te-
gen aan te plakken. Er komt geen be-
hangtafel aan te pas. Behalve behang
heeft Harmsen Vakschilders uiteraard
ook de nieuwste verfsoorten in de win-
kel. Zo bedacht Histor 'Highlights', een
transparante verflaag die uw geverfde
muur letterlijk laat glanzen, stralen
en schitteren.
Wie tijdens de Behangdag een aan-
koop doet uit de trendy voorraadcol-
lectie, krijgt extra voordeel. Bij aan-
koop van behang krijgt u bovendien
een verfemmer met behangborstel ca-
deau. Voor kinderen is er een kleur-
wedstrijd waarmee ze 'coole' wandstic-
kers kunnen winnen. De Behangdag is
van 09.00-16.00 uur bij Harmsen Vak-
schilders aan de Zelhemseweg 21 in
Hengelo.

Behangdag bij Harmsen
Vakschilders
Behang is dé trend van dit mo-
ment. Grote patronen als bloemen,
takken en bladeren brengen de
wanden tot leven. Ontdek de
nieuwste behangsoorten én kijk de
behangkunst van de vakman af tij-
dens de Behangdag bij Harmsen
Vakschilders in Hengelo op zater-
dag 21 oktober.

Maar dat het niet allemaal rozengeur
en maneschijn is op deze wereld we-
ten we ook allemaal. Dat is ook de re-
den dat  Reborn een gedeelte van de
opbrengst van deze CD zal doneren
aan de "Doe Een Wens Stichting".
Stichting Doe Een Wens, oftewel Ma-
ke-A-Wish Foundation International,
is de grootste wensvervullende organi-
satie in de wereld. Sinds de oprichting
in 1980 zijn meer dan 100.000 wensen
vervuld. Wereldwijd zetten 25.000 vrij-
willigers zich in om 'Wishkids' iets on-
vergetelijks te laten beleven. Make-A-
Wish Foundation is begonnen in Ame-
rika. Een zevenjarige jongen in Arizo-
na met leukemie, wilde graag politie-
man worden. Veel kinderen hebben

ruim tijd om hun dromen te verwe-
zenlijken. Christopher had dat niet.
Zijn moeder, vrienden en een aantal
politieagenten lieten zijn wens toch
uitkomen. Zij lieten een politie-uni-
form op maat maken en organiseer-
den een dag waarbij hij zich een échte
politieman kon voelen. De impact die
de vervulling van de wens op Christop-
her en zijn gezin had, inspireerde hen
tot het oprichten van de Make-A-Wish
Foundation. Door het vervullen van
een wens, wil Doe Een Wens blijd-
schap en kracht brengen in een moei-
lijke periode; even weg van zieken-
huis, behandeling en doktoren. Het
goede werk van deze Stichting willen
wij dan ook graag steunen. Over de ac-
tiviteiten van deze Stichting zullen wij
u tijdens het avondconcert op zater-
dag 21 oktober a.s. verder informeren.

We hopen u te mogen begroeten in
het Ludgerusgebouw te Vierakker op
zaterdag 
21 oktober, aanvang 20:00 uur of op
zondagmiddag om 14:30 uur even-
eens in Vierakker. Kaarten zijn nog
steeds verkrijgbaar bij Bakkerij Hek-
kelman en De Drievetol in Hengelo
Gld., Kadoshop Sueters in Vorden, Bak-
kerij Besselink in Wichmond en het
Ludgerusgebouw in Vierakker.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Kristel Jansen, tel. 0575-
464777 of via info.reborn@hetnet.nl

Jubileumconcerten Reborn: 

Reborn voor Stichting Doe Een Wens

De puntjes worden op de i gezet, de
laatste hand wordt gelegd aan de
voorbereidingen voor de concerten
dit weekend. Het programma is be-
kend en de leden hebben er zin in.
Reborn gaat er een waar feest van
maken op zaterdag 21 en zondag
22 oktober. Naast de muziek van
Reborn zal cabaretgroep Hoe?Zo!
uit Vorden op zaterdagavond in het
Achterhoeks dialect enkele stuk-
ken voor u opvoeren. Zondagmid-
dag is het tijd voor Kindermatinee.
Tijdens het zaterdagavond concert
wordt eveneens de allereerste CD
van Koor Reborn gepresenteerd.
Met trots kunnen we wel zeggen.

In "Heilig Pad",een cursus voor vrou-
wen,leer je jouw werkelijkheid vorm
te geven door te werken met de kracht
van gedachten, en door inzicht te krij-
gen in je eigen overtuigingen. Thema's
hierbij zijn: je eigen mogelijkheden
gebruiken, zelfwaardering, je intuitie
ontwikkelen,verwerken van ervarin-
gen, balans denken en voelen, signa-
len van je lichaam, liefdevol commu-

niceren, leven in 't NU, kracht van stil-
te.
We werken met technieken uit de ou-
de culturen en met eigentijdse helen-
de krachten. Ook als je hiermee geen
ervaring hebt ben je van harte wel-
kom. De eerste lessen van ̀ Heilig Pad`
worden gegeven op de zondagavon-
den  22 oktober en 5 november in het
`Stientjesboshuis` te Warnsveld door
Marjan de Gans-Grimberg.

Wil je meer weten , kijk dan op
www.dhanwantari.nl of vraag de uit-
gebreide brochure aan via tel.nr. 0573-
441138

Gezondheid, geluk en vrede
Gezondheid,geluk en vrede - de Ja-
panse wetenschapper Emoto laat
ons d.m.v. kristalpatronen zien
hoe we door onze gedachten onze
eigen werkelijkheid scheppen.

 
VORDENS MANNENKOOR

70 JAAR 

JUBILEUMCONCERT 

onder leiding van Frank Knikkink 

pianobegeleiding: Riet Louwes 

 27 en 28 oktober 2006 

 met medewerking van 

 het blaaskwintet 

 NEVA BRASS
 SINT PETERSBURG (RUSLAND) 

 en bariton

Ludo Eijkelkamp 

Christus Koningkerk Vorden / 20.00 uur / entree � 10,-- 

Voorverkoop toegangskaarten: Dorpscentrum  –  boekhandel Bruna  –

kadoshop Sueters Vorden

telefonisch 0575 – 551846 (Jan Memelink)

Verdere informatie: www.vordensmannenkoor.nl

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

DRUKWERK

Bleekstraat 1, 

Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP,

Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c

7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

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

agentschappen

Weeversdrukkerij

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.
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Inzameling goederen
De winter staat weer voor de deur! Voor velen in Roemenië wordt de kou-
de tijd weer een probleem. Er is nog steeds gebrek aan warme kleding en
vooral dekens, lakens, linnengoed, enz. 
Voor de winter hopen wij met een vrachtauto te vertrekken naar Roeme-
nië en dan hopen wij een partij bijeen te hebben. Kijk uw kasten enz. eens
na of u nog wat missen kunt. U houdt er zeker een warm gevoel aan over
als u deze mensen weer kunt helpen!

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, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. Voor Vor-
den kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 (achter ingang
s.v.p.).

Schoenendoos actie
De schoenendoos actie voor de Kerst staat weer voor de deur er moet weer
een hoop werk verzet worden. De scholen moeten weer bezocht worden
en ziet u kans om ons te helpen? meldt u dan aan bij een van de leden of
via het algemene telefoonnummer: 06 - 27 43 53 95.

Op zondag 22 oktober a.s. zal voor de
twaalfde keer de bekende Ruurlose
Snert Fietstocht worden verreden.
Opnieuw is het commite er in ge-
slaagd weer een schitterede route uit
te zetten over stille wegen en paden,
waar men kan genieten van de prach-
tige herfsttinten. De start en finish is
evenals voorgaande jaren bij het
Schietkroontje, achter cafe/restaurant
De Keizerskroon. Na de tocht kan men
genieten van een heerlijk bord snert.
De afstand van de tocht is ongeveer
40 km en er kan worden gestart van
11.00 tot 13.00 uur.

12e Snert Fietstocht

Het feest is op de oude locatie uit z’n
jasje gegroeid, omdat het door de ja-
ren heen steeds groter is geworden.
Dit jaar komen de bezoekers met bus-
sen uit de hele provincie Gelderland
en de bezoekers hebben dan op het
feestterrein volop de ruimte.
De bezoekers kunnen genieten van de
top 40 pop/rock coverband B-Dazzled.
De uit de omgeving van Venlo afkom-
stige band geeft een energieke live-
show. B-dazzled betekent verblind, ver-
bijsterd, verbluft, begoocheld, gelmpo-
neerd en onder de indruk. Een naam
die duidelijk voor zich zal spreken! 
De bezetting is Sandra Peeters: zang

en gitaar, Dennis Geraads: drums, Ge-
rard Gubbels: bas en zang, Wouter
Bloemen: gitaar en zang en Andre
Braun: toetsen en zang.
Ze brengen songs van onder andere
Evanescence, Linkin’ Park, Live, Avril
Lavigne, Anouk, Anastacia, Alanis Mo-
rissette, Nickelback, No Doubt en Joss
Stone.
In het voorprogramma staat de rock
band Mash uit de gemeente Bronck-
horst. Deze band bestaat uit 4 man uit
Olburgen en omstreken, die met veel
enthousiasme een breed repertoire
aan rockmuziek ten gehore brengen,
waaronder steeds meer eigen geschre-

ven nummers. Mash betekent Mengel-
moes of Wirwar, verwijzend naar de
afwijkende leefstijlen, meningen,
(soms) muziekstijlen, opleidingen en
dergelijke van de bandleden. Eén ding
hebben ze wel gemeen: passie om sa-
men muziek te maken en op te treden.
De bezetting is Sacha Reulink: Gitaar
& Zang, Jeroen Baars: Basgitaar, Jos
Teunis: Gitaar & Zang. Erik Witteveen:
Drums & Zang.
Het Humsteefeest begint om 21:00 uur
op de locatie Wolfstraat 5 te Toldijk.
Voorverkoop van kaarten via
www.humstee.nl, tevens ook verkoop
bij de ingang van de tent.

Meer informatie over hetHumsteef-
eest bij Jan Willem Huetink, telefoon
(06)22570792 en e-mail:humsteef-
eest@humstee.nl

Humstee feest dit jaar in Toldijk

Het Humstee feest wordt dit jaar houden op 4 november 2006. Het zal dit
jaar plaatsvinden in een grote feesttent in de weilanden van Vleesboerde-
rij Garritsen in Toldijk, na al jaren in Hummelo te zijn gehouden bij de fa-
milie Wullink.

De Olburgse band Mash speelt in het voorprogramma van het Humsteefeest in Toldijk.

Op donderdag 12 oktober deden
leerlingen van de basisscholen De
Leer, Bekveld en Varssel uit Henge-
lo Gld. mee aan de wereldrecordpo-
ging gezamenlijk touwtjesprin-
gen. 

Op alle schoolpleinen werden met

honderden kinderen tegelijk gespron-
gen. Om precies 11 uur ’s ochtends
werd vanuit de Efteling het startsein
gegeven voor de wereldrecordpoging.
In totaal deden 42.228 leerlingen mee.
Daarmee is de wereldrecordpoging
touwtjespringen gelukt. Op de school-
pleinen van de deelnemende scholen

was een apotheker of een assistente
van Service Apotheek aanwezig om er
op toe te zien dat alles goed verliep.

Op het schoolplein van Christelijke Ba-
sisschool Bekveld was Annemarie Pel-
grum van Service Apotheek Hengelo
Gld. aanwezig. De 42 leerlingen van de

Bekveldse school deden goed hun
best. In een halve minuut werden veel
sprongen gemaakt. De één had meer
sprongen op de teller staan dan de an-
der. Maar belangrijker voor de kinde-
ren was, het meedoen!
Leerkracht Daniëlle Hakfoort: “De kin-
deren hadden van tevoren goed geoe-
fend. Tijdens de gymlessen en bij het
buitenspelen zijn we ook heel fanatiek
aan het touwtjespringen geweest”.
Niet alleen de leerlingen maar ook
vier leerkrachten deden mee. “En zo
hoort dat ook”, zegt juf Daniëlle. “Bui-
tenspelen voor kinderen vinden we
heel belangrijk. Touwtjespringen de-
den kinderen al heel vaak op school.
Als school vinden we bewegen en ge-
zond eten heel belangrijk en dat sti-
muleren we ook”. 
Het touwtjespringen was opgezet
door Service Apotheek samen met
PopGirlz Nederland in beweging. Ser-
vice Apotheek, een franchiseorganisa-
tie van 170 apotheken door heel Ne-
derland, organiseert dit evenement
omdat steeds meer kinderen in Neder-
land overgewicht hebben. In steden is
één op de drie kinderen te zwaar. Lan-
delijk is dat één op de zeven, zo blijkt
uit onderzoek van TNO. Kinderen zijn
lichamelijk minder actief door weinig
mogelijkheden om buiten te spelen in
de stad, maar ook door de opmars van
computerspelletjes. Twee enthousias-
te PopGirlz zingen speciaal voor Ser-
vice Apotheek HopRep de song ‘Jump’.
Op de muziek van dit nummer kan
niemand stil blijven zitten en gaat
touwtjespringen bijna vanzelf. Beluis-
ter een stukje van de song op de web-
site www.hoprep.nl .

Nieuw wereldrecord touwtjespringen

Kinderen en leerkrachten van basisschool Bekveld deden fanatiek mee om de wereldrecordpoging touwtjespringen te verbeteren.

Er zijn allerlei extra activiteiten voor
de kinderen en hun opa’s en oma’s zo-
als: Periscoop kijken, speurtochten,
veldtelefoon bellen, foto maken in een
loopgraaf met een echt soldatenpak
en helm of pet. Je kunt zelfs meerijden

met een echte Willy’s Jeep of militaire
motor. Kortom, allerlei leuke dingen
om te doen en te zien. Verder is er een
wedstrijd voor de kinderen: ‘zoek het
onverwachte voorwerp’ en er zijn leu-
ke prijzen te winnen. Statenlid Boxem
van de provincie Gelderland zal ook
aanwezig zijn en een speciale geheime
missie uitvoeren. Het museum is dus
voor iedereen gratis toegankelijk.
Graag tot ziens in misschien wel één
van de interessantste musea van Gel-
derland. Achterhoeks Museum 1940-
1945, Marktstraat 6, Hengelo Gld. 
Telefoon: 0575-463942. 
www.museum40-45.eu

Gratis Museumdag in Hengelo G.
Op zaterdag 21 oktober is de aller-
eerste GRATIS Museumdag in Gel-
derland. Ruim vijftig musea in Gel-
derland zetten hun deuren open
voor iedereen die al graag een keer
binnen wilde kijken. Het Achter-
hoeks Museum 1940 -1945 in Hen-
gelo Gld. doet ook mee en is van
13.00 tot 17.00 uur geopend.

In het Contact van 3 oktober
stond in het artikel 'Hossen en
daldeeën in kermistent' dat de
entree voor de zaterdagavond
van de kermis in Baak vorig
jaar 8 euro was. 
Dit moet zijn € 8,50. De organi-
satie ging er dus niet 40 cent op
voorruit, maar 10 cent op ach-
teruit. 

Ook stond in dit artikel dat bij
de meeste kermissen in de Ach-
terhoek Grolsch wordt geschon-
ken. Dit berust op een misver-
stand. 
Er worden naast Dommelsch
ook andere bieren zoals bij-
voorbeeld Bavaria geschonken.

Rectificatie
Hossen en daldeeën in
kermistent
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,

banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.

• Keuze uit diverse goedkope auto’s 

met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88

Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl

Wij 
halen 
voor 
U uw 
recht

t 0575 51 15 74 f 0575 54 77 01
e juridisch@adviespunt.info w www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Niet eens of
onnodig lang
wachten op
(gemeente)besluit?

Schade geleden?
Arbeidsconflict?
Huurgeschil?

Schakel Juridisch
AdviesPunt in.
Betaalbaar en bij
u in de buurt.

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

46e Herfstkleurenwandeltocht
Op 21 en 22 oktober a.s.

Start: Sportherberg de Veldhoek, Varsselseweg 55, Hengelo.
Starttijd 30 en 20 km: 9.00 - 10.00 uur.

Starttijd 15, 10 en 5 km: 10.00 - 14.30 uur.
Organisatie: Wandelsportvereniging “de Ploeg”
Meer informatie: tel. 0575-463013 / 0314-641531

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

N I E U W

VANAF 23 SEPTEMBER
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Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

Elke 2e gast  eet  gratis  meeElke 2e gast  eet  gratis  mee
tegen inlevtegen inlev ering van deze bonering van deze bon

Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

�

wwww wwww wwww .... hhhh eeee tttt kkkk aaaa cccc hhhh eeee llll tttt jjjj eeee .... nnnn llll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur

of op afspraak: 06-17 236 100

Appels en
Peren

Oogst uit eigen boomgaard o.a.
Elstar 3 kg € 2,75

Goudreinet 12 kg € 7,50
Aanbieding geldig tot 31 oktober.

Ook hand- en stoofperen, aardappelen,
eieren, diverse streekproducten.

maandag en woensdag gesloten.

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“ ‘s Nachts moet je slapen 
niet piekeren. ”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU AL AANBIEDINGEN

BIJ GOOSSENS ATOMICA

diverse Kinderjassen voor €15,00
(fleece- of winterjassen)

Kinderbodywarmers voor € 9,95
(kleur: rood of blauw)

OP = OP • • • KOM NU NAAR

Salon Handsome

Soldatenhuis 48
7261 VJ Ruurlo

Tel.: 06-24 405 107

• Acrylnagels
• Gelnagels
• 3D- en andere Nail art
• Manicure

www.salon-handsome.nl

 

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
21 oktober
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Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de kleine

adverteerder.
Daarom komen wij met

verschillende edities in de
gemeente Bronckhorst.

Heeft u plannen om de tuin te veranderen?
Denk dan aan grondverbetering d.m.v. compost of bemeste compost.

Ook ideaal voor het winterklaar maken van de tuin.

Meeneweg 13 Zelhem tel: 0314-621409

Internet: www.tuingrondverbetering.nl

Af te halen op zaterdag of na telefonische afspraak.

*GFT recro-compost *Bemeste compost *Landbouwcompost
*Tuinturf *Meststoffen *Potgrond en Tuinaarde

voor particulier en ondernemer

Handelsonderneming Radstake
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ASSORTIMENT AUPING PLAZA
Het Auping assortiment biedt een
zeer brede collectie van houten be-
domrandingen, verstelbare bedbo-
dems, matrassen, boxsprings, Scandi-
navische boxsprings  tot high-tech
slaapsystemen met noviteiten als
luchtmassage, 5-voudige verstelbaar-
heid en matrassen met verwarming
en droogfunctie. Ook levert Auping bij
ieder bed een bijpassende kast in de-
zelfde hoge kwaliteit als u van alle Au-
ping producten mag verwachten.

OVER AUPING
Auping is een Nederlands bedrijf met
vestigingen in diverse Europese lan-
den. Auping bestaat al meer dan hon-
derd jaar en heeft zich in de loop der

jaren ontwikkeld tot dé slaapspecia-
list.
Aan haar producten stelt Auping hoge
eisen als het gaat om comfort, duur-
zaamheid, ontwerp en service. Het be-
drijf loopt daarin voorop door dat sa-
men te doen met de beste toeleveran-
ciers,  gerenomeerde ontwerpers en
enthousiaste medewerkers.

VOORDEEL
De eerste maanden na de opening zul-
len er diverse speciale aanbieding en
aktie's zijn op vele producten uit het
Auping assortiment. U vindt Auping
Plaza op Woonboulevard Doetinchem
Industrieterrein Wijnbergen (nabij de
A18 afslag 3) te Doetinchem tel. 0314-
325092.

Auping Plaza komt op
woonboulevard Doetinchem

Auping opent op 21 oktober de 6e  Auping Plaza van Nederland op de
woonboulevard in Doetinchem.  Auping Plaza Doetinchem biedt het
komplete Auping assortiment op ruim 800m2 winkelvloer en is daarmee
één van de grootste Auping-speciaalzaken van Europa.

Waarom is het BNJ opgericht?
“Dat was noodzakelijk om antwoord
te geven op de Startnotitie Jeugdbe-
leid die de voormalige gemeente Hen-
gelo in 2001 had ontwikkeld. Het ver-
volg was in februari 2002, toen het BNJ
werd opgericht. Een netwerk van di-
verse organisaties uit de voormalige
gemeente Hengelo, maar ook uit re-
gionale overlegstructuren. Allemaal
hadden ze relaties met de jeugd. Niet
alleen het ‘probleem jeugd’, maar
jeugd in veel breder verband. Aan de
regionale overlegstructuren moet je
denken als de GGD en Maatschappelij-
ke werk. Vanuit het lokaal niveau za-
ten in het netwerk vertegenwoordi-
gers namens de huisartsen, de scho-
len, de sport, de wijkagent en de jon-
gerenopbouwwerker. Elke organisatie
was erbij betrokken”. 

Hoe is het BNJ aan het werk ge-
gaan?
“In 2002 is het BNJ begonnen met het
in kaart brengen van de diverse leef-
tijdsgroepen van de Hengelose jeugd.
We hebben gebruik gemaakt van be-
staande enquêtes die in 1995 tot 2000
waren gehouden. We hebben toen ge-
keken naar: wat is het probleem, waar
liggen de tekortkomingen en welke
problemen zijn er. Uit de inventarisa-
tie hebben we prioriteiten gesteld. Zo

heeft het BNJ door middel van project-
groepen erg veel aandacht besteed
aan het bestrijden van alcohol en
drugs en daarnaast aan het pestge-
drag. Ook de taalachterstand was een
belangrijk onderdeel waar we ons op
gericht hebben. Dit was zeer essenti-
eel bij de jeugd. Vooral de knelpunten
zijn door het BNJ aangepakt en vervol-
gens geadviseerd aan het college van B
en W. Daarnaast waren er onderwer-
pen die noodzakelijk waren, gelmple-
menteerd binnen het onderwijs van
de gemeente Hengelo”. 

Het BNJ Hengelo is nu opgeheven.
Heeft de politiek in Bronckhorst er
wat mee gedaan of is alles voor
niets geweest?
“Nee, gelukkig niet. De nieuwe ge-
meente Bronckhorst heeft een Con-
ceptnota Integraal Jeugdbeleid ont-
wikkeld en deze is ook voorgelegd aan
het BNJ. Wij hebben daar fors op mo-
gen reageren en een aantal adviezen
gegeven. Niet alleen in materiële zin,
maar ook in personele zin voor wat be-
treft de opvang en begeleiding van de
jeugd. Ik denk dat, waar BNJ mee be-
zig is geweest mede de basis heeft ge-
vormd voor de nieuwe Conceptnota
Integraal Jeugdbeleid. De wethouder
(Ab Boers red.) was bij de laatste verga-
dering aanwezig. Als ik hem hoor zeg-

gen, dat hij blij verrast was dat er in
zijn nieuwe gemeente alléén in Hen-
gelo een bestuurlijk netwerk was, dan
zegt dat genoeg. Hij was daar zeer
door getroffen. Hij heeft als wethou-
der daar ook veel gebruik van ge-
maakt. Hij heeft ook alle verslagen en
notities gelezen. Ook in zijn dank-
woord kwam dat heel duidelijk naar
voren. Zo liet hij weten dat hij eigen-
lijk dankbaar was voor hetgeen wat er
binnen het BNJ was opgestart en was
begeleid. De vruchten die wij als BNJ
met elkaar naar voren hebben ge-
bracht, zitten her en der gediscon-
teerd in het nieuwe Conceptnota Inte-
graal Jeugdbeleid van de gemeente
Bronckhorst”. (Inmiddels is de Con-
ceptnota enkele maanden geleden de-
finitief vastgesteld door de gemeente-
raad, red.)

U was veel meer dan alleen voorzit-
ter van het BNJ. Achter de scher-
men was u ook actief, onder ande-
re als woordvoerder naar de poli-
tiek. Vond u het een leuke klus? 
“Ik ben erg betrokken geweest bij de
aspecten ten aanzien van de jeugd.
Het werk met de diverse organisaties,
zowel vanuit de gemeente als daar om
heen, is altijd heel prettig geweest. De
contacten die ik heb gehad met de
voormalige gemeente Hengelo en vrij
recentelijk ook met de nieuwe ge-
meente Bronckhorst, hebben de
vruchten afgeworpen. Als we op deze
weg doorgaan met het jeugdbeleid,
zie ik het rooskleurig tegemoet”, zegt
Ernst Driessen voorzitter van het
(voormalige) BNJ.

Bestuurlijk Netwerk Jeugdbeleid
Hengelo heeft werk erop zitten
Het Bestuurlijke Netwerk Jeugdbeleid Hengelo heeft een belangrijke bij-
drage geleverd aan het huidige Conceptnota Integraal Jeugdbeleid die
door de nieuwe gemeente Bronckhorst is opgesteld. Maandag 9 oktober
was de laatste vergadering van de Hengelose netwerkgroep en is daarmee
opgeheven. Een gesprek met de voorzitter van het Bestuurlijk Netwerk
Jeugdbeleid Hengelo (BNJ), Ernst Driessen.

Na een regenachtige en herfstige au-
gustus maand is het in september nog
lekker fietsweer geworden. Toch zit
het seizoen van het fietsen op de weg
er alweer bijna op. Begin oktober werd
de laatste tocht op de weg gefietst en
kan de fiets weer voor een paar maan-
den opgeborgen worden. Daarna
komt de ATB (All Terrain Bicycle) te-
voorschijn! 
Het fietsen op een ATB wordt meer en
meer populair en zeker ook steeds
meer jeugd is te vinden voor een
tochtje in het bos. Het is duidelijk wat
spannender en uitdagender dan fiet-
sen op de weg. De routes zijn vaak niet
zo lang maar er wordt meestal gefietst
op onverharde paden met zo hier en
daar een klimmetje. Daardoor kan het
toch behoorlijk intensief zijn, het fiet-
sen op een ATB vereist best wat tech-
niek en doorzettingsvermogen.
Om de vele beoefenaars van de ATB
sport op de juiste banen te leiden zijn
in heel Nederland een aantal vaste
routes uitgezet. In de omgeving van
Steenderen kennen we de routes op de
Posbank, het Montferland en het Hen-
gelse zand.  Daarnaast zijn er veel ver-
enigingen die naast de jaarlijkse fiets-

tochten op de weg, een ATB tocht orga-
niseren. Zo ook Toerclub Steenderen:
op 22 oktober aanstaande staat alweer
de 5de Kruisbergtocht vanuit Hoog
Keppel op het programma. De route
start bij de Sporthal de Hessenhal in
Hoog Keppel en gaat door de bosgebie-
den rond Hoog en Laag Keppel, Doe-
tinchem en Hummelo en een deel van
de route gaat door de uiterwaarden
van de oude IJssel. 
Voor de lustrumtocht is de route, door
een paar kleine aanpassingen ten op-
zichte van de afgelopen jaren, nog ver-
rassender gemaakt. Door de prettige
samenwerking met tal van instanties,
natuurmonumenten, Gelders Land-
schap, particuliere eigenaren en bos-
wachters, voert de tocht over prachti-
ge paden. Deels worden paden bere-
den op plekken die alleen deze dag
toegankelijk zijn. Starten kan tussen
8.30 en 10.30 uur. Nadien wacht er op
een ieder een kleine versnapering van
de hoofdsponsor Aviko. Ook is er gele-
genheid om te douchen en het ergste
vuil weer van de fiets te krijgen.
Naast een 40 km route is ook een tocht
van 25 km uitgezet, een ideale afstand
voor de jeugd, met mooie bospaden

en spectaculaire klimmetjes. 
Er hebben in de afgelopen jaren al veel
jongeren deelgenomen, maar dit jaar
krijgen ook diegenen die nog geen
fiets hebben de gelegenheid om aan
de tocht mee te doen. Het is de bedoe-
ling om met een groep jongeren (jon-
gens en meisjes) de 25 km tocht te fiet-
sen. Hiervoor zijn een aantal fietsen te
huur, tegen een kleine, symbolische
vergoeding. Het is niet mogelijk met
een te grote groep te gaan fietsen, er
zijn een beperkt aantal fietsen ter be-
schikking! Snel opgeven kan bij Rien
Scholten, telefoon 452663 of Manfred
Keizer, telefoon 452595.
Het is een prachtige gelegenheid om
nader kennis te maken met het ATB
fietsen. Als dit goed bevalt, kan deze
sport in verenigingsverband worden
uitgeoefend bij Toerclub Steenderen.
Er is een winterprogramma en er
wordt elke zondagochtend gefietst. Bij
het lidmaatschap is een verzekerin in-
begrepen bij de NTFU (Nederlandse
Toer Fiets Unie). Daarnaast krijgt men
korting bij georganiseerde tochten. 
Eerst gewoon eens komen kijken of
vrijblijvend een keer mee fietsen, be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Tij-
dens de Kruisbergtocht zijn inschrijf-
formulieren en is in de Hessenhal na-
dere informatie te verkrijgen. Telefo-
nisch informatie bij Rien of Manfred
of op de site www.toerclubsteende-
ren.nl

Vijfde Kruisbergtocht Toerclub Steenderen 22 oktober 2006

Met de fiets het bos in!
Toerclub Steenderen organiseert op 22 oktober aanstaande de 5de Kruis-
bergtocht vanuit Hoog Keppel. De route start bij de Sporthal de Hessen-
hal in Hoog Keppel tussen 8.30 en 10.30 uur. Voor de lustrumtocht is de
route, door een paar kleine aanpassingen ten opzichte van de afgelopen
jaren, nog verrassender gemaakt.

Bij het ontwikkelen van het pro-
duct is gebruik gemaakt van de fa-
ciliteiten en deskundigheid van di-
verse kennisinstellingen in Neder-
land., waaronder de afdeling Sport
en Leisure van de Universiteit
Twente. Het idee is afkomstig van
Martien Pater uit Vorden, zelfstan-
dig ondernemer in de sport en te-
vens enthousiast schaatser.  Het
ontwerp komt voor rekening van
zijn zoon Martijn , industrieel ont-
werper en als zelfstandig adviseur
werkzaam in Amsterdam.
Jaarlijks vinden er tijdens het
schaatsen ca. 3200 ongevallen
plaats waarbij behandeling op een
spoedeisende hulp van een zieken-
huis plaatsvindt. In ca. 20% van de
gevallen (600) gaat het om hoofd-
letsel (Cijfers afkomstig van de
Stichting Consument en Veilig-
heid)  Daarnaast vinden er minder
ernstige ongevallen plaats, die niet
worden geregistreerd. Bij hoofdlet-
sel kan men denken aan  bijvoor-
beeld kleine snijwonden, hoofd-
pijn of een lichte hersenschudding
als gevolg van een val op het ijs. Ie-
dereen kent wel iemand in zijn
omgeving, die onzacht met het ijs
in aanraking is gekomen.
Het materiaal dat in de smartcap
wordt gebruikt heeft een zeer ho-
ge impact-resistentie en wordt al

toegepast bij andere sporten als bij-
voorbeeld hockey en motorcross.
Door verwarming van het materi-
aal en toepassing van vacuum-
techniek beschikt de smartcap
over een uitstkende pasvorm. In
combinatie met een uiterst laag
soortelijk gewicht van 0,06 kg (16 x
zo licht als water) zit het revolutio-
naire product uiterst comfortabel.

Een Smartcap met dekje weegt
maar 94 gram, minder dan 1/3 van
het gewicht van een gewone helm
! Het schuim bedekt ook een deel
van het voorhoofd waardoor de
oogkassen en slapen beter worden
beschermd. Hetzelfde geldt voor
de oren. Op strategische punten
zijn ventilatie-openingen aange-
bracht, die er voor zorgen dat er
een goede warmte- en vochtafvoer
kan plaatsvinden. Het dekje is af-
neembaar en kan worden vervan-
gen door bijvoorbeeld een dekje
dat beter geschikt is voor koude of
warme temperaturen. In eerste in-
stantie richten de beide "uitvin-
ders"zich op de schaatsmarkt,
maar toepasbaarheid bij andere
sporten wordt al onderzocht Voor
de uitvinding is modelrecht aange-
vraagd. De website www.smart-
cap.nl geeft binnenkort alle infro-
matie over het nieuwe product.

Smartcap: een flexibel
hoofdbeschermingsmiddel
dat schaatsen veiliger maakt
Na een voorbereidingstijd van ruim 2 jaar komt er eind oktober a.s.
een splinternieuw hoofdbeschermingsmiddel voor sporters op de
markt. Het product bestaat uit een flexibele schaal van  een speci-
aal soort schuim met daaromheen een dekje van ademende stof.
Het project is in augustus 2004 opgestart met steun van Syntens,
het Innovatienetwerk voor Ondernemers en de toekenning  van
een Innovatievoucher door Senter Novem.

Afgelopen maand hebben ongeveer
driehonderd schutters hun best ge-
daan om in de finale te mogen uit-
komen. Tijdens de finale is er plaats
voor maximaal twintig schutters.

De twintig schutters strijden in het
Gelderse Hengelo voor een eindfina-
le plaats. Hiervoor dienen ze alle-
maal zestig schoten te lossen in een
tijd van 1 uur en 45 minuten. De be-
ste acht strijden tijdens de eindfina-
le om de titel Nederlands kampi-
oen.
Deze acht schieten nogmaals tien
schoten waarvan de score bij de vo-

rige score opgeteld wordt. Het ver-
schil is dat tijdens deze tien schoten
het resultaat in tienden wordt ge-
waardeerd.

Na afloop van de finale zal wethou-
der Peter Glasbergen van sportza-
ken de Nederlands kampioenen he-
ren en dames feliciteren en huldi-
gen voor het behalen van de titel.

NK kleinkaliber 50 meter bij
Willem Tell
Zaterdag 21 oktober vindt bij
schietvereniging Willem Tell in
Hengelo Gld. de finale kleinkali-
ber 50 meter knielend plaats.
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Brons voor wijngaard 
‘de Oogsthoek’

Elk jaar organiseert het WIN (Wijn Instituut
Nederland) een nationale wijnkeuring voor wij-
nen, geproduceerd van druiven uit Nederlandse
wijngaarden. De wijnen die hiervoor worden aan-
geboden worden eerst in het wijnkundig laborato-
rium van Geisenheim (D) onderzocht, waarbij een
wijnanalyse wordt opgemaakt. Wanneer de wijn
voldoet aan de alle criteria van het WIN wordt het
toegelaten tot de werkelijke keuring. Een panel
van vinologen, proefdocenten en leden van het
WIN beoordelen de wijn (blind) waarbij er volgens
het IOV (Office International de la Vigne et du vin)
een score (0 - 100 punten ) aan de wijn wordt toe-
gekend. Om voor een medaille in aanmerking te
komen moet de wijn voor brons tussen de 76 en 81
punten vallen. Voor zilver van 82 tot 90 punten.
In totaal werden 77 wijnen uit heel Nederland tot
de keuring toegelaten. Twintig wijnen kregen een
bronzen medaille en 4 wijnen een zilveren
medaille. Ook de Zelhemse wijngaard ‘de
Oogsthoek’, die vorig jaar voor de eerste maal
druiven kon oogsten voor de wijn, had een wijn,
de Johanniter 2005, ingestuurd naar de keuring
die op 8 oktober in Amsterdam werd gehouden.
Met een score van 80 punten mochten Dick en
Dinie Hukker een bronzen medaille in ontvangst
nemen. Een prima resultaat vooral omdat het de
eerste wijn was van de nog jonge druivenplanten.
Een enorme stimulans voor de toekomst van deze
jonge bedrijfstak en bij ‘de Oogsthoek’ kijken ze
nu al uit naar het resultaat van de druiven van dit
jaar.

Twee geloven 
Oecumenisch gesprek

De commissie Vorming en Toerusting verzorgt
twee bijeenkomsten rond het thema Gemengd
kerkelijk gehuwd. De eerste bijeenkomst is op
maandag 30 oktober in het parochiecentrum in
de Keijenborg en de tweede bijeenkomst op
maandag 13 november in het Leerhuys bij de
Lambertikerk in Zelhem. Beide bijeenkomsten
beginnen om 20.00 uur.
Centraal staat het uitwisselen van ervaringen.
Alle belangstellenden zijn welkom. Inleiding en
ge-spreksleiding worden verzorgd door pastoor
H.J.B. Jacobs en ds. C. van Dorp. Opgave en infor-
matie kunt u krijgen via tel. 0314-623408.

Op zaterdagavond 4 november houdt carnavalsvereniging ‘de Doldraejers’
haar jaarlijkse pronkzitting. Daarin zal de nieuwe Prins carnaval van
Velswijk en Wittebrink aan het publiek worden gepresenteerd. De raad van
Elf heeft in september in het geheim op een nieuwe Prins gestemd en
iemand uit de Velswijk of Wittebrink zal deze avond gepresenteerd worden
als de nieuwe Prins.

Pronkzitting bij 
De Doldraejers

Het programma van de avond staat in
het teken van humor, hilariteit en
natuurlijk gezelligheid. Daarvoor
staan de buuts garant. Met namen als
Huppel en Knuppel, De Hofzanger,
Willie Meester en De Jantjes heeft de
carnavalsvereniging weer ijzersterke
buuts in huis gehaald. 

Ook de dansgarde van De Doldraejers
zal na maanden van flink oefenen
deze avond haar nieuw ingestudeerde
dans aan het publiek laten zien. Ook
presenteren De Doldraejers met gepas-
te trots de nieuwe mini dansgarde.
Deze dametjes, variërend in de leeftijd
tussen 4 en 8 jaar, hebben de afge-
lopen maanden ook flink geoefend
om een mooi dansje te laten zien. En
tussendoor kan men zelf ook met de
voetjes van de vloer want uiteraard is
er deze avond ook weer goede live
muziek.

Zoals gebruikelijk hebben De Doldrae-
jers een gastvereniging uitgenodigd.
De Bultendarpers uit Gaanderen zul-
len dit jaar te gast zijn.
Helaas voor de huidige Prins Marcel de
1e betekent deze pronkzitting ook zijn
aftreden. Het hele jaar heeft hij paraat

gestaan voor de vereniging, maar deze
avond zal hij toetreden tot de oud-
prinsen.    

En deze nieuwe Prins zal rond de klok
van elf uur tijdens de prinsenpresenta-
tie gepresenteerd worden. Dit is een
speciale happening waarbij de nieuwe
prins met een leuke act, aan het aan-
wezige publiek bekend wordt
gemaakt. En wie een gokje wil wagen
met het raden naar de nieuwe prins,
kan zijn keuze op een briefje noteren
en in de daarvoor bestemde bus in
buurthuis D’n Draejer deponeren. De
inleg is € 0,50 en de winnaar ontvangt
de inleg.

Om 19.00 uur gaat de zaal van D’n
Draejer open, om 19.15 begint de live
muziek te spelen en om 19.30 zal de
president De Doldraejers en Prins
Marcel de 1e met zijn gevolg aankon-
digen.

Kaarten zijn voor iedereen verkrijg-
baar aan de zaal en kosten € 8,--. De
combi-kaart kost € 10,--. Deze kaart is
ook geldig voor het carnavalbal vol-
gend jaar.

Trialterrein ‘de Langenberg’ Zelhem een feit

Officiële ingebruikname trialterrein
met 2-daagse KNMV Jeugdtrial

Na ongeveer 10 jaar overleg met
de Provincie Gelderland, de Regio
Achterhoek, de Gemeente Zelhem
/ Bronckhorst en de buren van het
terrein kan de Zelhemse Auto en
Motor Club dan eindelijk het
nieuwe trialterrein op de voorma-
lige vuilstortplaats de Langenberg
in Zelhem in gebruik nemen. Alle
denkbare hobbels zijn genomen.
Denk daarbij b.v. aan bodem-
onderzoek, geluidsrapporten,
fijnstofbeoordeling, MER-beoor-
deling, natuurwaarde onderzoek,
etc. Aan de soms uitzichtloze en
veelal erg kostbare procedures is
allemaal voldaan.
De eerste goedkeuring kwam in
2004 met een herziening van het
bestemmingsplan. Dat maakte de
aanleg van een royale parkeer-
voorziening en in 2005 de bouw
van een nieuwe berging moge-
lijk. Recentelijk kregen de ZAMC
goedkeuring van de nieuwe

milieuvergunning en werd deze
definitief vastgesteld. Daardoor
werd de verhuizing van het
bestaande trialterrein(tje) naar
het veel grotere terrein op de
Langenberg-Noord mogelijk. Met
man en macht én grote grondver-
zetmachines werd er in korte tijd
een prachtig nieuwe trialaccom-
modatie uit de grond gestampt.
De club kan het nog maar nauwe-
lijks bevatten, maar ze heeft nu
een terrein van ca. 4 ha perma-
nent beschikbaar voor fiets- en
motortrial.
Het mag duidelijk zijn dat de
ZAMC na al die jaren van overleg,
procedures en discussie bijzon-
der blij is met het behaalde resul-
taat. Er kan nu georganiseerd
worden met de juiste vergunnin-
gen op zak. Er kan nu ook verder
gewerkt worden om er een voor
Nederlandse begrippen unieke
motorsportaccommodatie van te

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober wordt met een 2-daagse
KNMV jeugdkampioenswedstrijd het nieuwe trialterrein officieel
in gebruik genomen. Met deze wedstrijd wordt voor de nationale
jeugdtrialisten het seizoen 2006 afgesloten. Kort voordat de wed-
strijd van start gaat zal om 10.30 uur de officiële ingebruikname
plaatsvinden. Hiervoor heeft de club een spectaculaire act ontwik-
keld, waarvoor bestuurders van diverse instanties zijn uitgeno-
digd. Bij een dergelijk mijlpaal wil de club zich van de beste zijde
laten zien. Het is nog niet de officiële opening van motorsportac-
commodatie ‘de Langenberg’, want eerst wordt er nog een com-
pleet nieuw clubgebouw gebouwd. Volgens verwachting is die in
2008 gereed en dan wordt het (opnieuw) een groot feest.

maken. Dat geeft bij de vele
ZAMC-ers en motorsportliefheb-
bers een heel goed gevoel.
De 2-daagse jeugdtrial
Na de spectaculaire opening gaan
de beste jeugdrijders van
Nederland twee dagen lang de
strijd met elkaar aan om te zien
wie uiteindelijk de beste trialisten
zijn van Nederland. Het hele sei-
zoen is op het scherpst van het
mes gestreden. Zowel deelnemers
als hun ouders, die veelal de bege-
leiding verzorgen, hebben hoge
verwachtingen op een goed resul-
taat. 
De 7 NK wedstrijden eerder dit sei-
zoen hebben eigenlijk alleen nog
maar een tussenklassement opge-
leverd zonder uitgesproken kam-
pioen. Die wordt pas bekend aan
het eind van de 2-daagse
Kampioenstrial, de laatste en
belangrijkste wedstrijd van het
seizoen. De opbouw van de wed-
strijden is ook zo dat aan de 2-
daagse moet worden deelgeno-
men om kampioen te kunnen
worden. Daarom is het meestal
een zenuwachtig ‘gedoe’ tijdens
de wedstrijd. Er worden ongeveer
40 rijders en rijdsters aan de start
verwacht die, in 5 verschillende
jeugdklassen, waarvan 1 dames-
klasse, hun beste beentje voor
(maar het liefst niet neer) zetten.
Daarnaast komen er 20 deelne-
mers uit in de zogenaamde recre-
antenklasse aan de start. 
Gratis toegang bij opening trial-
terrein en 2-daagse wedstrijd.
De ZAMC nodigt u  graag uit bij
de opening van het nieuwe trial-
terreinen en de 2-daagse trial-
wedstrijd om u te laten meegenie-
ten van de accommodatie. Er
wordt bij de huidige kantine een
grote feesttent geplaatst. Leden
van de club, maar ook bevriende
relaties, sponsoren, adverteerders
van clubblad en programmaboek-
jes en alle andere motorsportlief-
hebbers en belangstellenden uit
Nederland zijn welkom op ‘de
Langenberg’. De trialwedstrijd
begint beide dagen om 10.30 uur
en ze duurt tot ca. 15.30 uur. 

De route naar de Langenberg zal
duidelijk aangegeven worden en
anders rijdt u gewoon naar het
hoogste punt van Zelhem, dan
komt u vanzelf op de goede plek.

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 
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Actie Kerkrestauratie

Concert met Bennie Jolink in Hummelose kerk

Tijdens een kleine persconferentie
op woensdag 11 oktober in de
‘Hooiberg’ bij Bennie Jolink thuis,
presenteerde Bennie de muzikanten
van de gelegenheidsband aan de
pers. Omdat de vaste Normaalleden
op vakantie waren en bovendien ook
niet zoveel met Hummelo te maken
hebben, besloot Bennie om een con-
cert te geven met muzikanten uit
Hummelo en directe omgeving.
Naast Bennie Jolink bestaat de band
uit Wim Smit, Inge te Boekhorst en

Stef Geurtzen. Wim en Inge spelen al
regelmatig samen in het trio Bonne
Route. De muziek die Bonne Route
maakt is het beste te omschrijven als
‘Achterhoekse Chansons’. Van Wim
Smit leerde Bennie als jongen van
15-16 jaar gitaar spelen. Stef en
Bennie werken al jaren samen bij
onder andere het ontwerpen van
hoezen.
Het repertoire dat tijdens het kerk-
concert gespeeld zal worden bestaat
voornamelijk uit gospel, country

(Johnny Cash, Hank Williams) en
nummers van Normaal. Er wordt
gezongen in het Achterhoeks dialect
en in het Engels. De combinatie
gospelmuziek en Bennie Jolink lijkt
misschien wat vreemd, maar er is
door Normaal in het verleden al eer-
der gospelmuziek vertaald en op de
plaat gezet. 
De banken in de Hummelose kerk
vormen een halfronde cirkel. De
ruimte leent zich daarom bijzonder
goed voor akoestische concerten. Er
zal tijdens het kerkconcert dan ook
alleen versterking zijn via een zang-
installatie. Er wordt gespeeld op
viool, piano, 6- en 12-snarige akoesti-
sche gitaren, cello, banjo, akoesti-
sche bas en mondharmonica. Geen
drums omdat die teveel geluid pro-
duceren. Dit alles betekent wel dat

De organisatie overweegt om vol-
gend jaar ook een playbackwed-
strijd te houden voor volwassenen.
Op de vraag van presentator Leo
Meijer welke ouders in de zaal daar
eventueel aan mee zouden willen
doen kwam na enige aarzeling wel
respons. 
Dus wie weet mogen volwassenen
volgend jaar ook laten zien wat ze
op de planken kunnen brengen.
Foto’s van de diverse artiesten zul-
len binnenkort te zien zijn op de
website 
www.hummelo-en-oranje.nl

Op dinsdag 14 en woensdag 15 november verzorgt Bennie Jolink, samen
met drie muzikanten, een bijzonder concert in de dorpskerk van
Hummelo onder de titel ‘Kerkconcert’. Hij wil daarmee krachtige steun
geven aan de Actie Kerkrestauratie die geld inzamelt voor de restauratie
van de kerk.

Precies 10 jaar geleden hielp Henk Jungheim, samen met mijn gezin,
een Duitse wijnboer met de wijnoogst. Hij vond het een bijzonder leer-
zame ervaring en denkt daar nog vaak met veel genoegen aan terug.
Toen hij een half jaar later volledig arbeidsongeschikt raakte, besloot
hij zijn opgedane kennis en ervaring inzake de wijnbouw in de praktijk
te brengen op een perceel bij De Boerderij te Zelhem.

De jury van de playbackwedstrijd,
georganiseerd door Oranjevere-
niging ‘ Hummelo en Oranje’, had
het afgelopen zaterdag erg zwaar
met 14 deelnemende acts. Het
werd een nek aan nek race tussen
Maaike IJsselstein met het num-
mer ‘Mens’ van Bløf en Thijs
Tiecken en Maurits Meijer die
samen Adje & Theo imiteerden
met het nummer ‘Boem is ho’.
Uiteindelijk werd het Maaike die
de eerste prijs in ontvangst
mocht nemen. 

Wijnboer Henk Jungheim

Daarnaast ging hij zich
verdiepen met alle andere
facetten van de wijnbouw
en ging hij regelmatig
wijnboeren in het buiten-
land bezoeken om zijn
kennis op peil te krijgen
en te houden.
Onder het motto ‘kwa-
liteit gaat voor kwantiteit’
zijn er inmiddels ca. 350
wijnstokken rondom De
Boerderij aangeplant met
resistente rassen waar een
soort bourgondische wijn
van gemaakt wordt.

Op de foto is Henk samen
met ‘slachtoffer’ Sylvia
Peelen uit Hummelo die
inmiddels ook besmet is
geraakt met het wijn-
bouwvirus, bezig met de
oogst van de druiven.

Maaike
IJsselstein 
wint 
Hummelose
playback-
wedstrijd
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iedereen zich rustig moet houden
tijdens het concert (bevel van
Bennie: “kop dicht en blieven zitten;
ok niet opstoan um te pissen en pas
noa ‘t zingen de kerk uut!”). Er zal
een royale pauze ingelast worden
tussen de twee sets, waarin er gele-
genheid is om in de cateringtent
achter de kerk een drankje te nutti-
gen.
Muziek maken met Inge vond
Bennie heel bijzonder: “Een mooie
vrouwenstem in combinatie met
een viool, waardoor Normaal num-
mers verrassend anders klinken.”.
Hij besloot dus dat er ook opnamen
gemaakt moeten worden in zijn stu-
dio. Deze opnamen zullen op CD uit-
gebracht worden. De opbrengst zal
ook ten goede komen aan Actie
Kerkrestauratie.
Jan Hagenbeek van de commissie
Actie Kerkrestauratie is erg blij met
de krachtige steun die Bennie Jolink
en zijn medemuzikanten door dit
concert aan de actie geven. De com-
missie is zeer onder de indruk van
het grote enthousiasme waarmee
het vele werk voor dit concert belan-
geloos wordt verzet. Bennie, die
vroeger regelmatig in de kerk
kwam, verklaart zijn enthousiasme
door het feit dat de kerk niet alleen
voor kerk-gangers is, maar voor de
gehele Hummelose gemeenschap.

Bennie: “Het is het
baken van Hum-
melo”. Als Bennie
ergens voor gaat, is
dit altijd voor de volle
100% en resulteert de
activiteit meestal in
een heel project.
Volgens zijn vrouw
Ellie heeft Bennie dan
ook geen hobby’s,
alleen maar projec-
ten.
Om een indruk te
geven van het reper-
toire speelde de band
tijdens de perspresen-
tatie in de ‘Hooiberg’
enkele nummers.
Ondanks het feit dat
Bennie nog niet
geheel tevreden was
over het totaalgeluid,
klonk het fantastisch.
In de kerk zal het
straks ongetwijfeld
nog beter uit de verf
komen.
De band heeft nog

geen naam, maar gedacht wordt aan
iets als ‘Kc4’ (Kerkconcert door 4
muzikanten) of ‘Een mama en de
(oppas)opa’s’. 
Er zijn reeds vele sponsoren die
Actie Kerkrestauratie ondersteunen.
Zo worden de twee kerkconcerten
mede mogelijk gemaakt dankzij de
steun van de bedrijven Wink, Aviko,
Westhoff Automaten en Organisatie-
bureau ’t Rasink. De muzikanten
zijn hen hier natuurlijk zeer erken-
telijk voor.
De concerten beginnen om 19.30
uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur.
Kaarten inclusief consumptiebon
kosten € 18,00 in de voorverkoop en
€ 20.00 voor aanvang van de concer-
ten. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Spar Janssen in Hummelo, Biolo-
gische boerderij De Pasop in
Hummelo, Café De Tol in de Witte
Brink, het Dorpshuis in Drempt,
Super De Boer in Hengelo, Slagerij
Kamperman in Zelhem, Dierenspe-
ciaalzaak Sachtleven in Doetin-
chem, Stam Service in Wehl, Boek-
handel Primera in Doesburg en Wel-
koop in Toldijk. Er zijn slechts 350
kaarten beschikbaar per concert,
wacht dus niet te lang...
Nadere informatie over de concer-
ten of Actie Kerkrestauratie is te ver-
krijgen bij Jan Hagenbeek, tel. 0314-
384914.

Museumdag

Op de museumdag, zaterdag 21 oktober kunt u ook het oudheidkundig
museum Erve Tenk gratis bezoeken. Het museum aan de Heidenhoekweg
7 in Zelhem is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Er worden onder andere kniepekes gebakken om u extra welkom te
heten. 



Extra noodlokalen voor De Woordhof

Het gemeentebestuur heeft daarom z’n goed-
keuring gegeven aan het verzoek van het
schoolbestuur om twee extra noodlokalen te
plaatsen, naast het noodlokaal dat er al
stond. De eerste van de twee nieuwe lokalen
is op woensdag 11 oktober geplaatst.
Vanwege de beperkte ruimte om de school,
komen de twee nieuwe lokalen op elkaar te
staan.

In 2004 werd de stichting Zelhems
Erfgoed opgericht om de nalaten-
schap van de Zelhemse Gemeente-
raad te beheren. De raad had name-
lijk besloten om boerderij Reuterink,
bij wijze van afscheidsgeschenk van
de bevolking, te bestemmen als erf-
goedmuseum. Het onroerend goed,
met name de ondergrond werd voor

€ 1,-- in erf-pacht en de gebouwen
voor € 1,-- in eigendom gegeven en
daarnaast kreeg de stichting € 5,--
per inwoner als startkapitaal. Dat
was natuurlijk lang niet voldoende
om de renovatie, die uiteindelijk
voor de boerderij zo’n ruim €
400.000,-- euro heeft gekost, te
bekostigen. Door middel van het

aanboren van subsidiepotten, spon-
soring, donateurs en spontane gif-
ten werd het uiteindelijke bedrag bij
elkaar gesprokkeld. Helaas is er geen
geld meer aanwezig voor het renove-
ren van de veldschuur. Dit wordt de
nieuwe uitdaging voor de toekomst.
De renovatiewerkzaamheden zijn
verricht door Zelhemse bedrijven en
ze werden daarbij ondersteund door
een groot aantal vrijwilligers. Het
uiteindelijke resultaat mag er zijn
en het is dan ook met trots dat de
stichting Zelhems Erfgoed op zater-
dag 28 oktober om 12.00 uur de sleu-
tel zal overhandigen. Immers, er is
erg veel werk verzet en het was van
te voren onduidelijk of de benodigde
financiën beschikbaar zouden
komen. 
Uiteraard zullen de ‘oude’ Zelhemse
gemeenteraadsleden worden uitge-
nodigd om het resultaat van het
door hen genomen besluit te bekij-
ken. Maar ook de inwoners van
Zelhem worden van harte uitgeno-
digd om na de sleuteloverdracht de
gebouwen te bezichtigen
De sleuteloverdracht maakt deel uit
van de Intrekkersdag, de feestelijke
verhuizing van het oude museum
Tenk naar het nieuwe museum
Smedekinck. 

Nadere informatie over de Stichting
Zelhems Erfgoed kunt u verkrijgen
bij dhr. Derk Jan Bovenmarsch, als
bestuurslid verantwoordelijk voor
de PR, tel. 0314-623281 en bij dhr. Jan
Groen, voorzitter, tel. 0314-623056.
Het e-mailadres van de stichting
Zelhems Erfgoed is 
zelhemserfgoed@chello.nl

De afgelopen jaren is steeds door de gemeente aangegeven dat
er een nieuwe school komt in Hummelo en dat om die reden
nog maar even geroeid moet worden met de riemen die de
school heeft wat betreft onderhoud en uitbreidingen.
Inmiddels is het ruimtegebrek in De Woordhof zeer nijpend
geworden. 
Zowel het speellokaal alsook de hal zijn al in gebruik als les-
ruimtes.

Onderweg van Jeruzalem naar Rome staan de apostelen voor bijzonde-
re uitdagingen. Dagelijks komen er mensen tot geloof in Jezus.
Verschillende achtergronden en inzichten tussen de reisgenoten zetten
de verhoudingen nogal eens onder druk. Wiskundeleraar en theoloog
Bert Piet verblijft van zondag 22 oktober een week lang op
Vakantiepark en Conferentiepark De Betteld te Zelhem en doet aan de
hand van de Bijbel verslag van Paulus’ reis van Jeruzalem naar Rome.

Op zaterdag 28 oktober overhandigt de stichting Zelhems Erfgoed sym-
bolisch de sleutel van boerderij Reuterink aan de stichting Smedekinck.
Daarmee is de renovatie van de boerderij afgerond en kan worden
begonnen met de inrichting van het Zelhems Erfgoedmuseum
‘Smedekinck’. De officiële opening van het museum zal in het voorjaar
van 2007 plaatsvinden.

Bert Piet verslaat reis van Paulus

De energie van
Auroville

Lucille Karwoczik verzorgt woens-
dag 18 oktober voor Vereniging
Parabool een verdiepingsavond over
de energie van Autoville om daar-
mee mensen te bevrijden van emo-
ties, verdriet en pijn.
De bijeenkomst wordt gehouden in
één van de zalen van de
Ontmoetingskerk in Doetinchem en
begint om 20.00 uur. Leden van
Parabool hebben gratis toegang,
niet-leden betalen € 6,-- entree.
Nadere informatie over de vereni-
ging Parabool kunt u krijgen bij het
secretariaat, tel. 0543-512616.

Omgaan met
rouw en verlies

Gelukkig zijn er mensen die, na een
confrontatie met rouw of een ingrij-
pende verlieservaring, in hun direc-
te omgeving iemand vinden die
bereid is een stukje mee te gaan.
Want ze bestaan nog: goede buren,
familieleden of vrienden die precies
aanvoelen wanneer en op welke
wijze hun aanwezigheid gewenst is.
Maar niet iedereen beschikt over
zo’n vangnet. En soms stapelen din-
gen zich op of is de impact van een
gebeurtenis zo hevig dat professio-
nele hulp nodig is om te kunnen
verwerken. 
De Landelijke Stichting Rouwbege-
leiding verstrekt informatie over
rouw en verlies en beschikt tevens
over een bestand met daartoe opge-
leide rouwbegeleiders. Hannie ten
Hoopen, wonend in de gemeente
Bronckhorst, is zo als een gecertifi-
ceerd en ervaren rouwbegeleider
beschikbaar. Ze is opgeleid als maat-
schappelijk werkende, heeft zich
gespecialiseerd in het geven van
rouwbegeleiding, ondersteuning bij
verliesverwerking en het omgaan
met confronterende levensvragen.
Kortweg: leren leven met een gemis
c.q. leren omgaan met confronte-
rende levensvragen. 
Moeizaam proces
Verlies verwerken en rouwen is een
moeizaam proces. Het onder ogen
zien wat is gebeurd, de pijn er-
varen, leren leven met het gemis,
een manier proberen te vinden om
door te gaan. U moet het zelf doen,
maar u hoeft het niet alleen te doen.
Om professionele ondersteuning
vragen kan een blijk van inzicht en
wilskracht zijn 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
U meldt zich aan en na het kennis-
makingsgesprek (intake) volgen
individuele begeleidingsgesprek-
ken. Gewoon bij u thuis wordt, al

pratende, een traject gevolgd dat bij
u past. Gaandeweg wordt u gestimu-
leerd onderscheid te maken tussen
ballast en bagage. Dat wil zeggen:
wat hindert of blokkeert wordt op-
geruimd, maar wat waardevol is,
wordt  opnieuw gewaardeerd. Want
dat is wat de basis kan gaan vormen
voor uw verdere levensweg, 
U kunt de Landelijke Stichting
Rouwbegeleiding bereiken via tel.
030-2761500 of www.verliesverwer-
ken.nl. Mevr. Hannie ten Hoopen
kunt u bereiken via tel. 0575-461332,
of via e-mail via basis@hetnet.nl.

Jota bij 
Hertog van Gelre

Jota is een afkorting van Jamboree
On The Air,  een jaarlijks communi-
catieweekend voor Scoutinggroe-
pen uit de hele wereld. Ook de
Zelhemse Scouting-groep Hertog
van Gelre neemt deel aan deze Jota
en beschikt in het weekeinde van 21
en  22 oktober over zendapparatuur
om contacten te leggen met
Scoutinggroepen in binnen- en bui-
tenland
Belangstellenden zijn op zaterdag
21 oktober tussen 13.30 uur tot 17.00
uur welkom bij Camping het
Bosland aan de Meeneweg 29 in
Zelhem. Jongelui tussen 5 en 14 jaar
met belangstelling voor scouting in
het algemeen zijn van harte welkom
bij de scoutinggroep Hertog van
Gelre.
Wilt u nadere informatie over dit
weekend dan kunt u contact op
nemen met het volgende tel. 0314-
342543.

Ledenavond ’t
Zelhemse Broek

De vereniging 't Zelhemse Broek
houdt op donderdag 19 oktober een
ledenavond. Tijdens de bijeenkomst
houdt de heer Anton Stortelder uit
Zieuwent een inleiding met diaserie
over het aanleggen en onderhouden
van de Kerkepaden rondom Marien-
velde en Zieuwent.
Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom. Zij betalen € 3,-- entree. De toe-
gang voor leden is gratis.
De bijeenkomst wordt gehouden in
'Het Brinkhuus', het voormalige
schoolgebouw aan de Hummelose-
weg 67 in de Wittebrink (Zelhem) en
begint om 20.00 uur.
Nadere informatie kunt u verkrijgen
bij Jan Willem Jolink, tel. 0314-
391240.

Bert Piet, een boeiend leraar die al
sinds 1966 predikt, geeft zijn eerste
toespraak op De Betteld op zondag

22 oktober om 19.00 uur. Maandag
23, dinsdag 24, donderdag 25 en
vrijdag 26 oktober geeft hij om 10.00
uur wederom bijbelstudie met het
thema ‘Van Jeruzalem tot Rome’. Op
woensdag 25 oktober om 10.00 uur
geeft Bert Piet een bijbelstudie spe-
ciaal voor de jeugd. Aansluitend op
elke bijbelstudie is er voor de bezoe-
kers koffie voor 0.50 euro. 
Diezelfde week treedt op woensdag
25 oktober om 20.00 uur gospelzan-
ger Martin Brand op met zijn band.
Vooraf geeft Martin om 14.00 uur
een seminar over aanbidding. Meer
informatie kunnen geïnteresseer-
den vinden op www.betteld.nl
Er is op De Betteld dus genoeg te
beleven in de herfstvakantieweek.
Iedereen is die week van harte uit-
genodigd op Aaltenseweg 11 te
Zelhem.

Sleuteloverdracht Zelhems erfgoedmuseum
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Vakantie Bijbel Club 
in

Doetinchem en Zelhem 

Voor kinderen van 4 tot 14 jaar is er
in de herfstvakantie weer de
Vakantie Bijbel Club. Er wordt een
verhaal uit de Bijbel voorgelezen, er
wordt samen gezongen, geknutseld,
spelletjes gedaan en iets lekkers
gemaakt. 
In Doetinchem wordt de Bijbelclub

op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober,
's middags van 13.30 uur tot 15.30
uur in de Wilhelminaschool aan de
Verdilaan.
In Dichteren wordt de Bijbelclub
eveneens vrijdag 27 en zaterdag 28
oktober gehouden, maar dan ’s mor-
gens van 10.00 uur tot 12.00 uur in
de ‘Dichtershof’ aan de Hof van
Cambridge 41-43, 
In de kerk aan de Bezelhorstweg
(Doetinchem) is de Bijbelclub don-
derdag 26 en vrijdag 27 oktober, 's

morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
In Zelhem is er de Vakantie Bijbel
Club in de ‘Oranjehof’ aan de Prinses
Beatrixstraat, donderdag 26 en vrij-
dag 27 oktober, ‘s middags van 13.30
uur tot 15.30 uur. Dus in Zelhem in
een nieuwe locatie.
De deelname is gratis. 
Voor nadere informatie kun je bel-
len met Gerlinda Ebbers, tel. 0314-
346500 of met Christine van der
Heiden, tel. 0314-354883.



Yunio zoekt vrijwilligers voor Home-Start

Wijnproeverij SuperdeBoer Hollak

Zin in vrijwilligerswerk?
Voor wie op zoek is naar vrijwilli-
gerswerk biedt Home-Start de moge-
lijkheid gezinnen met jonge kinde-
ren te ondersteunen. Het gaat om
ondersteuning in gezinnen met
minimaal één kind van zes jaar of
jonger. De vrijwilliger bezoekt het
gezin een of meer dagdelen per
week. Elk gezin komt in aanmer-
king, ongeacht inkomen, nationa-
liteit, geloof of gezinssamenstelling.
De ondersteuning is gratis.
Waarin ondersteunt de vrijwilliger?

Ieder gezin heeft wel eens een perio-
de dat het niet zo goed gaat. Daar
kunnen verschillende oorzaken voor
zijn: ziekte, een moeilijk kind, fi-
nanciële problemen, eenzaamheid,
overbelasting. Ouders kunnen vast-
lopen of het gevoel hebben het niet
meer aan te kunnen. Soms lossen
spanningen vanzelf op, maar soms
kan het teveel worden. De stap naar
professionele hulpverlening is (nog)
niet nodig, maar ondersteuning zou
heel welkom zijn. Dan kan het een
opluchting zijn als iemand tijd en

Naast de testproevers was ook vino-
loog dhr. H. Maasz naar Zelhem

gekomen om de wijnen te introduce-
ren en de achtergronden van de

Yunio zoekt vrijwilligers voor jonge gezinnen die behoefte hebben aan
een steuntje in de rug. Soms gaat het niet zo goed in een gezin. Daar kun-
nen verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, een moeilijk kind, overbe-
lasting. Dan kan het een opluchting zijn als iemand tijd en aandacht
heeft om te luisteren, of een handje te helpen bij het oplossen van prak-
tische za-ken. In zo’n situatie kan een vrijwilliger van Home-Start uit-
komst bieden. De vrijwilliger bezoekt het gezin één of meer dagdelen
per week. In oktober/november start een cursus voor nieuwe vrijwilli-
gers en ook na de cursus worden vrijwilligers begeleid door een profes-
sionele coördinator. 

Ieder jaar gaat mevr. José Hollak van SuperdeBoer Hollak zelf op pad om
naast de vaak in massa geproduceerde en vaak goedkope wijnen zelf wij-
nen uit te zoeken voor de liefhebber van wijn. Om de juiste keuzes te
kunnen maken heeft ze de cursus vinologie gevolgd en om haar keuze te
testen nodigt ze vervolgens jaarlijks een aantal lokale wijnproevers uit
om de wijnen te testen. 

Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de Meeneschool hebben de kinder-
boekenweek van dit jaar op een grandioze manier geopend.  De kinde-
ren gaven een voorstelling met de titel ‘De leeuw is los’, gebaseerd op
een versje van Annie MG Schmidt.  

’De leeuw is los’ 
op de Meene School

aandacht heeft om te luisteren, of
een handje helpt bij het oplossen
van praktische zaken. Hulp van een
buurvrouw of vriendin kan natuur-
lijk ook, maar wat als een gezin die
goede buur helemaal niet kent en
hun vrienden druk zijn met het
werk? Een netwerk van vrienden,
kennissen, buren of familie is niet
altijd vanzelfsprekend. In een derge-
lijke situatie kan een vrijwilliger van
Home-Start van grote betekenis zijn.
Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen speci-
fieke opleidingseisen gesteld. De
filosofie is dat mensen een schat
hebben aan ervaringen, bekwaamhe-
den, deskundigheid en kennis. Maar
bovenal beschikken over menselijke
kwaliteiten zoals optimisme, zorg-
zaamheid, humor, vriendelijkheid
en flexibiliteit. Home-Start gebruikt
vooral deze kwaliteiten.
In oktober/november 2006 krijgen de
nieuwe vrijwilligers een korte cursus
aangeboden zodat zij goed voorbe-
reid aan de slag kunnen. Ook na de
cursus worden de vrijwilligers
ondersteund en begeleid  door een
professionele coördinator. Home-
Start biedt vrijwilligers gezelligheid,
veel voldoening in het werk, zelfont-
plooiing, werkervaring, contacten
met andere vrijwilligers en een
onkostenvergoeding.
Home-Start onderdeel van Yunio
Home-Start heeft een samenwer-
kingsverband met Yunio jeugdge-
zondheidszorg. Home-Start onder-
steunt gezinnen in een groot deel
van het werkgebied van Yunio in
Oost-Gelderland.
Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen
ondersteuning willen, kan men con-
tact opnemen met de coördinator
van Home-Start Achterhoek: Will
Schippers, tel. 06-12998606, e-mail
w.schippers@yunio.nl of via Yunio,
tel.  0900-98 64 (lokaal tarief), e-mail
in-fo@yunio.nl, www.yunio.nl.

Wedstrijdprogramma
S.E.V.

Zaterdag 21 oktober. SKV 1-SEV 1.
Aanvang: 17.00 uur.

Wedstrijdprogramma
Sparta

Zaterdag 21 oktober. Sparta dames
3-Tornax dames 1. Aanvang: 16.30
uur; Sparta meisjes C1-Halley meis-
jes C1. Aanvang: 16.30 uur; Sparta
da-mes 6-GUV Greven Sovo dames 4.
Aanvang: 16.30 uur.

Wedstrijdprogramma 
Z.S.V. Zelos

Zaterdag 21 oktober. Senioren. Sp.
Lochem 2-Zelos 3. Aanvang: 14.30
uur; Zelos dames 1-Sprinkhanen
dames 1. Aanvang: 15.00 uur.
Junioren. Zelos meisjes A-Varsseveld
meisjes A. Aanvang: 12.30 uur; Zelos
meisjes B-Loenermark MBD.
Aanvang: 12.30 uur.
Pupillen. Zelos D1-Angerlo Vooruit
D1. Aanvang: 11.00 uur; Zelos D2-
RKPSC D2. Aanvang: 8.45 uur;
Westervoort D4D-Zelos D3. Aanvang:
11.15 uur; Zelos D4M-OBW D4.
Aanvang: 9.30 uur.
Pax E1-Zelos E1. Aanvang: 10.30 uur;
Westervoort E6-Zelos E3M. Aanvang:
10.00 uur; Viod E7-Zelos E4.
Aanvang: 10.00 uur; Zelos E5-DVV
E12M. Aanvang: 9.30 uur.
Zelos F1-MvR F1. Aanvang: 8.30 uur;
FC Zutphen F3-Zelos F2. Aanvang:
8.45 uur; ’t Peeske F3-Zelos F3.
Aanvang: 9.30 uur; Zelos F4-Zelhem
F1. Aan-vang: 8.30 uur; Zelos F5-DZC
'68 F5. Aanvang: 8.30 uur; Zelos F6-
AZC F6. Aanvang: 8.30 uur.

Wedstrijdprogramma 
V.V. Zelhem

Donderdag 19 oktober. Bekerwed-
strijd. VVG ’25 2-Zelhem 2. Aanvang:
20.00 uur.
Zaterdag 21 oktober. Junioren.
Beker. Zelhem C1-Angerlo Vooruit
C2. Aanvang: 14.00 uur.

Competitie. Zelhem C2-Halle C1D.
Aanvang: 14.00 uur.
Pupillen. Zelhem D1-Ulftse Boys D1.
Aanvang: 12.00 uur; DVV D6-Zelhem
D2. Aanvang: 9.45 uur; Doesburg D4-
Zelhem D3. Aanvang: 12.00 uur;
Groessen E3-Zelhem E1. Aanvang:
9.00 uur; Zelhem E2-AVW ’66 E6.
Aanvang: 11.00 uur; Ze-los F4-
Zelhem F1. Aanvang: 8.30 uur;
Zelhem F2-Ulftse Boys F5. Aanvang:
10.00 uur.
Zondag 22 oktober. Senioren. KSH
2-Zelhem  4. Aanvang: 10.00 uur;
Zelhem 6-Erix 5. Aanvang: 9.30 uur;
Zelhem dames 1-BSC Unisson dames
1. Aanvang: 11.30 uur. 

Wedstrijdprogramma 
S.V. Halle

Dinsdag 24 oktober. Senioren.
Rijnland-Halle. Aanvang  19.30 uur.

Wedstrijdprogramma
HC’03

Vrijdag 20 oktober. Zaalvoetbal. HC
'03 1-BosmanOpleidingen 2.
Aanvang: 20.00 uur; WEJA 2-HC '03
2. Aanvang: 21.30 uur; HC '03 3-GS
'80/De Waggel 2. Aanvang: 22.00
uur; VDZ 3-HC '03 4. Aanvang: 21.30
uur; Viod 2-HC '03 5. Aan-vang: 21.00
uur.
Zaterdag 21 oktober. Junioren. Be
Quick Z. A1D-HC '03 A1. Aanvang:
14.30 uur; HC '03 B1-Steenderen
B1D. Aanvang: 14.30 uur;
Doetinchem C2-HC '03 C3. Aanvang:
12.45 uur.
Pupillen. OBW D3-HC '03 D1.
Aanvang: 11.15 uur; Rijnland D3-HC
'03 D2. Aanvang: 9.00 uur; DVV E6-
HC '03 E3. Aanvang: 8.30 uur; HC '03
E4-DVV E8. Aanvang: 9.00 uur; HC
'03 E5-Kilder E2. Aanvang: 9.00 uur;
HC '03 E6-DVV E9. Aanvang: 10.00
uur; HC '03 F1-Angerlo Vooruit F1.
Aan-vang: 11.15 uur; Pax F2-HC '03
F2. Aanvang: 9.15 uur; HC '03 F3-
MvR F3. Aanvang: 11.15 uur; HC '03
F4-VIOD F8. Aanvang: 10.00 uur; Pax
F5-HC '03 F5. Aanvang: 9.15; HC '03
F6-FC Zutphen F9. Aanvang: 10.00
uur.
Zondag 15 oktober. Senioren. HC
'03 2-Viod 2. Aanvang: 10.30 uur.

Het is een ware beestenboel op de
school aan de Frans Halsstraat. Zo
namen de kinderen van de laagste
groepen hun lievelingsknuffels mee
en ligt het schoolgebouw ligt vol
met leeuwen, beren, konijnen en
andere pluche knuffels.
De komende weken zullen er veel
activiteiten in het teken van de kin-
derboekenweek staan. Zo is er een
voorleeswedstrijd, een voorleesont-

bijt, gaan de kinderen zelf verhalen
schrijven en natuurlijk knutselen
over dit onderwerp. De school werd
in het thema versierd door leerlin-
gen en ouders.
Ieder jaar heeft de kinderboeken-
week een pakkend thema om de
aandacht op het lezen van boeken te
richten. Dit jaar valt het begin van
de kinderboekenweek samen met
dierendag. Vandaar het thema.

Donateursuitvoering
Con Amore

Vrijdag 3 november verzorgt de Chr.
Gem. zangvereniging ‘Con Amore’
uit Halle Nijman haar jaarlijkse
donateursuitvoering in zaal Lovink
‘de Nijman’. Onder leiding van diri-
gente Ans Strik en op piano begeleid
door Annemarie Hilferink zal het
koor het resultaat van de oefenavon-
den laten horen.
In de pauze wordt een verloting
gehouden. Na de pauze zal de toneel-
vereniging uit de Wittebrink ‘Wees

een Zegen’ het toneelstuk ‘de sterren
van het darp’ opvoeren.

Iona, 
eiland van geloof en
zingeving

Aan de westkust van Schotland ligt
in een overweldigende natuur het
eiland Iona. Het is een eiland met
een lange en rijke geschiedenis als

het gaat om geloof en zingeving.
Voor veel mensen is dit eiland al een
vindplaats geweest op het terrein
van het geloof. 
Op donderdag 2 november zal de
predikante Florie van de Hoek vanaf
20.00 uur haar ervaringen uitwisse-
len. in het Leerhuys te Zelhem Zij
was daar vorig jaar een week te gast
bij de Iona Community. Een zoek-
tocht naar nieuwe wegen om te
leven naar het evangelie in de
wereld van vandaag. Wie belangstel-
ling heeft is hartelijk welkom.
Inlichtingen en opgave kan via tel.
0314-622755.  

streek van herkomst te vertellen, om
daarmee aan te geven waarom de
wijn smaakt, zoals ‘ie smaakt.

In totaal stonden er vijftien witte en
rode wijnen te wachten op de beoor-
deling. Al die wijnen moesten door
de Zelhemse liefhebbers beoordeeld
worden op helderheid, kleur, geur
en smaak en alvorens de prijs
bekend gemaakt werd becijferen van
0 tot 20 punten. Gelukkig stonden
op de tafels ook spuugbakken, zodat
de wijn, na het proeven, kon worden
uitgespuugd. Dit om te voorkomen
dat iedereen ook nog thuisgebracht
moest worden.

Dhr. Maasz liet weten zich goed te
kunnen vinden in de keuzes die José
Hollak gemaakt had en ook de reac-
ties van de proevers was bij de mees-
te wijnen positief. Dat smaak een
zeer persoonlijke zaak is, bleek maar
weer eens uit een reactie van één
van de proevers “Deze wijn lijkt op
azijn”, terwijl twee tafels verder de
wijn als “zeer goed van smaak”
omschreven werd. Uiteindelijk zult
u dus zelf moeten proeven en kie-
zen, maar door de voorkeuze vindt u
bij Super-deBoer Hollak zeker een
wijn die bij u past.
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Weeversdrukkerij

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

Geboortekaarten

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



T apijt is weer helemaal ‘in’ als favoriete vloer-
bedekking. “Dat komt onder meer door de

almaar stijgende energieprijzen, want als kam-
pioen warmtevasthouder kan tapijt de energie-
rekening fors verlagen”, stelt Hans van den Berg
van marktleider Parade Tapijt. Dat tapijt daarnaast
comfortabel aanvoelt, geluid dempt en zorgt voor
een warme aankleding van het huis, zijn belangrijke
aanvullende eigenschappen. Daarom wordt het ver-
loren terrein aan laminaat- en andere harde vloeren
langzaam maar zeker weer goedgemaakt.

Goede vezel als basis 
voor goede tapijten

Parade Tapijt maakt gebruik van
Antron polyamide vezels. Hieraan
kunnen zware eisen worden gesteld.
Ze zorgen ervoor dat het tapijt er
lange tijd als nieuw blijft uitzien,
en hebben een uitstekend herstel-
lingsvermogen. Polyamide heeft
bovendien uitstekende vuilwerende
eigenschappen, waardoor het tapijt
minder snel vuil wordt en makkelij-
ker te onderhouden is. Parade Tapijt
heeft door gebruik van deze vezels
veel vertrouwen in haar tapijtcol-
lectie. U krijgt dan ook naast de
wettelijke garantie van 6 maan-
den nog 6,5 jaar extra garantie.

Het is met tapijten eigenlijk
net als met een goede maal-
tijd: als de juiste vezels erin
zitten, krijg je het beste re-
sultaat. Tapijt kan van veel
materialen worden gemaakt,
zoals wol, haar, katoen, jute,
sisal, kokos of polyester. Zo
heeft bijvoorbeeld marktlei-
der Parade Tapijt een bewuste
keus gemaakt voor polyami-
de. Dat is niet alleen erg sterk,
maar ook lichtecht, elastisch
en antistatisch. Bovendien
brandt het niet gemakkelijk,
wat de veiligheid ten goede
komt.

Hoogste tijd voor een
lagere energierekening

Tapijt van Parade is heel gemakkelijk
in onderhoud. Het kan het beste mini-
maal twee keer per week worden
gereinigd met een goede stofzuiger
met borstelmond. Andere middelen
zijn voor het dagelijks onderhoud in
principe niet nodig.

Vlekken? Geen paniek!
Voorkomen is natuurlijk beter dan
genezen, maar het kan altijd een
keer gebeuren. Geen reden voor
paniek. Wist u dat vrijwel iedere
‘alledaagse’ vlek met gewoon schoon
water te verwijderen is? En ook voor
veel andere vlekken bestaan goede
oplossingen.
■ Voor alle vlekken geldt: wees er 

snel bij.

■ Pak direct een handdoek, natma-
ken met water, uitwringen en op 
de plek leggen.

■ Laat de handdoek het werk doen.
■ Herhaal dit net zo vaak tot de

handdoek niet meer verkleurt.
■ Laat de vlek daarna rustig dro-

gen.
■ Gebruik geen föhn; hitte kan de

vlek fi xeren.

Raadpleeg voor specifi ek onder-
houd van uw tapijt de leverancier.
U krijgt bij aankoop van Parade
Tapijt een duidelijk onderhouds-
boekje. Ook is er een speciale
servicelijn voor onderhouds vragen:
0900 - 424 24 24 (€ 0,20 per
minuut).

Tapijt is makkelijk 
in onderhoud!
Net als iedere vloer heeft tapijt regelmatig onderhoud
nodig. Niet alleen omdat het er dan netjes uitziet,
maar ook om de levensduur te verlengen, de ruimte
hygiënisch schoon te houden en... de isolerende wer-
king van tapijt te bewaren. Want waar stof zit, kan
zich immers geen warme lucht bevinden!

‘Warm’ wonen met tapijt‘Warm’ wonen met tapijt

Gratis (woon)blad!
Bij aankoop van minimaal 25 m2 Parade Tapijt voor 31

december 2006, ontvangt u een gratis abonnement op

een (woon)blad naar keuze cadeau! Bewaar deze cou-

pon en kijk snel op

www.paradetapijt.nl voor de actievoorwaarden!

Met de zeer warme julimaand van
2006 nog in het geheugen, lijkt
de aangename warmte van tapijt
niet direct het eerste waar we aan
denken. Toch is het goed om niet
te vergeten dat we meer dan de
helft van het jaar de kachel stoken
om in huis een comfortabel klimaat
te hebben. En juist dan komt een
tapijt goed van pas. De vezels
ervan isoleren namelijk uitstekend,
omdat er zo veel lucht tussen zit.
Dit is hard nodig om warme voeten
te houden, want daar heeft de rest
van het lichaam ook baat bij.

Warmtecomfort
Wetenschappers hebben zich goed
verdiept in de manier waarop
mensen het beste een behaaglijke
warmte ervaren. Er is immers een
verschil tussen de exacte tempera-
tuur en hoe die temperatuur wordt
beleefd: de gevoelstemperatuur. Een

simpel voorbeeld: 20 graden in de
woonkamer kan heel aangenaam
zijn, maar diezelfde temperatuur in
de slaapkamer geeft vaak het idee
dat het veel te warm is om te kun-
nen slapen. Voor deze beleving is
een aparte naam: warmtecomfort.
De beleving van warmtecomfort is
bij iedereen verschillend, met één
overeenkomst: wanneer het ver-
schil tussen de temperatuur bij het
hoofd en bij de voeten meer dan
2,5° is, is het comfortabele gevoel
ver te zoeken. “De temperatuur bij
de voeten heeft daarom een grote
invloed op het warmtecomfort”,
zegt Hans van den Berg, directeur
Retail, “dus is het logisch dat je
tapijt en comfort in één adem kunt
noemen.”

Isolerende werking
Omdat de oppervlaktetempera-
tuur van tapijt beduidend hoger is

dan die van een harde vloer voe-
len mensen zich in een kamer met
tapijt veel sneller comfortabel. Waar
uit een harde tegel- of houten vloer
de kou kan optrekken, gebeurt dat
met tapijt veel minder snel, dankzij
de isolerende luchtlaag tussen de
vezels. De isolerende werking kan
wel tien keer zo groot zijn als die

van harde vloeren, zeker als het
tapijt gelegd is op ondertapijt (wat
bovendien de levensduur van het
tapijt verlengt). Daardoor neemt
tapijt de kou weg bij de voeten en
de enkels. De meeste mensen voe-
len zich zelfs comfortabeler in een
kamer met tapijt, dan in een kamer
met een harde vloer waar de tempe-
ratuur een tot twee graden hoger is.
De thermostaat hoeft in de kamer met
tapijt dus minder hoog te worden
gezet, en dat heeft uiteraard direct
positieve gevolgen voor de energie-
rekening. Een eenvoudig voorbeeld
maakt dat direct duidelijk: wanneer
de temperatuur van de vloer 16°
is, moet de kamertemperatuur 23°
graden zijn voor een comfortabel
gevoel. Is de vloertemperatuur ech-
ter 18°, dan mag de thermostaat bij
21° blijven steken zonder conces-
sies te doen aan het comfort. “Zo
bespaart u gemiddeld 4 tot 5 pro-

cent energie per jaar en verdient een
tapijt zichzelf langzaam maar zeker
terug, terwijl het woongenot alleen
maar toeneemt”, besluit Hans van
den Berg.

Wist u dat...
■ dat er in Europa jaarlijks

835 miljoen vierkante me-
ter tapijt wordt verkocht?

■ dat dit net zo veel is als
vier keer de oppervlakte
van de gemeente Amster-
dam?

■ dat tapijt daarmee de best
verkochte vloerbedekker is,
met een marktaandeel van
45%?

■ dat steeds meer mensen
hun harde vloerbedekking
inruile

Meer informatie vindt u
op:www.paradetapijt.nl

Hans van den Berg, directeur Retail

Tapijtontwerper Bernd van der Stouw
van Parade Tapijt vindt dat combinaties
van verschillende kleuren en structuren
verrassende resultaten kunnen geven.
“Donkere, warme tinten krijgen bijvoor-
beeld bijzondere accenten door ze te
combineren met wat ‘koelere’ kleuren.
Als tegenhanger zien we in de Parade
Tapijt collecties krijtachtige poeder-
tinten of metallic-achtige tendensen,
zoals chroom, zilver of glas. Je kunt er

spannende en mooie combinaties mee
maken. Denk echter niet alleen in kleu-
ren. Ook door te kiezen voor verschil-
lende structuren, zoals warm hoogpolig
tapijt in combinatie met wat strakkere
lussen, zijn heel boeiende effecten te
bereiken. Een kamerbreed tapijt wordt
op die manier geen grote vlakte, maar
een leuke en modern aandoende
ontdekkingstocht”, besluit Bernd van
der Stouw van Parade Tapijt.

Zoals donkere kleding warmte aantrekt en kan vasthouden,
zo geldt dat ook voor donker tapijt. Wie kiest voor donkere
kleuren is echter absoluut niet gebonden aan één effen opper-
vlak. Spannende kleur- en structuurcombinaties zijn niet alleen
gewoon mogelijk,  het is zelfs een trend om ervoor te kiezen.

Trends in tapijten zijn heel veelzijdig
Donkere kleuren - warme kleuren

(Ingezonden Mededeling)



Voor Sheeba, die samen met Gamber
al vanaf de zomer van 1989 een echt-
paar vormt, is het al het zevende kind.
De oudsten zijn naar andere dieren-
parken verhuisd, terwijl de twee jong-
ste zussen nog steeds deel uit maken

van het gibbongezinnetje. De apen
gaan zolang het weer het toelaat dage-
lijks naar buiten. Dat ze er zijn, maken
ze duidelijk met een geluid dat tot ver
in het centrum van Emmen te horen
is.

Gibbon geboren

Gibbon Sheeba heeft vorige week in Dierenpark Emmen het leven ge-
schonken aan een gezonde zoon of dochter. Ze houdt haar pasgeboren
jong zo stevig tegen zich aan, dat de verzorgers nog niet hebben kunnen
zien of het een jongen of een meisje is. Het is in elk geval een krachtig
jong dat zich goed vast kan houden, ook als moeder op topsnelheid door
de boomtoppen zwaait. Dat is zeer snel, want gibbons zijn van alle apen
ongetwijfeld de behendigste boomslingeraars. De eerste tijd zal de baby
moeders harige borst niet loslaten. Pas als hij een maand of vier, vijf oud
is, mag hij voor het eerst  zelf proberen een bescheiden zwaaitje in de bo-
men te maken.

© Foto Dierenpark Emmen/ Rob Doolaard

De voorzitter van de Oostgelderse
Stichting voor Genealogie en Boerde-
rijonderzoek, O.S.G.B., de heer Gerrit
Doornink, opende de middag, waarna
hij het woord gaf aan de heer Anton
Metz. Deze hield een boeiende lezing
over de historie van boeren en boerde-
rijen in de voormalige gemeente
Steenderen, aan de hand van oude fo-
to’s, archieven, schema’s en over-
zichtskaarten.
De heer Anton Metz is in Rha geboren
en bleef nauw verbonden met zijn ge-
boorteplaats. Hij deed nauwgezet on-
derzoek in beschikbare archieven,
gelnspireerd na het lezen van het ‘Ju-
bileumboek 1000 jaar Olburgen en
Rha’ in 1996. Hij wilde onderzoeken of
er nog oudere gegevens beschikbaar
waren over de bewoning van Olbur-
gen, Rha, Luur en Emmer. Na een aan-
tal jaren werk, werd de bewoningsge-
schiedenis van het zuidelijke gedeelte
van de voormalige gemeente Steende-
ren, wat in grote lijnen wordt be-
grensd door Bronkhorst, het dorp
Steenderen en de Grote Beek, afge-
rond met een eerste deel: ‘Rha, huizen
en bewoners’.
Deel twee over Olburgen en deel drie
over Luur en Emmer zullen volgen
met tussenpozen van telkens een jaar.
In zijn lezing legde Anton Metz uit dat
er vanaf 996 tot 1400 weinig bekend
was. Vanaf 1609 is meer bekend, om-
dat toen nieuwe regels werden inge-
steld, zoals de verpondingsregeling,
een grondbelasting. Deze regeling
werd vernieuwd in 1647 door de heer
Van Kreynck, waarbij meer persoonlij-
ke gegevens werden genoteerd. Van de
periode na 1700 bleek het meest be-
kend over Rha. “Van het compleet ma-
ken van het ‘plaatje’ van rond die tijd,
heb ik de meeste voldoening,” zo ver-
telde Anton Metz trots. Tot 1940 kon-

den alle archieven worden ingezien,
daarna waren de gegevens niet meer
openbaar. 
Hij ging dieper in op het nummeren
van woningen van die tijd. In vroegere
tijden werden de huizen niet genum-
merd, maar hadden een naam. Pas la-
ter werden, ook in Rha, de huizen ge-
nummerd en weer hernummerd, na-
dat er huizen tussen werden ge-
bouwd. Weer later werd zelfs elke 10
jaar hernummerd, vanwege de hui-
zenbouw. De heer Metz maakte van de
huizen en hun nummers een heel
schema.
Rha was geen gelsoleerde gemeen-
schap, maar vrij open en er werd niet
in de familie getrouwd. De opvolging
van boerderijen ging naar de oudste
zoon óf de jongste dochter, die de zorg
voor de ouders op zich nam. Rha was
een forenzenplaats. Er waren veel boe-
ren en er kwamen mensen van buiten
bij deze boeren werken. Ambachtslie-
den werden hierdoor aangetrokken,
timmerlieden, een schoenmaker, een
kleermaker, een smid, maar ook een
koedokter en er kwam een café. De
molen is van 1856, waarna een bakker
kwam, met later wat winkels en een
school (1872).
De ambachtelijke bedrijvigheid van
vroeger verplaatste zich op een be-
paald moment naar Olburgen en be-
staat nu niet meer. Nog wel in Steen-
deren overigens. Boeren waren voor
1800 geen eigenaren van het land,
maar wel de adel, de kloosters en rijke
families uit Doesburg en Zutphen. Pas
later werd de grond eigendom. De le-
zing werd afgesloten door een diaserie
over mensen en woningen van Rha.

Het eerste exemplaar van het boek
werd door de heer Anton Metz uitge-
reikt aan de wethouder André Baars.

Deze bedankte de heer Metz voor het
vastleggen van Rha in het boek. “De
problematiek van de huisnummers is
in het huidige gemeentebestuur ook
aan de orde, “ meldde de heer Baars,
want er is namelijk een Dorpsstraat in
Vorden, Hummelo, Steenderen, Wich-
mond, Halle en Laag-Keppel. Het boek
draagt volgens wethouder Baars bij
aan het vasthouden van historie uit
het verleden. Het is van een groot cul-
tuurhistorisch en archeologisch be-
lang. “Succes gewenst met de volgen-
de delen, ook namens het gemeente-
bestuur.”
Het tweede boek werd uitgereikt aan
de heer Wim Achterkamp, voorzitter
van de Historische Vereniging Steen-
deren. Deze was zeer vereerd en be-
dankte de heer Metz niet alleen voor
het boek, maar ook voor zijn bijdragen
aan de H.V.S., met name de geschiede-
nis van de Grote Emmer.
Het derde boek was voor de heer Geert
Janssen, die vele oude foto’s voor het
boek wist op te sporen.
De heer Metz bedankte de bewoners
voor het beschikbaar stellen van de fo-
to’s en de Stichting die het maken van
het boek mogelijk had gemaakt. De
voorzitter, Gerrit Doornink, die alle fo-
to’s had ingescanned en de lay-out,
het drukwerk en de index verzorgde
kreeg een presentje. Daarna werden
alle aanwezigen bedankt voor de
komst en konden de bestelde boeken
worden afgehaald.

In dit omvangrijke boek, ruim 300 pa-
gina’s op A4-formaat, wordt alle be-
schikbare informatie over de huizen
en de bewoners volledig vermeld. Er
staan ongeveer 130 meest oude foto’s
en enkele kaarten in. Boeken kunnen
worden besteld bij: dhr. J.C. Klompen-
houwer uit Warnsveld, tel. (0575)
521569 of e-mail: j.klompenhouwer@
chello.nl.

Op 29 september 2006 ging het ‘Festi-
val Gelderland 1900-2000’ van start,
waarbij het recente Gelderse verleden

in de schijnwerpers staat. Aanleiding
was het boek over de twintigste eeuw
in Gelderland, gemaakt in opdracht
van de provincie Gelderland, waar ve-
le organisaties in Gelderland aan mee-
werkten. Het festival duurt tot en met
7 januari 2007. Meer informatie op de
speciale website www.festival-gelder-
land.nl

De O.S.G.B. organiseerde de presenta-
tie van het boek ‘Rha, huizen en bewo-
ners’ in deze festivalperiode en liet te-
vens samenvallen in de week van de
geschiedenis 2006. Informatie over de-
ze Stichting en het Oostgelders Tijd-
schrift voor Genealogie en Boerderij-
onderzoek, O.T.G.B.: www.otgb.nl.

Week van de geschiedenis & Festival Gelderland 1900-2000

Nieuw boek ‘Rha, huizen en bewoners’ van Anton Metz
Op 14 oktober 2006 kwamen meer dan 100 belangstellenden naar Zaal
‘Kraantje Lek’ in Olburgen. De heer A.J.M. Metz hield een lezing over de
‘Historie van boeren en boerderijen in Olburgen, Rha en Steenderen’. Aan-
leiding was het verschijnen van het boek ‘Rha, huizen en bewoners’ van de
spreker.

Wethouder André Baars krijgt uit handen van de schrijver Anton Metz (l.) het eerste exem-
plaar van ‘Rha, huizen en bewoners’, voorzitter Gerrit Doornink (m.) kijkt toe.

STYLING
Met de Guzmania kun je uitstekend
combineren en kleuraccenten aan-
brengen in het interieur. Neem bij-
voorbeeld zes verschillende kleuren
samen in een grote pot, dan heb je een
echte blikvanger voor de wintermaan-
den. Maar ook één gele Guzmania in
een bijpassende gele pot geeft een
kleurrijk accent. Zeker in een wit inte-
rieur komt deze kleurrijke plant goed
tot zijn recht. 

Maar wat dacht je van een witte
Guzmania in een bijpassende witte
pot tegen een rode of grijze wand?
Kortom: met deze plant kun je het in-
terieur eindeloos opnieuw 'stylen'. 

ANANAS
De Guzmania is een van de bekendste
planten uit de Bromelia-familie. Soms
wordt hij zelfs bromelia genoemd. Het
een van de knappere broertjes van de
ananas, hoewel de Guzmania niet eet-
baar is! Zijn naam heeft de plant te
danken aan de Spaanse plantenverza-
melaar Guzman die ze in de 18e eeuw
mee naar Europa bracht. Nu worden
ze volop door Nederlandse kwekers ge-
produceerd en bij bloemist en tuin-
centrum aangeboden. Water geven
kan gewoon op de potgrond en een
lichte plek -uit de zon- is ideaal.

Guzmania
De Guzmania ziet er net zo bijzon-
der uit als zijn naam klinkt. Te
midden van de groene, smalle bla-
deren steken prachtig gekleurde
schutbladeren omhoog. Fel roze,
wit, oranje, rood, geel; zomaar een
selectie van kleuren. Nu de winter
bijna aanbreekt, brengt de Guzma-
nia een vleugje tropen en volop
kleur in huis. Vandaar dat de
Guzmania gekozen is tot Woon-
plant van de Maand november.

Woonplant van de Maand
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Metamorfose Mode & Beauty Magazine Hengelo

De winnaar van de complete metamorfose uit het magazine
is geworden Mw. Menkhorst met haar prachtige klein-
dochter Tamara Meulenveld. Uit de vele inzendingen werden
wij het meest geroerd door de lieve brief van Oma Menkhorst
waarin ze de speciale band met haar kleindochter omschrijft. 

Op een vrijdag werden de dames volledig in de watten gelegd
door het Hengelo Mode Team. 
Onder genot van een kop koffie en gebakje werden de wen-
sen van de dames besproken met de nieuwe aanwinst van
Kapsalon Wuestenenk, Irma ten Kleij. Na een aantal uurtjes
in de kapsalon door te hebben gebracht is er gezellig gege-
ten bij Gaby van Capuchon Jeugdmode en is daar de oufit
van Tamara uitgezocht. Vervolgens gingen de dames op de
koffie bij Langeler waar voor mevrouw Menkhorst een
prachtige set werd uitgezocht. Deze kleding zou niet com-
pleet zijn zonder de schoenen van Hermans Schoenmode.
Helemaal aan het eind, net voor de foto zijn de dames in de
make up gezet door Mirande van La Finesse.

De dames hebben ontzettend genoten van de verwen dag en
zijn helemaal enthousiast over het resultaat.

Deze metamorfose is mogelijk gemaakt door:

dames- & herenkapsalon

Oma
KLEDING 
Er is gekozen voor een
mooie zwarte 7/8 strech
pantalon met daarbij een
zwarte blazer waarin me-
taaldraden verwerkt zaten
voor een speciaal effect.
Onder de blazer droeg oma
een prachtig paars shirt
met hippe roesels en kraal-
tjes.

SCHOENEN
Onder de 7/8 broek kwa-
men een paar prachtige
zwarte laarzen volledig tot
hun recht. Er is voor oma
gekozen voor een laars met
extra kuitwijdte.

HAAR
Het haar van Oma is wat
meer uitgesneden om het
een wat nonchalenter ef-
fect te geven. Het haar valt
lekker luchtig. Door de
voorkant kort en piekerig
te knippen, wordt de coupe
lekker pittig. Dit is nog-
maals geaccentueerd door
de contour een donkere
kleur te geven en verder
naar boven lichter in de
rood violet tinten met iets
highlights aan de voor-
zijde.

MAKE UP
Na eerst een compact foun-
dation en een paars-roze
blusher aangebracht te
hebben, kreeg oma een
paarse oogschaduw, deze
is ook nat op het onderste
ooglid tussen de wimper-
haren aangebracht. De
ogen werden sprekender
door zwarte mascara aan
te brengen op de bovenste
wimperharen. Bij oma
hebben we het accent op
de lippen gelegd door een
felpaarse lipstick aan te
brengen.

Tamara
KLEDING 
Tamara kwam binnen en
wist eigenlijk ook direct
wat ze helemaal leuk vond.
Er is door haar gekozen
voor een zwart, kort ge-
breid rokje met daarop een
zwarte top en een knalroze
blazer. Onder het rokje
werd natuurlijk de hippe
legging gedragen. Om het
geheel af te maken heeft
Tamara ook nog een leuke
ketting uitgezocht.

SCHOENEN
Bij deze outfit horen na-
tuurlijk ook paar stoere
zwarte laarzen. Na het
uitgebreid opmeten van de
voeten is er een prachtige
laars van Gattino uitge-
zocht.

HAAR
De bovenlengtes en zijpar-
tijen zijn een stuk korter
gesneden en in de achter-
lengte is een bob geknipt
met uitlopende lange on-
derlengtes. Je krijgt hier-
door volume en het haar
valt luchtig en soepel. Ook
kun je hiermee zelf nog
verschillende creaties mee
maken. Ook Tamara heeft
een kleurtje gekregen van
een warme bruine herfst-
tint met daarin vooral aan
de voorkant hightlights
van opvallend koper en
warm honing blond.

MAKE UP
Voor een Tamara is er een
flitsende tiener make-up
toegepast met wat roze
blusher, glitter eye-liner en
roze oogschaduw over het
gehele ooglid. 

Op de wimpers kreeg ze
zwarte mascara en op de
lippen een felroze gloss.

SCHOENMODE 
HERMANS

mode
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o.a. 
• Wolky • Esprit • Durea
• Stone-fly • Verhulst • JJ
• X-sensible • Anita • Mephisto
• Arriva • Tamaris • Rieker
• Floris van Bommel • Lea Foscati

SCHOENMODE HERMANS
.

Raadhuisstraat 27, Hengelo, tel. (0575) 46 25 47

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU AL AANBIEDINGEN

BIJ GOOSSENS ATOMICA

Nu op diverse winterjassen, blouses,

fleecejassen en bodywarmers

(dames/heren) 

44440000%%%%    KKKK OOOO RRRR TTTT IIII NNNN GGGG
OP = OP • • • KOM NU NAAR

Vanaf 1 november t/m 28 februari 
weer flinke WINTER KORTINGEN.

Vraag vrijblijvend informatie

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Aardappelen vanaf 10 kilo 3.99
Prei per kilo 0.49

Elstar appelen 3 kilo 1.50
Conference peren 3 kilo 1.50
Boerenkool stronk kilo 0.50

Winterpeen kilo 0.35
Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

255 %% Kassaa kortingg 
opp allee winterr jassenn !

o.a.
Badd Boys

Lckr
Bluee Seven

Noppies
DDP

Tom Tailor

De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875
www.sim-sam.nl

Leuke en betaalbare kinderkleding ?    Dichterbij dan je denkt !
Aktie geld niet op reeds afgeprijste artikelen.

Sueters • Dorpsstraat 15, Vorden • Tel. 0575-553566 • Fax 0575-553762 • E-mail: s.sueters@chello.nl



www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

42/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 oktober 2006

Doos 500 gram 0.99
500 gram

Pitloze witte druiven

PLUS
Abrikozenvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.99

3.99

Biefstuk
500 gram
ELDERS 7.99

4.99
500 gram

PLUS
Filet Americain
Diverse smaken
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.99

1.39
150 gram

Alle wijnen uit Zuid-Afrika
*Alcohol verkopen wij alleen aan personen van 16 jaar en ouder.

2e fles
  halve 

   prijs
    (van dezelfde soort)

Lays
Sensations
Diverse smaken
2 zakken à 150 gram naar keuze
ELDERS 2.28

1.79
2 zakken

Danio
Fruitkwark
Diverse smaken
2 bekers à 450 gram naar keuze
ELDERS 3.38

2.50
2 bekers

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

Floryn

Literfles

8888....
99999999

Aanbiedingen alleen geldig bij
Super De Boer Rinders in Hengelo (Gld.)

van 16 t/m 30 oktober 2006.

RINDERS
Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 17 93
fax (0575) 46 19 80

superdeboerrinders@hetnet.nl
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.ZATERDAG 21 OKT

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

OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

BEETHOVEN

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

FEESTEN !:

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

Weeversdrukkerij

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk

Bleekstraat 1, 
7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 
Felix Takkenkamp, 

Telefoon 06-48 794 212

mevr. van Veldhuizen
-Onstenk

Telefoon (0575) 45 23 98

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?


