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Voetbalplaatjes 
album bij Vorden 
van start

23 oktober 2010

Gea: ‘Fairtrade betekent dat de pro-
ducten onder eerlijke voorwaarden in 
de Derde Wereldlanden zijn geprodu-
ceerd en verhandeld. Wanneer bijvoor-
beeld een product het Max Havelaar 
keurmerk voor Fairtrade heeft, weet 
men zeker dat de boeren in die landen 
een eerlijke prijs hebben ontvangen 
en kunnen investeren in een betere 
toekomst. Daar hebben ze recht op. 
Denk daarbij aan producten als bana-
nen, citroenen, wijnen, suiker, koffie. 
Overigens is de koffie die wij hier het 
hele jaar door serveren de zgn. ‘red-
bean-koffie‘, welke honderd procent 
hand- geplukt is. De koffie is derhalve 
ook voorzien van het Max Havelaar 
keurmerk. 

Wij introduceren deze week ook de 
High-Tea. Dat bestaat uit heerlijke Chi-
nese bloementhee gecombineerd met 
allerlei kleine lekkernijen (zoet en har-
tig)‘ zo zegt Gea. Wanneer de blaadjes 
van bijvoorbeeld de jasmijnthee in de 
theepot worden gedaan en het warme 
water wordt bijgegoten dan zie je op-
eens een prachtig bloemetje in de thee-
pot verschijnen. Erg leuk om te zien. 
Overigens voor meer informatie over 
de High Tea 441581. Voor meer infor-
matie over de Fairtrade Week (www.
fairtraderestaurantweek.nl). In het 
kader van deze bijzondere week orga-
niseert het Ludgerusgebouw in samen-
werking met de Wereldwinkel Vorden 
op donderdag 28 oktober workshops 
voor de kinderen van de school de Gar-
ve uit Wichmond.

Gea Oosterveld: ‘Die dag komen alle 
kinderen in groepsverband naar ons 
Koffie- en Theehuis. De kinderen wor-
den dan in de gelegenheid gesteld om 
onder leiding van vrijwilligers van de 
Wereldwinkel allerlei hapjes te maken 
van producten die afkomstig zijn uit 
de Derde Wereldlanden. Er worden 
tevens verhaaltjes verteld over hoe de 
kinderen in die landen leven, wat ze 
eten, welke spelletjes zij doen. 

Er komen ruim honderd kinderen. Het 
lijkt me heel gezellig en leerzaam’, zo 
zegt Gea Oosterveld die samen met de 
Wereldwinkel Vorden die dag als spon-
sor van deze workshops optreedt. 
Wanneer je het ‘Koffie- en Theehuis’ 
binnenstapt dan valt gelijk de vergulde 
lijst aan de wand op. Daarop staat met 
krijt geschreven: ‘Hier komt alles uit 
de buurt’. Gea lachend: ‘Dat is ook on-
ze slogan. De dagschotels die wij hier 
serveren bevatten allemaal producten 
uit de buurt. De zuivel en eieren ko-
men van Den 4 Akker, het brood van 
warme bakker Besselink, het vlees 
van de Meeninkhoeve en de kaas en 
groente van Urtica De Vijfsprong. Het 
Ludgerusgebouw is behalve op woens-
dag (gesloten) alle avonden bezet waar-
bij het verenigingsleven in Vierakker-
Wichmond zich hier in optima forma 
afspeelt. Het Willibrorduskoor, de 
dansgroep ‘De Deerns’, de line-dancers 
uit Warnsveld, de muziekvereniging Ju-
bal, toneelgroep Vierakker-Wichmond 
en de seniorensoos, zij vinden hier alle-
maal onderdak, terwijl de plaatselijke 
verenigingen hier ook regelmatig hun 
vergaderingen houden.

Wat velen waarschijnlijk niet weten is 
dat het gebouw één keer maand wordt 
omgetoverd tot een ‘tango-salon’! Gea: 
‘Jos en ik zijn lid van dansschool Tango 
Entero. Wij vinden tango dansen heer-
lijk. De maandelijkse oefenavonden 
waar zo’n 50 personen op afkomen 
worden dan in de ‘salon’ gehouden. 
Daarnaast organiseren wij hier regel-
matig een ‘Argentijnse Tango-avond’ 
met als het even kan, een live orkest er-
bij. Op de oefenavond dansen we veelal 
op muziek van Cd’s. Voorafgaande aan 
de Fairtrade Week wordt er zondag-
middag 24 oktober in onze tango-salon 
gedanst. Mensen die een kijkje willen 
nemen zijn van harte welkom’, zo zegt 
Gea Oosterveld.

Fairtrade Restaurant Week 25 t/m 31 oktober

Ook in Koffie- en Eethuis 
Ludgerusgebouw

Vorden. Gea Oosterveld en partner Jos Boesveld (uitbaters van het Kof-
fie- en Eethuis Ludgerusgebouw) doen vanaf maandag 25 oktober t/m 
zondag 31 oktober mee aan de zgn. Fairtrade Restaurant Week. De 
doelstelling daarbij is het stimuleren van het gebruik van Fairtrade 
producten. Dan worden in het Koffie- en Eethuis de (h)eerlijkste ge-
rechten geserveerd die bereid zijn met Fairtrade ingrediënten.

Jasmijnthee (met bloemetjes) bij Gea Oosterveld.

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81
Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Kom binnen!
Surf direct naar 
www.binnenhuiscenterhci.nl

Laat u inspireren in onze  
complete showrooms

Deze week:
Tap zelf uw eigen 
sinaasappelsap, 
deze week voor
1/2 geld
flesje 500 ml nu slechts 0.99

5 mini appelflappen

 voor 0.99

Alleen bij Plus Hans Eland 
Hengelo (Gld.)

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Duo van kipfilet en varkenshaas

met pepersaus
***

Duo van zalm en clarisse met een
kruidensaus

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

rauwkost en groente

 14,50

wonen en slapen
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek viering 
Heilig Avondmaal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij uit 
Ermelo. 

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 oktober 10.00 uur mevrouw v.d. Velde, Neede. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 oktober 12.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. 
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 okt. 17.00 uur Eucharistieviering, koorleden.
Zondag 24 oktober 10.00 uur geen viering.

Tandarts
23/24 oktober J.H.H. de Lange, tel. (0573) 25 43 57. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 - 
dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende 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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering 
en Woon zorg 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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

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

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te huur gevraagd: 
Bouwland voor teelt van 
mais - graan. J. Harmsen, 
tel. 06-23248564.

�

Te huur ruime vrijstaande 
woning in Zelhem evt.ook 
voor tijdelijk. 850 euro p/m 
info 0314-621056.

�

Te huur per direct tijd. 
woonruimte: compl. ingericht 
chalet op rustige lokatie te 
Ruurlo. Huurprijs €395,- 
excl. p.m. 0573-451441

�

Wij zoeken twee zelf-
standig werkende, kordate 
hulpen in de huishouding.
Samen 12 uur.In het bui-
tengebied van Vorden.tel. 
0655360916

�

HALLOWEEN
Grote sortering van kalebassen,
siervruchtjes en lampionbossen.

Verkoop naast de Aldi 
in Vorden

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

Te huur: 2 kamer appar-
tement in het centrum van 
Zelhem. Huur € 495,- incl. 
gas/elektra/water. Info: 
http://sites.google.com/site/
zelhemhuis of 06-13241141

�

Dagmenu’s
13 t/m 19 oktober

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

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

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

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

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

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

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

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

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, cate-
ring, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even 

 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

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

�

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad!
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai 6-8 pers. € 6,75

Dinsdag = Brooddag

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

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Appeltaartje 6 pers. € 4,95

• Appelbroodje € 2,45
fris zoet broodje met appel

aanbiedingen geldig van di 12 t/m za 23 oktober

Te koop Friese stabij pups. 
Worden geboren half nov. 
Meer info: www.baikespup-
pies.hyves.nl 06-42583976

�

Ervaren freelance secreta-
resse heeft regelmatig een 
aantal dagdelen beschik-
baar. 0575-469809.

�

Gevraagd: Hulp huishou-
ding gezin in Vorden halve 
dag per week. Reactie naar 
r.ten.hoopen@upcmail.nl

�

Tuinen van de Wiersse 
open zo. 24 oktober, 10 - 17 
uur, € 6,50 p.p, kinderen tot 
9 jaar gratis, honden niet 
toegestaan. Op de open 
dag zijn planten te koop 
en worden lichte maaltij-
den geserveerd. Groepen 
kunnen ook op andere tijden 
afspreken: tel. 0573 451409. 
Voor meer informatie: www.
dewiersse.nl

�

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

Alleen op afspraak.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Afscheidsreceptie

Cor Hofs
Op 1 november 2010 gaat Cor Hofs van de afde-
ling Ontwikkeling van de gemeente met de VUT.

Om dit samen met hem te vieren bent u van harte 
welkom op de afscheidsreceptie op donderdag 
28 oktober a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in de kan-
tine van het gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo (Gld.)

 Burgemeester en wethouders
 van Bronckhorst

Geboren op 16 oktober 2010
onze eerste dochter

Leana Marian Maria
14.20 uur
2960 gram
48 cm

Rob & Lydia Aaldering

Zutphenseweg 94a
7251 DR Vorden

Spaar alle Vordense helden
Spaar nu bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
alle helden van de Voetbalvereniging Vorden.

Hoe werkt de aktie:
Bij iedere € 10,– krijgt de consument 1 zak voetbalplaatjes gratis. 
Alle spelers van de VV Vorden, leiders, trainers, scheidsrechters en 
 bestuur, hebben allemaal op zaterdag 16 oktober een prachtig album 
overhandigd gekregen om deze plaatjes in te plakken. 

Ook zijn er gratis plaatjes te krijgen bij de volgende producten:

3 flessen Chrystal Clear
fles 1.5 ltr. van € 3,75 voor € 3,29

2 pak Optimel Drink
literpak van € 2,48 voor € 2,29

Bij aankoop van elk van deze aktie GRATIS ...

2 ZAKJES VOETBALPLAATJES

Deze aktie loopt van 
maandag 18 t/m zaterdag 23 oktober 2010.

ZANGDIENST
ZONDAGMIDDAG 31 OKTOBER

m.m.v. Gezinscombo uit Nijkerkerveen

Meditatie: dhr. Wim Zemmelink, Zelhem
Aanvang: 16.00 uur

Hartelijk welkom!
VIKORN 

MULTIVITAMINEN 
BROOD

  NU VOOR  2.15

Win met vikorn 
een kok bij u thuis

WITTE BOLLEN

6  VOOR 

1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 oktober.

TIRAMISU VLAAI
   

 KLEIN 

                8.75

 GROOT 
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De enige echte 
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KEURSLAGERKOOPJE

Kip op stok

4 stuks550

SPECIAL

Worstjes en Zo

100 gram150

VLEESWARENKOOPJE

GRATIS 100 gram gerookte kipsalade

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Varkensoesters
Gratis saus

4 stuks550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Bij 150 gram Provençaalse runderrollade

2 ½ jaar

          in Ruurlo

   
 
  
Openingstijden:                                                   

2
Wij zijn op zoek naar 

kapper/kapster 
Aantal uren/dagen in overleg

Voor meer informatie over deze vacature 
kunt u contact opnemen met 

Gijs te Brake telefoon 06-50416338 
e-mail info@salondebarbier.nl

Salon de Barbier, Julianaplein 3, Ruurlo

1970  2010

Op 23 oktober zijn wij 40 jaar getrouwd.

Henk Heuvelink
&

Rikie Heuvelink-Stegeman
Wij willen u uitnodigen om dit samen met onze 
 kinderen en kleinkinderen te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie van 
15.00 tot 16.30 uur bij ‘t Langenbaergh, Deventer-
weg 1 te Laren.

Vordenseweg 22
7231 PB Warnsveld
0575-521921

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Bazar
woensdag 27 oktober

13.30 uur

Wegens plaatsgebrek opruiming,
veel artikelen half geld

en nog minder

De Wehme Vorden



Alex Bouwmeester

Groenling 11

7132 ED Lichtenvoorde

Tel: 0544-487394

Fax: 0544-487394

Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen

Donker Curtiuslaan 10

7003 AH Doetinchem

Tel: 0314-344209

Fax: 0314-344209

Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

TEVENS RENOVATIE;

Schuren, 

velling frezen, 

restaureren

€ 20,00 incl. p/m
2

Wial Parket

VERKOOP VAN

ALLE SOORTEN VLOEREN

4 weken actie voor de Kids!
Om de 4 weken knippen
op woensdagmiddag:
voor 10 Euro.
Dit start woensdag
20 oktober.
Geldig voor kinderen
t/m 12 jaar.

Wij zijn woensdag s’avonds
tot 20.00 uur open!

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Tel. 0575 551423

All in Shape specialist in het shapen van uw lichaam
(alleen voor vrouwen)

De vetverbrander voor billen, 
buik en benen
De unieke combinatie van bewegen in een vacuümruimte, 
zorgt voor een optimale vetverbranding bij billen, buik en 
benen. Ook dé behandelmethode tegen cellulitis!

All in Shape Zelhem All in Shape Zutphen
Nijverheidsweg 4 Industrieterrein de Mars
Tel. 0314-625763 Zweedsestraat 1
Mob. 06-51981150 Tel. 0575-542010

Waardebon
1 keer gratis gebruik

van de Vacu Step

Nieuw in Zutphen!

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

WEEKBLAD

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



De prijs, een Globe reischeque ter 
waarde van € 150,= is gewonnen door 
de heer Ryan Krimp uit Warnsveld. 
Hij kreeg de cheque overhandigd 
door kantoordirecteur Michel van 
der Heijde. 

De Rabobank organiseerde de vakan-
tiefoto actie in de zomermaanden. 

Klanten konden hun leukste vakan-
tiefoto naar de bank mailen en maak-
ten daarbij kans op de genoemde reis-
cheque. De winnende foto is te bekij-
ken op de website van de bank 
www.rabobank.nl/graafschap-noord
onder de kop acties. Daar zijn overi-
gens ook de andere inzendingen te
bekijken.

Winnaar vakantiefoto actie 
bekend

Rabobank Graafschap-Noord heeft de winnaar van de vakantiefoto
actie bekend gemaakt. Onlangs vond op het Rabobank kantoor in
Warnsveld de feestelijke prijsuitreiking plaats.

Winnaar de heer Ryan Krimp  en de heer Michel van de Heijde, kantoordirecteur van
Rabobank Graafschap-Noord.

De kinderen hadden aan de linker-
kant van het grasveld een plekje ge-
zocht om de inwijding van het tijde-
lijk onderkomen van hun school (tien 
meter verderop aan het Wiemelink) 
van zo dicht mogelijk mee te maken. 
De brandweer had post gevat op de 
hoek Wiemelink/De Boonk om daar 
het verkeer tegen te houden. Tevens 
werden de bewoners, die aan het 
grasveld wonen, verzocht ‘een stapje 
terug te doen‘ want de helikopter zou 
bij de landing nogal wat windvlagen 
kunnen veroorzaken. Geen woord te-
veel gezegd want toen de ‘heli’ de lan-
ding inzette vlogen de toeschouwers 
de bladeren van de bomen om de 
oren. De aanwezige kinderen waren 
zeer onder de indruk van het specta-
culaire gebeuren.
Een meisje van zes informeerde heel 
voorzichtig en vol spanning: ‘zit Sin-
terklaas ook in dat vliegtuig’? Toen 
haar werd verteld dat de kinder-
vriend de volgende maand pas komt, 
was zij toch zichtbaar teleurgesteld! 
De helikopter, die op vliegbasis Gilze-
Rijen was opgestegen zou volgens 
planning ’s morgens om elf uur al 
landen, maar door de mistige weers-
omstandigheden werd het verplaatst 
naar s’ middags half twee. Stef Woe-
stenenk (leerkracht aan school Het 
Hoge) die de leerlingen met een grote 
megafoon over de gang van zaken in-
formeerde vertelde: ‘Manje Rigterink 
is van beroep loadmaster bij Defen-
sie. Binnenkort gaat hij met pensioen 
en mocht hij van zijn superieuren 
nog eenmaal een vlucht naar keuze 
maken. Manje is de vriend van mijn 
collega Corrie Peters en zo ontstond 

het idee om de vlucht naar Vorden 

te maken. Dat ging natuurlijk niet 
zomaar, daarvoor moesten we eerst 
toestemming van Defensie, de pro-
vincie en de gemeente Bronckhorst 
hebben. Prachtig dat het allemaal is 
gelukt’, aldus een ‘opgeluchte’ Stef 
Woestenenk.

Helikopter landt op het Wiemelink

Vorden - Het was een fascinerend gezicht toen vorige week maandag 
ineens een Cougar transport - helikopter op het grasveld aan het Wie-
melink landde. Toen vervolgens Manje Rigterink met het bord waarop 
het logo van school Het Hoge, uit het toestel stapte, kreeg hij van de 
leerlingen van deze school een klaterend applaus.

Meester Stef Woestenenk (links) en juf Corry Peters (rechts).

RKZVC - VORDEN 4-0
Vorden - Vorden is zondag te Zieu-
went op een flinke nederlaag getrak-
teerd en het mocht de handen dicht-
knijpen, dat het bij deze score uitein-
delijk is gebleven. RKZVC beschikt 
over een goede ploeg met uitstekend 
positiespel en combinatievoetbal.
Een oud voetbal gezegde is: “de vleu-
gelspitsen moeten kalk aan de schoe-
nen hebben”. Dit was helemaal van 
toepassing voor de beide spitsen van 
RKZVC, die uitstekend in positie speel-
den en steeds aanspeelbaar waren. 
Mede door het goed inschuiven en 
bijsluiten van de middenvelders cre-
eerde de ploeg zich een veelheid aan 
kansen, waarvan er uiteindelijk 4 
werden benut.
Vorden had geen antwoord op deze 
speelwijze.
In de beginfase leek Vorden het spel 
van de Zieuwentnaren bij te kunnen 
benen en spits Frank Hiddink kreeg 
twee goede mogelijkheden om te sco-
ren.
RKZVC had eveneens al een aantal 
kansen gehad, maar de Vordense ver-

dedigers wisten, zij het met kunst en
vliegwerk, RKZVC het scoren te belet-
ten.
In de 20e minuut moest het dan toch
capituleren toen door balverlies de
rechtervleugelspits in stelling werd
gebracht en hij tekende met een fer-
me uithaal de 1-0 aan.
Vorden kwam nauwelijks nog aan
aanvallen toe, want het moest zich
beperken tot verdedigen. Op slag van
rust werd de Vordense verdediging op
snelheid uitgespeeld en dat betekende
dat de ruststand 2-0 was.
In de tweede helft was het direct al
raak, want in de 48e minuut werd
een fraaie voorzet goed afgerond.
Vorden kreeg daarna enkele goede
scoringsmogelijkheden, maar het zat
de geelzwarten niet mee. 
In de 70e minuut werd de Vordense
verdediging wederom op snelheid ge-
klopt en de linkervleugelspits knalde
de bal onhoudbaar voor doelman
Wenneker binnen. In de laatste fase
van de wedstrijd herstelde Vorden
zich, maar het wist de nul niet weg
te werken.

V o e t b a l

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



3. Burg. Vunderink opent loodvrij benzinestation van OK 
 bij Welkoop aan de Stationsstraat.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens,  zoals 
 namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding     
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22, 
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen 
worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  
De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 53 - 2010

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2.  Gevonden munitie tot ontploffing gebracht.

1. VVV vergadering in zaal Bakker.

Aflevering  51

Foto 3, de namen zijn  niet juist, het moet zijn v.l.n.r. Ida Timmerman, 

 Johan Pardijs, Laurens Stapelbroek, Wim Bannink en Evert  van der Wal.

1

3

1

2

Aflevering 52

Foto 2, de beide politiefunctionarissen zijn Eric Bos en Bennie ter Woerds, 

toen lid van de groep Vorden, rayon Vorden van het Korps Rijkspolitie.

Foto 3, dit is de J.F. Oltmanstraat in Steenderen met de woning van slagerij 

Hulshof en op de achtergrond de Hervormde Kerk. De melkbussen waren 

van boer Wijers.



Door de laatste 2 winters met na-
tuurijs is de vraag naar dit product 
explosief gestegen. In 2 jaar tijd is het 
aantal dealers met 50% toegenomen. 
Op de nieuwe locatie aan de Dien-
stenweg in Vorden, waar Pater sinds 
1 juni j.l. onderdak heeft gevonden, 
worden de schaatsen geassembleerd 

en worden de leveringen gecombi-
neerd met langlaufschoenen. De free-
skate is niet het enige product dat 
door de Vordense Schaatsfabrikant  
wordt verzonden. De innovatieve 
schaatshelm, de Smartcap, die Pater 
samen met zijn zoon Martijn heeft 
ontwikkeld vindt steeds meer aftrek 

bij het schaatspubliek. Het aantal 
dealers in Nederland zit hier op meer 
dan 50 en er vindt op beperkte schaal 
export plaats naar o.a. Oostenrijk, 
Zweden, Noorwegen en Canada. De 
KNSB heeft veiligheid tot de belang-
rijkste prioriteit uitgeroepen voor het 
komende seizoen en daarbinnen zal 
hoofdbescherming een rol van bete-
kenis gaan spelen.
Een interessant detail is dat in de 
jaren 50 door de voormalige EMPO 
fietsfabriek ook schaatsen werden 
geassembleerd!

Schaatsseizoen begonnen voor 
Snow & Ice Company

Vorden - Na de verkoop van zijn bedrijf op het Industrieterrein  per 
1 mei 2007 is Martien Pater zelfstandig verder gegaan onder de naam 
Snow & Ice Company met de productie en verkoop van schaatsen. De 
schaats, die hij 14 jaar geleden in eigen beheer heeft ontwikkeld, de 
free-skate, wordt inmiddels op meer dan 60 plaatsen in Nederland 
verkocht.

Kun je niet zo lang wachten? Kom 
dan op 29 oktober naar De Luifel in 
Ruurlo, 19 november naar ‘t Molentje 
in Silvolde of op 26 november naar 

Witkamp in Laren. Meer weten over
The Disco Kings? 

Kijk op www.discokings.nl

The Disco Kings in De 
Herberg groot succes!!!

Vorden - Vrijdag 15 oktober was het woest gezellig in De Herberg. Was
je er niet bij? Dan heb je een vet feest gemist! The Disco Kings wisten
met hun muziek, videoclips en lichtshow de zaal compleet op z’n kop
te zetten. Dat vraagt om herhaling! Nog even geduld, maar volgend
jaar maart zijn The Disco Kings weer van de partij in de Herberg.

RATTI PAKT 3 PUNTEN TEGEN 
EGVV
Kranenburg - Afgelopen zondag 
kwam EGVV uit Gelselaar op bezoek 
in de Kranenburg. Ratti wist de wed-
strijd met 2-0 winnend af te sluiten 
maar daar is ook alles mee gezegd. 
 De wedstrijd begon uitstekend voor 
de gastheren. Na 1 minuut kon Niek 
Nijenhuis vrij op de keeper afkomen 
en beheerst de 1-0 binnenschuiven. 
Na deze goal zakte de thuisploeg in 
en liet bar weinig zien in de eerste 
helft. Alleen Michiel Gudde kwam 
na 40 minuten nog gevaarlijk voor 
de goal. De aanvaller werd echter on-
deruit gelopen maar de uitstekend 
leidende scheidsrechter zag er geen 
overtreding in. EGVV probeerde in 

tegenstelling 
tot Ratti wel 
te voetballen 
en was dan 
ook duidelijk 
de bovenlig-
gende partij. 
Ondanks het 
v e l d o v e r -
wicht konden 
de bezoekers 
geen grote 
kansen creë-
ren omdat het 
vaak aan een 
goede eind-
pass ontbrak. 
Hierdoor be-
gon Ratti met 
een 1-0 voor-
sprong aan de 
thee.
In de tweede 
helft bleef het 
spelbeeld ei-
genlijk onver-
anderd. EG-
VV probeerde 
voetballend 
voor de goal 
te komen en 
Ratti bleef 
hangen in 
het teleurstel-
lende niveau 
van de eerste 
helft. Waar 
de ploeg uit 
Gelselaar mis-
schien wel op 

1-1 had moeten komen was het Ratti
die via één van de spaarzame voet-
ballende aanvallen de 2-0 liet aante-
kenen door opnieuw Niek Nijenhuis.
Wie hoopte dat het spel van de Kra-
nenburgers na deze goal beter werd
kwam bedrogen uit. Dat zakte met-
een weer tot ver onder de maat. Al-
leen Koen Klein Heerenbrink was nog
dicht bij een doelpunt. De rappe mid-
denvelder werd echter op randje 16
van achter onderuit geschoffeld. On-
danks dat het hier toch duidelijk een
doorgebroken speler betrof trok de
scheids ‘slechts’ geel. Een derde doel-
punt was overigens ook veel te veel
van het goede geweest voor de Kra-
nenburgers. Aangezien EGVV voorin
over te weinig daadkracht beschikte
kwam de overwinning in de reste-
rende minuten niet meer in gevaar.
Na het laatste fluitsignaal begaf een
ieder zich snel naar de kantine om
weer een beetje op te warmen want
van deze wedstrijd ging niemands
hart sneller kloppen.
Ondanks het matige niveau werden
de 3 punten gelukkig wel op sport-
park ‘De Eik’ gehouden en daar draait
het uiteindelijk allemaal om. Verder
was het een wedstrijd om snel te ver-
geten. Daar hebben de mannen van
Eric Gijsberts twee weken voor want
dan reist de ploeg af naar Enschede
om aan te treden tegen SVV ‘91.     

UITSLAGEN
16 oktober: Ratti C1G - Warnsveldse
Boys C5: 2-2, Ratti E2 - Vorden E6:
1-0, DZSV 6 (zat) - Ratti 2 (zat): 2-5, FC
Zutphen D6G - Ratti D1: 0-7, Warns-
veldse Boys E7 - Ratti E1: uitgst., Pax
F3 - Ratti F1: 3-2

17 oktober: Ratti 1 (zon) - EGVV 1
(zon): 2-0, Ratti 4 (zon) - Erica ‘76 7
(zon)  2-4, Ratti DA1 (zon) - VIOS B.
DA2 (zon): 3-0, Ratti DA2 (zon) - Gen-
dringen DA2 (zon): 1-6, Bon Boys 6
(zon) - Ratti 2 (zon): 0-4, Pax 10 (zon)
- Ratti 3 (zon): 7-3

PROGRAMMA
Zaterdag 23 oktober: Ratti 2 (zat) -
SKVW 3 (zat), Doetinchem C3 - Ratti
C1G
Zondag 24 oktober: Ratti DA2 (zon)
- Halle DA1 (zon), Ruurlo 6 (zon) - Rat-
ti 3 (zon).

R a t t i  v o e t b a l

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue’s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

VOL SMAAK
Heerlijke eet rijpe mango’s p.s. 1,99
Hollandse bospeen p.s. 0,99
Nieuwe oogst Conference peren kg 0,89

UIT EIGEN SNIJKEUKEN
Kant en klare groente pakketten
bami/nasi/roerbak etc. 2e bak halve prijs

UIT EIGEN WARME KEUKEN
Goedgevulde wraps + GRATIS 
bak rauwkost naar keuze 2 pers. 7,95

UIT EIGEN GRILLL
Gegrillde kippepoten 4+1 gratis voor 5,00

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711
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Vragen
We’j nog van too?
Wat is: A. Weulenrit.

 B. Zo-wat.

 C. Karkplas.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

De twee inwoners kregen een bon ter 
waarde van 1000 euro voor een nieu-
we televisie. Met een glasvezelaanslui-
ting kunnen ook deze prijswinnaars 
straks dus genieten van een super 
scherp beeld. Ook de verenigingsac-
tie heeft zijn doel niet gemist. Voor 
iedere inschrijving kreeg een vereni-
ging 10 euro voor de verenigingskas. 
De Vordense verenigingen VV Vor-

den, Volleybalvereniging DASH, SV 
Ratti en Tennisvereniging VTP waren 
samen goed voor 121 abonnemen-
ten. In Hengelo werden 332 abon-
nementen verzameld door de ANBO, 
Concordia (197), Achilles, Het Elder-
ink, Hekey en HBC. De Keijenborgse 
Schuttersvereniging is goed voor 100 
inschrijvingen. De overige verenigin-
gen die hebben meegedaan, brachten 

elk enkele inschrijvingen in. 
De verenigingsactie was zeker inte-
ressant. Dat heeft Muziekvereniging 
Concordia uit Hengelo Gld. wel be-
wezen. Zij hebben bijna 2000 euro 
opgehaald. De korpsen van Concor-
dia zijn toe aan nieuwe uniformen 
en gezien de enorme kosten die daar 
mee gemoeid zijn, is met Glashart 
afgesproken dat zij nog even door 
mogen gaan met de verenigingsactie. 
Inwoners kunnen dus een brief van 
hen verwachten. Met iedere inschrij-
ving wordt Concordia gesteund voor 
10 euro en dat is leuk meegenomen.

Prijsuitreiking Glashart 
Verenigingsactie

Vorden - Aan de werving voor een gratis glasvezelaansluiting in een 
aantal kernen van de gemeente Bronckhorst verbond Glashart een 
tweetal acties. Zo werden er televisies verloot en konden verenigingen 
actief deelnemen aan de werving. Op 11 oktober jl. zijn in Hotel Bak-
ker in Vorden de Glashart de prijzen uitgereikt aan twee inwoners en 
de verenigingen van Hengelo, Vorden en Keijenborg.

De prijswinnaars van de Glashart Verenigingsactie.

Verdwaald verzorgt al menig jaar 
in oktober een optreden in het café 
waarbij de ruimte bijna te klein 
wordt. Hoewel de bandleden al jaren 
samen musiceren is het puur een hob-
byband die in de regio af en toe op de 
planken staat. Verdwaald bestaat uit 
vier man: Henk Hulsegge (slagwerk) 
die dit keer wegens ziekte vervangen 
wordt door René Groot Wassink, Bert 
Siebelink (zang en solo gitaar) Frank 
Nijenhuis (basgitaar) en Frank Lefe-
rink (gitaar en zang). 

De band heeft zijn oorsprong in het 
verpleeghuis Zutphen waar drie van 
de huidige bandleden in de jaren 
tachtig en negentig werkten. Frank 
Nijenhuis is vanaf begin 2000 toege-
treden tot de band. Bert en Henk wo-
nen in Zutphen en de beide Franken 
in het mooie Vorden. De muziekstijl 

van Verdwaald kenmerkt zich door
recht toe recht aan Engelstalige Rock
en Roll. Geen showband maar vol-
gens de heren lekkere nummers uit
de jaren 60, 70, 80 met een hoog oh
ja gehalte. (Neil Young, Status Quo,
Rolling Stones. Golden Earring, Brian
Ferry etc.) Verdwaald heeft een ei-
gen website www.verdwaald.tk met
foto’s en filmpjes van diverse optre-
dens. Absoluut de moeite waard om
de site te bezoeken en de band beter
te leren kennen. 

Lezen over Verdwaald is interessant
maar wil men Verdwaald echt leren
kennen moet men de band zien en
horen. En dat kan dus zaterdag 23
oktober in café Uenkaan de Nieuw-
stad in Vorden. Dat wil natuurlijk
niemand missen, bovendien is de en-
tree geheel gratis !

Verdwaald zet traditie 
voort

Vorden  -  Rockband Verdwaald is op 23 oktober wederom te gast bij
café Uenk aan de Nieuwstad.De huidige uitbater van café Uenk, Andre
Balvert is zeer verheugd dat Verdwaald de traditie bij café Uenk wil
voortzetten

Na een flinke herfstwandeling is 
het dan ook heerlijk genieten van 
mooie muziek in de Dorpskerk. 
Het blokje ‘betovering’ omvat de 
mooiste koorstukken van Bach en 
een tweetal orgelwerken van zijn 

hand. Het blokje ‘verstilling door 
de eeuwen’ heeft negen onderde-
len van de componisten Morley, 
Gibbons, Reger, Fauré, Diepen-
brock, de Klerk, Joél en James 
Moore. Als toegift brengt het ge-
zelschap een tweetal eigen wer-
ken. De ‘Ode aan de Wildenborch’ 
en een gedeelte uit de Cantate 
‘Jonker & het Jodenmeisje’ welke 
op 30 januari 2011 in Ruurlo in 
première zal gaan. Het Vokaal 
Kwartet Ruurlo heeft in korte tijd 
een reputatie opgebouwd met het 
brengen van mooie, veelal a-capel-
la koormuziek.

Zondagmiddagmuziek in 
dorpskerk Vorden
Vorden - In deze serie concer-
ten op de zondagmiddag treedt 
zondag 24 oktober aanstaande 
het Vokaal Kwartet Ruurlo op. 
Medewerking wordt verleend 
door de organist Gerard Wes-
selink. Het programma is ge-
titeld ‘Betovering en Verstil-
ling’, zeer treffend voor dit 
jaargetijde.De Oud-Hollandse likeuren vinden 

hun oorsprong in de Gouden Eeuw. 
Uit de Oost kwamen specerijen en 
diverse vruchten beschikbaar. Deze 
werden toegevoegd aan de heksen-
drankjes. Zo ontstonden de uiteinde-
lijke Oud-Hollandse likeuren. Bij elke 
likeur hoort een eigen prachtig en 
specifiek verhaal waarom en wanneer 

ze gedronken mochten worden. Er 
werd rekening gehouden met de cal-
vinistische inslag van de Nederlandse 
bevolking. Men dronk alleen een li-
keur als daartoe een reden was en 
die werd natuurlijk al snel gemaakt. 
Ook speelden bijgeloof, vreemde en 
bizarre volksgebruiken hierbij een 
belangrijke rol. 

Het geheel wordt opgeluisterd met 
toepasselijke en vermakelijke spreek-
woorden en gedichten uit die tijd. De 
gehele presentatie wordt met beeld-
materiaal op groot scherm onder-
steund. Het likeurenbuffet geeft de 
gelegenheid om van diverse drankjes 
te proeven. Voor deelnemers die geen 
alcohol drinken zijn een tiental alco-
holvrije likeuren aanwezig. 
Voor de Proeverij-presentatie Oud-
Hollandse Likeuren op 1 november 
2010, Zaal Den Bremer, wordt entree 
gevraagd, waarbij koffie of thee is in-
begrepen.

Activiteit van de Historische Vereniging

Likeurproeverij

Toldijk - Op maandag 1 november aanstaande organiseert de activi-
teitencommissie van de Historische Vereniging Steenderen een caba-
reske proeverij-presentatie van Oud-Hollandse likeuren door de heer 
Willem Heuzinkveld uit Doetinchem in Zaal Den Bremer in Toldijk. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

De vele Oud-Hollandse Likeuren die Willem Heuzinkveld presenteert.
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Gezagvoerder Paul Kok vaart met 
een Boomsma ballon van bijna 20 
jaar oud. Voor de start van elke bal-
lonvaart wordt deze in gereedheid 
gebracht met hulp van iedere aanwe-
zige sterke man en vrouw. 

De mand, het rek met de branders, 
drie brandstoftanks -twee voor de 
vlucht en een voor het opwarmen van 
de lucht om op te kunnen stijgen en 
kabels en touwen van de ballon wor-
den bevestigd. De ballon wordt uit-
gelegd, in positie gebracht en gevuld 
met koude lucht van de ventilator. 

Na het verwarmen van deze lucht 
komt de ballon langzaam rechtstan-
dig. De passagiers krijgen de nodige 
instructies over hun positie in de 
mand tijdens de vaart en de landing. 
De overbodig geworden starttank 
gaat tenslotte uit de mand. 

Prachtig weer was het op zaterdag 
11 september en ook de wind was 
gunstig. Resy Oonk, Bert Stegeman 
en Henk Bogaard meldden zich in 
Bronkhorst, evenals correspondent 
van Weekblad Contact Liesbeth Ou-
kes. Zij gingen met gezagvoerder Paul 
Kok en groundcrew Johan Potman en 
Jenny Kok mee naar de wei bij Jan 
Winkel aan de J.F. Oltmansstraat in 
Steenderen. 
Na alle voorbereidingen stapten de 
gasten in en eenmaal los maakte de 
mand hoogte tot ongeveer 450 me-
ter. Het uitzicht is fantastisch. Na het 
feestgedruis van de Steenderense Ker-
mis gleed de ballon verder over Tol-
dijk, Baak, Bronkhorst en de mean-
derende IJssel. De ganzen kozen het 
luchtruim nadat de schaduw van de 
ballon ‘hun’ grasland verduisterde. 
Verder richting Zutphen was goed 
te zien dat het land wordt doorkliefd 

door een zandkleurig lint, met kraan-
machines en lange pijpen: de nieuw 
aan te leggen gasleiding van de Gas-
unie. Terwijl rechts Vorden te zien is, 
valt links in Leesten de tegenstelling 
in de bebouwing op. Het nieuwe zie-
kenhuis staat pal naast het oude, een 
oude boerderij met zijn trapgeveltje, 
Meyerink, ligt in bebouwing gesloten. 
In Harfsen zag Paul Kok een geschikt 
stukje wei en landde keurig bij de fa-
milie Klein Teselink. 

Meer wind stond er een week later, 
op zaterdag 18 september. In Bronk-
horst zijn dan aanwezig Gerrit Ave-
resch, Fons Slot en zijn vrouw en 
Rudi Hendriksen van Drukkerij Wee-
vers. Gezagvoerder Paul Kok mocht 
deze keer werken met groundcrew 
Johan Potman, Jan Hijne en Wim van 
de Veen. 

Op het voetbalveldje van Het Para-
dijs in Steenderen vertrok de ballon 
en zette koers richting Ruurlo, over 
Steenderen en tussen Toldijk en Baak 
door richting Hengelo Gld. Even leek 
het of de torenspits werd geraakt, 
maar dat was toch gezichtsbedrog. 
De passagiers bekeken en kiekten 
prachtige boerenbedrijven in het 
coulisselandschap. Over het prach-
tige Landgoed ’t Zelle ging de vaart, 

om tenslotte in Ruurlo op het Ruur-
lose Broek een droog plekje te vinden 
vlakbij de spoorlijn Ruurlo-Winters-
wijk. Het prachtige stuk grasland, 
vertelde Paul Kok de eigenaar van de 
grond mevrouw Sieverink later, kon 
hij niet laten schieten. 

De derde ballonvaart vond plaats 
op zondag 10 oktober 2010. Win-
naar van Drukkerij Weevers de heer 
Henk Kobussen uit Steenderen werd 
vergezeld door Nel Saalmink, Nikita 
Aalderink, Liesbeth Oukes en Jan Vis-
ser die zijn verjaardagscadeau verzil-
verde. De heer Michael Lammers was 
helaas verhinderd. 

Er werd opgestegen in het buitenge-
bied van Lochem, vlakbij Verwolde. 
Was de windrichting van die ochtend 
nog goed voor een vaart richting 
Steenderen, de stevige middagwind 
bracht de ballon met een snelheid 
van 32 tot 36 kilometer per uur over 
Harfsen, langs Eefde, Gorssel met de 
Gorsselse Heide, over de IJssel bij Zut-
phen, over Voorst en langs Klein Am-
sterdam naar Loenen, waar de spor-
tieve landing werd ingezet. De wei 
met het vele water vermeed de bal-
lonvaarder uiteraard. De broers Van 
Ommeren gaven toestemming aan 
groundcrew Johan Potman en Wim 

van de Veen om met de auto het land
te betreden. 

Paul Kok, die het Gelderse gebied zeer
goed kent, vertelde tijdens de ballon-
vluchten op geanimeerde wijze en
met kennis van zaken als cultuurhis-
toricus en monumentendeskundige,
over de onder de ballon voorbijtrek-
kende natuurgebieden, landerijen,
landgoederen, wateren en wegen.
Hij houdt ondertussen contact met
de groundcrew die met de wagen de
ballon volgt, evenals de volgauto’s
van de passagiers. Dat valt niet mee,
de ballon gaat rechtdoor, terwijl de
volgers nog heel wat bochten moe-
ten maken om de ballon niet uit het
oog te verliezen. Zo mogelijk werd
gestopt om naar de ballon te kijken
en met de ballonvaarders te praten.
Foto’s van de drie vluchten staan op
www.webpaper.nl. 

Bij de families Klein Teselink, Sieve-
rink en Van Ommeren werd de ballon
opgeruimd en een borreltje Boomsma
-of een bekertje fris- gedronken op de
goede vaart. Paul Kok vulde met de
landeigenaren de formulieren voor
de ministerie van verkeer en water-
staat. Na het afscheid van alle aanwe-
zigen, gaat het gezelschap huiswaarts
met een hele ervaring rijker.

Winnaars van Weevers maken een Ballonvaart

Met eindpunten Harfsen, Ruurlo en Loenen

De lancering van de vernieuwde website www.webpaper.nl van de week-
bladen Contact Bronckhorst Noord, Midden, Zuid, Ruurlo en Warns-
veld, Elna Lichtenvoorde en de Groenlose Gids eind 2009, werd groots 
gevierd. Belangstellende lezers die zich aanmeldden, hadden kans om 
een Ballonvaart te winnen van het Ballonteam Gelre, met gezagvoer-
der Paul Kok uit het Gelderse Bronkhorst. De verloting vond plaats in 
september 2010 met winnaars Henk Bogaard, inmiddels verhuisd van 
Vorden naar Ruurlo, Henk Kobussen uit Steenderen, Gerrit Averesch 
uit Zelhem, Bert Stegeman uit Ruurlo, Fons Slot uit Warnsveld, Resy 
Oonk uit Lichtenvoorde en Michael Lammers uit Groenlo.

De ballonvaarders waren (v.l.n.r.) Gerrit Averesch, Fons Slot en zijn vrouw, Rudi Hendriksen, Resy Oonk, Henk Bogaard – voor ballonvaarder Paul Kok, Bert Stegeman en Henk Kobussen.

UPC Nederland wil graag iedereen 
toegang bieden tot de digitale wereld. 
Het kabel- en mediabedrijf toert daar-
om door haar verzorgingsgebied met 
de speciaal voor dit doel ontwikkelde 
UPC Truck. Zo kan zij iedereen opti-
maal informeren over de mogelijk-
heden die UPC met digitale televisie, 
internet en digitale telefonie biedt. 

Uiteraard is het voor bezoekers moge-
lijk om te ervaren wat, bijvoorbeeld, 
digitale televisie of HDTV is. Mochten 
klanten vragen hebben over facturen 
of bekabeling, dan kunnen zij ook bij 

de medewerkers van UPC terecht. Er 
is iedere dag een monteur van UPC 
aanwezig. 
Deze zal bij de bezoekers van de 
vrachtwagen die in de gemeente wo-
nen langsgaan om technische proble-
men op te lossen. Mocht dat op het 
moment zelf niet lukken, dan wordt 
ter plekke via een speciale procedure 
een afspraak ingepland.

De truck is met zijn frisse wit en 
blauwe uiterlijk een opvallende ver-
schijning. Het interieur is fris en 
open, zodat bezoekers zich er direct 

thuis voelen en ruimte hebben voor 
een gesprek met een van de UPC-me-
dewerkers.

OVER UPC NEDERLAND
UPC Nederland is in Nederland toon-
aangevend op het gebied van televi-
sie, breedbandinternet en digitale te-
lefoniediensten. UPC biedt in Neder-
land 1.931.000 klanten toegang tot de 
wereld van televisie. Hiervan hebben 
828.000 abonnees voor digitale televi-
sie gekozen. UPC heeft in Nederland 
795.000 breedbandinternet abonnees 
en bedient 679.000 digitale telefonie 
abonnees (cijfers per 30 juni 2010). 

Het bedrijf wordt gedreven door de 
visie dat iedereen, onafhankelijk van 
aanwezige kennis of vaardigheden, 
toegang heeft tot de verrassende, 
maar complexe digitale wereld. UPC 
Nederland is een dochteronderne-
ming van de internationale kabel- en 
mediagroep Liberty Global, Inc.

UPC bezoekt Hengelo, Vorden en Zelhem 
met Informatie Truck
Bronckhorst - Kabel- en mediabedrijf UPC Nederland bezoekt Hengelo, 
Vorden en Zelhem met een Informatie Truck. Op 21 oktober staat 
UPC aan de Raadhuisstraat in Hengelo. Op vrijdag 22 oktober  staat de 
truck aan het Stationsplein in Zelhem. Zaterdag 23 oktober is de truck 
te vinden op de Dorpsstraat in Vorden. Klanten en geïnteresseerden 
kunnen bij de hosts terecht voor demonstraties van UPC Digitale TV, 
maar ook voor vragen over UPC analoge televisie, facturen, bekabe-
ling en de nieuwe interactieve diensten die UPC dit jaar nog in de 
gemeente Bronckhorst introduceert.

KONIJNEN: 
Vlaamse Reus: G. Reindsen 2xZG, 
1xG.Franse Hangoor: Bram Bruinsma 
1xZG, Jelle Bruinsma 1xG, R. Bruinsma 
1xZG, 1xG, D. Kuiper 1xZG, 1xG.
Wener: H. Nijenhuis 1xF, 2xZG.
Kleurdwerg: 1xU, 2xF.

P.K.V.
Vorden - Uitslagen Midden Ve-
luweshow Succes voor ons lid H. 
Gubbels die bij de konijnen met 
een Kleurdwerg midden blauw 
kampioen is geworden met het 
hoogste predikaat Uitmuntend, 
98 punten.

Badminton
Vorden - Seniorenteam 1 Flash1 kwam 
afgelopen zondag in Winterswijk uit 
tegen Pluumke. Gespeeld werd door 
de vaste spelers Chjehrando Gasper, 
Niels Lijftogt, Geeske Menkveld en in-
valster Vera Velhorst. 

De vordense heren wisten hun enkel-
partij goed te winnen. Geeske verloor 
daarna haar enkelspel maar Vera wist 
haar enkel goed te winnen. 

Met een 3-1 stand voor Flash gingen 
de vordense spelers met vertrouwen 

de dubbelspelen in. De heren won-
nen in twee sets maar jammer ge-
noeg ging het damesdubbel in twee 
sets verloren. 

In de beide mixedspelen trok Flash 
aan het langste eind en blijft daar-
door meedoen in de top van de derde 
klasse. Pluumke 4 - Flash 1: 2-6

Uitslagen van de overige teams:
Flash 2 - Seepaerd 2: 8-0
Wehl Recr. 1 - Flash Recr. 1: 6
Thuve Jeugd 1 - Flash Jeugd 2: 0-8 
LBC Jeugd 6 - Flash Jeugd 4: 4-4



‘De basis van de nieuwe school is dat 
ieder kind de mogelijkheid krijgt om 
op zijn of haar manier te werken. 
Goed voor de kinderen en ook goed 
voor de leerkrachten. Ik ben ervan 
overtuigd dat wij in de toekomst 
heel veel jaren van het gebouw kun-
nen genieten’. Woorden gesproken 
door Stef Woestenenk die samen met 
Harry Hendertink (directeur van de 
school) de verhuizing van de huidige 
school naar het tijdelijk onderkomen 
aan het Wiemelink regelt. Daarnaast 
maakt Stef deel uit van de project-
groep die vanaf het begin betrokken 
is bij de plannen om tot een nieuwe 
school te komen. In die bewuste pro-
jectgroep zitten afgevaardigden van 
de leerkrachten, overig personeel, be-
stuur van de school en de gemeente 
Bronckhorst.
Stef Woestenenk: ‘De betrokkenheid 
is zeer groot en ‘loopt’ zeg maar van-
af de vloerbedekking tot en met de 

indeling van de ruimtes. Wij hebben 
al onze wensen bij diverse architecten 
op tafel gelegd en waarmee zij uitein-
delijk rekening hebben gehouden. In 
totaal hebben tien architecten een 
plan bij ons ingediend. Wij hebben 
er vervolgens drie uitgenodigd om 
hun ontwerp te presenteren. Uitein-
delijk is de keuze op ‘Factor Architec-
ten‘ uit Duiven gevallen. Vervolgens 
heeft de projectgroep twee keer per 
maand overleg met de architect ge-
voerd. Daarnaast hebben wij Gerben 
van Heun als adviseur in de arm ge-
nomen, een projectleider die bij een 
nieuwbouw van een school op aller-
lei gebied de nodige kennis in huis 
heeft. Hij heeft ons fantastisch onder-
steund’, zo zegt een enthousiaste Stef 
Woestenenk.
De projectgroep en de architect moes-
ten overigens bij het maken van de 
plannen voor de nieuwe school eerst 
nog een paar puzzels oplossen. Door 

o.m. de molenbiotoop is men bij de 
bouw van de school aan een bepaalde 
hoogte gebonden. In de nabijheid van 
de school staan namelijk twee molens, 
één aan de Zutphenseweg en één aan 
het Hoge. Bij een molenbiotoop gaat 
het niet alleen om de wind, maar ook 
om het aanzien. De molen moet na-
melijk zichtbaar blijven. Te hoge ge-
bouwen in de buurt van een molen 
kunnen schadelijk zijn voor het func-
tioneren van de molen. Windstoten 
kunnen het raderwerk beschadigen. 
Dat hield weer in dat men over de 
juiste invulling van de ‘ ruimtes’ in 
de school opnieuw moest puzzelen. 
Ook diende men er rekening mee te 
houden dat de bomen op het school-
plein moesten blijven staan. ‘Deson-
danks waren wij er snel uit en krijgen 
we hier straks een prachtige nieuwe 
school’, zo zegt Stef Woestenenk die 
ons vervolgens de plattegrond van de 
nieuwbouw toont.
In tegenstelling tot de huidige school, 
is de entree van de nieuwe school 
straks vanaf de Schoolstraat. Er komt 
een beneden- en een bovenverdieping. 
De benedenverdieping telt zes loka-
len, alsmede een BSO (Buiten School-
se Opvang) ruimte, een kinderdagop-

vang (0-4 jaar), een personeelskamer, 
een spreekkamer en een verzorgings-
ruimte voor gehandicapte kinderen. 
Overigens is er voor de kleuterloka-
len een eigen ingang. Wat voor de 
leerlingen erg verhelderend is, de 
kozijnen van de lokalen krijgen aan 
de voorkant, al naar gelang de groep 
,allemaal een verschillende kleur die 
weer correspondeert met de kleur 
van de vitrinekasten in de school. In 
de benedenverdieping komt tevens 
een grote centrale hal. De lokalen ko-
men op die ruimte uit en niet alleen 
de deuren, maar de gehele muur kan 
worden verwijderd zodat een nog 
groter vertrek ontstaat.

Dus vergeleken met de huidige school 
verdwijnen de lange gangen met hok-
ken. Een pluspunt is ook dat iedere 
ruimte is te gebruiken. In feite wordt 
de nieuwe school één grote leeromge-
ving en spreken we niet meer over lo-
kalen. De kinderen kunnen voortaan 
overal terecht. Als leerkrachten kij-
ken wij naar de onderwijsbehoeften 
van de kinderen’, zo zegt Stef Woe-
stenenk. De bovenbouw (9 leslokalen) 
bevindt zich op de tweede verdieping. 
Daar is o.m. ook het muzieklokaal, 

een technische- annex keukenruimte
en de bibliotheek gevestigd. Er ko-
men nieuwe digitale schoolborden
en uiteraard wordt de nieuwe school
ook van nieuw interieur voorzien.
Nog een noviteit: Het dak van de
nieuwe school wordt bedekt met (se-
dum) plantjes. Dat dempt het geluid
en houdt in de zomer de warmte te-
gen. Bovendien kunnen deze plantjes
goed tegen droogte. 

Stef: ‘Erg leerzaam voor de kinderen,
op deze wijze kunnen ze zien hoe je
met het milieu om moet gaan’. Ver-
der komt er nog een multifunctioneel
‘buitenlokaal’ (Amfitheater), waar de
kinderen bijvoorbeeld een voorstel-
ling kunnen bekijken of bij mooi
weer ook de boterham kunnen nutti-
gen’. De school telt al jaren een stabiel
aantal van rond de 360 leerlingen en
is daarmee veruit de grootste school
in Vorden. Er zijn 30 personeelsleden
(waaronder de leerkrachten) aan de
school verbonden. Harry Hendertink
wordt bij het uitoefenen van zijn taak
als directeur, ondersteund door een
Management Team, bestaande uit
Stef Woestenenk, Bert Radstake, Hei-
di Uittenbroek en Mieke Onis.

Eerst tijdelijk naar noodlocatie

‘Het Hoge’ verheugt zich op nieuwe school

Vorden - Op het dak van de huidige school ‘Het Hoge‘ (School met de 
Bijbel) prijkt een torentje met de schoolbel. De school gaat helemaal 
‘plat‘ en wordt al het puin geruimd. Echter, de schoolbel blijft behou-
den, die krijgt straks een plek in de nieuwe school die naar verwach-
ting eind 2011 gereed zal zijn. Leerlingen en leerkrachten staan nu al 
te trappelen om de school in gebruik te nemen.

Huidige school kan zaterdag 23 oktober nog bezichtigd worden. Tijdelijk onderkomen aan Het Wiemelink.

Zaterdag 16 oktober aan het begin 
van de avond stond de bus al vroeg 
te ronken voor De Herberg aan de 
Dorpstraat. De bus ging gevuld met 
muziekliefhebbers en fans van de 
Vordense bands Big=U en Woodstar 
richting zaal De Linde in Groesbeek 
waar de halve finale van The Clash 
of the coverbands werd gehouden. 
Dit is een landelijke wedstrijd waarin 
de beste coverbands uit elke provin-
cie het uiteindelijk in Paradiso in 
Amsterdam tegen elkaar opnemen. 
Beide Vordense bands hadden zich 
in eerdere rondes al voor deze halve 
finale weten te plaatsen. 
Een halve finale met wel een opval-
lend grote Vordense inbreng. Naast 
Woodstar en Big=U deed ook de KGB 
band uit Lichtenvoorde mee. Een 12 
koppige band met Maartje Epema en 
Marieke Besselink als Vordense zan-
geressen. De KGB band gaat ook naar 

de finale op 17 december. Zij wisten 
de vakjury te overtuigen met hun 
spetterende optreden. 
Big=U greep ondanks een mooi optre-

den, met nummers van o.a. The Beach 
Boys, Lenny Kravitz en Live helaas net 
naast de prijzen. Voor Gert Kraayen-
zang, André Jimmink, Ivo Eykelkamp 
en Thijs Eckhardt eindigde het avon-

tuur in deze ronde. 
Het moet gezegd, tijdens het optre-
den van Woodstar bleek al snel dat 
de heren niet waren gekomen voor 

een rol op de achtergrond. Goed 
voorbereid, strak in het pak, opti-
maal gemotiveerd en strak van de 
adrenaline wast het vanaf het begin 
een feest. De verplichte ballad werd 
prima uitgevoerd door zanger Arjan 
Knoef en toetsenist Jurriaan Boers-
toel. Maar het waren toch de up-tem-
po nummers die de zaal op de kop 
kregen. Drummer Sander Heuvelink 
en bassist Desmond Kuyk doen het 
uitstekend als motor van de band. 
Nieuwkomer Gert-Jan Spieker deed 
alle voorgangers vergeten. Met zijn 
uitstraling en goede gitaarspel vormt 
hij een aanwinst voor de band. 

17 december zullen de mannen van 
Woodstar weer naar Groesbeek ver-
trekken om te proberen de landelijke 
rondes te halen en een optreden in 
Paradiso te verwezenlijken. Makke-
lijk zal het niet worden. Ze spelen te-
gen de 5 beste bands uit Gelderland, 
waaronder de KGB band. Publieke 
belangstelling vanuit Vorden zal dus 
zeker weer nodig zijn. Wil je erbij 
zijn, kijk dan op de site van woodstar, 
www.woodstarmusic.com

Woodstar naar de Provinciale finale van “The Clash”
Grote Vordense inbreng tijdens halve finale

Vorden - De (grotendeels) Vordense band Woodstar heeft afgelopen 
zaterdag tijdens de halve finale van “The Clash of the coverbands” 
de provinciale finale weten te halen. Ze gingen uiteindelijk met de 
publieksprijs naar huis en kunnen zich opmaken voor de finale op 17 
december.

Ook uw foto’s op onze  website 

plaatsen? Neem voor meer 

 informatie contact op met onze 

redactie.  

Evenement

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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

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

Bouwkundig Tekenburo
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Houdt u zich bezig met een bijzonder initiatief op het gebied

van cultuur? Zet u zich in voor unieke welzijnsactiviteiten

in ons werkgebied? Is uw project bijzonder? 

Misschien kan het ProBijzonderfonds uw initiatief steunen! 

U kunt uw aanvraag uiterlijk 1 december bij ons indienen.

Wilt u een brochure ontvangen? Vraag ’m aan bij ProWonen.

Telefoon (0545) 25 16 69 Internet www.prowonen.nl. 

U vindt de brochure ook in onze woonwinkels.

ProBijzonder

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Zaterdag
23 oktober

in de discotheek

DJ René
Friso

Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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



Het ingezamelde voedsel is bestemd 
voor de allerarmsten in verschillende 
Oost-Europese landen. De economi-
sche situatie in Oost-Europa is als ge-
volg van de crisis sterk verslechterd. 
Een land als Oekraïne staat aan de 
rand van een faillissement. De ar-
moede stijgt hier enorm.

Met name bejaarden en alleenstaan-
den hebben het daar nog altijd erg
moeilijk. Zij kunnen nauwelijks
rondkomen van het inkomen dat zij
ontvangen. Door het uitdelen van
voedselpakketten daar, in samenwer-
king met de plaatselijke kerken , wil
de organisatie Dorcas deze mensen
de winter doorhelpen. Ook in eigen
land wordt hulp geboden o.a. aan
de Voedselbanken en het Leger des
Heils. Voor een bijdrage in de trans-
portkosten staat tijdens de actiedag
een (rode) collectebus opgesteld. De
medewerkers van vorig jaar Jan Strijd
en Jan Olthaar zijn bezig samen met
het personeel van Super de Boer de
actie voor te bereiden. Zij zijn nog op
zoek naar enkel vrijwilligers (vooral
dames) om die dag gedurende een
paar uur de handen uit de mouwen
te steken in de vorm van het uitdelen
van voedsellijstjes.

Voor aanmelding en nadere informa-
tie graag contact opnemen met Jan
Strijd (tel. 55 18 33).

Voedselactie Oost-Europa
In actie voor de allerarmsten!
Vorden - De jaarlijkse Voedselac-
tie voor Oost-Europa, al jarenlang 
georganiseerd door Dorcas Hulp 
Nederland te Andijk, wordt dit 
jaar ook weer gehouden. Op vrij-
dag 5 november a.s. vindt in de 
winkel van Super de Boer (Yvonne 
en Wilbert Grotenhuys), Dorps-
straat 18 de voedselinzameling 
plaats. In Vorden werden vorig 
jaar bijna 100 dozen met inhoud 
ingezameld; dit aantal hopen we 
bij de komende actie te overtref-
fen. Bedenk wel dat de actie op 
touw wordt gezet door vrijwilli-
gers. De ingezamelde producten 
komen met geringe kosten op de 
plaats van bestemming terecht.

Ds. Ivo de Jong komt weer en dat be-
looft altijd iets bijzonders, maar het 

aanvangstijdstip is ook bijzonder. Ivo
de Jong is zó druk bezet dat hij enkel
nog op zondag in de namiddag kan
komen.

Maar daar wil de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap Hengelo graag reke-
ning mee houden.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - De eerstvolgende dienst 
in het Vrijzinnig kerkgebouw aan 
de Banninkstraat is op zondag-
middag 24 oktober. Het tijdstip 
is bijzonder en de voorganger is 
ook bijzonder.

Afgelopen week vond op de rech-
tenfaculteit van de Vrije Universiteit 
(de VU) de presentatie plaats van 
een wetenschappelijk onderzoek. 
Het onderwerp van dat juridische 
onderzoek was “Ondernemingsraad 
en Pensioen”. “Ons bureau adviseert 
veel werkgevers en ondernemingsra-
den in den lande bij pensioenvraag-
stukken” zo vertelt mr. Corry van 
Herpen, sinds dit jaar mede-directeur 
van Pensioen Perspectief te Vorden. 
“Op het terrein van (pensioen)vak-
techniek hadden wij al veel contact 
met de  VU. Daaruit is 2 jaar geleden 
het idee ontstaan om samen met de 
VU een wetenschappelijk onderzoek 
te doen naar de rol van de onder-
nemingsraad bij pensioen. In onze 
praktijk stuiten wij nl. regelmatig 
op juridische complicaties”. Corry 
van Herpen ondersteunde daarbij 
wetenschappelijk medewerker dr. 
Mark Heemskerk van de VU. Weten-
schappers van de VU bezochten met 
regelmaat het Vordense adviesbu-
reau. Het onderzoek heeft geleid tot 
een dikke doorwrochte juridische pil 
met aanbevelingen voor de wetgever, 
werkgevers en ondernemingsraden. 
Op 6 oktober werd het onderzoek ge-
presenteerd in een bomvolle aula in 
de VU, vol met pensioenjuristen en 
andere wetenschappers. “Ja, dat was 
wel even spannend” vertelt Corry, 
“maar samen met Mark (de auteur) 
verliep de presentatie prima”.

Wat zoekt dan een pensioenjuriste in 
Vorden? “Ik werk sinds een paar jaar 
bij Pensioen Perspectief”, antwoordt 
Corry.”Daartoe ben ik van het druk-
ke Utrechtse naar de Achterhoek ver-
huisd. En ik moet zeggen, dat bevalt 
me prima. Veel van onze klanten zit-
ten in het westen van het land. Maar 
met alle moderne communicatiemid-
delen valt het reizen reuze mee”.

Op de foto ziet u een trotse Corry 
van Herpen met het boek als resul-
taat van het onderzoek. Ze geniet er 
van om ingewikkelde juridische pen-
sioenvraagstukken op te lossen. Het 
boek is  voor de gemiddelde lezer van 
Contact waarschijnlijk geen dagelijk-
se kost. Maar het is toch leuk om te 
vernemen “waar een klein dorp groot 
in kan zijn”.

Waar een klein dorp groot in kan zijn….
Vorden - Vorden is landelijk be-
kend om haar 8 kastelen. Maar 
er is meer dat het kleine dorpje 
Vorden groot maakt in Neder-
land. Zoals de publicatie van een  
wetenschappelijk onderzoek van 
de Vrije Universiteit te Amster-
dam. Corry van Herpen van het 
Vordense adviesbureau Pensioen 
Perspectief was daar nauw bij be-
trokken.

Wim Bargeman was 27 toen hij bij de 
zang kwam en zingt ook met veel ple-
zier. Door zijn tomeloze inzet voor het 
kerkenwerk was er weinig tijd voor 
wat anders. Eerst 2 vergaderingen en 
dan nog even zingen was normaal. 
Toen het iets minder werd,werd hij 
gestrikt voor het bestuur van Excel-

sior, hij is 25 jaar lid. In 1960 kwam
Gerrit Brummelman bij de zang hij
was toen 28. In de zeventiger jaren
was hij secretaris. In 1984 is hij pen-
ningmeester geworden, dat heeft hij
25 jaar met veel inzet gedaan. Hij
zingt nog steeds met veel plezier bij
ons koor, al 50 jaar.

Huldiging trouwe koorzang

Wichmond - Zondag 10 oktober zijn Gerrit Brummelman en Wim Bar-
geman tijdens de kerkdienst in Wichmond gehuldigd voor jarenlange
trouwe koorzang. De Hr. A van Laar namens de KCZB: dit is een uit-
gestelde huldiging. Het zou 13 juni plaatsvinden maar Mevr. S. Ket-
telarij, 60 jaar lid, stierf de voorgaande week. Zij heeft de versierselen
postuum ontvangen bij haar begrafenis.

HOE HERKENT U 
EEN HARTINFARCT? 
Welke behandeling krijgt iemand en
hoe ga je verder na een hartinfarct?

Het bestuur van de SBO-V nodigt de
leden van de ouderenbonden en alle
overige belangstellenden van harte
uit deze nuttige en leerzame bijeen-
komst bij te wonen.

SBO-V bijeenkomst
Vorden - De SBO-V (Samenwer-
kende Bonden van Ouderen - Vor-
den  ANBO en PCOB) organiseert 
op vrijdagmiddag 29 oktober in ‘t 
Stampertje een voorlichtingsbij-
eenkomst, verzorgd door de “Ne-
derlandse Hartstichting”, met 
als onderwerp “Heb hart voor je 
hart”, dat gaat over het hartin-
farct.

Gert Jan is inmiddels niet meer woon-
achtig in Vorden. Na zijn studie is hij 
verhuist naar Enschede alwaar hij 
een eigen bedrijf heeft in de ontwik-
keling van nieuwe bereidingswijzen 
voor (eetbare) producten. Gert Jan 
Hiddink is afgestudeerd aan de uni-
versiteit van Twente en heeft zich 
gespecialiseerd in ‘eetgewoonten en 
bereidingswijzen van producten’. 
Hoewel hij ten tijde van het afstude-
ren (2001) Sonja Bakker nog ver voor 
was, heeft hij een manier gevonden 
om op een bewuste manier toch een 

lekker hapje te kunnen nuttigen. 
Gert Jan is gek op patat, een dikma-
ker op zich, maar eentje die hij niet 
kan weerstaan. Het idee is simpel. 
Gert Jan heeft een manier gevonden 
waarop de patat wordt bereid waar-
door er praktisch geen vet in de pa-
tat doordringt. Hierdoor verliest de 
patat zijn ongewenste bijwerking en 
zou het zelfs de gekookte aardappel 
kunnen gaan verslaan. Het precieze 
recept wordt gepresenteerd in het 
programma en inmiddels kunnen 
we verklappen dat het idee al door is 

naar de volgende ronde. De audities 
zijn namelijk reeds opgenomen. Wilt 
u zijn beste idee van Nederland zien. 
Stem dan as zaterdagavond (23 okto-
ber) uw tv af op SBS6.

Vordenaar bekent ‘het beste idee van Nederland’
Zaterdagavond aanstaande is het zover. Dan is de Vordenaar Gert Jan 
Hiddink te zien in het bekende programma op SBS6 genaamd ‘Het 
beste idee van Nederland’. In dit programma zijn de presentatoren 
Tooske Ragas en Henk Jan Smits op zoek naar een uitvinder die aan 
de kijkers van Nederland een revolutionair idee presenteert. Het pro-
gramma is opgebouwd zoals veel ‘talentenshows’ zijn opgebouwd. Met 
dit verschil dat het niet gaat om het persoon maar om een idee. Een 
idee die zijn tijd ver vooruit is.

Maar waar lag toch die boot? De 
chauffeur werd in eerste instantie van 
het kastje naar de muur gestuurd. Na 
anderhalf uur toch gevonden. De ka-
pitein van de boot was door de ver-
traging ‘not amused’, maar gelukkig 
ontdooide de goede man al vrij snel. 
Door dit oponthoud kreeg iedereen 
toch wel zin in een kopje koffie. Het 
werd vervolgens een gezellige tocht 
door de Amsterdamse grachten. De 
lunch aan boord smaakte bovendien 
voortreffelijk. Weer aan wal, de bus 
weer in en richting Vorden. De te-
rugreis verliep overigens sneller dan 
de heenreis. Tot die conclusie kwam 
overigens ook de chauffeur van de 
bus!

Een dagje Amsterdam

Vorden - Vorige week ging een bus vol ‘zonnebloempjes’ uit Vorden 
een dagje naar Amsterdam om daar een boottocht te maken.



Dit bleek ook in de eerste twee sets. Er 
was weinig concentratie, geen scherp-
te in de pass, weinig servicedruk en er 
werden veel persoonlijke fouten ge-
maakt. Het gevoel dat hier wat te ha-
len viel, was er wel bij Dash, maar dit 
kwam er niet uit. Aan het eind van de 
tweede set werd het spel beter, maar 
veel te laat. Deze sets gingen verloren 
met 25-22 en 25-20. Met twee wissels 
(Diewertje Dijkman en Malou Harm-
sen) werd er veel sterker aan de derde 
set begonnen. De pass kwam weer, 
waardoor er meer variatie in het spel 
kwam. Hierdoor kregen de dames uit 

Vorden het vertrouwen weer terug. Dit 
uitte zich ook in de winst van deze set: 
18-25. De vierde set werd zeer scherp 
begonnen. De servicedruk was weer 
helemaal terug. Er werden veel lange 
rally’s uitgevochten en de meesten 
werden door Dash gewonnen. Het en-
thousiasme straalde er weer vanaf en 
redelijk gemakkelijk werd ook deze set 
binnengehaald: 16-25. Nu moest voor 
de eerste keer dit seizoen een vijfde set 
worden gespeeld. Vorig jaar hebben de 
dames van Dash dit heel vaak moeten 
doen en vaak werd er verloren. Hier-
door waren ze nu extra gedreven om 

deze wedstrijd wel goed af te maken. 
Er werd ook scherp begonnen aan 
deze set, maar toch keek Dash tegen 
een 6-4 achterstand aan. Nu moest het 
gaan gebeuren! Met een goede service 
en een goede rallypass kon Dash veel 
variëren. En zo waren zij degene die 
met een voorsprong van kant gingen 
wisselen. Dash gaf het niet meer uit 
handen. Deze set werd gewonnen met 
10-15 en hierdoor klonk het Vordense 
volkslied weer door de zaal. De 3 pun-
ten waren binnen. Volgende week gaat 
Dash verder in het bekeravontuur. Ze 
moeten in de tweede ronde aantreden 
tegen Dynamo Tubbergen, Sudosa-
Desto en De Krekkers. Dit alles wordt 
gedaan in De Haambrink in Mariapa-
rochie. Dit worden zware wedstrijden, 
dus ze kunnen uw aanmoedigingen 
hard gebruiken.

Vorden - Hoofdsponsor ‘Visser Mode’, subsponsors ‘Bistro de Rotonde’ 
en ‘Strada Sports’. 16 oktober, op deze dag stond de wedstrijd tegen 
VoCASA D2 op het programma. Iedereen had zin in de wedstrijd, maar 
doordat de helft van het team de zaal niet kon vinden, werd er slecht 
voorbereid begonnen aan de wedstrijd.

December staat al weer vlak voor de 
deur en het feest begint haar vorm te 
krijgen. Dit jaar hebben we gekozen 
voor DJeroen, onder andere bekend 
van Dancing de Radstake. Hij heeft 
jarenlange ervaring om een feestje 
te bouwen en we zijn dan ook erg 
blij dat hij op het oud en nieuw feest 
komt draaien. Daarnaast zijn we nog 
aan het kijken hoe we de avond ver-
der gaan vullen. De sporthal zal weer 

omgetoverd worden tot een mooie
zaal, waar je ogen tekort komt. 
Zoals andere jaren zijn de kaarten al-
leen verkrijgbaar in de voorverkoop,
deze zal begin december starten.

Het beloofd weer een knallend feest
te worden en willen iedereen graag
verwelkomen in de nacht van 31 de-
cember op 1 januari. Meer informatie
is te vinden op www.stevo.nu

Oud en nieuw feest 
2010/2011

Vorden - Na het Midzomerfeest is de Stevo druk aan de slag gegaan
met de voorbereidingen voor het oud en nieuw feest.

In het voorjaar werd er door Hus-
qvarna Nederland een actie gehou-
den waarbij bij aankoop van een 
nieuwe Husqvarna Rider zitmaaier 
het aankoopbedrag teruggewonnen 
kon worden. Uit de duizenden inzen-
dingen werden de heer en mevrouw 
J. Lueks door de notaris uitgeloot als 
winnaar van heel Nederland. Het was 
al een tijdje geleden dat hun zoon de 
gegevens voor de voorjaarsactie had 

ingevoerd op de computer en boven-
dien hadden ze er nooit aan gedacht 
dat ze ooit hadden meegedaan met de 
loting. De verrassing was dus groot.

Gerrit Rouwenhorst belde de fam. 
Lueks op met een verzonnen mede-
deling of het goed was even met een 
technische man langs te komen om 
te evalueren of de machine aan alle 
verwachtingen voldeed en eventueel 

in de toekomst nodige verbeteringen 
door te voeren. 

Jan moest even weg en zei tegen de 
vrouw: als ze komen zeg maar dat 
het ding het prima doet, er man-
keert niets aan hoor. Niet zo vreemd 
want het is tenslotte niet voor niets 
de meest verkochte zitmaaier. Toen 
de heer Lueks nietsvermoedend 
thuiskwam waren daar Gerrit Rou-
wenhorst van Rouwenhorst bos- en 
tuinmachines uit Barchem en de ver-
tegenwoordiger van Husqvarna met 
een cheque, bloemen en een doos 
gebak om de familie van het goede 
nieuws op de hoogte te brengen.

Dhr. en mevr. J. Lueks winnen 
Husqvarna zitmaaier bij 
Rouwenhorst

Lochem - “Hoor ik dat nu goed?” Dhr. J. Lueks uit Lochem kon zijn 
oren niet geloven toen hij van een hoortest bij de hoorspecialist thuis-
kwam en hoorde dat hij een Husqvarna zitmaaier had gewonnen bij 
de Husqvarna dealer Rouwenhorst bos- en tuinmachines te Barchem.

De verwachting is dat dit gaat stijgen 
tot 32% van de bevolking in 2040. 
Voor het dorp Vorden liggen deze cij-
fers nog iets hoger. Het is dan ook be-
langrijk dat de belangen van deze ca-
tegorie inwoners goed worden behar-
tigd. En die belangen zijn groot! Denk 
maar aan de behoefte aan goede en 
levensbestendige woningen, aan goed 
openbaar vervoer, aan de AOW-leef-
tijd, de pensioenen die onder druk 
staan, en aan de behoefte aan zorg. 
Gelukkig zijn er ouderenbonden die 
de belangen van ouderen behartigen. 
De Algemene Nederlandse Bond van 
Ouderen “ANBO” is met 400.000 le-
den de grootste. De afdeling Vorden 
van de Anbo telt bijna 500 leden.  
Waarom zou u als 50-plusser lid wor-
den van de Anbo? Het antwoord is 
simpel: om uw eigen (toekomstige) 
belang te behartigen. De Anbo heeft 
als aangesloten organisatie bij de FNV 
een flinke stem in politiek Den Haag. 
De bond speelde een prominente rol 
in de afspraken over de AOW-leeftijd 
in het sociaal akkoord en maakte zich 
sterk voor andere sociale zaken, zoals 
uitstel van het schrappen van de part-
nertoeslag AOW voor 65-plussers met 
een jongere partner. Ook voerde de 
Anbo lobby voor een aparte bijstands-
regeling voor 65-plussers, voor zeg-
genschap van ouderen in pensioen-
fondsen en voor een vermindering 
van de eigen bijdrage in de zorg voor 
chronisch zieken en gehandicapten. 
Bovendien;leden van Anbo kunnen 
aanspraak maken op een aantrekke-
lijke korting op de zorgpremie bij 17 
Zorg-verzekeringen

Nu denkt u als 50-plusser misschien:
och, zover ben ik nog niet. Maar ver-
geet niet dat u hopelijk ook ouder
wordt. Door u aan te sluiten bij de
Anbo helpt u de positie van de oudere
van nu en in de toekomst te verster-
ken.
Trouwens, Anbo is niet alleen lan-
delijk actief. De afdeling Vorden
heeft een activiteitenprogramma
waarin voor iedereen iets te bele-
ven is. Ontspanning in de vorm van
sjoelen, bingo en het erg succesvolle
klootschieten en niet te vergeten; de
gezellige fietstochten gedurende de
zomermaanden We organiseren op
vrijdagmiddagen bijeenkomsten met
informatie, voor elk wat wils. U kunt
ondersteuning krijgen bij het invul-
len van uw belastingpapieren en voor
het verlangen van uw rijbewijs na uw
70e kunt u een goedkope medische
keuring krijgen. Naast dit financiële
voordeel kunnen leden, op vertoon
van hun ledenpas, voordelig inkopen
bij een flink aantal Vordense winkel-
bedrijven.

Zowel voor u persoonlijk als voor de
doelgroep ouderen is het belangrijk
dat er een nog groter draagvlak voor
belangenbehartiging van ouderen
komt. Daaraan kunt u bijdragen door
u aan te melden als lid van de Anbo.
Als u al lid bent, dan maakt u kans
op mooie prijzen als u een nieuw lid
aanbrengt. Kijk op het internet maar
eens naar www.anbo.nl
Bent u nog geen lid? Ga dan op het
internet naar www.anbo.nl en klik
rechtsboven op ‘wilt u lid worden?’
Heeft u geen internet of bent u niet
zo handig met de computer? Geen
nood. Via een telefoontje naar de se-
cretaris van de afdeling Anbo Vorden
0575-552003 kunt u zich ook aanmel-
den.

Met anbo tel je mee!
Vorden - De categorie ouderen 
vormt een steeds groter deel van 
de bevolking. In de gemeente 
Bronckhorst is momenteel bijna 
20% van de bevolking 65 jaar of 
ouder.

RATTI 1 - VIOS BELTRUM 2 
(DAMES)
Kranenburg - Tegen oude bekende 
Vios Beltrum werd afgelopen zondag 
afgetrapt. De Ratti dames waren voor-
af gewaarschuwd door coach Antoon 
Peters om de tegenstander niet te on-
derschatten. Ratti had meteen meer 
veldoverwicht en de eerste helft speel-

de zich grotendeels op Vios Beltrum’s 
zijde af. De kansen van Vios Beltrum 
waren op een hand te tellen. Ratti 
combineerde goed en speelde aanval-
lend. In de 22e minuut liep linksback 
Frederieke Boekelo van achteruit mee 
naar voren. Ze zette een een-tweetje 
op met linksbuiten Esther Tuinman. 
Esther Tuinman liep zichzelf vervol-

gens uitstekend vrij om vervolgens 
diagonaal binnen te schieten. 1-0. 
Vervolgens tekende Marieke Tuin-
man voor de 2-0. Een bal uit de kluts 
werd snoeihard binnen geschoten. De 
rust werd bereikt met een verdiende 
2-0 voorsprong. Na de rust wist Ratti 
de goede tweede helft voort te zetten. 
Kim Heuvelink zette het middenveld 

en achterhoede op scherp door met 
een solootje richting de goal te ma-
noeuvreren. Het schot op het doel 
belandde tegen de paal. Nog geen vijf 
minuten later kreeg ze een herkan-
sing. Een idem dito situatie, maar nu 
belandde de bal via de paal in het net. 
3-0. Vios Beltrum hield de schade de 
rest van de wedstrijd beperkt. Ratti 

had de wedstrijd volledig onder con-
trole en speelde rustig de negentig
minuten vol. De eindstand bleef 3-0.
Aanstaande zondag een weekend rust
om vervolgens uit te spelen tegen
Rood Zwart.

V o e t b a l  R a t t i

Dash dames 1 vecht zich terug



VIETNAM MONNIK 
ONDER HUISARREST
Thich Quang Do, een 81-jarige boed-
dhistische monnik en prominent 
geleerde en schrijver, is in 2003 ver-
oordeeld tot huisarrest voor onbe-
paalde tijd in een klooster in Ho Chi 
Minhstad, Vietnam. Thich Quang Do 
heeft de afgelopen dertig jaar veel tijd 
doorgebracht onder huisarrest en in 
de gevangenis omdat hij opkwam 
voor religieuze vrijheid, mensenrech-
ten en democratie. Hij is hoofd van 
de Verenigde Boeddhistische Kerk 
van Vietnam (VBKV), die in 1975 door 
de autoriteiten verboden werd. Sinds-
dien worden de leden van de VBKV 
onderdrukt vanwege hun vreed-
zame activiteiten, zoals maatschap-
pelijk werk en het uiten van kritiek 
op mensenrechtenschendingen die 
zijn begaan door de Vietnamese au-
toriteiten. Amnesty International 
beschouwt hem als een gewetensge-
vangene. In de brief wordt de autori-
teiten van de Socialistische Republiek 
Vietnam gevraagd het huisarrest van 
Thich Quang Do onmiddellijk en on-
voorwaardelijk stop te zetten.

LIBIË OPPOSITIELEDEN 
VERDWENEN IN EGYPTE
In 1990 werden Jaballah Hamed Ma-
tar en Ezzat Youssef al-Maqrif het 
slachtoffer van gedwongen verdwij-
ning in Calro, Egypte. Beiden waren 
prominente leden van de Libische op-
positiegroep 

NATIONAAL FRONT 
VOOR DE REDDING VAN LIBIË
De twee mannen zijn vermoedelijk 
door Egypte overgedragen aan de Li-
bische autoriteiten. Jaballah Hamed 
Matar en Ezzat Youssef al-Maqrif zijn 
twee van de vele Libische burgers die 

verdacht worden van oppositie tegen
de Libische regering en het slachtof-
fer zijn van gedwongen verdwijning.
Jaballah Matars zoon, Hisham Matar:
“De stilte en onzekerheid die mijn va-
der omringen sinds zijn gedwongen
verdwijning door de Libische autori-
teiten zijn soms ondraaglijk. De niet-
aflatende steun van Amnesty wordt
erg gewaardeerd door mij en mijn fa-
milie”. In de brief wordt de Libische
autoriteiten gevraagd een volledig,
onpartijdig en onafhankelijk onder-
zoek te starten naar de gedwongen
verdwijningen van Jaballah Hamed
Matar en Ezzat Youssef al-Maqrif. 

REPUBLIEK CONGO ZES JAAR 
VAST ZONDER AANKLACHT
Germain Ndabamenya Etikilime,
Medard Mabwaka Egbonde en Bosch
Ndala Umba zitten sinds 2004 vast
in de gevangenis van Brazzaville, de
hoofdstad van de republiek Congo,
zonder dat er een aanklacht tegen
hen is ingediend. Dit is een schending
van de nationale strafwet, die voor-
schrijft dat een verdachte binnen 48
uur na arrestatie voor een ambtenaar
van Justitie moet verschijnen. Daarna
moet er òf een aanklacht worden in-
gediend tegen de verdachte, òf hij of
zij moet worden vrijgelaten. De drie
mannen werkten voor de veiligheids-
dienst van het buurland de Democra-
tische Republiek Congo (DRC). Ze zeg-
gen dat ze de DRC zijn ontvlucht uit
angst gearresteerd te worden. Naar
eigen zeggen zijn ze er valselijk van
beschuldigd de regering van de DRC
te willen afzetten
In de brief wordt de Congolese autori-
teiten gevraagd Germain Ndabamen-
ya Etikilome, Medard Mabwaka Eg-
bonde en Bosch Ndala Umba onmid-
dellijk vrij te laten. Voor meer infor-
matie en aanmelden kunt u terecht
bij: Annie Velhorst, secr. Werkgroep
Amnesty Vorden Mispelkampdijk 1,
Vorden, tel. (0575) 55 19 16.

Amnesty International
Vorden - Zoals men gewend is 
weer de schrijfactie van Amnesty 
International.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

OKTOBER
20 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
21 Klootschietgroep Vordense Pan
21 Bejaardenkring Vorden
27 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
27 Bazar Welfare Rode Kruis in de

Wehme
28 Klootschietgroep Vordense Pan
29 Gezamenlijke bijeenkomst ANBO

en PCOB Hartstichting

KUNSTAGENDAVORDEN
t/m 31/10 
Galerie Agnes Raben Schilderijen en
tekeningen Anne Semler
t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilde-
rijen en tekeningen Edith Meijering

Ze brengen op een bijna professionele
manier een show met  muziek, die
echter niet door hen gespeeld maar
ge miteerd wordt. Zeer kunstig!

Ze nodigen alle senioren uit
Wichmond/Vierakker en omstreken
uit voor deze altijd weer, met recht,
gezellige middag in het Ludgerus-
gebouw.

Seniorensoos 
Wichmond/Vierakker
Wichmond-Vierakker - Vrijdag-
middag 22 oktober is de “gezellige 
middag” met bijzondere gasten 
die een fantastische middag willen 
verzorgen. Daarna kan men dan 
genieten van de bekende voortref-
felijke broodmaaltijd. Het eerste 
gedeelte van deze middag wordt 
verzorgd door de “Marattenband” 
uit Hengelo Gelderland.

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

VACU STEP
De drijvende kracht achter ‘All in 
Shape’, Joetha Bloemenkamp, is erg 
enthousiast over de VacuStep. “De 
VacuStep is echt ideaal voor vrou-
wen. Het vet hoopt op bij de heupen, 
buik en billen en is ontzettend lastig 
weg te krijgen. 

Als vrouwen afvallen, is dat vaak in 
het gezicht of op een andere plek 
waar ze dat helemaal niet willen. 
Beweging in de vacuüm ruimte van 

de VacuStep zorgt ervoor dat de 
doorbloeding in het weefsel rond de 
billen, buik en benen beter wordt 
waardoor de overtollige centimeters 
verdwijnen. 

In Zelhem heb ik al enorm veel ge-
wenste resultaten bereikt” Joetha 
volgde voor de VacuStep een speciale 
opleiding, waardoor ze voor u het 
maximale uit de behandelmethode 
kan halen, vooral in combinatie met 
een verantwoord voedingsadvies. 

OPENING
Tijdens de feestelijke opening op za-
terdag 23 oktober, van 10.00 - 17.00 
uur, is men meer dan welkom aan 
de Zweedsestraat 1 in Zutphen. Ui-
teraard staat de koffie klaar en zal 
Joetha u uitgebreid kunnen informe-
ren over de mogelijkheden. Elders 
in deze krant treft u een advertentie 
aan. Speciaal voor de opening kunt u 
op vertoon van deze advertentie de 
VacuStep in Zutphen eenmalig gratis 
proberen. In eerste instantie zal het 
centrum in Zutphen van maandag 
t/m vrijdag elke ochtend geopend 
zijn. Ook ‘s avonds en eventueel op 
afspraak zijn er mogelijkheden om 
gebruik te maken van de VacuStep 
en Powerplate. Voor meer informatie 
kunt u uiteraard ook contact opne-
men; 0575-542010 of 06-51981150.

Opening tweede centrum ‘All in Shape’ 
Nu ook in Zutphen ontspannen centimeters kwijtraken met de VacuStep

Zelhem/Zutphen - Vanwege het enorme succes in Zelhem opent ‘All 
in Shape’ op zaterdag 23 oktober, van 10.00 - 17.00 uur a.s. aan de 
Zweedsestraat 1 in Zutphen een tweede centrum, waar u uw lichaam 
met behulp van de VacuStep (o.a. bekend van het tv-programma Life 
& Cooking) en de Powerplate in vorm kunt krijgen en houden. Dé ma-
nier voor vrouwen in Zutphen en omstreken om op een ontspannen 
manier overtollige centimeters kwijt te raken.

Hij bedankte de voetbalverenging 
Vorden voor het vele werk dat men 
er in heeft gestoken.
Meer dan 470 portret foto’s en team-
foto’s zijn er gemaakt om dit album 
mogelijk te maken. Er liggen 125.000 
zakjes klaar die vanaf maandag 18 
oktober bij Super de Boer in omloop 

worden gebracht.
Vorden voorzitter William van der 
Veen vertelde hoe het idee voor dit 
album begin 2010 door Yvonne en 
Wilbert Grotenhuys was aangereikt 
en bedankte tevens alle leden van de 
vereniging voor hun medewerking. 
De voetbalvereniging krijgt niet al-

leen een prachtig album voor alle 
leden, maar het is tevens een mooie 
momentopname van hoe de club er 
anno 2010 uitziet.
Nadat het eerste exemplaar symbo-
lisch was overhandigd, ontvingen de 
aanwezige jeugdleiders een tas met 
albums plus zakjes met de eerste 
foto’s voor alle spelers. Het duurde 
dan ook maar enkele minuten of de 
jeugdige Vorden-leden waren al druk 
bezig met het vergelijken en inplak-
ken van de eerste foto’s.

Vorden - Afgelopen zaterdagmorgen werd onder grote belangstelling 
het eerste album aangeboden door Wilbert en Yvonne Grotenhuys van 
Super de Boer aan William van der Veen, voorzitter van de voetbalver-
eniging Vorden. Wilbert Grotenhuys gaf aan dat hij en zijn vrouw erg 
blij waren dat het gelukt was om deze unieke actie op touw te zetten.

Voetbalplaatjes album bij 
‘Vorden’ van start

Wilbert Grotenhuys overhandigt William van der Veen eerste album. Rechts Yvonne Grotenhuys.



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 42
van 18 t/m 23 
oktober 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

Elke week 
blijven we 

onze
prijzen

verlagen.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Enzerinckweg 12   7251 KA   Vorden   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.topbuitenplaats.nl

Recreëren
RendementTOP BUITENPLAATS Vorden

Een project van TOP Totaal, dé bouwer van duurzame recreatiechalets

TOP BUITENPLAATS Vorden  Enzerinckweg 12, Vorden - www.topbuitenplaats.nl

Recreëren en Rendement?!
...nu mogelijk op TOP BUITENPLAATS Vorden

Wij bieden u de gelegenheid om uw chalet via TOP te verhuren. Hierdoor 

kan uw investering, maar ook de jaarlijkse kosten fors worden verlaagd. De 

verhuur kan via het zeer fl exibele poule systeem. 

Maar u kunt u er ook kiezen alles aan TOP over te laten en hiervoor een gegarandeerd 

rendement te ontvangen. Dit rendement bedraagt maar liefst 6% netto per jaar! I.p.v. de 

jaarlijkse uitkering kunt u zelfs voor een eenmalige rendementsuitkering van 25% vooraf 

kiezen!

Door dit unieke aanbod en de mogelijkheid de BTW op de investering terug te ontvangen, kunt u 

een chalet aankopen tegen ca. 55% van de normale prijs.

Graag leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn. Wij houden hiervoor op zaterdag 23 oktober 

a.s. een Open Dag in Vorden. U bent van harte welkom vanaf 10:00 tot 16:00 uur. Wilt u meer 

weten, maar kunt u niet op de Open Dag aanwezig zijn, bel dan met onze verkoopadviseur op 

06 - 523 05 714 (dhr. H. van Bentem).

6% rendement per jaar

of 25% vooraf bij aankoop 

z

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

blazen, slijpen, verticuteren...

ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

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

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

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf

bos- tuin en parkmachines

U vindt ze natuurlijk bij:

           

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

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toe-

risme, Voorlichting/communicatie en 

 promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie plat-

telandsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen 

en groen, Verkeer en vervoer, Werk, 

 inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website 

vindt u de belangrijkste informatie over 

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 42, 19 oktober 2010

Wilt u bouwen in Bronckhorst, dan 
is dit uw kans! De gemeente verloot 
vier bouwkavels aan de Ruurlose-
weg - Enkweg in Vorden. Het gaat 
om bouwkavels voor de bouw van 
vrijstaande woningen, bij uitstek 
geschikt voor combinaties van wo-
nen en werken. Een bedrijf aan huis, 
bijvoorbeeld een praktijk of klein 
kantoor of zelfs een bed & breakfast, 
behoort tot de mogelijkheden. U bent 
vrij in de keuze van architect of aan-
nemer. 

De bouwkavels staan op de verkave-
lingstekening die u kunt raadplegen 
op www.bronckhorst.nl → Infobalie 
→ Wonen → Bouwen, kopen en  huren. 
De grondprijs is één jaar geldig, 
 ingaande op 1 januari 2011. 

Voorwaarden verloting
Op deze verloting is het ‘Lotings-

reglement particuliere bouwkavels 
gemeente Bronckhorst 2008’ van 
toepassing. Wij bieden twee bouw-

kavels aan gegadigden met een 
maatschappelijke en/of economische 
binding aan de gemeente. De andere 
twee kavels zijn beschikbaar voor 
iedereen. Als u een gegadigde bent 
met binding dan kunt u zich voor alle 
kavels inschrijven. Als u voor alle 
vier kavels in aanmerking wilt komen 
dient u twee inschrijfformulieren in te 
leveren en twee keer inschrijfgeld te 
voldoen. Gegadigden zonder binding 
kunnen zich alleen voor de kavels 3 
en 4 inschrijven.

Inschrijving
Heeft u belangstelling voor één 
van de bouwkavels, dan kunt u een 
 volledig ingevuld inschrijfformulier, 
compleet met gevraagde bijlagen, 
bij ons inleveren. De formulieren 
moeten uiterlijk 19 november 2010 
bij ons binnen zijn. Onvolledig inge-
vulde formulieren of formulieren 
die niet voor bovengenoemde datum 
zijn binnengekomen nemen wij niet 
in behandeling. Ook nemen wij geen 
 formulieren in behandeling als wij 
het inschrijfgeld van € 100,- niet voor 
19 november a.s. hebben ontvangen. 

Loting
Op 26 november 2010 om 10.00 uur 
verricht de notaris de loting in het 
 gemeentehuis voor de volgorde van 
de optiegesprekken.

Inlichtingen
Een  brochure met inschrijfformu-
lier(en) kunt u vanaf 19 oktober 
downloaden via 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
 Wonen → Bouwen, kopen en huren of 
opvragen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. Ook kunt u 
een inschrijfformulier afhalen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis.

Bouw het huis van uw dromen in Vorden!
Uitgifte bouwkavels Ruurloseweg - Enkweg in Vorden

Bouwkavel Grootte (m2) Grondprijs   Grondprijs   Aantekening
   (per m2,  (per kavel, 
(vrijstaand)  excl BTW) excl BTW)

Kavel 1  543 € 360 € 195.480 Bindingseisen van toepassing
Kavel 2  675 € 360 € 243.000 Bindingseisen van toepassing
Kavel 3  635 € 395 € 250.825 Geen bindingseisen
Kavel 4  605 € 395 € 238.975 Geen bindingseisen

Vanzelfsprekend is het mogelijk 
voor inwoners om zaken met de 
college leden te bespreken. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken via het 
 bestuurs- en directiesecretariaat van 
de gemeente, tel. (0575) 75 03 84. 

Het is aan te raden voor onderwerpen 
die bij het taakgebied (zie portefeuil-
leverdeling in de vaste kolom hier-
naast) van een bepaalde wethouder 
of de burgemeester horen, daarvoor 
met het betrokken collegelid een af-
spraak te maken. Tijdens het gesprek 
kan ook een  vakambtenaar aanwezig 
zijn.  

Spreekuur burgemeester 
De burgemeester kunt u ook tijdens 
zijn wekelijkse spreekuur, op de 
 dinsdagen van 08.00 tot 09.00 uur, 
spreken. Dit spreekuur is er speciaal 
voor als u even kort iets wilt aankaar-
ten (max. 10 minuten). Ook hiervoor 
kunt u een afspraak inplannen via het 
bestuurs- en directiesecretariaat.

Weblogs
Wilt u meer weten over de werk-
zaamheden van de burgemeester en 
wethouder André Baars? 
Zij houden een weblog bij via 
www.henkaalderink.nl en 
www.andrebaars.nl.

Afspraak maken met één van de leden 
van het college?

Als gemeente zijn wij verantwoor-
delijk voor de coordinatie van ram-
pen en (grote) ongevallen die in on-
ze gemeente gebeuren. Om  hierop 
goed voorbereid te zijn,  hebben 
wij een gemeentelijk rampenplan 
opgesteld. Het rampenplan bestaat 
uit een aantal deelplannen (bijv. 
‘opvang en verzorging van slachtof-

fers’, ‘registratie van slachtoffers’ 
en ‘afhandeling van schade’). Wij oe-
fenen dit plan met onze ambtenaren 
regelmatig. Op 26 oktober a.s. hou-
den wij in onze gemeente in Vorden 
zo’n rampenoefening. Wij oefenen 
dit keer het deelplan ‘opvang en 
verzorging’. Om de oefening zo re-
alistisch mogelijk te laten verlopen, 
kiezen we ervoor om een school 
te evacueren. Dit betekent dat die 
dag school Het Beeckland, locatie 
de Nieuwstad wordt geëvacueerd. 
De leerlingen worden naar een op-
vanglocatie gebracht. 

Rondom de school is o.a. politie en 
brandweer aanwezig. Hierdoor lijkt 
het misschien een echte ramp maar 
het gaat dus om een oefening!

Rampenoefening!
Op 26 oktober a.s. oefent de  gemeente haar rampenplan

Wil je samen iets leuks doen? 
Gezellig naar de bioscoop? 
Check www.jonginbronckhorst.nl 
en win gratis kaartjes!

Jonginbronckhorst.nl



Op 6 november a.s. kan iedereen tij-
dens de Natuurwerkdag aan de slag 
in het landschap. In meer dan 300 
bijzondere gebieden in Nederland, en 
meer dan 30 locaties in Gelderland is 
van alles te doen. Van het knotten van 
wilgen tot het maken van broeihopen 
voor de ringslang!

10e keer Natuurwerkdag
Dit jaar wordt de Natuurwerkdag 
voor de tiende keer georganiseerd. 
Reden voor een feestje! Iedere deel-
nemer krijgt een cadeautje en maakt 
daarnaast kans op een natuuruitje.
In korte tijd krijgt u een goed beeld 
van de werkzaamheden die vooral 
de vele vrijwilligers verrichten om 
het landschap mooi en leefbaar te 
maken. Veel vrijwilligersgroepen 
kunnen gedurende het jaar wat extra 
handen gebruiken. De Natuurwerk-
dag is de ideale dag om kennis te 
maken met vrijwilligerswerk in het 
landschap.

Natuurwerkdag in Bronckhorst
Het  Boelekeerspad in Zelhem/
Halle is op 6 november één van de 
gebieden waar de landelijke Natuur-
werkdag plaatsvindt. Jong en oud 
zijn van harte welkom om te helpen 
‘hun landschap’ mooier te maken. 
Iedereen is welkom, ook als u maar 
een halve dag wilt meewerken. In de 
pauzes wordt voor koffie/thee, soep 
en/of broodjes gezorgd.

Meedoen?
Het bestuur van het Boelekeerlspad 
en de gemeente nodigen iedereen uit 
die op 6 november mee wil werken 
aan landschapsonderhoud. (Groot)
ouders met kinderen zijn van harte 

welkom. De werkdag begint om 09.00 
uur en eindigt rond 15.00 uur. Wilt u 
helpen? We verzamelen aan de Stad-
sedijk ter hoogte van huisnummer 4 
(Besseldersbos). Voor routebeschrij-
ving zie www.boelekeerlspad.nl. 
Deelnemers wordt aangeraden 
stevige schoenen en werkkleding 
mee te nemen en afhankelijk van het 
weer: laarzen en regenkleding. 

Aanmelden
Voor meer informatie, een overzicht 
van alle activiteiten in de buurt en 
aanmelden kunt u terecht op 
www.natuurwerkdag.nl of 
info@bronckhorst.nl. Per locatie is 
een beperkte deelname mogelijk, 
dus geef je snel op! Ook jongeren die 
nog een plek zoeken voor hun maat-
schappelijke stage zijn welkom.

Natuuruitjes te winnen
Wanneer u dit jaar een vriend/vrien-
din, broer/zus of kennis meebrengt, 
maakt u kans op een natuuruitje. In 
Gelderland is dat een klompenpadar-
rangement met overnachting in B&B 
‘De Bedstee’ in Huinen. Daarnaast 
maakt u ook kans op het landelijke 
uitje; een midweek in een bungalow 
van Staatsbosbeheer.

Raadsvergadering 
28  oktober 2010
Op 28 oktober vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

• Aanleg particuliere begraaf-
plaats landgoed Het Onstein in 
Vorden

 B en w vragen de raad in te stem-
men met de aanleg van een parti-
culiere begraafplaats  op landgoed 
Het Onstein in Vorden

• Herziening bestemmingsplan 
recreatiewoning Roessinkweg in 
Hengelo

 B en w vragen de raad in te stem-
men met de herziening van dit be-
stemmingsplan voor de realisatie 
van een recreatiewoning aan de 
Roessinkweg in Hengelo

• Rapportage Rekenkamer-
commissie Verbonden Partijen

 In de periode april-augustus 2009 
heeft de rekenkamercommissie 
voor de gemeenten Berkelland, 

Bronckhorst, Lochem en Mont-
ferland onderzoek gedaan naar 
verbonden partijen. Voor onze 
 gemeente zijn vijf verbonden 
 partijen onderzocht: de Veilig-
heidsregio Noord-Oost Gelderland, 
de Regio Achterhoek, Stadsbank 
Oost Nederland, Berkel Milieu en 
Delta. De rapportage ‘Is de verbin-
ding sterk genoeg?’ is ontvangen. 
De raad wordt gevraagd de con-
clusies en aanbevelingen van het 
 rapport te onderschrijven en het 
college van b en w te verzoeken 
voor 1 mei 2011 een rapportage, 
over de wijze waarop de aanbe-
velingen zijn uitgewerkt, aan de 
raad voor te leggen. 

• Wijziging Samenwerkings-
regeling GGD Gelre IJssel

 Landelijk wordt gewerkt aan het 
gelijk trekken van de werkgebie-
den van de GGD en veiligheids-
regio’s. Om dit in onze regio te 
 bereiken, moeten de Overijsselse 
gemeente Deventer naar GGD 
IJsselland overstappen en de 
Gelderse gemeenten Hattem en 
Heerde naar GGD Gelre-IJssel. 
Bronckhorst valt onder GGD 
 Gelre-IJssel en daarom wordt de 
raad gevraagd deze wijziging van 
de samenwerkingsregeling te 
 behandelen

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 

2. agendapunten aangaande 
 projectbesluiten op grond van 
de Wet ruimtelijke ordening, die 
niet in een raadscommissie zijn 
 behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

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

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

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

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich 
 hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 
75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet meer per se naar 
het gemeentehuis.

Uit de raad
Doe mee aan de Natuurwerkdag!

Op 1 november a.s. organiseren de 
gemeente en de VVV een speciale 
ontmoetingsdag voor de toeristische 
branche in Bronckhorst  (start- en 
eindpunt: eetcafé De Groes in Zel-
hem). Tijdens de dag staan het nieu-
we toeristisch-recreatief marketing-
plan (met routes door Bronckhorst 
als rode draad) en het inzetten van 
nieuwe media centraal. Over deze 
twee onderwerpen geven experts 
enerverende presentaties. Verder 
staan bezoeken met de bus naar twee 
bijzondere toeristische bedrijven, 
een bed & breakfast en een camping, 
in Vorden op het programma. Tus-
sendoor lunchen we bij een groeps-
accommodatie in Hengelo. De dag 
eindigt met een  informeel samenzijn 
onder het genot van een drankje. 

Meld u nu aan
Het toeristisch bedrijfsleven en 
aanverwante organisaties in de 
gemeente ontvingen onlangs een 
uitnodiging voor deze dag. Inmid-
dels hebben we al een groot aantal 
aanmeldingen ontvangen. Heeft u 
zich nog niet aangemeld, het kan 
nog t/m 22 oktober a.s. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, maar hoort u 

wel tot de doelgroep, dan kunt u zich 
ook aanmelden als u belangstelling 
heeft voor deze dag. Dit kan via www.
b2bdag.nl. Deelname kost 30 euro. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Tip Achterhoek, tel. 
(06) 12 87 08 50.

Burgemeester Henk Aalderink, porte-
feuillehouder recreatie en toerisme: 
Het is een dag om te ervaren en ver-
der te komen: een route naar de toe-
komst, een route door Bronckhorst 
en route op de digitale snelweg. Ik 
verwelkom u graag.

Speciale ontmoetingsdag voor 
Bronckhorster toerismebranche 
op 1 november

Ons bijzonder duurzame gemeen-
tehuis valt op. Onlangs wonnen we 
een internationale Green Good 
Design Award. Vorige week hoorden 
we dat we één van de vier genomi-
neerden zijn voor de Achterhoek 
Architectuur Prijs 2010. Er zijn door 
architecten die in de Achterhoek ge-
bouwd  hebben in totaal 34  projecten 
 ingediend om mee te dingen naar 
de prijs. De diversiteit is groot: van 
woning tot winkel, van kantoor tot 
school. 
Op 5 november is de prijsuitreiking in 
Amphion in Doetinchem. U kunt via 
www.architectuurprijsachterhoek.nl 
uw stem uitbrengen op het pand waar-
van u vindt dat deze moet winnen. 
We  rekenen natuurlijk graag op u!

Gemeentehuis genomineerd voor Achterhoek Architectuur 
Prijs 2010

Woont u in het buitengebied of in één 
van de kleinere kernen, dan heeft de 
brandweer soms een langere aan-
rijtijd dan de landelijk afgesproken 
acht minuten. Daarom informeren 
wij u graag over de mogelijkheden 
die er zijn om uw huis en buurt zo 
brandveilig mogelijk te maken. 
Hiervoor organiseren de brand-
weer en de gemeente in oktober 
en  november enkele informatie-
avonden. De betreffende bewoners 
hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen. 

Tijdig ingrijpen is belangrijk
Als u in het buitengebied of een 
 kleinere kern woont, is dat een 
reden om zelf extra alert te zijn op 
brand of rook in uw woning. Bijvoor-
beeld door het plaatsen van een 
rookmelder. Een rookmelder alar-
meert u bij een beginnende brand. 
Hierdoor kunt u de brand misschien 
nog blussen, maar in ieder geval 
uzelf en uw medebewoners op tijd 
in veiligheid brengen. Ook kunt u 

de brandweer in een vroeg stadium 
alarmeren. Tijdig ingrijpen is het 
belangrijkste bij het bestrijden van 
brand. Dat voorkomt schade en 
 letsel.

Gratis rookmelder 
Wie zich opgeeft om op één van deze 
avonden aanwezig te zijn, krijgt van 
ons een gratis rookmelder. Komt u 
bij één van de avonden die binnen-

kort bij u in de buurt zijn? Heeft u 
de brief niet ontvangen maar woont 
u wel buitenaf en wilt u aanwezig 
zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij 
de gemeente, via tel. (0575) 75 02 
50. De laatste bijeenkomsten zijn op 
27 oktober in zaal Nijhof in Halle en 
in dorpshuis ‘t Gilderhofke in Voor-
Drempt en op 3 november in party-
centrum Langeler in Hengelo en De 
Gouden Karper in Hummelo.

Informatieavonden over brandveiligheid voor bewoners in 
buitengebied



Openbare bekendmakingen

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

Ondernemen is in deze tijd niet niks, 
toch zijn er nog veel mensen die een 
bedrijf willen starten en bestaande 
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) on-
dernemers loopt het niet allemaal 
even goed, zij hebben een steuntje 
in de rug nodig. ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) is een 
samenwerkingsverband van de ge-
meenten Hengelo (Ov) en Enschede 
en voert voor de meeste gemeenten 
in de  Achterhoek en Twente finan-
ciële regelingen voor ondernemers 
uit, maar het ROZ is er ook voor 
advies, begeleiding en coaching van 
 ondernemers. 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de 
 Achterhoek en Twente kunnen sinds 
vorig jaar een beroep doen op een 
speciale financieringsregeling. 
Het gaat om nieuwe en bestaande 
 ondernemers die niet in aanmerking 
kunnen komen voor een normaal 
bankkrediet, bijvoorbeeld door 
 onvoldoende zekerheden of weinig 
of geen eigen vermogen. De over-
heid heeft daarvoor een zogenaamd 
krediet met borgstelling in het leven 
geroepen. Dit is een lening van maxi-
maal € 35.000,-. ROZ draagt zorg 

voor de uitvoering en werkt daarbij 
nauw samen met de Rabobank en 
ABN/Amro. Na screening van het 
plan en de ondernemer als persoon 
gaat het ministerie van Economische 
Zaken borg staan. Op grond van deze 
borg verstrekt de bank het krediet 
onder de gebruikelijke voorwaarden. 
Op deze manier kunnen starters 
die  normaal gesproken geen lening 
 kunnen krijgen bij een bank toch aan 
een startkapitaal komen.

Ondernemers die tijdelijk te weinig 
inkomsten uit het bedrijf halen om in 
hun eigen levensonderhoud te voor-
zien, kunnen een beroep doen op het 
Bbz (Bijstandsbesluit Zelfstandigen). 
Dit geldt ook voor die bedrijven die 
moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz ook de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. Van 
groot belang is hierbij de oorzaken 
van de tijdelijke achteruitgang of 
de investeringsbehoefte te herken-
nen. Vandaar dat kredietverlening 
altijd gepaard gaat met een gedegen 
 advies over de verdere bedrijfs-

voering. Bij het bedrijf kan een 
 ondernemerscoach via ROZ Twente 
ingezet worden. De dienstverlening 
aan ondernemers die tijdelijk finan-
ciële ondersteuning nodig hebben is 
kosteloos.

ROZ nu ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar 
 begeleiding, advisering en coaching 
op het gebied van ondernemerschap 
en de groeiende vraag naar financiële 
regelingen voor ondernemers, zijn de 
gemeente en ROZ een samen werking 
aangegaan om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Bent u 
een Bronckhorster ondernemer en zit 
u in (financiële) moeilijkheden of wilt 
u een bedrijf starten en heeft u  hierbij 
hulp nodig? Neem dan contact op met 
het secretariaat van ROZ, via 
tel. (074) 245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onder-
nemersadviseur, die maandelijks 
spreekuur houdt in het gemeentehuis 
van Bronckhorst. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 2 november en 
7 december 2010 van 13.30 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster  ondernemers

In Halle werkt de provincie op dit 
moment aan het vernieuwen van 
het wegdek. In verband met asfalte-
ringswerkzaamheden is de Dorps-
straat in de herfstvakantie, van 18 
t/m 22 oktober, geheel afgesloten.

Afsluiting en eenrichtingsverkeer
Om sluipverkeer over de zand-
wegen te voorkomen, zijn in deze 
periode ook de volgende wegen 
afgesloten:
• de Pluimersdijk, tussen de Halle-

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

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

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

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

Wegwerkzaamheden Dorpsstraat Halle

Om de uitbreiding van het bedrijven-
terrein met ca. 3,5 ha voor een pro-
ductiehal op het perceel Molenenk 4 
in Hengelo mogelijk te maken, wordt 
een herziening van het bestemmings-
plan voorbereid. De uitbreiding komt 
langs de zuidrand van het bestaande 
industrieterrein en strekt zich uit van 
de Kruisbergseweg tot aan de Zel-
hemseweg. Om u hierover te informe-
ren organiseren wij een inloopavond 

op 28 oktober a.s. van 19.30 tot 21.00 
uur in het gemeentehuis. Omwonen-
den en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom om de plannen van 
Staja en het ontwerpbestemmings-
plan te komen bekijken.

Tijdens deze avond krijgt u een indruk 
van de stedenbouwkundige opzet, de 
geplande bebouwing, en de beoogde 
beeldkwaliteit. Naast onze medewer-

kers zijn de stedenbouwkundige en de 
initiatiefnemer met zijn architect aan-
wezig om vragen te beantwoorden. 
Ook is het mogelijk om een reactie op 
de plannen te geven. Deze reacties 
worden betrokken bij de verdere 
planuitwerking. 
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via 
info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 
02 50.

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Molenenk 4 in Hengelo

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, café de Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 2011 

t/m 31 december 2013, P.B.J. Leferink
• Hengelo (Gld), café de Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, A.B. ten Barge
• Hengelo (Gld), café de Zwaan, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, H.G.C. Waenink
• Vorden, marktplein, standplaats voor verkoop van Vietnamese snacks, wekelijks op zaterdagen in 

2011 van 10.00 tot 17.00 uur, T.P. Nguyen-Hoang
• Vorden, Raadhuisstraat 6 (dorpscentrum), hobbybeurs, 28 november 2010 van 10.30 tot 17.00 

uur, mw. Ooyman-Klein Tiessink
• Vorden, ‘t Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 januari 

2011 t/m 31 december 2013, H.B. IJben

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

Bouwvergunningen 
• Vorden, Kerkstraat 3, verbouw horecagelegenheid

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 6 oktober 2010:
• Halle, Pluimersdijk 14A, bouwen kapschuur
Ontvangen op 7 oktober 2010:
• Hummelo, Spalderkampseweg 5, kappen 32 dennen, 6 essen en 1 eik
Ontvangen op 8 oktober 2010:
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 1, vergroten dorpshuis
• Zelhem, Hogeveldweg 4, bouwen werktuigenloods met mestkelder
Ontvangen op 11 oktober 2010:
• Vorden, Schuttestraat 34, slopen kippenhok en achtkantberg
Ontvangen op 12 oktober 2010:
• Mosselseweg 2, kappen van een eik
Ontvangen op 14 oktober 2010:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 27, plaatsen voeropslagplaat
• Zelhem, Brinkweg 23, bouwen bedrijfshal

Aanvragen

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

 Garritsen
Afgegeven op 8 oktober 2010:
• Hummelo, Spalderkampseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. tentfeest, 6 novem-

ber 2010 van 21.00 tot 01.00 uur, stichting Humstee
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, Achterhoekse streekproductenmarkt, tijdelijke gebruiksvergunning 

voor bestaand gebouw en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 7 november 2010 van 11.00 tot 
17.00 uur, vereniging streekproducten Achterhoek

• Hummelo en omgeving, slipjacht, 8 januari 2011 van 11.00 tot 16.30 uur, Soestdijkse jachtvereni-
ging

• Hummelo, Spalderkampseweg, tentfeest met live-muziek en tijdelijke gebruiksvergunning, 
 6 november 2010 van 21.00 tot 01.00 uur, stichting Humstee

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 11 oktober 2010:
• Drempt, Hoefkensestraat 1, bouwen varkensschuur
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen drie silotanks en een doorsteek emballage/inpakafdeling
Verzonden op 12 oktober 2010:
• Hengelo (Gld), Middenweg 28, verbouw woning
• Steenderen, Paardestraat 5, verbouw woning tot dubbele woning
Verzonden op 14 oktober 2010:
• Vorden, Schuttestraat 10, plaatsen hekwerk

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 oktober 2010:
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, verbouw boerderij, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van 

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Achterhoek en Liemers 

Drank- en Horecawet (art. 3)
• Zelhem, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Markt 4, C. Hazar

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 oktober 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 131, slopen voormalige slagerij met bovenwoning, komt asbest-

houdend afval vrij
• Drempt, Rijksweg 40, slopen dak van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Halle, Bielemansdijk 28A, slopen asbestgolfplaten van een schuur
• Hengelo (Gld), Abbinkdijk 1, slopen twee schuren
• Hengelo (Gld), Beekstraat 4A, slopen dak van een schuur, komt asbeshoudend afval vrij
• Keijenborg, St. Janstraat 69, slopen voormalig café de Eikenboom, komt asbesthoudend afval vrij

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen (vervolg)

Verzonden op 14 oktober 2010: 
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 69, gedeeltelijk slopen bedrijfsgebouw, komt asbesthoudend 

afval vrij
• Vorden, Molenweg 20 t/m 28 (even), slopen vijf woningen, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelingen
• Wichmond, tijdens een muziekevenement is vanaf 30 oktober 17.00 uur t/m 31 oktober 2010 

02.00 uur de Lankhorsterstraat, tussen de Dorpsstraat en de Polweg afgesloten voor alle 
 verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de endurorit op 13 november 2010 zijn van 8.00 tot 16.30 uur de Korenweg, 
 tussen de Velswijkweg en de Kampweg, de Kampweg, tussen de Kattekolkweg en huisnr. 8, de 
zandweg tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg, het verlengde van de Gielinkweg, 
tussen de Aaltenseweg en de ongenoemde zandweg, de Venneweg, tussen de Oude Ruurloseweg 
en de Rijnweg, de Schooltinkweg, tussen de Kruisbergseweg en de Banninkstraat afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Van 8.00 tot 20.00 uur geldt een 
stopverbod op de Korenweg, tussen de Velswijkweg en de Hengeloseweg, de Kampweg, tussen 
de Dennenweg en de Kattekolkweg, de Schooltinkweg, tussen de Kruisbergseweg en de Bannink-
straat, en de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouw-
plannen) en bouwvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
 omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van 
een bouwwerk) en sloopvergunningen geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen 
zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze 
gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningen-
rechter. Wilt u meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, 
dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 11 oktober 2010:
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 10, bouwen kantoorruimte
  
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector 
 bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handteke-
ning. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van 
een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het 
griffierecht van de gemeente terug.

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

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

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

Bestemmingsplannen

Intrekking vergunning (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 20 oktober t/m 1 december 2010 tijdens de 
 openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Toldijk, Reigersvoortseweg 20, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer ingetrok-
ken, omdat niet wordt voldaan aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Mogelijkheden voor beroep:
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking  
b. de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen 

over de ontwerp-beschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het  besluit ten op-

zichte van het ontwerp zijn aangebracht
e. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder 

zienswijzen 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-Graven-
hage en wel vóór 1 december 2010.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroeps-
termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (art 20.3 
Wm).

Wet milieubeheer

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

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

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

Vastgesteld projectbesluit ‘Zomerweg 40 Drempt’
B en w van Bronckhorst stelden op 5 oktober 2010 het projectbesluit ‘Zomerweg 40 Drempt’ vast. 
Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ont-
werp. Het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 oktober t/m 
1 december 2010 voor een ieder ter inzage.

Het projectbesluit heeft betrekking op het splitsen van de bestaande woning in twee woningen.
U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00010-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00010-/NL.IMRO.1876.PB00010-VG01

• via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft  gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het 
 projectbesluit bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is 
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, secor bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

Volop jassen, truien
en vesten ...

... goede merken en
toch betaalbaar!!!

tot 4x - XL mt. 36 t/m 46

Wet bodembescherming – bodemverontreiniging

Beukenlaan 37, geval 1 in Hengelo gld
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
7 oktober 2010 door Habion een 
evaluatieverslag van de sanering op grond 
van de Wet bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op 

de Beukenlaan 37, geval 1 in Hengelo gld, 

gemeente Bronckhorst op 31 maart 2009 al 

vastgesteld dat sprake is van een niet 

spoedeisend geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Ook hebben wij 

ingestemd met een (deel)saneringsplan voor 

deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het 

evaluatieverslag willen wij belanghebbenden 

met deze publicatie in de gelegenheid stellen 

hierover hun mening te geven.

Vanaf 25 oktober 2010 kunt u daarom het 

evaluatieverslag bekijken. U kunt dat doen in het 

informatiecentrum van het Huis der Provincie, 

Markt 11 te Arnhem of via www.gelderland.nl onder 

Actueel - Bekendmakingen door bij Kenmerk 

ge187600009 in te vullen.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons 

besluit zodra dit is genomen.

Tot en met 7 november 2010 kunt u uw 

schriftelijke reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, afdeling 

Vergunningverlening, team KCC, Postbus 9090, 

6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 15 oktober 2010,

zaaknummer 2009–002359 / ge187600009

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Kennisgeving



ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.

www.schefferkeukens.nl

ONZE 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 hou van lekker, en van Scheffer.

zonder een centje pijn

OKTOBER IS  INRUILMAAND BI J  SCHEFFER 

KEUKENS. B I J  AANKOOP VAN EEN NIEUWE 

KEUKEN GEVEN WIJ  U EEN MOOI BEDRAG  

VOOR UW OUDE KEUKEN.  WE ZORGEN ER 

OOK VOOR DAT UW OUDE KEUKEN NETJES 

WORDT GEDEMONTEERD EN VERWIJDERD. 

MAKKELI JKER EN VOORDELIGER DAN DIT 

BESTAAT NIET. PROFITEER NÚ VAN ONZE

OKTOBER INRUILMAAND!

WWW.MIJNKEUKENISGELDWAARD.NL

OKTOBER
INRUILMAAND
www.mijnkeukenisgeldwaard.nl

NU OF NOOIT: EEN MOOIE INRUILPRIJS VOOR UW OUDE KEUKEN!

Kijk op 
schefferkeukens.nl 

voor een virtuele
tour door onze 

SHOWROOM
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WEEKBLAD

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

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Gastouders gevraagd

Op zoek naar een baan voor één of meerdere dagen per 

week? Maak nu werk van uw ervaring of affi niteit met 

kinderen! Word gastouder bij Yunio Gastouderbureau. U ver-

zorgt de kinderopvang gewoon bij u thuis of in het huis van 

de kinderen. Heel mooi en dankbaar werk. Bij Yunio Gast-

ouderbureau mag u bovendien rekenen op professionele 

begeleiding. Voordat u bij ons aan de slag gaat, zorgen wij 

ervoor dat u aan alle (nieuwe) wettelijke eisen voldoet. Dat 

schept zekerheid voor u én voor de ouders. 

Gastouder: samen gaan we de uitdaging aan
Wilt u iets voor kinderen betekenen en tegelijkertijd uzelf ontwikkelen? 
Neem contact met ons op, dan bekijken we samen wat nodig is om als 
erkend gastouder aan de slag te kunnen. Indien nodig zorgen we er-
voor dat u een diploma MBO Helpende Welzijn niveau 2 behaalt en 
nemen we zelfs de kosten voor onze rekening. Iedereen is gebaat bij 
voldoende, goed gekwalifi ceerde gastouders. Yunio Gastouderbureau 
gaat ervoor! Voor kinderen die het meest op hun gemak zijn in een 
huiselijke omgeving, voor ouders die zich daar het prettigst bij voelen 
én voor gastouders die zich willen inzetten om dit mogelijk te maken.

Meer weten?
Bel: 0314-357879 of mail naar yuniogastouderbureau@yunio.nl of kijk 
voor meer informatie op www.yunio.nl.

Het leukste werk voor iedereen die van 
kinderen houdt!

is onderdeel van kinderopvang Humanitas

Ellens restaurant
Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253

“Wild eten in de Achterhoek” elk jaar van half oktober tot eind december 
serveert Ellens Restaurant heerlijke wild gerechten begeleid door een mooi 
glas wildwijn dit jaar de  Chakana Syrah uit Argentinië, maar er is meer bij 
Ellens: een drie gangen wildmenu voor twee personen met meer, u mag 
kiezen: het kookboek “Wild” of een “Kunstbord”(keuze uit 5 borden)

Tip: reserveer tijdig voor de Kerstbrunch of  Kerstdiner

“WILD ETEN en MEER”Reserveren gewenst: 
o.v.v. Wild en Meer.

· Voorgerecht
 Wildzwijns coppa met pastinaakcrème, 

rilette van fazant en wildbouillon met 
een garnituur van paddenstoelen en een 
scheutje kerrieroom.  

· Biefstuk van hert   
 begeleid door een saus van veenbessen. 
 OF

· Combinatie van zwijnshaas en een 
wildstoofpotje van haas, hert en 
wildzwijn, op Ellens wijze met kruidkoek, 
spek en ui.

· Crème brûlée  
 met steranijs, geserveerd met 

kaneelroomijs 
 en gepocheerde peer.  

Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Speciale aanbieding
30 jaar wild eten in de Achterhoek: “Wild eten 

en meer” menu, inclusief het kookboek “Wild” 

of  een “kunstbord”.                 80,00
     voor 2 personen

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

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

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%
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Erwin: ‘Ik stapte vanmorgen vol goe-
de moed op de motor, maar helaas 
soms zijn er van die dagen dat alles 
tegen zit. Tijdens de tweede cross-
proef in Delden kwam ik al vrij snel 
ten val. Meteen weer op de motor en 
opnieuw een valpartij. En eigenlijk 
ging dat de gehele dag zo door. 
Ik was veel te wild en blijkbaar niet 
geconcentreerd genoeg. Heeft wel-
licht ook te maken met het feit dat 
ik de afgelopen weken tijdens mijn 
werk te druk ben geweest. Daaren-
tegen reed Hans Vogels (koploper in 
de klasse Inters E2) een ijzersterke 
wedstrijd. Hij behaalde vandaag van 
alle endurorijders (alle klassen) het 
beste resultaat. Het kampioenschap 
van Nederland kan hem nauwelijks 
nog ontgaan. Voor mij zelf geldt: pro-
beren komende zaterdag tijdens de 
enduro in Hellendoorn revanche te 
nemen’, aldus een relativerende Er-
win Plekkenpol.

Onder de deelnemers in de E2 klasse 
ook veelvuldig oud- Nederlands kam-
pioen Erik Davids uit Holten. Hij ein-
digde direct achter Erwin Plekkenpol 
op de zesde plaats. Het is nog maar 
kort geleden dat Erik en Erwin jaar-
lijks streden om het nationale kampi-
oenschap. Maar ook zaterdag bleek, 
topsport is keihard! Het clubteam 
van VAMC De Graafschaprijders be-
haalde zaterdag een prima tweede 
plaats. Door dit resultaat heeft het 
team bestaande uit: Erwin Plekken-
pol, Mark Wassink, Amel Advocaat 
en Bjorn Schreijer haar leidende po-
sitie in het tussenklassement om het 
Nederlands clubkampioenschap kun-
nen behouden. Het team staat onder 
leiding van manager Joke Bulten.

De uitslagen waren zaterdag als 
volgt: Klasse Inters E1: 1 Amel Ad-
vocaat, 2 Erald Lammertink, 3 Jirry 
van Veen. Klasse Inters E 2: 1 Hans 
Vogels, 2 Marco Teunissen, 3 Bjorn 
Schrijer. Klasse N 2 Nationalen: 1 
Derkjan Kram.Onder de deelnemers 

in de Klasse Nationalen E2 ook Ger-
ben Vruggink, voorzitter van de orga-
niserende vereniging De Graafschap-
rijders. Dat Gerben de gashandel 
minstens zo leuk vindt als de voor-
zittershamer bewees hij tijdens deze 
Oost Gelderland Rit. Gerben eindigde 
in de klasse N 2 (nationalen) op een 
verdienstelijke 8e plaats.

Gerben: ‘Ik vind dat ik goed heb gere-
den en dat geeft toch wel een prima 
gevoel. Wat nog belangrijker is, deze 
Oost Gelderland Rit is goed verlopen. 
Er was de gehele dag een dokter be-
schikbaar, doch die behoefde geluk-
kig niet in actie te komen. Ook een 
compliment aan alle mensen die de 
afgelopen week en vandaag in touw 
zijn geweest om deze enduro moge-
lijk te maken’, zo sprak hij. De strijd 
om de nationale titels in de Enduro, 
wordt elk jaar vrijwel altijd beslist 
tijdens de afsluitende KNMV kam-
pioensrit die over twee dagen wordt 
verreden. Het is dit jaar voor het 
eerst dat de kampioensrit niet wordt 
gehouden. De KNMV heeft geen club 
kunnen vinden die het evenement 
wil organiseren.

Gerben Vruggink: ‘Dat is natuurlijk 
hartstikke jammer. Wij zijn als VAMC 
De Graafschaprijders ook benaderd 
om deze kampioensrit te organise-
ren. Natuurlijk kunnen wij dat. Toch 
hebben we tegen de KNMV ‘nee’ ge-
zegd. De afgelopen tien jaar hebben 
wij zo’n vier grote evenementen geor-
ganiseerd. Dan moest er altijd veel ge-
regeld worden en hebben wij net als 
vandaag toestemming nodig van veel 
grondeigenaren. En dat vinden we te-
veel gevraagd. En dat geldt ook voor 
de vele vrijwilligers van onze club, 
ook voor hen zou een extra kampi-
oensrit een te grote belasting beteke-
nen’, zo zegt Gerben realistisch.

Zaterdagmorgen trokken de ron-
kende motoren al vrij vroeg door de 
bosrijke omgeving van Vorden. De or-

ganisatie was dus wederom in de ver-
trouwde handen van VAMC De Graaf-
schaprijders uit Vorden. Het was al 
weer de 47e editie van de Oost Gel-
derland Rit, op de kampioensrit na, 
de grootste betrouwbaarheidsrit van 
Nederland en die tevens meetelt voor 
het nationaal kampioenschap. De or-
ganisatie van deze enduro-wedstrijd 
was in de beginjaren in gezamenlijke 
handen van de motorclubs uit Harf-
sen, Lochem en Vorden. Vanaf begin 
zeventiger jaren is de Vordense auto- 
en motorclub alleen verantwoorde-
lijk voor de organisatie.

Het organiseren van een enduro van 
deze omvang (er gingen 269 rijders 
van start) is geen kinnesinne en vergt 
een hele planning. Bij De Graafschap-
rijders laat men niets aan het toeval 
over, vanaf afgelopen woensdag tot 
en met vrijdag waren er ruim vijftig 
vrijwilligers van de club in touw met 
het uitzetten van de route, het uitzet-
ten van de proeven en de opbouw van 
het parc- fermé. Op bepaalde punten 
vond zaterdagmorgen nog een laatste 
inspectie plaats. De eerste coureurs, 
de ‘Inters’ gingen zaterdagmorgen 
al zo rond de klok van 9.00 uur bij 
het sportcomplex van de voetbalver-
eniging Ratti aan de Eikenlaan van 
start. 

De rijders kregen een parcours 
voorgeschoteld over akkers- bos- en 
zandpaden met een lengte van 65 ki-
lometer. De deelnemers in de klasse 
Inters reden het parcours vier keer, 
de nationalen en de rijders met dag-
licentie kregen drie ronden voor de 
kiezen. Al vrij vroeg in de wedstrijd 
stond er voor de coureurs aan de 
Schuttestraat de eerste crossproef 
op het programma. De tweede cros-
sproef werd aan de Hamminkweg in 
het buurtschap Delden gehouden, de 
derde crossproef vond plaats aan de 
Galgengoorweg. In het traject was 
in het buurtschap het Medler (Slui-
terdijk/ Brandenborchweg) en nabij 
start en finish aan de Hamveldseweg 
in de Kranenburg een tijdscontrole 
opgenomen. Zondagmorgen gingen 
weer zo’n veertig vrijwilligers van de 
VAMC op pad om het parcours weer 
in de oude staat terug te brengen.

Oost Gelderland Rit goed verlopen

Erwin Plekkenpol teleurgesteld 
over vijfde plek

Vorden - Erwin Plekkenpol is er zaterdag niet in geslaagd om op ‘eigen 
bodem’ in de Klasse Inters E 2 de gedoodverfde favoriet Hans Vogels te 
verslaan. De Vordenaar, had er zijn zinnen op gezet om deze enduro te 
winnen. Het mocht niet zo zijn, hij eindigde op een voor hem teleur-
stellende vijfde plaats. En dat betekende flink balen.

Opperste concentratie tijdens crossproef

Judo
9 TEAMS LEO BUITINK IN DE 
PRIJZEN
Ruurlo - Zaterdag 16 oktober jl wer-
den er in Markelo weer districts team-
wedstrijden gehouden. Maar liefst 
met 10 teams deed de judoschool van 
Leo Buitink mee, 9 daarvan wisten 
een prijs te behalen.

In de ochtend werd er gestart met de 
jongens en meisjes tot 10 jaar. Het 
eerste meisjes team (ippon klasse) 
met maar 3 deelnemers door bles-
sure’s werd erg knap 1ste. Het team 
werd begeleid door Anouk Schoolen-
berg en bestond uit , Aniek Reimes en 
Noami Overkamp uit Eibergen en Su-
ze Assendelft uit Lochem. Het tweede 
meisjesteam (yuko klasse) begeleid 
door Corine van Hal werd net ach-
ter het eerste meisjesteam 2e. Hierin 
zaten de volgende judoka’s Marieke 
Lubbers en Jana van Duin uit Hengelo 
gld, Naomi Loffeld uit S’Heerenberg 
en Veerle Uhl uit Borculo. Ook bij de 
jongens ging het voor de wind.

Helaas waren er een paar teams niet 
komen opdagen en werden er daar-
door maar weining wedstrijden ge-
speeld. Het eerste team (ippon klasse)
begeleid door Edwin Textor ook dit 
team wist 1e te worden.

Het team bestond uit Maxim Tex-
tor uit Borculo, Nick Meijer uit 
Eibergen,Ivo Smits uit Hengelo gld en 
Pim Nijkamp uit Groenlo. Het tweede 
jongensteam (koka klasse)werd 3e 
begeleid door Judith Smeets en Roel 
Jan v d  Berg. Hierin zaten Lucas van 
Velden en Hugo Ripping uit Eiber-
gen, Bram vd Berg uit Ruurlo Hylke 
Glastra uit Hengelo gld en Thimo 
Scheink uit Eibergen. Om 11.00 werd 
er gestart met de meisjes tot 12 jaar. 
Ook hier hadden we weer twee teams 
opgesteld, helaas was in deze klasse 
geen opgave gedaan door andere 
clubs voor de koka klasse.Hierdoor 
moest het tweede team meedraaien 
in de ippon klasse.

Onder leiding van Judith Smeets werd 
het eerste team overtuigend 1ste .
Met Iris en Lisa de Graaf uit Ruurlo, 
Ilsa Beeftink uit Zelhem, Maaike van 

Hoffen uit Vorden en Annemijn Sa-
lomons uit Hengelo gld.Het tweede
team viel net buiten de prijzen in de
voor hun zware ippon klasse en werd
heel netjes 4e.Dit team werd begeleid
door Jeanne van Hal met daarin Han-
nah Wormgoor uit Eibergen, Kimber-
ly Rijksen uit Borculo, Else Mombarg
uit Ruurolo,Manon en Linet Groot
Bramel uit Ruurlo en Thirza Glastra
uit Hengelo gld. Bij de jongens tot 12
jaar werden er wederom twee teams
van Buitink opgesteld. 

Het eerste team (ippon klasse) werd
overtuigend 1ste onder begeleiding
van Jan Engels. Alexander en Ryan
Rijksen uit Borculo, Thom te Slaa uit
Heelweg, Iwan van Velden uit Eiber-
gen, Bastian Schumaker uit Zelhem ,
Wout Engels en Boyd Gr Roessink uit
Vorden en Hugo Bruil uit Ruurlo ver-
tegenwoordigde dit team. Het twee-
de team in de koka klasse werd 3e.
Dit team werd begeleid door Judith
Smeets en Huub ten Have en bestond
uit, Gerben ten Have uit Ruurlo, Jan
Belderok uit Borculo, Roy Lentink uit
Eibergen,Olle vd Klok Aran en Mert
Ozdemir, Sven Evenhuis uit Lochem,
Thomas Cox uit Hengelo en Boyd
Lubbers uit Markelo. Om 14.00 werd
er gestart met de teams tot 15 jaar.
Het dames ippon team werd 1ste. Tot
op het laatst was het een spannende
strijd met mooi judo.

Het team bestond uit Ilse van Kessel
uit Haarlo, Corien Wunderink uit
Vorden , Nadia Kamel uit Beltrum ,Li-
anne en Sabine Wolsink en Priscilla
Rutgers uit Zelhem. 

De heren wisten in hun poule 1ste te
worden waarna ze door gingen naar
de halve finale. Ook deze werd ge-
wonnen en werd de finale bereikt.
Met een nipt verschil van 30 - 40 werd
er verloren en een tweede plaats be-
haald.

De volgende judoka’s hebben in dit
team gezorgd voor verassende en
spannende wedstrijden.
Luc van Hal, Floris Salomons en Jo-
ris Berends uit Hengelo gld, Wout
Duenk, Timon Schuurmans en Jan
Willen Schokkin uit Eibergen, Koen
Busink uit Lochem, Bas Timmen uit
Groenlo  en Leon Schutten uit Neede.

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Vorden - Afgelopen weekend werd er 
in de Laren een tripalon verreden.
Chris en Chyenne van Dijk deden hier 
samen aan mee. Chris reed met zijn 
Amiga Maya in de rubriek B-sgw Cat. 
paarden en reed zich naar een 1ste 
prijs. Chyenne reed met haar pony 
Aladin. In de rubriek B-sgw reed zij 
zich naar een 7de prijs.

Janneke Heuvelink reed met haar
Testa Rose. Zij werd 2de in de klasse
B-sgw. Ook was er dit weekend een
indoorwedstrijd te Vragender.
Joanne Pellenberg behaalde met San-
tos een 6de prijs met 189 punten. 
Karin Groot Jebbink behaalde 2 keer
een 7de prijs met 185 en 186 punten.
Beide amazones reden in de klasse
M1.

Heb je altijd al meer willen weten 
over make-up. Ben je altijd bezig 
met je haar of uiterlijke verzorging. 
Wil jij weten of je de juiste huidver-
zorging gebruikt, zoek je een leuke 
baan, of heb je gewoon zin in een 
gezellige middag boordevol beauty-
tips samen met vriendinnen of fa-
milie, reserveer dan een entreekaart 
en zorg dat je deze gezellige middag 
niet mist.

Verkoopadres: Bianca Tuenter, 
tel. (0314) 36 08 15 
biancatuenter@live.nl 
website: 
www.biancatuenter.oriflame.nl

Beauty of Meer ...

Dare to Be Event
Doetinchem - Op 31 oktober 
wordt het Hart van Doetinchem 
omgetoverd tot een Beauty fes-
tijn. De zaal is open van 12.00 
uur tot 17.00 uur. Deze beauty 
middag is voor iedere vrouw die 
van make-up en beauty houdt. 
Er zullen diverse demonstraties 
worden gehouden die te ma-
ken hebben met uiterlijke ver-
zorging zoals make-up, nagels, 
skincare en haar. Oriflame Cos-
metica pakt het daarom groots 
aan en heeft deze toplocatie 
uitgezocht om haar producten 
te demonstreren en je een gezel-
lige middag te bezorgen.
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Willem Bakker was van huis-uit ban-
ketbakker. Hij zag het als een ultieme 
uitdaging om samen met zijn vrouw 
Henny in Amsterdam een bakkerij 
te beginnen. Echter de oorlog 1940-
1945 gooide roet in het eten. Toen 
de mogelijkheid zich voordeed om in 
Vorden het hotel van de familie Jan-
sen over te nemen, grepen Willem en 
Henny deze kans met beide handen 
aan. Zoon Klaas anno 2010: ‘Direct na 
de oorlog was in Nederland het vlees 
op de bon, uitgezonderd kippenvlees. 
En hoe was dat in die dagen, iedere 
boer had behalve wat varkens ook 
een ren met kippen. En zo hadden pa 
en ma toch vlees op de menu-kaart’, 
zo zegt Klaas.
Het was het begin van de landelijke 
bekendheid van het hotel: ‘Haantjes 
van Bakker’. In de vijftiger/zestiger/
zeventiger jaren stopte menige tou-
ringcar in Vorden , omdat de gasten 
onderweg perse bij Bakker haantjes 
wilden eten. Thans wordt de lekker-
nij op de uitgebreide menukaart nog 
steeds ‘van harte’ aanbevolen! Klaas 
en Loke Bakker traden in 1974 in het 
huwelijk en namen op hun beurt op 
1 januari 1976 het hotel over. Daar-
voor had Klaas Bakker met succes 
de hogere hotelschool in Den Haag 
doorlopen. Ook deed hij op verschil-

lende plekken de nodige horeca er-
varing op, waaronder als steward op 
de ‘Sorrento‘. Echtgenote Loke komt 
uit de ‘bandenwereld’. Haar opa en 
vader waren respectievelijk algemeen 
directeur en export-directeur bij Vre-
destein. Het ‘runnen’ van een hotel 
was trouwens ook Loke niet vreemd, 
want voor haar huwelijk met Klaas 
werkte ook zij in een aantal restau-
rants.
Toen Klaas en Loke eigenaar van het 
hotel waren, werden al direct een 
aantal dingen in positieve zin gewij-
zigd. Zo werd onder meer de voorma-
lige feestzaal zodanig onder handen 
genomen dat de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden de vernieuwde zaal 
in het jaar 1979 het predicaat ‘Parel 
van Vorden’ toekende. Zes jaar gele-
den kwam de ‘derde generatie Bak-
ker‘ in beeld en wel dochter Liesbeth 
met haar partner Jeroen. Hoe kon het 
anders, ook Liesbeth was van kinds af 
aan met het virus ‘hotel‘ besmet. Het 
horecavak kreeg zij net als haar broer 
Willem Paul (die inmiddels eigenaar 
is van een restaurant in Amsterdam) 
met de paplepel ingegoten.
Liesbeth Bakker volgde de middelba-
re hotelschool in Wageningen, maar 
vertrok nadien naar Spanje waar zij 
zes jaar bij een projectontwikkelaar 

werkte. Die beheerde ook een aantal 
horeca-aangelegenheden, waardoor 
Liesbeth zich al snel in het zonnige 
Spanje als een vis in het water voelde. 
Jaarlijks trakteert Sinterklaas de Ne-
derlandse kinderen vanuit Spanje op 
veelal verrassende cadeaus. Liesbeth 
Bakker werd in het land van de si-
naasappels zelf verrast. Niet door Sin-
terklaas maar door Cupido die zon-
der dat zij het wist een pijltje had af-
geschoten! De pijl raakte het hart van 
Liesbeth en van ‘ene‘ Jeroen Geubels, 
afkomstig uit het Brabantse land en 
die destijds ook in Spanje werkte. Op 
gegeven moment kwamen Liesbeth 
en Jeroen samen naar Nederland en 
traden zij hier enkele jaren geleden 
in het huwelijk. Toen waren zij in-
middels al bij Klaas en Loke aan de 
slag gegaan.

Drie jaar geleden ontstond er een 
nieuwe situatie en ging hotel Bakker 
verder als VOF. Senior Klaas: ‘het be-
drijf wordt thans op fifty-fifty basis 
gerund, dus wij 50 procent en Lies-
beth en Jeroen 50 procent. Een prima 
constructie waarin beide partijen zich 
goed kunnen vinden’. Liesbeth: ‘We 
hebben veel overleg met elkaar en 
staan open voor elkaar’s standpunten 
en vergeet niet de ervaring die mijn 
ouders in de loop der jaren hebben 
opgebouwd. Klaas tot slot: ‘Hoe lang 
ik nog door ga? Geen flauw idee. Ik 
vind het horecavak nog steeds heel 
erg leuk om te doen. En als ik gezond 
mag blijven, hoop ik het nog een paar 
jaar vol te kunnen houden’.

Familiehotel Bakker

Al 65 jaar niet meer uit Vorden 
weg te denken!

Vorden - Tussen alle drukke werkzaamheden door is de directie van 
hotel Bakker voornemens om op 24 oktober ter gelegenheid van het 
65-jarig bestaan, een borrel te drinken. Overigens is het hotel al meer 
dan honderd jaar oud en behoorde het vroeger aan de familie Jansen. 
Op 24 oktober 1945 hebben Willem Bakker en Henny Bakker-Remme-
link (de ouders van Klaas Bakker) het hotel gekocht.

Klaas, Loke, Jeroen en Liesbeth.

OVERVALLENTEAM
Tijdens het Donkere Dagen Offen-
sief neemt de politie een aantal extra 
maatregelen. Zo wordt een speciaal 
overvallenteam opgericht. Dit team 
richt zich niet alleen op gepleegde 
overvallen maar ook op de analyse 
van eerdere overvallen. 

Het doel van het team is vooral infor-
matie te verzamelen, relaties bloot te 
leggen, strafbare feiten op te sporen 
en daarmee overvallen te voorko-
men. 

VERSCHERPT TOEZICHT
Daarnaast vindt verscherpt toezicht 
plaats op de ‘hotspots’ in de regio. Het 
gaat hierbij om bepaalde plaatsen en 
tijden waarvan op basis van analyses 
is gebleken dat die mogelijk doelwit 
zijn van een overval. De politie zal 
zichtbaar en niet-zichtbaar aanwezig 
zijn op deze ‘hotspots’. 

Uiteraard worden na iedere overval 
alle opsporingsmiddelen ingezet, 
zoals buurtonderzoek en passanten-
onderzoek. Ook worden alle sporen 
bekeken en onderzocht. 

Met behulp van getuigenoproepen 
in de media en het uitgeven van een 
SMS-alert bij een overval roept de po-
litie de hulp van burgers in om ver-
dachten op te kunnen sporen.

OVERVALLENWEBSITE
Verder lanceert het korps een speci-
ale overvallen website. 

Op deze website 
www.nog.nl/overvallen zijn op een 
overvallenkaart de locaties te vinden 

waar sinds eind juni overvallen heb-
ben plaatsgevonden. Daarbij staat een
beschrijving van de overval en een ge-
tuigen oproep. Ook zullen hier opge-
loste zaken worden vermeld met een
beschrijving van de opgelegde straf.
Daarnaast is hier voor zowel burgers
als voor ondernemers preventie in-
formatie te vinden.

CIJFERS
De regio Noord- en Oost-Gelderland is
een mooi en relatief veilig gebied; er
zijn hier duidelijk minder overvallen
dan in andere delen van Nederland.
Toch stijgt ook hier het aantal en de
impact op slachtoffers is erg groot. In
2008 waren er in de regio 67 overval-
len, in 2009 stond de teller op 69. 

In 2010 hebben tot nu toe 46 overval-
len plaatsgevonden, hiervan konden
tot nu toe 16 overvallen worden op-
gelost. 

De stijging in combinatie met de
enorme impact die een overval op
slachtoffers heeft, is voor de politie
reden voor deze intensievere aanpak.
Het donkere dagen offensief maakt
onderdeel uit van de regionale aan-
pak overvallen. 

De regionale aanpak overvallen om-
vat een samenwerkingsverband tus-
sen Openbaar Ministerie, gemeenten,
Kamer van Koophandel en Politie.
Alle partijen dragen hun steentje bij
in de aanpak overvallen.

Politie start ‘Donkere 
dagen offensief’ overvallen
“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”, dit geldt zeker ook bij over-
vallen. Uit onderzoek is gebleken dat in de donkere maanden van het
jaar, de vaak lokale overvallers gebruik maken van de omstandig-
heden om hun slag te slaan. Daarom start de politie Noord- en Oost-
Gelderland een zogeheten ‘Donkere Dagen offensief’ om overvallen
tegen te gaan.

Meer dan ooit wordt in dit boek dui-
delijk dat wild het hele jaar door lek-
ker is. De recepten zijn origineel, niet 
al te moeilijk te maken en stuk voor 
stuk heel verschillend. En ze gaan 
vergezeld van handige tips en advie-

zen om het gerecht mooi te serveren.
Behalve achtergrond informatie over
het kiezen en bereiden van wild, be-
steedt het boek uitgebreid aandacht
aan basisgerechten, bijgerechten en
garnituren. En om een heerlijk eten-
tje helemaal af te maken zijn er nu
ook recepten van heerlijke desserts
opgenomen. 

Het boek is tot stand gekomen in sa-
menwerking met 29 Achterhoekse
restaurants, gespecialiseerd in wild.
Deze chefs zijn als geen ander bedre-
ven in het bereiden van smaakvolle
wildrecepten. Ze weten op basis van
jarenlange culinaire ervaring de juis-
te smaakaccenten met wild te leggen
en combineren verrassende ingre-
diënten tot bijzondere gerechten.

‘Wild, nieuwe recepten 
voor alle seizoenen’
Vorden - Wild! is het nieuwe ba-
sisboek voor iedereen die ook 
thuis wil genieten van het eerlijk-
ste scharrelvlees dat er te krijgen 
is. Joyce Huisman laat in dit boek 
samen met zeer ervaren wildchefs 
zien dat wild behalve in de tradi-
tionele gerechten ook gebruikt 
kan worden in bijzonder trendy 
recepten, zoals een carpaccio van 
hertenfilet, een clubsandwich van 
wilde eendenborst en een taartje 
van wildzwijn ham en asperges.

De meeste aandacht zal men besteden 
aan de optocht,vooral voor de deelne-
mers die zelf meedoen in de optocht 
is dit een mooie gelegenheid om toch 
een groot gedeelte van de optocht te 

zien. Verder zal er nog een film te
zien zijn van de optocht 15 jaar ge-
leden. Ook zullen er weer een aantal
juryleden aanwezig zijn waar men
eventueel vragen aan kan stellen. 

Wij hopen op een goede opkomst, en
wensen U al vast een prettige avond
in het ludgerusgebouw en veel kijk-
plezier toe.

Stichting Oranje Comite 
Vierakker-Wichmond
Vierakker - Laat U op vrijdag-
avond 5 november a.s. aanvang 
20.00 uur een videofilm zien van 
de feestweek 2010.

Op maandag 25 oktober zullen Ds. 
Christien Ferrari en Gerrie Spekkink 
uit Hengelo verslag doen van hun 
reis naar Israel waarvan ze onlangs 
terugkeerden. Pastor J. van Kranen-
burg uit Zutphen houdt op maandag 
1 november een overdenking met be-

trekking tot Allerheiligen en Allerzie-
len Op maandag 8 november is Mw. 
Zwennie Langwerden-Bloemendaal 
uit Wichmond de studio-gaste. Zij zal 
een overdenking houden. Het pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
wordt iedere maandagavond  tussen 

19.00 en 20.00 uur uitgezonden via 
Radio Ideaal. Na de uitzending kun-
nen er van 20.00 uur tot 20.30 uur 
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop vol-
gende week, via het tel. nummer 
van de studio: 0314-624002. De ka-
belfrequenties  van  Radio Ideaal zijn 
voor heel Oost-Gelderland: FM 91.1 of  
94.00. De etherfrequenties zijn 105.1 
t/m 107.7

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma “De Muzikale Ontmoeting” bij 
 Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.



Colofon en Contact VVV Bronckhorst

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Tel.nr.: (0575) 55 32 22

Fax: (0575) 55 22 76

Internet: www.vvvbronckhorst.nl

E-mail: info vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst

Serviceshop Vorden
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 09.30 uur-17.00 uur

Zaterdag 10.00 uur-15.00 uur

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Albert Heijn.

Agentschap Zelhem - Super de Boer
Bergstraat 1, 7021 XG Zelhem

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Super de Boer.

VVV Folderpost Bronkhorst ‘de Olde Schure’
Onderstraat 12, Bronkhorst

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker
Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Geschenkenhuis Beuseker.

VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt
Dorpsstraat 20,

6999 AD Hummelo

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend

tijdens de reguliere

openingstijden van Spar.

In ‘Ieder meisje heeft wel wat’ neemt Victor 
u mee op een muzikale tocht en maakt u 
deelgenoot van zijn eigen onhandigheid 
met het leven. In zijn liedjes laat hij zien 
hoe lastig het leven kan zijn, maar ook hoe 
leuk! En hoe het tij soms kan keren als je er 
zelf een draai aan geeft.
Naast eigen repertoire zingt Victor ook 
prachtige nummers van o.a. Robert Long.

De Arnhemse kleinkunstzanger Victor van 
den Broek groeide op in een creatief ge-
zin. Al vroeg had hij drum- en zangles 
en stond hij regelmatig op de planken. 
Later volgde hij de Academie voor Lichte 
Muziek in Hilversum en nam hij deel aan 
het Amsterdamse Kleinkunst Festival. Na 
zijn tv-debuut bij Ernst Daniël Smit in ‘Una 
Voce Particolare’ volgde al snel een eigen 
cd: ‘Over Kinderen’. Ook waren zijn liedjes 
meerdere malen te horen in het radiopro-
gramma ‘Andermans Veren’ van de AVRO.

Nadere info: Erna Dokter, tel. 0314-381788 
of www.keppelcultuur.organiseert.nl

TIP VOOR DE HERFSTVAKANTIE                                                                       
Bij Camping Jena in Hummelo loopt het 
zomerseizoen ten einde. Met alle prachtige 

herfstkleuren en de overdaad aan padden-
stoelen in het bos is het niet verwonderlijk 
dat veel kampeerders ook in oktober nog 
komen genieten van een heerlijk verblijf 
op deze landgoedcamping en de fiets- en 
wandelmogelijkheden in het uitgestrekte 
natuurgebied van landgoed Enghuizen.

Niet alleen voor de campinggasten, maar 
ook voor de ‘niet-kampeerders uit de buurt’ 
hierbij nog een leuke herfstvakantietip. 

Kabouter zoektocht met GPS – een leuk 
avontuur voor kinderen in de natuur 

Onder begeleiding van minimaal een vol-
wassene kunnen kinderen op een circa 
anderhalf uur durende ontdekkingstocht 
gaan. Samen moeten diverse opdrachten 
worden uitgevoerd om de juiste coördina-
ten te verkrijgen en de schat te vinden. En 
wie weet, komen jullie ook echt kabouters 
tegen! U kunt de tocht met uw eigen gps 
lopen, maar voor 5 euro kunt op camping 
Jena ook een gps  huren.
Nadere info: Camping Jena, Rozengaarder-
weg 7, Hummelo. Tel. 0314-381457.
E-mail: info@camping-jena.nl
Van 1 november tot 15 maart is de land-
goedcamping gesloten.

Een paar evenementen uitgelicht........

Drempt: Expositie mandala’s bij Wijngaard ’t Heekenbroek – t/m 31 oktober
Hengelo: Laatste seizoensdag bij Kinderboerderij Feltsigt – 24 oktober

Hummelo: Herfstexpositie ‘Ode aan de Kip’ – t/m 28 november
Laag-Keppel: Expositie ‘The beauty of suffering’ - t/m 13 november

Vorden: Zondagmiddagmuziek in de Dorpskerk – 24 oktober
Vorden: ‘Achterhoekse Avond’m.m.v. Vordens Mannenkoort – 23 oktober

Zelhem: Spooktocht door het ‘griezelige’ Wolfersveen – 23 oktober
Zelhem: Culinaire filmavond in het ARX theater – 10 november 

Kijk voor meer informatie over deze evenementen op www.vvvbronckhorst.nl

Het Toeristisch Platform Hen-
gelo (TPH) is in 2008 opgericht 
met als doel om het toerisme 
in Hengelo te stimuleren. Het 
TPH wordt ondersteund door 
VVV Bronckhorst en Dorps-
belang Hengelo. Er worden 
door diverse partijen veel ac-
tiviteiten georganiseerd  voor  
de inwoners en toeristen van Hengelo. Het 
TPH heeft als doel dit te stimuleren en 
waar nodig te faciliteren. Met VVV Bronck-
horst en Dorpsbelang Hengelo ontstaat zo 
een uitgebreid netwerk met de gemeente 
Bronckhorst, andere toeristische platforms 
in Zelhem, Vorden, Hummelo/Keppel, het 
bedrijfsleven in de Achterhoek en de lan-
delijk VVV organisatie. Hierdoor kan er een 
sterk stimulerend effect optreden waar-
van de lokale Hengelse ondernemers weer 
kunnen profiteren en het dorp Hengelo 
leefbaar gehouden wordt. Via dit netwerk 
zijn de ingangen naar de diverse instanties 
gemakkelijker en sneller. Andersom weten 
de ondernemers, gemeente Bronckhorst 
etc. wie er aangesproken moet worden als 
het om ontplooiing van toeristische activi-
teiten gaat.
In het Toeristisch Platform Hengelo zijn 
vertegenwoordigd: Hengelose Onderne-
mers Vereniging (HOV) , Dorpsbelang Hen-
gelo, VVV Bronckhorst, Agrarische toeris-
tensector, EMM, Marktvereniging,  Horeca 
Hengelo en de Hengelse campings.
Een van de vele zaken waar Toeristisch 
Platform Hengelo zich mee bezig heeft ge-
houden  in het verleden  is het ontwikkelen 
van fiets/wandelroutes in de omgeving, de 
ontwikkeling van het centrumplein in Hen-
gelo, de schaatsbaan, etc,. Tevens geeft 
het TPH gevraagd en ongevraagd advies of 
hulp bij bestaande activiteiten zodat deze 
nog aantrekkelijker worden voor de toeris-
ten en inwoners van Hengelo. In Hengelo 
wordt veel georganiseerd door heel veel 
partijen. Het streven is om door middel een 
goede coördinatie  van activiteiten deze 
niet of juist wel tegelijkertijd te laten plaats 
vinden zodat er een stimulerende werking 
van uit gaat voor organisatoren, toeris-
ten en inwoners van Hengelo. Kortom het 
TPH wil als een spin in het web fungeren. 

Organiseren en coördineren.  
Dit kan alleen met steun van 
alle partijen in de toeristen 
sector.
Een van de zaken waaraan 
aandacht geschonken moest 
worden is bekendheid creë-
ren en dat gebeurt nu middels 
deze pagina. Dit is een nieuwe 

vorm waar mee ondernemers, verenigin-
gen, stichtingen de mogelijkheid geboden 
wordt om toeristische activiteiten te publi-
ceren in een  vaste format via het Contact.  
Maak daar ook gebruik van om Hengelo op 
de kaart te zetten.
Er worden geregeld TPH vergaderingen 
gehouden waar korte termijn en lange ter-
mijn zaken besproken worden welke dan 
via het uitgebreide netwerk kunnen leiden 
tot nieuwe verfrissende ideeën. 
Als er ondernemers of andere partijen zijn 
die voor de toeristen en / of bewoners van 
Hengelo iets nieuws willen organiseren of 
een activiteit nieuw leven willen inblazen 
en daarbij  gebruik willen maken van het 
netwerk van het Toeristisch Platform Hen-
gelo dan kan  dit door contact op te nemen 
via de websites van www.vvvbronckhorst.
nl of via Dorpsbelang Hengelo www.dbhen-
gelo.nl. Natuurlijk kan er ook rechtstreeks 
contact opgenomen worden met de leden 
van het TPH. Alle ideeën of suggesties zijn 
van harte welkom.

In het Toeristisch Platform Hengelo hebben 
zitting:

-
gelo)

-
derij Feltsigt)

Toeristisch Platform Hengelo (Gld)

Ik zie een KIJKDOOS
Ik zie, ik zie is het thema van de Gelderse GRATIS 
museumdag op zaterdag 23 oktober van 11-17 uur. 
Om het thema, ik zie, ik zie, extra kracht bij te zetten 
mogen alle kinderen van de basisscholen een kijkdoos 
maken. Het onderwerp van de kijkdoos is;  Hoe zie 
jij de oorlog? Je kunt daarbij denken aan soldaten, 
vrede, vliegtuigen,  militairen, onderduiken, bevrijding, 
distributie of iets wat jouw aanspreekt of indruk op je 
maakt over de oorlog. Inleveren kan vanaf  woensdag 

20 tot en met vrijdag 22 oktober van 13-17 uur  in het Achterhoeks Museum 1940 -1945 
Marktstraat 6 in Hengelo Gld. Zaterdag 23 oktober zal een vakkundige jury o.l.v. Statenlid 

prijzen uitgereikt. Kijk ook op www.museum40-45.com

23 oktober 2010

IEDER MEISJE HEEFT WEL WAT!
Een muzikaal theaterprogramma van Victor van den Broek

Zondag 7 november, aanvang 15.00 uur

Café Spirit, Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

Bericht van de VVV Bronckhorst: 
Ledenvergadering
Op 10 november aanstaande organiseert het bestuur van de VVV Bronckhorst haar leden-
vergadering (aanvang: 20.00 uur, locatie: Ludgerus-gebouw te Vierakker). Tijdens deze 
avond kijken we kort terug op het jaar 2009, maar we kijken uiteraard ook vooruit naar 2011 
en 2012. 
Voor de jaren 2011 en 2012 stelt de VVV Bronckhorst zich tot doel de in 2007 ingezette lijn 
te continueren en daardoor verder uit te groeien tot één van de meest professionele en slag-
vaardige VVV’s in de Achterhoek. Een VVV die de belangen van het toeristisch bedrijfsleven, 
toeristen, lokale bevolking én gemeente optimaal behartigt.

Om bovenstaande ambities te bereiken zullen onder andere de volgende acties worden 
ondernomen: 
- Het uitbreiden van de personele bezetting van de bestaande backoffice, feitelijk ‘het hart’ 

van de VVV Bronckhorst. Deze backoffice is pro-actief, ontwikkelt beleid en visie, stelt 
onderscheidende arrangementen samen, onderhoudt contacten met het bedrijfsleven, 
andere organisaties in het toeristisch veld, met de gemeente Bronckhorst en het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme (ABT).

- Het inrichten van een professioneel en kostentechnisch verantwoord distributienetwerk 

(digitale) folderposten in overige plaatsen) op basis van de gedachte dat ‘toeristische 
informatie dáár moet zijn, waar de toerist is’. Voor wat betreft de agentschappen, dient 
vooral de VVV-locatie in Zelhem qua uitstraling en dienstverlening verbeterd te worden.

- Blijvend inzetten op promotie. De VVV Bronckhorst is in de periode 2007 t/m 2010 kartrek-
ker geweest bij vele promotionele projecten in de gemeente. Ook op Achterhoekse schaal 
heeft VVV Bronckhorst in verschillende projecten actief geparticipeerd. Deze koers zal 
actief worden voortgezet. Voorbeelden van te ondernemen activiteiten: uitbreiden / vullen 
van de VVV Bronckhorst website- en webwinkel, het ontwikkelen van nieuwe promotio-
nele producten en gestructureerd versturen van persberichten naar landelijke en lokale 
pers. Bovenstaande zaken zullen, net als in de afgelopen jaren, in nauw overleg met de 
gemeente Bronckhorst worden uitgevoerd.

- Verder investeren in de relatie met de leden van de VVV Bronckhorst en het overige 
bedrijfsleven in Bronckhorst. Er zal bijvoorbeeld extra tijd en energie worden gestoken 
in één op één bezoeken aan en advisering van bedrijven, versturen van nieuwsbrieven / 
evenementen-/activiteiten-/weekkalenders én het stimuleren / faciliteren van de rol van 
lokale toeristische platforms.

Het bestuur van de VVV Bronckhorst nodigt haar leden van harte uit om  bij de ledenverga-
dering aanwezig te zijn.
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De Oude Trekker en Motoren Ver-
eniging, afdeling Gelderland heeft 
als doelstelling en belangrijkste be-
zigheid het conserveren en restau-
reren van verzamelobjecten, zoals 
tractoren, stationaire motoren en 
landbouwwerktuigen en het opspo-
ren van oorspronkelijke gegevens 
en documentatie. Daarnaast worden 
verschillende activiteiten georgani-
seerd, waaronder toertochten en de 
ploegkampioenschappen, die worden 
gehouden op het perceel in Humme-
lo dat de familie Garritsen uit Toldijk 
in gebruik heeft. 

De deelnemers op de oldtimer tracto-
ren met ploegen van vroeger, kregen 
elk een perceel aangewezen. De jury 
beoordeelde onder andere of de be-
ginvoor recht was, de volgende voren 
steeds ‘schoon’ waren -dat wil zeggen 

geen los zand er in, of het omgeploeg-
de deel even hoog bleef en of het gras 
geheel onder geploegd werd. Tenslot-
te diende slechts één meter van de 
‘buurman’ af te worden geëindigd. 

Voor een warme beker koffie of kom 
soep en een broodje warm vlees kon-
den de aanwezigen terecht bij de Par-
tykar van de Familie Garritsen. 

Veel belangstelling van publiek was 
er niet, maar dat kwam misschien 
door het gure, koude weer. Nu waren 
het vooral familieleden die toekeken 
hoe de proef werd afgelegd. Uiteraard 
was het laatste woord aan de jury. 

De bekers werden uitgereikt aan de 
beste drie deelnemers per categorie. 
Henk Klein Velderman wist wederom 
de eerste prijs in de klasse heen- en 

weergaand te bemachtigen. Zo ook 
Henry Schut in de klasse rondgaand 
getrokken. 

DE UITSLAGEN
Rondgaand getrokken: 1. H. Schut uit 
Varsselder Veldhoek met 78 punten; 
2. H. Gussinklo uit Varsseveld, 67; 3. 
A. Gussinklo uit Varsseveld, 62 pun-
ten. 
Rondgaand hef: 1. H. Hoving uit Lo-
chem, 79 punten; 2. J. Schoneveld, 
Epse, 75; 3. J. Timmer, Putten, 74; 4. 
F. Hazeleger, Putten, 72; 5. G. Knecht, 
Heerde, 70; 6. R. Schut, Varsselder 
Veldhoek, 64; 7. G. Maas, Lochem, 62; 
8. H. Zwiers, Laren Gld., 61 punten. 
Heen en weergaand: 1. H. Klein Veld-
erman uit Laren Gld., 83 punten; 2. 
M. Schoneveld, Epse, 78; 3. P. Rorije, 
Emst, 75; 4. J. Pijkeren, Emst; 74; 5. J. 
Hammink, Varsseveld, 73; 6. H. Maal-
derink, Hengelo, 72; 7. H. Groot Roes-
sink, Baak, 69; 8. G. Kuenen, SInde-
ren, 68; 9. J.W. Meulenveld, Lochem, 
67; 10. H. Navis, Doetinchem, 65; 11. 
A.J. Nachtegaal, Silvolde, 64; 12. G. 
Korenblek, Laren Gld., 63; 13. R. van 
de Lit, Tonden, 39 punten.

Ploegkampioenschappen Gelderland

Hummelo - Op 16 oktober jl. werden op het perceel van de familie 
Beek in Hummelo de door de Oude Trekker en Motoren Vereniging, 
OTMV, afdeling Gelderland georganiseerde Ploegkampioenschappen 
Gelderland gehouden. Deelnemers kwamen in drie categorieën uit: 
Rondgaand getrokken, rondgaand hef en heen- en weergaand ploe-
gen.

Een deelnemer aan het werk onder toeziend oog van de jury.

Het optreden begint om 20 uur. Air 
Laut, Indonesisch voor ‘water van 
de zee’, heeft vanwege de diverse 
achtergronden en invloeden van de 
bandleden een eigen unieke sound. 
De Keltische invloed is het duidelijkst 
aanwezig in de muziek van deze voor-
namelijk eigen werk spelende band. 
Belangstellenden kunnen kaarten re-
serveren via www.natuurmonumen-
ten.nl of de Ledenservice van Natuur-
monumenten, tel. (035) 6 55 99 55. 
Natuurmonumenten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond.  

Air Laut zal een muzikale zoektocht 
ten gehore brengen vol verlangen, 

heimwee en liefde. De tocht gaat van
West naar Oost en weer terug: van
Ierse pubs en de high cliffs of Moher
via de Indische eilanden uiteindelijk
weer terug naar de Hollandse klei.
Air Laut trad al vaker op in Vorden,
maar begint het jaar 2010 in een ver-
nieuwde bezetting. Fluitiste Inge IJpe-
laar, bassist Toon Segers en zangeres
Sherryl Careman geven de band een
nieuwe adem. Maar het hart van de
muziek van deze groep blijft natuur-
lijk gehandhaafd. 
De diverse achtergronden en invloe-
den (met o.a. West-Europese folk,
rock, jazz, klassiek, krontjong en
bluegrass) van de bandleden zorgen
voor de unieke sound van Air Laut.
De Keltische invloed is het duidelijkst
aanwezig in de muziek van deze voor-
namelijk eigen werk spelende band. 

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Air Laut op kasteel Hackfort
Vorden - Op zaterdag 23 oktober 
zal de Nederlandse band Air Laut 
een klinkend optreden geven in 
de sfeervolle Westerholtzaal van 
kasteel Hackfort in Vorden.

De najaarsinzameling is weer voorbij. 
In totaal werd er in Olburgen 150 ki-
logram en in Achter-Drempt, Steen-
deren en Toldijk elk 75 kilogram 
kleding ingezameld. In Vierakker 
werd 315 kilogram en in Baak 400 ki-
logram opgehaald. De opbrengst van 
de ingezamelde kleding van dit na-

jaar gaat naar een droogteproject in
Kenia. Door het realiseren van water-
putten en -reservoirs worden de men-
sen geholpen om de droge perioden
door te komen waardoor ze minder
kwetsbaar zijn. 

De vrijwilligers zijn van plan om op
termijn weer een kledinginzameling
te organiseren voor Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood. Om de actie
ook dan weer tot een succes te maken,
vragen zij iedereen vanaf nu alweer
de kleding hiervoor te bewaren. Wie
echter eerder kleding beschikbaar
heeft, kan dit in de dichtstbijzijnde
container of een andere depot afge-
ven. Bel hiervoor naar (073) 687 10 60
of kijk op www.samskledingactie.nl

Sam’s Kledingactie 9 oktober 2010

Opbrengst kledinginzameling
Bronckhorst - De kledinginzame-
ling van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood die in Toldijk, 
Baak, Wichmond/Vierakker, Ol-
burgen/Rha, Achter-Drempt en 
Steenderen is gehouden, heeft 
1090 kilo kleding opgebracht. 
Sam’s Kledingactie wil iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen 
hartelijk bedanken.

Meike Veenhoven schrijft en zingt 
luisterliedjes onder de titel: Liedjes 
van Weemoed en Andere Gevoelig-
heden. In mei van dit jaar won zij de 
juryprijs op het Utrechts Kleinkunst 
Festival. Belangstellenden kunnen 
kaarten reserveren via www.natuur-
monumenten.nl of de Ledenservice, 
tel 035 – 6 55 99 55.Vooraf aanmel-
den is noodzakelijk, wegens de te 
verwachten grote belangstelling is 
tijdige reservering aan te bevelen! 
Natuurmonumenten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond. Meike leeft in constante 
verbazing over de Dingen die Voor-
bijgaan. Voordat je iets hebt kunnen 
vastpakken, ligt het alweer achter je 
en kan je alleen nog omkijken naar 
hoe het steeds verder uit het zicht 
raakt. Ook verhaalt ze over de Dingen 
die Hadden Kunnen Zijn, de levens 
die je niet hebt geleefd. Van achter de 
piano bezingt Meike dit alles met een 
lichtvoetige melancholie. Ze wordt op 
6 november muzikaal bijgestaan door 
Remko de Landmeter (fluiten) en Va-
silis Stefanopaulos (contrabas). Meike 
en Remko traden vaker op in kasteel 
Hackfort als zangeres en fluitist van 
de Keltische cross-over folkgroep 
Air Laut. Uit het juryrapport: ‘Meike 
Veenhoven brengt haar publiek met 
haar performance op een uitzonder-
lijkemeeslepende wijze in vervoering. 
Zij laat je op een prachtige wijze toe-
treden in haar belevingswereld. Haar 

zelf gecomponeerde muziek is beto-
verend te noemen. Haar ontroerende
zang, begeleid door haar eigen piano-
spel, is van uitzonderlijk hoog niveau.
Zij laat je van begin tot eind genieten.
Dit is een pure kunstvorm, hetgeen
kleinkunst ook behoort te zijn.’
Meike Veenhoven (1974, wonend in
Utrecht) studeerde Zang Lichte Mu-
ziek/Muziektheater en Schoolmuziek
aan het Rotterdams Conservatorium.
Ze zong in diverse formaties van de
vocale improvisatiegroep VoiceWise
tot de volksmuziekgroep Pendel en
de Keltische cross-over folkgroep Air
Laut. Ze speelde in de Joop van den
Ende productie Rex en in de musical
Assassins op de Parade. In 2005 heeft
ze Rep en Roer Muziektheaterproduc-
ties opgericht. Rep en Roer produceert
musicals te spelen door kinderen. 
Zie ook www.meikeveenhoven.nl

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
Voor meer informatie kan men bel-
len met Willem Regtop, boswachter
Natuurmonumenten, (0575) 55 55 60
of (06) 54 28 06 55.

Op kasteel Hackfort
Theaterconcert Meike Veenhoven
Vorden -  Op zaterdag 6 novem-
ber treedt Meike Veenhoven op 
in de prachtige Westerholtzaal 
van kasteel Hackfort

Een stampende ritmesectie aange-
vuld met strakke en harmonieus du-

ellerende gitaristen met ouderwetse 
gitaarsolo’s en een brullende front-

man, die met backingvocals wordt 
ondersteund door de andere bandle-
den. 

De band ontstond in het begin van 
deze eeuw toen Hertog Jan en Moody 
op een bluesy herfstdag hun glazen 
nog maar eens vol schonken in een 
bluescafe in Zwolle en vervolgens be-
sloten om een Rockband op te rich-
ten. Ze kenden wel muzikanten om 
hen te assisteren en 1st Avenue was 
een feit. 

Voorwaarde voor alle bandleden was, 
dat het repertoire uniek moest zijn, 
evenals de sfeer in de groep en op het 
podium.

Met groot gemak combineert de 
band klassiekers van de Rolling Sto-
nes,  Status Quo, Slade, Queen, Golden 
 Earring, Thin Lizz, ZZ-Top, White-
snake, Lynyrd Skynyrd, The Beatles, 
Aerosmith en AC/DC. Zelfs Elvis, Ted 
Nugent en Roxy Music kunnen voor-
bij komen stampen. 

Zie de advertentie elders in de krant.

1st Avenue in ‘de Tol’

Wittebrink - Woensdag 27 oktober staat de Overijsselse band ‘1st Ave-
nue’ op het podium van café ‘de Tol’ in de Wittebrink. 1st Avenue is 
een band die zich kenmerkt door de pure Classic Rock sound met een 
herkenbaar geluid en herkenbare nummers, waarbij de band er alert 
op is om niet de platgestampte wegen van de Rock te gaan bewande-
len. De line up is ook typisch 70-er jaren Rock met twee gitaristen 
(Bartus & Moody), een bassist (Luis), een drummer (DrummerD) en een 
frontman-zanger (Hertog Jan).
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Woensdag 27 oktober
Live muziek

Optreden 1st Avenue
Live-muziek elke laatste woensdag van de maand

(van 21.00 tot 24.15 uur) en veelal akoestisch op de
2e zondagmiddag van de maand (16.00 tot 20.00 uur).

Zondag 31 oktober 16.00 uur
‘sing-in’

Met 3 Vordense zangeressen…
Nathaly Masclé, Josée van der Staak,

Rita Boshart

Kaartje reserveren? Bel 0575-550756

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Hoveniersbedrijf

Kettelerij

Addinkhof 16a
7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 552054
info@kettelerij-hoveniers
www.kettelerij-hoveniers.nl

Herfstkriebels?
Waarmee kan Kettelerij Hoveniers u dit najaar mee 

van dienst zijn?

Verbouwingsmenu Bistro de Rotonde’s 
Poffertjessalon:

Engeltjesmenu á  17,50
Huisgetrokken runderbouillon met 

verse tuinkruiden

******
Pangafilet met verse tomaat, kappertjes

 en pesto saus
of

Italiaanse Cordon bleu, met ham en kaas 
overbakken

of
2 huisgepaneerde kaasschnitzels met 

Preiselbeeren saus

******
Koffie de Luxe, bonbons, slagroom en

 mini amaretto
of 

Poffertjes de Rotonde, vanille-ijs,
warme chocoladesaus en slagroom

Zie onze website voor de nieuwe wildkaart en 
informatie poffertjessalon!

Ook voor cadeaubonnen, dinercheques,  catering, lunchkaart, 
ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even 
 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

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

Violen per stuk, pot van 9 cm 0,35

diverse kleuren en klein en groot bloemen

Aanbieding van de week 10 stuks voor 2,95

plus 1 gratis bij elke 10 stuks

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

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

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

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

Galerie met koffie- en theeschenkerij

De Burgerij

Zutphenseweg 11

7251 DG  Vorden

www.deburgerij-vorden.nl

Periode 26 september t/m 20 november 2010

Expositie van Ruth Eisen en Hadewych Roelofsen

Vr., za. 11.00-17.00 uur & zo. 13.00-17.00 uur

e.v.a.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15%
korting op

uitlaten
WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

WEEKBLAD

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

Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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

Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelf-
sprekend als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen 
voor een duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

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

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij
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Bruidegom Barry kijkt met een goed 
gevoel terug op deze voor hem en Di-
anca zeer heuglijke dag in hun leven. 
Barry: ‘Ik vond het geweldig. Ik ken-
de de locatie natuurlijk al wel, want 
ik heb er in het verleden gedurende 
vijf jaar in de vakanties en de week-
ends met heel veel plezier gewerkt. 
Dat was echt hard werken maar daar-
naast ook heel veel lol gehad. 
Toen ik van mijn broertje hoorde dat 
je bij hotel Bakker ook kunt trouwen, 
hebben Dianca en ik gelijk besloten 
dat hier te doen. De entourage was 
prachtig en ook de ambtenaar die 
ons trouwde, deed het erg leuk’, zo 
zegt Barry Althof die inmiddels met 
Dianca in Hengelo een woning heeft 
betrokken. De kersverse bruidegom 
werkt als administrateur bij de Ko-
ninklijke Rotra in Doesburg. Dianca 
werkt bij het kinderdagverblijf Tri-
angel (Buiten Schoolse Opvang) in 
Dieren.

Liesbeth Bakker: ‘De trouwpartij van 
Barry en Dianca was ook voor ons een 
geweldige happening. We hebben in 
het verleden al een paar keer zitten 
dubben om de boerderij, hier tegen-
over ons tot trouwlocatie om te bou-
wen. Wie weet doen we dat ook nog 
wel een keer. Trouwen in de feestzaal 
kan ook heel goed. We hebben hier 
mogelijkheden te over, bijvoorbeeld 
buiten bij de vijver, in de jachtzaal 
of gewoon in het café voor de open 
haard’, zo zegt ze enthousiast. Vader 
Klaas Bakker: ‘Ik heb enkele jaren te-
rug al eens bij de gemeente geïnfor-
meerd of men ook hier bij ons kan 
trouwen.
Tot dusver gebeurt dat alleen in het 
kasteel of in het gemeentehuis in 
Hengelo. Een huwelijks-plechtigheid 
hier, is qua sfeer toch heel wat gemoe-
delijker dan in het gemeentehuis, zo 
lijkt mij. Bovendien kunnen we hier 
alles in het door het echtpaar gewens-

te stijl aanpassen, inspelen op hun 
wensen. Bovendien kost het trouwen 
op zich hier geen geld (behoudens de 
kosten voor de ambtenaar van de ge-
meente). Indien gewenst, stellen wij 
voor deze dag, de koets beschikbaar’, 
zo zegt Klaas Bakker.
In verband met de recessie leest men 
tegenwoordig dikwijls in de krant dat 
de omzet in de restaurants in Neder-
land de laatste jaren flink terug loopt. 
In tegenstelling tot deze berichtge-
ving klinken er vanuit ‘de keuken’ bij 
hotel Bakker heel andere geluiden en 
zijn Liesbeth en Klaas Bakker tevre-
den over het toeristenbezoek . Lies-
beth: ‘Ik denk zelfs dat de last-minute 
boekingen juist zijn toegenomen. Ook 
maken veel Pieterpad-wandelaars een 
stop bij ons. De bezetting (60 bedden) 
was de afgelopen maanden goed. De 
toeristen die hier komen willen wel 
iets om handen hebben, wandelen, 
fietsen gewoon actief zijn. Vooral 
een ‘paar dagen Vorden ‘ is in trek. 
Wij organiseren voor de gasten ook 
diverse arrangementen, bijvoorbeeld 
in combinatie met Free Wheel. Een 
tochtje per koets maken met bijvoor-
beeld onderweg boogschieten. De 
gasten kunnen ook klootschieten, 
of een arrangement met fietsver-
huur boeken. Ook organiseren wij 
tochten met een stop bij wijngoed 
Kranenburg. Kortom mogelijkheden 
genoeg’, zo zegt ze.
Klaas: ‘Wat ik zeer positief vind is, 
dat de gemeente Bronckhorst in toe-
ristische opzicht goed bezig is. De ge-
meente probeert alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen en dat is een goede 
zaak. Ook dat men van elkaar weet, 
wat de ander doet. Persoonlijk vind 
ik het jammer dat Rick Hulshof (di-
recteur VVV Bronckhorst) weg gaat. 
Hij was een ‘goeie’‘, zo zegt de Vor-
dense horeca-ondernemer. Een ander 
item, in de Achterhoek werken 30 
restaurants samen op het gebied van 
‘wild-eten’. En dat doen zij dit jaar op 
de kop af met de actie ‘Wild eten in 
de Achterhoek‘ al dertig jaar. Vanaf 
15 oktober tot en met 31 december 
wordt een bijzonder jubileummenu 
gevoerd.
Naast diverse andere wildmenu’s 
bieden alle deelnemende restaurants 
ook een speciaal wildmenu voor de 
prijs van 80 euro voor twee personen. 
Hoe het menu er uitziet wisselt per 
restaurant. Ook hotel Bakker is nauw 
bij deze samenwerking tussen de 
restaurants betrokken. (www.wilde-
tenindeachterhoek.nl) Liesbeth Bak-
ker: ‘het speciale drie-gangen menu 
wat wij hier hebben samengesteld 
bestaat uit een kop helder wildbouil-
lon, een stoofpotje ree en als dessert 
bosvruchten met ijs. En wat zo leuk 
is, de gasten die voor het wildmenu 
kiezen ontvangen als cadeau tevens 
het boek: ‘Wild, nieuwe recepten 
voor alle seizoenen’, met de recepten 
van de restaurants die aan de actie 
meedoen’, zo zegt Liesbeth Bakker.

Vorden is trouwlocatie rijker:  
Hotel Bakker!

Vorden - Hotel Bakker is tegenwoordig niet alleen het domein voor 
het houden van bruiloften en partijen. Ook de huwelijks plechtigheid 
zelf kan voortaan in het horeca etablissement plaatsvinden. Het eerste 
echtpaar: (Barry Althof en Dianca Schutten) hebben elkaar inmiddels 
in de feestzaal van hotel Bakker het ja-woord gegeven. En dat niet al-
leen, ze beloofden elkaar onder het toeziend oog van familie, vrienden 
en bekenden en niet te vergeten, ten overstaan van de ambtenaar van 
de Burgerlijke stand (Leny Wempe) hun ‘eeuwige‘ liefde!

Dianca en Barry Althof.              Foto: Malu Vissers.

Zowel in Hengelo als in Groenlo viel 
er een Coole auto te scoren. In de 
maand september kon bij iedere paar 
kinderschoenen dat verkocht werden 
een papiertje ingevuld worden. Daar-
door deed men mee aan deze leuke 
aktie. In Hengelo werd Jesse Verbeek 
uit Zelhem de gelukkige winnaar 
(zie de foto), in Groenlo werd Jerre 
Smeets uit Groenlo winnaar. Beide 
jongens waren zeer verrast en erg 

blij met deze Coole Auto. Ook in de
maand oktober wordt in beide win-
kels van Schoenmode Hermans nog
zo’n mooie auto verloot. Dus zeker
de moeite waard om eens een kijkje
te nemen. 
Ook kan er vanaf dit seizoen automa-
tisch gespaard worden voor nog meer
voordeel bij Schoenmode Hermans.
Kijk ook op 
www.schoenmodehermans@online.nl

Prijsuitreiking bij 
schoenmode Hermans

Hengelo - Woensdag  6 oktober was de uitreiking van de radiografisch 
bestuurbare auto bij schoenmode Hermans.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er 
nu gekozen wordt voor een demon-
stratie van de SimTouch heeft alles 
te maken met de voordelen van dit 
systeem. De SimTouch is een eenvou-
dig te bedienen computer die werkt 
met een (full HD) aanraakscherm. 
Vooral voor mensen die nog nooit 
met een computer hebben gewerkt 
is het intuïtief om het beeldscherm 
aan te raken. SimPC heeft gezorgd 

voor eenvoudige bediening middels
grote knoppen. Het is vrijwel onmo-
gelijk om iets verkeerd te doen want
alles wijst zichzelf. De SimTouch is
helemaal aangepast op de onervaren
computeraar. Zo is er een functie die
e-mails kan voorlezen en is het heel
eenvoudig om een videobericht te
versturen naar bijvoorbeeld de (klein)
kinderen. Op deze manier helpt de
SimTouch om mensen uit een digi-
taal isolement te halen. 
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te
kijken naar onderhoud, beveiliging
of het maken van kopieën. Hij heeft
gewoon een computer die het altijd
doet, zonder ‘toeters en bellen’. De
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide
assortiment comfortartikelen van de
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op dinsdag 26 oktober
binnen lopen bij het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 om kennis
te maken met de SimTouch. Aanmel-
den is niet nodig. Geïnteresseerden
kunnen de mogelijkheden van deze
gemakkelijke computer bekijken of
zelf achter de SimTouch plaatsnemen
om te ervaren hoe eenvoudig het is.
Er zijn experts aanwezig die alle vra-
gen kunnen beantwoorden.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 26 oktober 
vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van computers 
plaats. Het zijn niet zomaar com-
puters, maar zogenoemde Sim-
Touch computers. Een eenvoudig 
bedienbare en veilige computer 
met full-HD aanraak-scherm, 
zeer geschikt voor iedereen die 
geïteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet 
tegen installatie, onderhoud en 
het risico van virussen. De thuis-
zorgwinkels laten op 26 oktober 
zien dat dankzij de vooraf geïn-
stalleerde programma’s en een 
service abonnement het gebruik 
van de SimTouch volledig zorgen-
vrij is.

Naast samenzang van bekende liede-
ren zal ook het enthousiaste gezins-
combo enkele optredens verzorgen. 
De heer Wim Zemmelink uit Zelhem 
zal een korte meditatie houden. 
Eer een collecte worden gehouden. 
Zie voor aanvangstijd de advertentie 
elders in de krant.

Zangdienst, zaal Lovink 
Halle-Nijman
Zelhem - Voor zondagmiddag 
31 oktober is er in zaal Lovink 
te Halle-Nijman een zangdienst 
georganiseerd in samenwerking 
met het gezinscombo “Prijs Hem” 
uit Nijkerkerveen.

De vier fracties vinden net als het 
college dat de komende jaren bezui-
nigd moet worden; er wordt door de 
gemeente meer geld uitgegeven dan 
dat er binnen komt. Dat komt vooral 
door het beleid van de Rijksoverheid, 
die steeds minder aan de gemeenten 
betaalt. Maar over de manier waarop 
bezuinigd moet worden zijn de vier 
partijen het niet met het college eens.

In juni stemden de vier al tegen het 
Plan van Aanpak Toekomstbestendig 
Bronckhorst. In dat Plan wordt er 
eerst twee tot drie jaar gepraat voordat 
duidelijk wordt waar bezuinigd gaat 
worden.De gemeente heeft in 2010 en 
in 2011 al te weinig geld om alles te 
doen wat ze wil doen. Er moet nu al 
goed nagedacht worden over waarop 
je wel en waarop je niet wilt bezuini-

gen. Voor de PvdA, GroenLinks, D66 
en Gemeentebelangen Bronckhorst is 
duidelijk dat de ingezette lijn van het 
college niet past bij de manier waar-
op deze vier over de toekomst van 
Bronckhorst willen denken, praten en 
beslissen. De vier partijen zullen met 
eigen voorstellen komen. Voorstellen 
waarin mensen voor stenen gaan, so-
ciale en culturele ontwikkeling niet 
afgebroken wordt en waarin oog blijft 
voor natuur, milieu en landschap. Bij 
de begrotingsbehandeling in novem-
ber zullen hierover de eerste voorstel-
len worden aangedragen.

Oppositie Bronckhorst vaart eigen koers
De vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Bronckhorst willen 
dat het college niet doorgaat met de bezuinigingsplannen die het col-
lege heeft gemaakt. Dat hebben de fracties van de PvdA, GroenLinks, 
D66 en Gemeentebelangen Bronckhorst aan het college geschreven.
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Groenlo - Een beter begin van de Slag 
om Grolle kun je je niet bedenken: 
Een legioen van 17e eeuwse soldaten 
die al marcherend de ‘starcken stadt 
Groll’ benaderen. De Slag om Grolle 
zal groots beginnen met de ‘Mars op 
Grolle’, het eerste onderdeel van het 
evenement dat duurt tot en met zon-
dag 24 oktober. Vrijdagmorgen 22 ok-
tober zal vanaf de ‘Engelse Schans’ in 
Lievelde om tien uur  een grote stoet 
soldaten naar Groenlo marcheren. De 
route loopt zo dicht mogelijk langs 
de oude ‘avinkwegen’ waarlangs in 
1627 de kanonnen vervoerd werden. 
Via de Lichtenvoordseweg en de Lie-
velderstraat loopt de stoet naar de 
Markt, alwaar de Burgemeester hen 
vanaf het stadhuis zal opwachten. 
Met deze dagmars bootsen de re-en-
actors de troepenverplaatsingen na 
zoals vroeger gewoonlijk was voor 
een veldslag of een belegering. De 
voorhoede van de mars van zo’n 500 
soldaten bestaat uit de cavalerie ge-
volgd door manschappen te voet, di-
verse karren getrokken door paarden 
en een aantal handkarren. Naast pie-
ken, musketten, kanonnen, kruit en 
kogels wordt ook proviand zoals meel 
om brood van te bakken, vaten met 

haringen en tientallen kazen meege-
nomen. Al met al een bonte optocht 
met een lengte van vele honderden 
meters. Onderweg wordt gedemon-
streerd wat er zoal gebeurde in die 
dagen bij troepenverplaatsingen. 
De ‘Mars op Grolle’ zal de Slag om 
Grolle nog vollediger en mooier ma-
ken. Zowel de Mars op Grolle, als de 
Slag om Grolle zelf, wordt zo natuur-
getrouw mogelijk uitgebeeld. Hoe 
Grolle destijds veroverd is op de Span-
jaarden door Frederik Hendrik zal 
dan ook goed duidelijk worden in het 
weekend van 22 tot en met 24 okto-
ber. Grolle zal ondergedompeld wor-
den in het leven van de 17e eeuw.

Vanaf de Engelse schans in Lievelde:

De Mars op Grolle

‘Nedap is onlosmakelijk verbonden 
met Groenlo, met Oost Gelre, met de 
Achterhoek. Het vormt de rode draad 
binnen vele generaties van Grolse fa-
milies. Wie Groenlo zegt, zegt Nedap 
en andersom. 
Het boek beschrijft op een vlotte en 
boeiende manier hoe dit in ruim 
80 jaar zo is gegroeid…..’, vermeldt 
Burgemeester Henk Heijman over 

het boek ‘Van arbeiders naar on-
dernemende medewerkers’. ‘….In 
elke beschrijving van de jaren tussen 
1929 en 2009 vind je ook iets van de 
tijdgeest van dat moment terug. Dat 
wordt nog eens versterkt door de 
originele passages uit jaarverslagen, 
notulen en krantenberichten en door 
persoonlijke getuigenissen van hui-
dige en oud-medewerkers’.

Inmiddels zijn er bijna 1.000 boeken
gereserveerd. Het boek wordt een-
malig gedrukt door Grafisch Bedrijf
Weevers Emaus uit Groenlo, waarbij
de oplage slechts alleen zal bestaan
uit gereserveerde boeken. 
‘We gaan geen voorraad aanhouden,
het is en blijft een uniek en waarde-
vol exemplaar voor degene die het
boek wil bezitten’ aldus Paul de Rooij,
de samensteller.

U kunt het boek nog in de komende
anderhalve week bestellen (voor 1 no-
vember aanstaande) via 
nedapboek@gmail.com

Samensteller boek 80 jaar Nedap 
trots op voorwoord
Groenlo - Tijdens een overleg met Burgemeester Heijman is door de 
samensteller van het boek over de historie van 80 jaar Nedap aan hem 
gevraagd of hij het concept van het boek eens wilde doorlezen en 
eventueel het voorwoord wilde schrijven. Afgelopen week ontving de 
 samensteller hier een bericht over in de vorm van het voorwoord.

De sporthal zal voor deze gelegenheid 
tot een sfeervolle concertzaal worden 
omgebouwd. Deze avond zullen zich 
zes korpsen met verschillende or-
kestvormen, zoals een malletband, 
verschillende harmonieën en een 

fanfare aan het publiek presenteren. 
Dit zorgt voor een diversiteit aan 
klankkleur. Als zevende orkest en 
als sluitstuk van het Kringconcert is 
er een optreden van de Big Band uit 
Twello. 

Op deze avond wordt er ook een
grote verloting met prachtige prij-
zen gehouden. De loten zijn voor de
aanvang van het concert in de hal
van de sporthal te koop. De entree is
bewust laag gehouden en is inclusief
een kopje koffie. Kaarten zijn aan de
zaal te koop en in de voorverkoop bij
Bakkerij Besselink en het Ludgerus-
gebouw. Het concert begint om 19.30
uur.

Zaterdag 30 oktober

Kringconcert muziekvereniging Jubal

Wichmond - De muziekvereniging Jubal organiseert zaterdag 30 ok-
tober in de sporthal ‘De Lankhorst’ (aan de Lankhorsterstraat 3) een 
voor Vierakker/Wichmondse begrippen, groots cultureel muziekeve-
nement.

Wielrennen
VAN AMERONGEN 17E IN 
WERELDBEKER-VELDRIT
Wichmond - Thijs van Amerongen 
is zondag op een 17e plaats geëin-
digd in de eerste wereldbeker-veldrit 
van dit seizoen. Enkele dagen eer-
der eindigde de veldrijder van RTV 
Vierakker-Wichmond in een Belgi-
sche cross nog op een achtste plek, 
op iets meer dan veertig seconden 
van winnaar Zdenek Stybar. Enkele 
andere renners van RTV Vierakker-
Wichmond stonden afgelopen za-

terdag aan het vertrek van de eerste 
wedstrijd in de GOW-veldritcompe-
titie. Peter Makkink en Erik Bouw-
meester reden bij de Masters 40+. 
Makkink kon nadat hij achteraan 
moest starten langzaam naar voren 
rijden. De renner uit Hengelo ein-
digde uiteindelijk op een 14e plaats. 

Hij hoopt volgende week in Harden-
berg een betere startpositie te krij-
gen. Bouwmeester reed naar de 18e 
plaats. Bij de Masters 50+ behaalde 
Garjo Kamphuis een toptien-klasse-
ring, hij werd zevende.

VIERAKKER-WICHMOND
Sociï heeft uit bij het altijd lastige VVL 
(Lengel) een zwaarbevochten overwin-
ning geboekt; 0-2. Vooraf was bekend 
dat VVL altijd fel uit de startblokken 
komt en de tegenstander probeert te 
overrompelen. Gelukkig voerden alle 
spelers van Sociï hun opdracht uitste-
kend uit en zaten de tegenstander fel 
op de huid. Veel meer dan wat gevaar-
lijke corners kon de tegenstander niet 
creëren. Sociï hield zich in het begin 
op de vlakte wanneer het om aan-
vallen ging. Keeper Henry Vreeman 
moest rond de twintigste minuut een 
aantal malen ingrijpen, hetgeen hij 
uitstekend deed. Zo zat hij in tweede 
instantie ook goed bij een kopbal uit 
een vrije trap, de mannen van VVL 
meenden de bal over de lijn gezien te 
hebben maar de arbitrage was reso-
luut; geen doelpunt. Even later had 
Sociï reden tot klagen toen de keeper 
bij een counter met Joel Besseling bui-
ten de zestien hands maakte. Ook hier 
trad de arbitrage niet op waardoor de 
stand op het scorebord ongewijzigd 
bleef. Naarmate de eerste helft vor-
derde ging Sociï steeds beter voetbal-
len, de ruststand was terecht 0-0. Met 
twee wissels in de rust dacht trainer 
Steffens wat meer aanvalskracht te 
kunnen brengen. Direct leidde dit tot 
een vrije trap waarbij Gert-Jan Loman 
een goede kopkans kreeg. Hij kreeg 
echter een ‘slim’ duwtje waardoor hij 
niet goed uit kwam en zelfs met zijn 
hoofd tegen de paal botste. Gevolg was 
twee afgebroken voortanden, waarvan 
er één los zat. Een wissel was daarom 

noodzakelijk waardoor de wissels wa-
ren opgebruikt na 50 minuten. Als 
het dan eenmaal tegenzit dan komt 
er vaak nog meer, zo ook nu. Stefan 
Weenk kwam na een kopduel onge-
lukkig terecht en ging door zijn enkel, 
hij kon niet verder spelen waardoor 
we met tien man kwamen te staan. 
Dit betekende dat iedereen een stapje 
extra moest zetten waardoor het spel 
af en toe wat ruwer werd. Met een be-
slissing van de scheidsrechter in het 
nadeel van Sociï was Teun Loman het 
totaal niet eens waarop hij wat on-
geoorloofde scheldwoorden bezigde. 
Hierop werd hij van het veld gezon-
den met een rode kaart. We stonden 
met negen man en er waren nog 30 
minuten te voetballen. Het halen van 
een goed resultaat werd hierop erg 
moeilijk. De enige overgebleven spits 
Joel Besseling kreeg voorin de taak 
om de weinige kansjes af te wachten. 
Deze kwam er al vlot, in de 62e mi-
nuut kreeg de laatste man van VVL de 
bal niet onder controle waardoor Bes-
seling deze hem kon ontfutselen. Bes-
seling ging alleen op de goal af en na 
wat onnavolgbare bewegingen rond-
de hij af; 0-1. Deze stand moest nog 
ruim een half uur verdedigd worden, 
een lastige opgave. Iedereen zette nog 
een stapje extra en alle ballen gingen 
hard naar voren of buiten het veld. 
Uit een corner maakte een VVL-speler 
met een handbalactie een ‘goal’, maar 
deze werd terecht afgekeurd. Dit was 
eigenlijk het enige echt gevaarlijke 
moment, op alle overige ballen was 
keeper Henry Vreeman bijzonder 

attent. Het was dan ook mede zijn
verdienste dat het niet heel erg lastig
werd. Bij één van de spaarzame mo-
menten waarop Sociï voorin te vinden
was verdiende Besseling een vrije trap
op een meter of 25 van de goal. Waar
iedereen dacht dat Stefan Roording
de bal bij de tweede paal zou leggen,
schoot hij hem bij de eerste paal. 

De keeper zag er niet heel gelukkig
uit en zo werd het zelfs 0-2 in de 79e
minuut. Sociï moest nog ruim een
kwartier ballen wegroeien, maar uit-
eindelijk werd de overwinning bin-
nen gesleept. Waar veel clubs de bie-
tenbrug opgaan bij VVL redde Sociï
het om met negen man de volle buit
binnen te halen, een compliment aan
de hele ploeg! Volgende week is Sociï
vrij, de week daarop komt Den Dam
op bezoek.

UITSLAGEN 
17-10-2010
VVL 1 - Sociï 1: 0 - 2
Orderbos 2 - Sociï 2: 3 - 2
Baakse Boys 3 - Sociï 3: 1 - 3
Sociï 4 - Loenermark 6: 0 - 2
Keijenb. Boys 6 - Sociï 5: 7 - 0 
 
PROGRAMMA 
Donderdag 21 oktober
FC Zutphen 1 - Sociï 1, 20.00 uur
Zondag 24 oktober
Sociï 3-Warnsveldse Boys 6, 10.00 uur
ïïZondag 31 oktober
Sociï 1 - Den Dam 1
Sociï 2 - Deventer 4
FC Zutphen 3 - Sociï 4

Voetbal
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De Toerclub Steenderen heeft er alles 
aan gedaan om de route voor deze ju-

bileum editie nog verrassender te ma-
ken. Zo kent de route verschillende 

(kleine) aanpas-
singen. Door de 
prettige samen-
werking met tal 

van instanties (Natuurmonumenten 
en Geldersch Landschap, particuliere 
eigenaren en boswachters) voert de 
tocht over prachtige paden en komt 
men deels op plekken die alleen deze 
dag toegankelijk zijn. Ook de Mo-
torcross vereniging TCD Hummelo 
heeft toegestaan dat, voor deze ju-
bileum editie, delen van hun circuit 
in de route worden opgenomen. In 

de bossen in de Kruisberg is ook dit 
jaar, voor de meer geoefende fietser, 
een behendigheidsparcours uitgezet. 
Starten kan tussen 8.30 en 10.30 uur. 
Traditie getrouw, wacht er na afloop, 
op elke deelnemer een heerlijke klei-
ne versnapering van de hoofdsponsor 
Aviko. De medewerkers van Sport-
café Spirit zijn ondertussen gewend 
om deze attentie in grote getale uit 
te serveren. Ook is er gelegenheid om 
te douchen en het ergste vuil weer 
van de fiets te krijgen. Naast een 40 
km route is er dus ook een tocht van 

25 km uitgezet, een ideale afstand
voor de jeugd met mooie bospaden
en spectaculaire klimmetjes. Om
deelname van de jeugd te stimuleren
mogen kinderen onder 12 jaar, die
onder begeleiding van een betalende
oudere fietsen, gratis deelnemen. De
Toerclub Steenderen raadt ouders
met kinderen wel aan om iets later te
starten, zodat de grootste drukte op
het parcours voorbij is. 
Meer informatie is te vinden op de
website van de vereniging: 
www.toerclubsteenderen.nl

Toerclub Steenderen

Jubileum editie

Hoog Keppel - Dit jaar staat de ATB-Kruisbergtocht voor de 10de keer 
op het programma van de Toerclub Steenderen. De jubileum editie 
wordt gehouden op zondag 24 oktober vanaf de Hessenhal en gaat 
door de prachtige bosgebieden rond Hoog- en Laag Keppel, Doetin-
chem en Hummelo. Een deel van de route gaat ook door de uiterwaar-
den van de Oude IJssel. Er is dan ook veel afwisseling in het landschap 
en uitdaging tijdens zowel de 25 als de 40 km route.

In de Kruisbergse bossen wachten de deelnemers een aantal leuke klimmetjes.

De 25 km route is ook voor jeugdige deelnemers goed te doen.

De jeugd van Varssel gaf op vrijdag-
morgen het startschot voor het feest. 
Met geschminkte gezichten en ver-
sierde fietsen, skelters etc. vertrokken 
zij vanaf school naar het feestterrein 
bij de Varsselse Molen. Een valpartij 
en een aflopende ketting hadden geen 
invloed op het goede humeur van de 
kinderen, die al weken van tevoren 
naar het feest hadden uitgekeken.
Voor de mooist versierde vervoermid-
delen werden in de feesttent prijzen 
uitgereikt. De winnaars zijn: Lynn 
Bultman (groep 1 en 2), Esmée Firing 
(groep 3 en 4), Saba Lammers en Sam 
Lawson (groep 5 en 6) en Jordy den 
Toom (groep 7 en 8).
Daarna begon de zeskamp voor de 
kinderen met leuke, uitdagende on-
derdelen. Tevens vermaakte de jeugd 
zich prima in de nieuwe draaimolen 
en het springkussen. Op de voor het 
verkeer afgezette Veldersmansweg en 
het feestterrein werd er flink geracet 
met de skelters en hobbelfietsen. 
Halverwege de middag trad circus 
Pompom op met de tovershow “Slap-
stick”. De jongleeracts, goocheltrucs 
en grappen vielen goed in de smaak 
bij de kinderen. Enkelen waren zo 
nieuwsgierig dat zij stiekem achter 
de coulissen gluurden.
Voor alle kinderen, ook die elders of 
nog niet naar school gaan, waren er 
die middag lekkernijen en cadeaus.
Op vrijdagavond speelde de toneel-
groep Varssels Volkstoneel de klucht 
“Een schat van een buste”. Aan deze 

geslaagde uitvoering gingen vele oe-
fenavonden vooraf in de schuur van 
toneelmeester Gerrit Lenselink. Alle 
spelers, die dit jaar voor het eerst 
voorzien waren van hoofdmicrofoons, 
hebben door hun enthousiasme en 
goede spel de mensen een geweldige 
avond bezorgd. De levende buste Ja-
nus (Johan Slotboom) en Opa (Gerrit 
Norde) zorgden voor de meeste lach-
salvo’s. Dankzij het prima grime- en 
haarwerk door Evelien Klein Wassink 
was het ook voor het oog een mooie 
voorstelling. Hannie Bulten had als 
regisseur / souffleur de touwtjes goed 
in handen. Na afloop kregen de spe-
lers en begeleiders een welverdiende 
bos bloemen. Daarna werd er gedanst 
op muziek van trio Zie Zoo.

Op zaterdagmiddag opende wethou-
der André Baars van Bronckhorst de 
volksspelen.
Aan het vogelschieten deden 89 
schutters mee. Al tegen half vier viel 
de vogel van zijn stokje door de laat-
ste zet van Gerrit Lenselink. Er zijn in 
totaal 217 schoten gelost. Gerrit was 
zeer verheugd met het veroveren van 
de koningstitel en koos zijn vrouw 
Gerdy tot koningin. 
In tegenstelling tot het vogelschieten, 
waarbij de vogel dus snel het loodje 
legde, bleef bij het vogelgooien de 
vogel, ondanks dat hij wat ledema-
ten verloor, stevig op zijn nest zitten. 
Meerdere verwoede pogingen van de 
deelneemsters om de vogel te ver-

schalken leidden tot situaties waarbij 
de knuppels alle kanten heen vlogen. 
Annie Grotenhuys presteerde het om 
de knuppel tot driemaal toe achter-
over te gooien, waarbij het publiek 
snel een veilig heenkomen moest zoe-
ken. Mariska Ruiterkamp gooide zo 
hard met de knuppel tegen de paal, 
dat deze met dezelfde vaart terug-
kwam en tegen haar hoofd belandde. 
En jurylid Michel Veenink werd bijna 
geraakt door zijn vrouw Marieke. De 
parasol waaronder de juryleden zaten, 
was er niet alleen neergezet tegen de 
felle zon, maar blijkbaar vooral ook 
om de rondvliegende knuppels op te 
vangen. De vogel werd uiteindelijk 
verloot aan Hermien Looman.
Het jeugdvogelschieten werd gewon-
nen door Jorick Lassen. Jorick heeft 
het goede schieten niet van een 
vreemde. Zijn vader Erik behaalde 
voorgaande jaren ook regelmatig prij-
zen bij het schijf- en fladderschieten.
In de tent kon men de waarde van 
de boodschappenmand raden. Maris-
ka Ruiterkamp zat er slechts 5 cent 
naast en won die mand. Zij had dus 
ook nog geluk na het ongelukje bij 
het vogelgooien. De opbrengst van 
het raadspel (€ 119,50) is overhandigd 
aan Wilma Verkijk van de jeugdclub 
Varssel. De clubleiding organiseert 
vele activiteiten voor de jeugd en 
kan altijd wel iets extra’s gebruiken. 
Daarmee wil de volksfeestcommissie 
ook benadrukken dat de jeugd de toe-
komst heeft. Het is belangrijk dat het 
Varssels feest nog vele jaren wordt 
georganiseerd en bezocht.

 Als rode draad tijdens de volksspe-
len was er een competitie bierkratten 
stapelen. Dit spektakelstuk, waarbij 
waaghalzen op hoogte balanceerden 
op wankele kratten, trok vele kijkers. 
De 5 heren van de spektakelcommis-

sie hadden voor dit spel wel een lange 
voorbereidingstijd nodig, want ja, al 
die kratten met bier moesten eerst 
nog leeg.
Het pijlenrad had dit jaar extra veel 
deelname. Het is al jaren zo dat met 
het gooien van een puntenaantal van 
180 of hoger men een metworst als 
prijs meekreeg. Deze keer was daar-
boven nog een XXXXL-metworst uit-
geloofd voor diegene die het hoogste 
puntenaantal gooide. Gerard Bosch 
won deze megaworst, die al snel werd 
verdeeld onder de vele feestgangers.

Op zaterdagavond zijn Gerrit en Ger-
dy Lenselink door de buurt met een 
shovel opgehaald en zijn in de tent 
neergezet. Daar werd het konings-
paar gehuldigd, waarna de band Q 5 
in bomvolle tent nog tot diep in de 
nacht Varssel op zijn grondvesten liet 
trillen. 
 Uitslagen volkspelen Varssel op 9 ok-
tober 2010:

Vogelschieten: 89 deelnemers
romp: Gerrit Lenselink na 217 scho-
ten
kop: Hans Groot Roessink
rechtervleugel: Jody Imhoff
linkervleugel: Han Roenhorst
staart: Wim Bosch

Vogelgooien (dames):
romp: Hermien Looman
kop: Marieke Lichterink
rechtervleugel: Nynke Bultman
linkervleugel: Daniëlle Jansen
staart: Marinka Stapelbroek

Jeugdvogelschieten:
romp: Jorick Lassen
kop: Lize Veenink
rechtervleugel: Tim Barink
linkervleugel: Jordy Eggink
staart: Ivo Teunissen

Schijfschieten:
1. Frank Kroezen
2. Sören Fümel
3. André Vels

Fladderschieten 
1. Gerbert Diepenbroek
2. Björn Lijftogt
3. Bennie Freriks

Doeltrappen (heren):
1. Hans Groot Roessink
2. Gerald Jochemsen
3. Thijs Arfman

Doeltrappen (dames):
1. Annie Dijkman
2. Hennie van Lee
3. Wilma Lijftogt

Kegelen (heren):
1. Martijn Dijkman
2. Harold Wisselink
3. André Firing

Kegelen (dames):
1. Gerrie Wisselink
2. Annie Dijkman
3. Jannie Bultman

Bolero (heren):
1. Wynand Bulten
2. Martijn Dijkman
3. René Hobelman

Bolero (dames):
1. Marinka Stapelbroek
2. Annie Burghout
3. Janet Oldenhave

Gavelgooien:
1. Martin Bergsma
2. Rico Imhoff
3. Tony Nijhof

Varssels Volksfeest was weer top
Varssel - Het school- en volksfeest in de buurtschap Varssel bestaat 
reeds 106 jaar. Maar deze hoogbejaarde leeftijd is geen beletsel om een 
programma neer te zetten dat zeer in trek is bij de jeugd, de oudere 
jongeren en de senioren. Vele bezoekers genoten op 8 en 9 oktober van 
de gezellige en ongedwongen sfeer waarin de kinder- en volkspelen, de 
toneelavond en de feestavond plaatsvonden. De toneelmeester Gerrit 
Lenselink straalde van oor tot oor toen hij, onder een eveneens stra-
lende najaarszon, schutterskoning van Varssel werd.

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



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

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

Een wijd verspreid netwerk

studioEmausNetElnadrukkerij
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De komende maanden staan er nog 
twee activiteiten op het programma, 
te weten: 
• discozwemmen in zwembad de 

Brink te Zelhem op zaterdagavond 
27 november 2010.  

• kerstactiviteit op maandag 20 de-
cember 2010 (details en locatie vol-
gen nog).

Van deze laatste twee activiteiten
komt er in latere edities van het Con-
tact meer te staan! Houd u deze data
vast vrij in uw agenda? 

Indien u meer wilt weten over onze
stichting of onze activiteiten dan
kunt u bellen met het secretariaat,
tel. 0575-463688.

Stichting Handikids 
Bronckhorst 
Activiteitenoverzicht 2010

Zelhem - Stichting Handikids Bronckhorst organiseert activiteiten
voor kinderen met een beperking in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Het
afgelopen jaar hadden wij verschillende activiteiten op het program-
ma staan zoals een knutsel/spelletjesavond voor jonge kinderen, een
ontmoetingsavond voor tieners, vrij zwemmen, een disco-avond, dis-
co-zwemmen en paard/huifkarrijden. Door de grote belangstelling is
het duidelijk dat we daarmee in een behoefte voorzien.

Wat is: A. Weulenrit: Molsgang.
  “Hee hef ne stappe in ‘t weulenrit e zat”. 
  (Een mollenklem gezet).

 B. Zo-wat: Bijna.
  “Ik bun zo-wat klaor”.
  “In de karke was zo-wat gin volk”.

 C. Karkplas: Kerkplein.
  “De jongens stonden te praoten op den kerkplas”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Martine Hair + Beautysalon werkt al 
jaren met het Amerikaanse kappers-
merk L’anza. L’ANZA is het eerste en 
enige merk dat daadwerkelijk Hea-
ling Haircare biedt. Alle producten 
hebben een helende werking en bou-
wen het haar van binnenuit op. Naast 
de bekende Healing-collectie biedt 
L’ANZA ook een exclusieve Advanced 
Healing-collectie.

MARTINE HAIR + 
BEAUTYSALON EN PINK 

RIBBON
L’anza’s best verkochte haarstylings-
product is de Powder UP Texturizer, 
dit is een uniek product, in de vorm 
van een poeder, het geeft elk haar-
type maximaal volume. Speciaal voor 
Pink Ribbon is de verpakking gedu-
rende de maand Oktober helemaal in 
de Pink Ribbon Stijl. 

Martine Hair + Beautysalon heeft de 
Powder UP Texturizer in haar assor-
timent. Van elke verkochte Powder 

Up Texturizer in de maand oktober 
wordt een deel van de opbrengst  ge-
doneerd aan Pink Ribbon.

IEMAND UIT UW OMGEVING?
Iedereen die iemand kent in haar of 
zijn directe omgeving die geconfron-
teerd wordt met borstkanker weet 
dat dit een enorme impact heeft. Zou 
U haar wel eens willen verwennen? 
Bij Martine Hair + Beautysalon kunt 
U zich samen laten verwennen. Boek 
dan nu een [Comfort Zone] behande-
ling in onze schoonheidssalon voor 
twee personen, een persoon is dan 
GRATIS van ons. Deze actie is geldig 
in de maanden november en januari.
Martine Hair + Beautysalon, Sint 
Michielsstraat 2B, Hengelo Gld, 
www.martinehairenbeauty.nl, 0575-
465715.

Martine Hair + Beautysalon oktober: 

Pink Ribbon maand!!!

Hengelo - Over de hele wereld in oktober: Pink Ribbon maand. Stich-
ting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aandacht 
vraagt voor borstkanker. Zij stelt alles in het werk om het aantal men-
sen dat borstkanker krijgt te verminderen. Zij wil dat iedereen weet 
wat de risicofactoren zijn voor het krijgen van borstkanker, dat borst-
kanker vroegtijdig wordt ontdekt en dat de zorg voor borstkankerpa-
tiënten wordt verbeterd.

Een gewone tent vonden zij niet spe-
ciaal genoeg maar een heuse nostal-
gische poffertjes kraam dat leek ze 
wel wat. Heel romantisch van hout 
met die leuke raampjes en mini ve-
randa.  Nu ziet u het resultaat. Een 
week lang hard werken, en met veel 
hulp van echte vakmensen is de 
Poffertjessalon winterklaar, lekker 
warm en knus ingericht. Eigenlijk 
voor u hetzelfde als de ‘oude’ bistro 

met dezelfde menukaart, dezelfde
openingstijden, dezelfde medewer-
kers maar wel vanaf volgende week
met nieuwe wildgerechten! Ook zal
tijdens de gehele verbouwing iedere
maand een speciaal verbouwings-
menu aangeboden worden tegen een
scherpe prijs. (zie de advertentie el-
ders in het contact). Heeft u vragen
of bent u nieuwsgierig geworden. De
deur staat voor u open en let goed
op want binnenkort houden we een
feestelijk openhuis om de start van
de verbouwing te vieren. Waar trak-
teren zij op? Op heuse poffertjes, heel
toepasselijk want dit gerecht zal de
gehele verbouwing als een extraatje
te verkrijgen zijn tijdens lunch en
diner! Graag tot ziens tegenover de
Kerkstraat 3, 7251  BC Vorden, 0575-
551519 info@bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde’s 
Poffertjessalon
Vorden - Sinds een aantal dagen is 
Bistro de Rotonde verhuisd! Niet 
ver..op het grasveld voor haar 
 eigen pand aan de Kerkstraat 3 
te Vorden. Waarom? Om de  gast 
van Bistro de Rotonde, graag van 
dienst te kunnen blijven, tijdens 
de verbouwing van de ‘echte’ 
 Bistro.

De meiden van SoeT, Sophie Eskes en 
Tessa Elferink (beide 16 jaar), speel-
den 3 jaar geleden hun eerste eigen 
nummer tijdens een schoolconcert 
in Lichtenvoorde. Vanaf dat moment 
hebben Sophie (zang, gitaar, piano) 
en Tessa (piano, cajon, zang) al ruim 
20 eigen nummers gemaakt. Hun 
muziek varieert van mooie luister-
liedjes tot vlotte nummers, waarin di-
verse actuele zaken bezongen wordt. 

Sinds een tijdje krijgen ze bij hun 
muzikale activiteiten ondersteuning 
van Onno Zijdel en Ernesto Oosthui-
zen (ZO-audio). Vele podia hebben 
ze ondertussen betreden, van kleine 
café’s tot zelfs het concertgebouw te 
Amsterdam!

Op 8 september mochten Tessa en 
Sophie voor de Koningin optreden tij-
dens de opening van het nieuwe Am-

phion! Dit optreden mag bijgeschre-
ven worden als één van de meest bij-
zondere optredens tot nu toe. 
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

SoeT bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 27 oktober zal het duo ‘SoeT’ tussen 20.00 en 
22.00 uur optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café 
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl  

 

NIEU
W 

IN
 VER

KO
OP

NIEU
W 

IN
 VER

KO
OP

HALLE Vraagpr. € 625.000,-- k.k.
Meuhoek 4 en 4A - In een fraai coulisseland-
schap gelegen, een in 1991 gebouwd VRIJSTAAND 
WOONHUIS met OORSPRONKELIJKE BOERDERIJ 
(1905). De boerderij verkeert in authentieke staat. 
Inh. woning: ± 400 m³. Inh. boerderij: ± 1200 m³. 
Perceelsopp. 2700 m². Bijgebouwen bestaande uit 
2 stenen schuren en een loods. Aankoop met meer 
grond bespreekbaar. Rustig gelegen in prachtige 
omgeving.

DOETINCHEM Vraagpr. € 579.000,-- k.k.
Nieuw Steeg 8-8A - In ‘t buitengebied tussen 
Doetinchem en Zelhem gelegen, authentieke 
BOERDERIJ met bijgebouwen, tuin en weiland. Het 
is een verzorgd geheel. De boerderij is v.v. dubbel 
glas, C.V.-gas en opnieuw gevoegde gevels. Bj. 
1907. Inh. ± 1300 m³. Perceelsopp. 9.560 m². 
Bijgebouwen: bakhuisje, loods, grote stenen schuur, 
voormalige kippenschuur en aangebouwde schuur. 
Agrarische bestemming.

Zaterdag
23 oktober

in de discotheek

DJ René
Friso

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

Tel.: 06-51980809
ook: http://link.marktplaats.

nl/220694968

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

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

/220694968

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

HP 15,6” 
LED notebook 
G62A12SD. Met o.a. AMD Athlon Dual Core 
P320 processor (2,1 GHz), 4 GB geheugen, 500 
GB harde schijf, LED monitor en Wireless LAN. 

SAMSUNG 82 cm LCD-TV 

Digitenne

SIEMENS 1600 toeren 
wasautomaat

ZANUSSI 1300 toeren
wasautomaat 

SIEMENS 
koel/vries combinatie 

dooiing, 4 legplateaus, fl essenhouder en 

PHILIPS 82 cm Full HD LED-TV 

*Prijs na 75.- retour via Philips

Expert bezorgt u de 
hoogste kwaliteit.
graag bij u thuis.

379.-

599.-
NU

999.- 399.- 399.-

PRIJSKNALLER!
820.-*

8 GB USB-STICK
NU 14.95

MET 3 JAAR
ALL-RISK GARANTIE

MET GRATIS
SIEMENS
STOFZUIGER
T.W.V. 149.-



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij zijn een moderne algemene praktijk met als 
aandachtsgebied de dento-alveolaire chirurgie. 
Aandacht voor de patiënt staat bij ons centraal. 

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek 
naar een: 

Enthousiaste tandartsassistente
 
Wij zoeken een enthousiaste collega voor ca. 3 
dagen per week, die meedenkt, ziet en aanpakt. 
Andere kernwaarden: verantwoordelijkheid, ac-
curatie, flexibiliteit, patiëntvriendelijkheid, team-
player.  Ervaring gewenst, maar niet noodzakelijk.

Interesse gewekt? Mail je cv en sollicitatiebrief 
naar info@dehanze.nl 

Tandartspraktijk ‘De Hanze’
Coehoornsingel 8
7201AB Zutphen
0575-514739
www.tandarspraktijkdehanze.nl

Wij zoeken

1e Monteur / APK-keurmeester 
Functieomschrijving:
Als bedrijfswagenmonteur ga je aan de slag met de zeer geavanceerde 

techniek van de trucks en bestelwagens van Renault Trucks. Je checkt een 

probleem, stelt de diagnose en repareert. Snel en nauwkeurig, want het 

voertuig moet zo snel mogelijk de weg weer op! Daarbij word je gehol-

pen door de meeste moderne apparatuur en gereedschappen.
    

Profiel:
Je bent technisch opgeleid en hebt een enthousiaste service- en klantge-

richte instelling. Als je de beschikking hebt over APK-diploma's, dan is dat 

een grote pre. Over de kwaliteit van het uitgevoerde werk waak je met 

zorg. Natuurlijk ben je een goede teamspeler, maar je kunt ook zelfstan-

dig aan de slag.Je woont binnen een straal van 15 km van ons bedrijf.
     

Wij bieden:
Een boeiende werkomgeving met afwisselend, uitdagend werk, een 

prima pakket arbeidsvoorwaarden en uitstekende doorgroeimogelijkhe-

den. Je krijgt de tijd om in je nieuwe rol te groeien. In nauwe samenwer-

king met onze fabrikant investeert de Renault Trucks Academy voortdu-

rend in je ontwikkeling. Met coaching en met gestructureerde monteurs-

opleidingen voor diverse niveaus, die je volgt met collega’s in een kleine 

groep.
    

Spreekt dit je aan? 

Kijk dan snel op www.paashuis.com voor meer informatie!

Stuur je reactie via  info@paashuis.com of per post.

   

Kinderopvang Avonturijn zoekt op korte termijn een 

GROEPSHULP / 
HUISHOUDELIJK MEDEWERK(ST)ER 

voor onze kinderdagverblijven in Ruurlo en 
Doetinchem. 

Werkzaamheden:
• ondersteuning op de groepen
• huishoudelijke werkzaamheden
• schoonmaken

De werktijden zijn overdag en na 18.00 uur. U bent bij 
voorkeur flexibel inzetbaar en beschikt over eigen ver-
voer. 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u con-
tact opnemen met Kinderopvang Avonturijn, Saskia 
Gotink tel. 0573-458130 optie 4. Uw reactie per mail 
kan worden gericht aan: s.gotink@avonturijn.nl. Uw 
schriftelijke reactie kunt u t/m 10 november 2010 sturen 
naar: Avonturijn, Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo.

Voor informatie over onze organisatie: 
www.avonturijn.nl www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSTRUCTIEBANKWERKER/ LASSER m/v
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenr. VIW00509

Werkzaamheden;
Je verricht diverse laswerkzaamheden (MIG/TIG en Elektrisch) 
voor de bewerking van diverse metaalsoorten (RVS, aluminium 
en staal) Daarnaast ga je walsen, knippen, kanten, boren, 
ponsen enz. Je voert reparatiewerkzaamheden uit en maakt 
mallen.

Functie eisen;
-  LTS richting metaal;
-  ervaring met diverse lastechnieken (MIG, TIG en Elektrisch)
-  bij goed functioneren kans op een vaste baan.

MAGAZIJN MEDEWERKER M/V
Omgeving Groenlo – Fulltime – vacaturenr. VIW00511

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontvangst, con-
trole en boeken van goederen. Je sorteert de goederen en legt 
deze op de juiste plaats. Daarnaast verricht je de bijbehorende 
magazijn administratie. Je controleert, repareert en keurt de  
hulpgereedschappen en je draagt zorg voor efficiency, orde en 
netheid in het magazijn.

Functie eisen;
- Kennis van tekening lezen;
- kennis van magazijnadministratie;
- kennis van veiligheidsrichtlijnen t.b.v. hijs- en hefmiddelen.

JUNIOR SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer - fulltime- vacaturenr. VIW00427
 
Werkzaamheden;
In de functie van secretaresse maak je deel uit van het secre-
tariaat dat bestaat uit 5 medewerkers. Je functie bestaat gro-
tendeels uit het redigeren van teksten. Daanaast verzorg je de 
correspondentie, beheer je agenda’s, houdt het CRM-systeem 
up-to-date, archiveer je documenten en vervang de receptio-
niste bij afwezigheid. 

Functie eisen;
-  Relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau;
-  ervaring met Office pakketten;
-  kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
-  representatief.

TEKENAAR/ CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VIW00510

Werkzaamheden;
Je werkt nauw samen met opdrachtgevers, aannemers, ver-
koop en buitendienst. Het genereren van lay-outs, tekeningen 
en het verzorgen van alle bestellingen zijn belangrijke onderde-
len binnen deze functie. Ook houdt je je bezig met het voorbe-
reiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals het maken van 
werktekeningen en het bieden van ondersteuning in realisatie 
van projecten m.b.t. planning, functionaliteit en kwaliteit.

Functie eisen;
-  MBO+ met voorkeur bouwkunde/wtb. met kennis van X-steel 

(tekla structures);
-  flexibel, oplossingsgericht denken en werken, teamspeler en 

onder tijdsdruk kunnen werken;
-  ervaring in hallen en staalbouw is een pré;
-  affiniteit met agrarische sector is gewenst.

ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VDB00412

Werkzaamheden;
Als Engineer opereer je in een team van 5 personen, profes-
sionals op het gebied van beveiligings- en inbraakwerende 
producten. Je bent samen met hen verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en doorontwikkelen van nieuwe en bestaande 
producten. Efficiency is een sleutelwoord. Je bent uitstekend in 
staat om vernieuwingen en verbeteringen in beeld te brengen 
en verliest daarbij efficiente productiemethoden en nieuwe 
 materiaaltoepassingen niet uit het oog. Binnen het produktie-
team voorzie je je collega’s van informatie aangaande mogelijk-
heden, en bottle-necks. 

Functie eisen;
-  Ten minste een MTS+ werk- en denkniveau;
-  relevante engineerings ervaring;
-  sterke affiniteit met (plaat)staalverwerking;
-  ruime ervaring met Inventor;
-  beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.  

www.morssinkhofplastics.nl

Voldoet u aan dit profiel en bent u 
geïnteresseerd om binnen onze moderne 
en actieve organisatie aan de slag te gaan 
bel, mail of schrijf dan naar:

Rymoplast Nederland B.V.
T.a.v. Willie Stemerdink

Dieselstraat 22

7131 PC Lichtenvoorde

www.rymoplast.nl

w.stemerdink@rymoplast.nl

Telefoon: +31 (0)544 371372

Gevraagd wordt:
Een flexibele instelling

Goede werkinstelling

Betrouwbaarheid

Bereidheid tot werken in een 

3-ploegensysteem

Wij bieden u:
Een vaste baan

Goede arbeidsvoorwaarden

Een prettige werksfeer

Rymoplast Nederland, deel uitmakend van de Morssinkhof Rymoplast Groep, recyclet kunststof folie tot zuiver regranulaat. 

De Morssinkhof Rymoplast Groep, met ca. 200 medewerkers, heeft momenteel een vijftal fabrieken in de Benelux en een 

vestiging in Duitsland en Polen. Voor ons bedrijf in Lichtenvoorde, zoeken wij een: 

Gemotiveerde Meewerkend Voorman
die naast de aansturing van een kleine ploeg, mee werkt in de productie en fungeert als machine operator. 

Voldoet u aan dit profiel en bent u 
geïnteresseerd om binnen onze moderne 
en actieve organisatie aan de slag te gaan 
bel, mail of schrijf dan naar:

Rymoplast Nederland B.V.
T.a.v. Willie Stemerdink

Dieselstraat 22

7131 PC Lichtenvoorde

www.rymoplast.nl

w.stemerdink@rymoplast.nl

Telefoon: +31 (0)544 371372



Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

  
InTech-Expert is een allround installatiebedrijf. Wij werken voor particulieren, 
instellingen, mkb en industrie. Wij verzorgen de installaties voor nieuwbouw en 
verbouw van woning- en bedrijfsgebouwen, onderhoud, airco, sanitair, en 
energiebesparende techniek als zonneboilers. Vanwege uitbreiding zoeken wij een: 
 
 

[ Commercieel Medewerker Installatietechniek ] 
 
 
Ben jij de spil in ons bedrijf, kun je efficiënt plannen, en wil je het aanspreekpunt van 
onze klanten zijn en heb je de technische kennis en ervaring en ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging? Dan is dit jouw baan! 
 
Wij verwachten: 
- MBO werk- en denkniveau; 
- voldoende technische kennis en affiniteit; 
- een actieve klantbenadering, die leidt tot meer omzet; 
- flexibiliteit en resultaatgerichtheid; 
- kennis van p.c. office pakketten; 
 
Wij bieden: 
- een zelfstandige part-time (32 uur) functie met veel vrijheid en bijbehorende 

verantwoording. 
- werken in een compacte onderneming waarbinnen eigen initiatief en creativiteit op 

prijs worden gesteld. 
- aantrekkelijke doorgroeimogelijkheid. 
- een klein team met collegiale medewerkers. 
 
Past deze baan bij jou? Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie naar: 
 
InTech-Expert 
Kerkweg 3 
 7021 CM Zelhem 
 
Voor meer informatie kun je via e-mail contact opnemen met dhr. Reindsen: 
henri.reindsen@expert.nl of bel : 0314-620755 

In de hele Achterhoek zijn wij op 
zoek naar verpleegkundigen. 

Mede dankzij jou kunnen onze klanten 
lang zelfstandig blijven wonen in hun 
eigen leefomgeving. Dat realiseer je 
samen met je collega’s, in een hecht 
en zelfstandig team, herkenbaar 
aanwezig in de wijk. Daardoor bouw 
je een relatie op met je klant. 

De klanten waarderen dat. In 2010 scoor-

den onze medewerkers bijna een 9 voor 

hun zorgverlening in een onafhankelijk 

landelijk klanttevredenheidsonderzoek. 

Terug naar de essentie van de zorg: 
dat onze klanten álle aandacht krijgen, 

dat jij de ruimte krijgt om te werken 

naar je eigen inzicht. Je kunt jezelf bij 

Sensire ontwikkelen op de manier 

zoals jij dat wilt. 

Bij Sensire vind je precies datgene 
waarvoor je de zorg in wilde. 

Voor meer informatie en vacatures 

kijk op www.doenwatjehartzegt.nl. 
Hier zijn ook onze overige vacatures te 

vinden (bijvoorbeeld van verzorgende 

niveau 3 en wijkverpleegkundige).

Bij ons ben 
    je veel meer dan een 
verpleegkundige

Altijd blij met fl exwerker! 
“Werk in de zorg is altijd dankbaar werk. 
De mensen zijn blij als je komt. Als fl exwerker 
is het extra leuk, want je werkt op momenten 
dat het basisteam er niet uitkomt. Als ik ze 
uit de brand help, zijn ze altijd enorm blij! 
Ik kan mijn vaardigheden up-to-date houden 
en verdien ook nog wat extra, zonder in de 
sleur van een vaste baan te zitten. Ideaal voor 
mij! Soms word ik onverwacht opgeroepen, 
zoals bij ziekte, maar het komt ook voor dat 
ik het ruim van tevoren weet. Bijvoorbeeld 
bij vakanties van collega’s.”

Voor veel teams zijn wij op zoek naar 

collega’s die willen fl exwerken! Dus ben

jij minimaal verzorgende niveau 3? 

En wil je zelf bepalen wanneer je kunt 

werken en wanneer je beschikbaar bent 

voor ons? Dan ben jij het helemaal!

www.doenwatjehartzegt.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bouwgerelateerde organisatie in de omgeving van 

Doetinchem zijn wij op zoek naar een:

 

ADMINISTRATIEF/ SECRETARIEEL 
 MEDEWERKER M/V 
 

Als administratief/ secretarieel medewerker werk je offertes en 

orders uit, draag je zorg voor de interne en externe correspon-

dentie en beheer je de telefoon, agenda en email.

Ook ontvang je de gasten, notuleer je bij vergaderingen, plan je 

zakenreizen en archiveer je documenten. 

 

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met VWO werk- en 

denkniveau. Er wordt een brede ervaring gevraagd op admini-

stratief en secretarieel gebied. Een goede kennis van de Neder-

landse, Engelse en Duitse taal zijn belangrijk. De kandidaat die 

wij zoeken kan goed plannen en organiseren, is stressbestendig 

en werkt kwaliteit- en resultaatgericht. 

 

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Ingrid van 

der Wagt, zij is te bereiken onder nummer 0575 - 55 55 18. 

Sollicitaties kunt u richten aan: Euro Planit Personeelsdiensten: 

Postbus 50, 7250 AB Vorden of via e-mail naar werk@eppd.nl.

 



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 18 t/m zondag 24 oktober 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

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

Kipfilet naturel

50%
korting!

per kilo

Runderriblappen  

Bloemkool
per stuk

actie-kiloprijs 0.99

Elstar appelen
zak 1.5 kilo

Snijworst fijn 
of salami
vers van het mes•

actie-kiloprijs 2.50

Mona Boordevol yoghurt
alle soorten, 2 bekers à 500 gram 
naar keuze

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

Ambachtelijk Kloosterbrood 
waldkorn  

actie-kiloprijs 8.48

WapenaeR belegen
vers van het mes• 

Koopmans pannenkoekenmix 
alle soorten, 2 pakken of shakers 
à 175-500 gram naar keuze

2e

halve
 prijs!**

actie-literprijs 2.33

Karvan Cévitam
alle soorten, 2 bussen à 7
naar keuze

+1 gratis
Webbie

Pepsi, SiSi of 7-UP
alle soorten, 4-pack 
à 4 flessen x 1.5 liter Finish 

vaatwastabletten    
All in 1 lemon of regular, 
pak 56 stuks 
OP=OP

Edet toiletpapier
soft of lotion, pak 12 rollen


