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Nieuwbouw Overweg bereikt hoogste punt Orgelconcert
Hervormde
Dorpskerk
Donderdagavond 25 oktober
organiseert de muziekcommissie in de Hervormde Dorpskerk
een concertavond.
Dan komt de Poolse organist
Andrzej uit Gdansk een concert
op het Lohman orgel geven.
Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang. De aanvang is 20.15
uur.

Vorige week bereikte de nieuwbouw van plan Overweg in Vorden het
hoogste punt. Volgens traditie is dit feestelijke moment gevierd met een
pannenmaal voor de bouwvakkers. Van de vijf woningen zijn er inmiddels
vier verhuurd.
Het plan bestaat uit een blok van drie
woningen en een twee-onder-een kapwoning. De huur van de hoekwoningen van het blokje van drie bedraagt
645 euro. De middenwoning 630 euro.
De twee-onder-een kapwoningen heb-

ben een huurprijs van 660 euro. De
huurprijzen liggen boven de huurtoeslaggrens. Dat betekent dat het niet
mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen voor deze woningen. ProWonen
heeft één van de woningen toegewe-

zen aan Urtica. Deze stichting biedt
behandeling en zorg aan mensen met
psychiatrische problematiek en aan
mensen met een verstandelijke beperking. Urtica huurt een aantal huizen
van ProWonen voor haar cliënten voor
begeleid wonen.
ProWonen verwacht dat de woningen
aan het eind van het jaar worden opgeleverd.

Bijeenkomst "slim wonen en leven"
Kilo Shoarmavlees

€ 3.48

Nu met GRATIS
zakje Icebergsla!!!

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

Hoe kan ik lang zelfstandig blijven
wonen? ANBO Vorden houdt in samenwerking met ProWonen en
Sensire een voorlichtingsbijeenkomst over slimme toepassingen
van elektronica in de woning om
zelfstandig wonen te verbeteren.
De bijeenkomst vindt plaats op
vrijdag 26 oktober om 14.00 uur in
zaal 't Stampertje van het Dorpscentrum.
Ieder mens hecht aan een eigen
"thuis". Een plek waar men zich geborgen voelt in een veilige, vertrouwde
omgeving. Door het ouder worden of
andere omstandigheden dwingt mensen soms om deze veilige omgeving te
verlaten, omdat de woning niet meer
geschikt is om zelfstandig in te wonen.
Met een aantal slimme toepassingen
van elektronica in een woning is een
gedwongen verhuizing niet meer nodig. De voorlichting begint over een
stuk infrastructuur van de elektrische
installatie in de wo-ning. Wat is er no-

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER
FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

dig in een woning om deze geschikt te
maken voor al die slimme toepassingen? ProWonen heeft een basispakket
ontwikkeld voor nieuwbouwwoningen. Maar ook in bestaande woningen
is veel mogelijk. Hierover vertelt een
deskundige van ProWonen. Sensire is
als zorgverlener goed bekend op het gebied van de toepassingsmogelijkheden.
Op de bijeenkomst vertellen zij over de
slimme elektronische oplossingen die
Sensire biedt om het leven thuis te veraangenamen. Zowel op het gebied van
comfort als op het gebied van zorgverlening is veel mogelijk. Al deze elektronische koppelingen tussen apparatuur
worden samengevat onder het begrip
"Domotica". Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektronische toepassingen in de
woning en woonomgeving voor bewoners en dienstverleners. Het bestuur
van de ANBO-afdeling Vorden nodigt
leden en overige belangstellenden van
harte uit deze belangrijke voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen.
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Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
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Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.
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Passage
Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
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E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.
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Overname van advertenties en
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Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
Woensdag 22 november zal J. Berends der meer vertellen over scholtenboeeen logincode aan te vragen voor een
uit Doetinchem voor de vereniging ren, de boerenadel uit deze omgeving,
afgeschermd deel van de website
‘Oud Vorden’ een dialezing houden kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
waarmee de aanlevering wordt verover het onderwerp ‘Adel en boeren- zaal De Herberg wordt gehouden, be
eenvoudigd en u zelf meer invloed beurt nu op verschillende manieren, Hebt u zelf een idee voor uitbreiding adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.
heeft op de opmaak van het artikel. aan de balie, telefonisch, via e-mail of van deze sites, laat het ons dan weten.
Tevens heeft u een overzicht van alle post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
artikelen die u via dit systeem heeft alleen een mogelijkheid bijgekomen, E-paper is voor Drukkerij Weevers een
aangeleverd.
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Bazaar Welfare Rode Kruis

HE GELO GLD.

Zie in het hart van Con
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de
• NU: iverse 2006 modellen van

collectie v n 2007

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie S CHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S

Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

BLAZERS N U
T'SH RTS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

BROE E U
PULLO ERS U

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

M

M

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor te handwerken te slijten op de kerst- gehouden. De Welfare Rode Kruis Vormarkt die op 10 december in het Lud- den is daar namelijk met een verkoopde deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch- gerusgebouw in Vierakker zal worden stand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.
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• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
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Profiteer SOLDERIE Prijzen
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€ 75,--
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€ 20,-€ 49,-€ 35.--
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LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEU

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden
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Verkoop kleedjes bij de Welfare
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De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-
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Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
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beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

BROEKEN NU

€ 75,-€ 20,--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

€ 49,--

2 VOOR € 75,--

PULLOVERS NU € 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.
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Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

SINT OPGELET

wordt te klein
%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen 10 10
10%
%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
10% Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur 10
%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-
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Dus kijk snel op www.contact.nl

0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

Laat uw bloedsuikermeter
controleren bij Mediq Apotheek
Mediq Apotheek Vorden organiseert op donderdag 8 november
een metercontroledag voor diabetes patiënten.
Diabetes patiënten die aan zelfcontrole doen kunnen op deze dag kosteloos
hun bloedsuikermeter laten controleren. Het gaat hier om een kwaliteitscontrole van de bloedsuikermeters.

dr ukkerij Weevers

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

Ook kunnen zij op deze dag bij de apotheek terecht om eventuele vragen te
stellen over diabetes.
De metercontroledag vindt plaats op 8
november bij Mediq Apotheek Vorden.

Indien u interesse heeft in deelname
aan deze dag kunt u contact opnemen
met de apotheek op telefoonnummer:
(0575) 55 14 71.

Lekker nazomeren
bij de bakker

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

Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden:
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalanceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
 Zaterdag 27 oktober slaatjesaktie van de muziekvereniging Sursum Corda. Zie
adv. elders in dit blad.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Geweldige zakelijke
mogelijkheid aangeboden
in de welzijnssector speciaal
voor huisvrouwen (eigen tijdsindeling). Bel (0575) 46 35 77.

• Zwitserseroomvlaai
€

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin bus

met heerlijke noten en
amandelspijs vulling

10 stuks

 Zaterdag 27 oktober slaatjesaktie van de muziekvereniging Sursum Corda. Zie
adv. elders in dit blad.

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

 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2005 grijs met. € 21.500,—
Daihatsu Terios 1.3 SXE Aut. 2005 zilver met. € 15.500,—
Daihatsu Sirion2 1.3 Comfort 2005 zilver met. € 10.250,—
Mercedes A140 Classic 2000 grijs met. € 9.750,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI Airco 2004 zilver met. € 8.750,—
Daihatsu Gran Move 1.6i Exclusive 2002 zilver met. € 8.000,—
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001 grijs met. € 7.950,—
Opel Astra 1.6 Pearl Station 2000 zilver met. € 7.750,—
Daihatsu Sirion 1.3 VTI 2002 geel € 7.750,—
Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond 2001 blauw € 7.750,—
Opel Vectra 2.0 Sport Station 1999 zilver met. € 7.450,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI 2001 rood € 7.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,—
Daihatsu Sirion 1.0 RLI 2002 champage met. € 6.950,—
Opel Astra 1.6i Club 1999 zilver met. € 6.450,—
VW Golf 1.4i 16V 5-drs 1998 blauw € 6.250,—
Daihatsu Move 1.0 2000 blauw met. € 5.950,—
Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 5.950,—
Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo 2004 wit € 5.750,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 5.500,—
Seat Arosa 1.4 Stella 2001 geel € 5.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 zilver met. € 5.000,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 blauw/zilver met. € 5.000,—
Daihatsu Cuore 1.0 RTI Airco 2000 rood € 4.950,—
Daihatsu Cuore 1.0 RTI 5-drs 1998 blauw met. € 4.450,—
Daihatsu Cuore 1.0 XTI 1999 zilver met. € 3.950,—
Daihatsu Move 850 1997 rood met. € 2.950,—
Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.000,—

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 5556, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55
31 59. E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06) 13 80 17 29.

 Dringend gezocht: vrouw
42 jr met 2 lieve honden,
zoekt voor langere periode
zelfst. woonr. in Ruurlo of
wijde omg., liefst met tuin. Tel.:
0314-621026.
 Zaterdag 27 oktober slaatjesaktie van de muziekvereniging Sursum Corda. Zie
adv. elders in dit blad.
 Bazar Welfare Rode
Kruis Vorden op woensdag
31 oktober van 13.30 - 16.00
uur in de Wehme, Nieuwstad
32 te Vorden.
 Gevraagd: Vriendelijke
dame, omgeving Vorden,
voor hulp bij lichte huish.
werkzaamh. en opwarmen
diepvries-maaltijden, enkele
uren/week in overleg, tegen
geldende beloning. Tel. 0625358189.
 Gezocht per 1-12-07:
Opslagruimte 20-50m2, prijs
n.o.t.k. Tel 06-52411798.

€

3,95

€

1,99

• Witte bollen

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

4,65

• Notenbar

OCCASIONS

 I.v.m. voetproblemen heb
ik diverse paren damesschoenen over, maat 40.
Wie o, wie? Tel. 55 34 40.

€

WEEKEND-AANBIEDINGEN

 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

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

6,25

Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Dagmenu’s

24 oktober t/m 30 oktober 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

 “Wereldwinkel Vorden verkoopt vanaf vandaag BIOLOGISCHE STROOPWAFELS
met rietsuiker en (h)eerlijke
honing, kom snel proeven en
u bent verkocht!”

Woensdag 24 oktober
Groentesoep/Hutspot met hachée en jus en zuurgarnituur.

 Altijd een vrijblijvend
advies. Herbalife Nieske
Pohlmann, 06-54326669.

Vrijdag 26 oktober
Pompoensoep/Urkervispot in roomsaus, tagliatelle en
groente.

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

Zaterdag 27 oktober (alleen ophalen)
Saté varkenshaas met pindasaus, aardappelen en
groente/IJs met slagroom.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.

0900-0767

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

“Als een vogel zonder nest”
Boek van Elly Weulen Kranenbarg
nu te koop bij de boekhandel

Donderdag 25 oktober
Zuricher geschnetzeltes met rösti aardappelen en
groente/Yoghurtfrisss... met slagroom.

Maandag 29 oktober
Gesloten.
Dinsdag 30 oktober
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en seizoensgroente / ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Daan
Han
Jongbloets
15 oktober 2007

Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa

Cees Lakerveld

Zoon van Twan Jongbloets & Silvana Gemen

* 14 maart 1926

Clara Schumannstraat 14
7204 PV Zutphen

E. Lakerveld-van de Giessen
Dick en Yvon
Kim en Tristan
Bob en Berdien
Niek
Floor en Anne
Véronique en Niels
Nena, Anna
Hetty en Berno
Lucy, Rebecca
Loecky en Bert
Tom, Bram, Sam
Bart

Twee bijzondere gebeurtenissen!
Deze gebeurtenissen zijn voor ons, en voor onze
kinderen Jorrit en Wieteke heel bijzonder geworden, mede dankzij u.
Door uw komst, bloemetje, kaartje of op welke
manier dan ook. Wij willen u allemaal bedanken
voor deze zeer bijzondere dag.

Theo Schotsman
Gerdien Schotsman-Ruiterkamp

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
die op welke manier dan ook ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

† 21 oktober 2007

Willem Alexanderlaan 23
7251 AW Vorden
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie is
op donderdag 25 oktober om 9.45 uur in de aula
van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te
Doetinchem.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 9.30 tot 9.40
uur in de aula.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.
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Voor uw belangstelling aan ons betoond na het
onverwacht overlijden van
Mijn allergrootste hobby.
Mijn lust en mijn leven.
Nu is het me om het even.

Harmen Antoon Nijenhuis

Haal de zuidelijke zon in huis met onze Special van
deze week, De Sole mio. Een mals biefstukje belegd
met verse knoflook, zontomaat en omwikkeld
met ontbijtspek. Het straalt er van af, een echte
topper tijdens de rundvleesweken.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.
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1- Ê{Ê 6 ,9"

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt +
Gebraden rosbief

\\Ê ,-/,/ÊÈÊ\\Ê," "Ê\\
Ê\\Êäx{{Ê{ÈÊ£ÎÊänÊ\\Ê /9 "° Ê\\

Special

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Harry

100 gram

€

portie 300 gram

€

Sole mio

• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig

€

2x 100 gram samen voor

TE KOOP

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

Derk en Dini Hartemink

“Altijd het zonnetje
in huis!”

Maaltijdidee

Goulash
Keurslagerkoopje

Rundergehakt
Aanbiedingen geldig van 22 t/m 27 oktober 2007

Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Geboren

2.79
2.35
2.49

2x 500 gram

€

5.50

500 gram

€

4.39

Kookidee

Varkensfricandeau

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

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.
KENNISGEVING
Hij heeft bijna tot het laatst van zijn grote hobby
kunnen genieten. Helaas moeten wij u mededelen
dat op 17 oktober 2007 is overleden, mijn lieve man
en onze vader

Namens de familie Nijenhuis
Oktober 2007
,,’t Hoogevonder”
Wildenborchseweg 34 Vorden.

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Hendrik Jan Hissink
Geboren te Hengelo (Gld) op 22 mei 1931.
Vierakker :
Zutphen :
Wichmond :
Zutphen :

Jantje Hissink-Bouwmeester
Henk & Johanna
Eric & Hilde
Hans

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Fam. Hissink
IJzerhorst 4
7233 PA Vierakker

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van

Frits Toevank
Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve
brieven en kaarten hebben ons erg goed gedaan
en zijn een grote steun.
Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Ruurlo, oktober 2007

Na een zeer moedig gedragen ziekte is heden
overleden onze broer, zwager en oom

Hendrik Jan Hissink

Marinus J. Hesselink b.v.

echtgenoot van J. Bouwmeester

grafmonumenten

in de leeftijd van 76 jaar.
sinds 1908

Wilp: H. Groot Roessink
Hengelo Gld.: H. Hissink
G. Hissink-ten Have
Wichmond: L. ten Have
Wichmond: E. Rietman-Hissink
Veldhoven: P. Hissink
J. Hissink-van Acht
Neven en nichten

BESTEL ZE NU!

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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



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

UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN

Vierakker, 17 oktober 2007.

Lochem

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk op www.holtermanuitvaart.nlZutphen,
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Warnsveld, e.o.

De Knupduukskes terug van weggeweest! Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Radio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.
In de uitzending van 29 oktober zal
aandacht gevraagd worden voor de Bijbel-tien-daagse. Deze wordt georganiseerd van 26 oktober tot 4 november
door de landelijke protestantse en
rooms katholieke bijbelgenootschappen. Ds. C. van Dorp en de heer G. Wesselink, beide uit Zelhem, zullen iets
vertellen over de activiteiten die hiervoor in Zelhem georganiseerd worden.

Op maandag 5 november gaat commissie-lid van Kerk en Radio, Gerrie
Bossenbroek, in gesprek met de nieuwe dominee van Hummelo ds. R Kleijer. Dhr. Jan Vreman uit Vorden, zal
door middel van een overdenking
meewerken aan de uitzending van
maandag 12 november.

Het programma 'De Muzikale Ontmoeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30
uur kunnen muzikale verzoekjes voor
het programma worden aangevraagd
via het tel.nr. (0314) 62 40 02.

Dag van de Ouderen
Geruime tijd voor het aanvangsuur
was de zaal van partycentrum Langeler al goed bezet. Dit alles in het
kader van de jaarlijks te houden
'Dag van de Ouderen'.

Knupduukskes in de Oostenrijkse bergen.
De folkloristische dansgroep De
Knupduukskes is vorige week
maandag teruggekeerd van een
vierdaagse trip naar Denemarken.
Daar waren zij te gast van de Deense groep ‘Gudbjerg Folkedansers’.
Het stadje Gudbjerg ligt in midden
Denemarken op het eiland Fyn. De
boerendansers uit Vorden en de
Deense dansgroep onderhouden al
jarenlang vriendschapsbanden.
Over een weer hebben de afgelopen
jaren al een aantal uitwisselingen
plaats gevonden. De uitnodiging
had dit keer een feestelijk karakter
en had betrekking op het 25-jarig
bestaan van de Gudbjerg Folkedansers. Behalve De Knupduukskes
was er ook een dansgroep uit Zweden en een groep uit Engeland om
het zilveren jubileum extra luister
bij te zetten.
De groepen verzorgden gezamenlijk
enkele optredens, waarbij de Vordense
dansgroep dansen als ‘De Driekusman’ en ‘Wie gaot met z’n allen naor
Hoksebarge toe’ demonstreerden. Ook
werd het internationale gezelschap in
het stadhuis door de burgemeester
van Gudbjerg ontvangen. Behalve ge-

zellige optredens overdag vermaakten
de dansgroepen zich 's avonds ook prima tijdens de zogenaamde ‘verbroederingsfeesten’!
Een paar weken geleden hebben een
aantal leden van de Knupduukskes samen met een dansgroep uit Westervoort een uitstapje naar Kirchberg in

De middag begint om 14.30 uur en
wordt verzorgd door "Dorus", u weet
wel van "Poessie mauw" en "Er zaten 2
motten in mijn ouwe jas". De heer Ter

In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers
voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Ook in Vorden gingen de
collectanten langs de deuren. En
met succes! Gezamenlijk werd een
bedrag van € 2.552,38 opgehaald.
De opbrengsten van de collecte
stellen de Brandwonden Stichting
in staat om haar werk voor mensen
met brandwonden voort te zetten.
Dansen in Denemarken.

Riet uit Groenlo geeft een fantastische
parodie op deze legendarische figuur
en artiest. Het wordt dus een middag
van heel veel llchen en daarna lekker
smullen.
Kom dus allemaal, hebt u zich trouwens al opgegeven, zo niet, doe dat
dan zo snel mogelijk. Heel veel plezier
en tot ziens in het Ludgerusgebouw
op 27 oktober a.s om 14.30 uur.

Bazar Welfare Rode Kruis
Welfare Rode Kruis Vorden houdt
woensdag 31 oktober a.s. in het verzorgingstehuis "De Wehme" van
13.30 tot 16.00 uur een bazar.
Er is een grote verscheidenheid aan artikelen te koop, waaronder een collectie handwerken, die door de deelneemsters zelf is gemaakt. Verder geborduurde- en gehaakte kleden, schor-

Marianne kroop tijdens haar voordracht in de huid van zuster Maria.
Hendrik en Marianne werden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan deze middag en toen was het tijd voor
een glaasje. Tot slot van deze middag
de voor ons allen zo welbekende heerlijke stamppotten. Een ieder heeft
weer heerlijk gesmuld. Aan het eind
van deze middag was er een woord
van dank aan allen die deze middag
hun bijdrage hadden geleverd. Dankzij de prettige samenwerking kan
men terugzien op een geslaagde 'Dag
van de Ouderen'.

Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting succes

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond
In de maand oktober, dit keer op
zaterdag 27 oktober, hebben we zo
als altijd onze gezellige middag
met daarna een geweldig goed verzorgde broodmaaltijd.

Oostenrijk (Brixental) gemaakt. Wanneer de koeien vanuit de bergen naar
het dal neerdalen en vervolgens de
warme stal opzoeken is dat voor de
Oostenrijkers een reden om een feestje te vieren. De groep uit Nederland
wilde hier maar al te graag aan meewerken!

Deze middag, georganiseerd door zeven organisaties, allen werkend op
vrijwillige basis ten behoeve van de ouder wordende medemens, zieken en
gehandicapten, hadden weer geprobeerd er een gezellige ontspanningsmiddag van te maken. De middag
werd verzorgd door Marianne en Hendrik. Zij een stadse deerne, hij een boerenjongen van het platte land. Ze namen ons mee 'n Tiedje in de tied terug
met verhalen, sketches en liedjes van
eigen hand. Met Hendrik gingen we

op vakantie naar Zwitserland. Wat
troffen we daar? Regen, regen, regen,
wat een ellende.

tjes, gebreide sokken, poppenkleertjes, handdoeken, noem maar op. Ook
zijn er handwerken voor ‘half geld’ te
koop. Tijdens de bazar is er een verloting met ‘altijd prijs’.
Van de opbrengst wordt nieuw handwerkmateriaal gekocht en worden de
medewerkers enkele gezellig middagen aangeboden.

Vo l l e y b a l
DASH
Uitslagen
Zaterdag 20 oktober
KSV MB2- Dash MB1: 0-4
Beker Dash MA - Tornado MA: 3-1
Beker Favorita D2 Dash D1: 0-3
PROGRAMMA
Vrijdag 26 oktober
19.00 Tornado Laren D4 - Dash D7
21.00 Harambee D1 - Dash D1
Zaterdag 27 oktober
10.00 Gorssel MC1 Dash MC3
12.45 Rivo MC1 - Dash MC2
13.30 WIK D2 - Dash D3
13.45 Labyellov MA1 - Dash MA1
15.00 Overa MB1 - Dash MB1
17.30 V.IJ.V. D1 - Dash D2
11.30 Dash circ. 1 - Dynamo
11.30 Dash circ. 2 - DVO 2
13.00 Dash D5 - Harfsen D2
13.00 Dash MC1 - BVC '73 MC1
15.00 Dash D4 - Vios Beltrum D1
15.00 Dash D6 - Rivo Rietmolen D4
17.00 Dash H2 - Harfsen H1

Oud Vorden naar Achterhoeks Museum
De oudheidkundige vereniging ‘Oud Vorden’ brengt zaterdag 27 oktober
een bezoek aan het Achterhoeks Museum in Hengelo.

tellen over het Achterhoeks Museum
1940-1945.

In september jongstleden is Jean Kreunen, directeur van dit museum bij
Oud Vorden op bezoek geweest om
daar een lezing te houden over het on-

Het Vordense gezelschap vertrekt om
13.30 uur per auto vanaf het marktplein naar Hengelo. De middag wordt
afgesloten met een kopje koffie.

derwerp ‘Een kist vol bijzondere oorlogsverhalen’. Naar aanleiding hiervan zal Jean Kreunen zaterdag zijn
gasten nog meer bijzonderheden ver-

Iedereen heeft wel eens een brandwondje. Na goed koelen met lauw water, geneest het wondje meestal snel.
Maar ernstige brandwonden kunnen
je hele leven op zijn kop zetten. Het
medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast
zijn er de verwerkingsproblemen van
het vaak traumatische ongeluk. En tot
slot zijn het vooral ontsierende littekens die het leven van brandwonden-

slachtoffers moeilijk maken. Mensen
met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol
aangezien. Daar moeten zij mee leren
leven. De Brandwonden Stichting
helpt hen daarbij.

Al meer dan 30 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij
op drie fronten: Het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de
behandeling (door onderzoek) en het
bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.

Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Vorden voor hun
bijdrage aan 'de strijd tegen de littekens'.

Ruim 30.000 vrijwilligers collecteren voor Diabetes Fonds

Help 1 op de 19 mensen
met uw gift
Diabetes begint epidemische vormen aan te nemen. Maar liefst 1 op
de 19 mensen in ons land heeft deze
aandoening. In totaal telt Nederland al 850.000 mensen met diabetes. 250.000 daarvan weten nog niet
dat ze deze ziekte hebben. De kans
is groot dat u iemand in uw omgeving kent die diabetes heeft, of binnenkort leert kennen. Want iedereen kan het krijgen, jong en oud,
dik en dun. En elk jaar komen er
zo'n 70.000 mensen met diabetes bij.
OPLOSSING IS NABIJ
Het Diabetes Fonds werkt hard aan oplossingen voor het diabetesprobleem.
Zo financiert het Fonds onderzoek
naar manieren om diabetes te genezen via transplantatie van insulineproducerende cellen.
Het onderzoek naar transplantatie is
nu zo ver gevorderd dat genezing voor
mensen met type 1 diabetes zienderogen dichterbij komt. Voor veel kinde-

ren, die zichzelf nu vaak viermaal
daags zichzelf moeten injecteren met
insuline, is dit een grote wens. En die
wil het Diabetes Fonds graag uit laten
komen.

COLLECTEWEEK 28 OKTOBER
T/M 3 OKTOBER
Het Fonds is voor haar werk geheel afhankelijk van giften. De collecte die in
de week van 28 oktober tot en met zaterdag 3 november wordt gehouden, is
dan ook van groot belang om het onderzoek naar oplossingen te continueren. Met uw bijdrage kunt u honderdduizenden mensen helpen.

NIEMAND AAN DE DEUR
GEHAD?
U kunt uw gift ook overmaken op giro
5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in
Amersfoort. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met het Diabetes Fonds, tel. (033) 462 20 55 of kijk op
www.diabetesfonds.nl

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

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

boomverzorging
* Snoeien van bomen

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN!

* Boomverwijdering
* VTA Boomcontrole
* Stobben frezen
* Gecertificeerd European Treeworker
en European Tree Technician

Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK

KOOPZONDAG 28 OKTOBER

11.00 - 17.00 uur

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL

WWW.HOVENIERSBEDRIJFEVERS.NL

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575-441048

0575-441048

Hoefsmederij W. de Groot
(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak
of informatie:

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Telefoon:

06-30 458 456

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 / 06-53362300
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

Herfst
Voordeel

WAPEN JE GAZON TEGEN DE WINTER

Twe
Mexx ede
arti
voor kel
de
½ prij
s

8 dagen
Aktie

van 13.00 tot 17.00 uur
de gehele dag

met DCM Organische Meststof voor het najaar
en een jaarlijkse bekalking met

DCM GROEN-KALK
Het planten van bomen en heesters
uit de volle grond is weer begonnen.

De Smidse 3 Ruurlo
0573-452875

Gratis bezorgd in de regio.

Aktie is geldig t/m 31 oktober

Doelgericht adverteren?
Empe

Warnsveld
Voorstonden

Zutphen

Lochem

Warken
Leesten

Wildenborch

Barchem

Boggelaar

Oeken
Vierakker

Brummen

Ruurlo

Wichmond

Bronkhorst

Borculo

Kranenburg

Vorden

Baak

Medler

Delden

Hupsel

Varssel

Holter

Avest

De Bruil

Steenderen

Beltrum

Het Broek

Hengelo

Toldijk

Groenlo

Veldhoek

Olburgen

Eefsele

Keijenborg
Drempt

Eibergen

Lintvelde

Linde

euvenheim
Rha

Neede

Zwolle

Mariënvelde

Lievelde

Velswijk
Halle Heide

Zelhem

Hummelo/Keppel

Zieuwent

oesburg
Halle

Wehl

Doetinchem

Vragender

Harreveld

IJzevoorde
Heelweg

Informeer naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing
van advertenties
in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo,
Weekblad Elna,
Groenlose Gids
en Contact Warnsveld!

Lichtenvoorde

Slangenburg
Westendorp

dr ukkerij Weevers

Varsseveld

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Slaatjes actie Sursum Corda
" lekkerder bestaat echt niet ! "

de nacht van vrijdag op zaterdag ruim
3000 salades gaan fabriceren in een
menselijke lopende band opstelling!
Op een 9 tal "werkstations" worden
door steeds 2 personen 2 rijen salades
opgemaakt, waarna de salades in een
koelwagen worden bewaart toto het
distributietijdstip.

Op zaterdag 27 oktober is het weer zover. De Christelijke muziekvereniging Sursum Corda organiseert dan, tezamen met restaurant "de Herberg", haar traditionele slaatjes actie!
Bij iedereen in Vorden is deze jaarlijkse actie zo langzamerhand wel bekend
en menigeen kijkt er naar uit om hiervan weer heerlijk te genieten! Tevens
wordt door deze actie - uiteraard - de
kas van de vereniging aangevuld en
mede daardoor kan de muziekvereni-

ging haar muzikale ondersteuning
blijven geven op tal van evenementen.
Ook dit jaar zullen ruim 130 (!) vrijwilligers vanaf vrijdagochtend tot zaterdagavond actief zijn om deze salades
aan de man of vrouw te brengen, met
inbegrip van de 24 vrijwilligers die in

EN HUIDVERZORGING

*
*
*
*
*
*

Complete schoonheid en deelbehandelingen, bv. harsen of epileren
Alle knip-, kleur- en permanent behandelingen
Geopend van maandag t/m vrijdag
Maandag tot 20.00 uur
Cadeaubonnen (kap- en schoonheidssalon)
Gratis haarverzorgingsproducten sparen

WAT GEBRUIKEN WE ALLEMAAL
AAN INGREDIËNTEN?
méér dan 1 ton (!) saladepasta, 10
groentebakken vol met gesneden sla,
300 eieren, 40 liter zilveruitjes, 40 liter doperwten, 40 L saus, 6 serveerplaten met gesneden druiven en 6 serveerplaten met gesneden tomaten, 6
potten peterselie, etc, etc. Echt veel
dus! De salades worden regelmatig getest op gewicht, samenstelling v d ingrediënten en natuurlijk de temperatuur. Onze vrijwilligers hebben op vrijdagochtend al de tomaten, druiven en
sla gesneden. Immers alles moet zo
vers mogelijk zijn, want daar halen we
elk jaar weer de beroemde "lekkerste"
smaak vandaan! Het predicaat : "Herberg / Sursum Corda" salade staat dus
echt borg voor een optimale kwaliteit!
Op zaterdag 27 oktober worden door
een grote groep vrijwilligers, per wijk,
de salades verkocht. Ze worden dus bij
u aan de deur gebracht! Wilt u speciale slaatjes laten maken, bv een opgemaakte salade voor 4, of voor 8
personen bel dan naar het telefoonnummer: 0575 551098 (Annemiek van Savoyen). Bent u
niet de hele dag thuis, of heeft
u onze bezorgauto's gemist, dan
hoeft u onze super salades niet
te missen! Kom dan naar onze
speciale salade marktkraam bij
cafe restaurant "de Herberg".
Tot 14.00 uur garanderen wij
daar de levering van salades! U
ziet het, ook dit jaar weer is de
gehele vereniging met man (en
vrouw) en macht in de weer om
u van heerlijke salades te voorzien. Steun Sursum Corda door
deze overheerlijke salades op
uw weekendmenu te zetten.
Verwen uw maag, koop en eet
onze "Herberg / Sursum Corda"s
alades!

Dames-, heren- en schoonheidssalon
Het Jebbink 45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak 0575-463066
Voor onze bloemen en plantengroothandel te Vorden
zoeken wij

enthousiaste mensen die ons willen
helpen bij het verpakken van bloemen
parttime/fulltime
tevens zoeken wij:

jonge magazijnmedewerker
fulltime
Aanmelden alleen schriftelijk

Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Hotel - Café - Restaurant

De Exelse Molen

EXELS BUFFET
zondag 18 november vanaf 17.00 uur
koud-, warm- & toetjesbuffet
u
reserveer n

€ 18,00

kinderen tot 6 jaar gratis - tot 12 jr. € 10,00

Oude Lochemseweg 4 LOCHEM
(0573) 251026 www.exelsemolen.nl

Goede start van
'De Vogelvriend'
Leden van vogelvereniging 'De Vogelvriend' uit Vorden zijn het nieuwe tentoonstellingenseizoen goed
begonnen. Maar liefst vier van de
zeven Vordense vogelkwekers vielen afgelopen weekend in de prijzen op de internationale wedstrijd
in Almen van de Lochemse zustervereniging. Voor de meest fanatieke leden van de kanarie- en parkietenvereniging is deze wedstrijd de
start van het wedstrijdseizoen. De
zeven Vordenaren streden samen
met 129 andere inzenders met in
totaal 1166 vogels om het eremetaal. Tonnie Bielderman behaalde
met een stel Rheinländer gladkop
183 punten en werd daarmee kampioen. Daarnaast haalde hij een
eerste prijs met een stel Raza
Espagnola met evenveel pnt.. Bennie Horsting werd kampioen met
een barmsijs donker factorig van
92 pnt. en haalde een eerste prijs
met een gewone sijs van 92 pnt..
Erik Jansen behaalde met een grasparkiet hemelsblauw van 90 pnt.
de hoogst haalbare prijs. Evert Korenblik ging met een eerste prijs
voor zijn Duitsekuifkanarie met
91 pnt. naar huis. Willem Peters
deed al eerder mee aan een wedstrijd in Apeldoorn van de Parkieten Speciaal Club. Hij stuurde halsbanden, koningsparkieten en
roodvleugels in en greep met een
vierde plaats net naast het brons
voor het klassement van de beste
vijf vogels. Hij kwam met 449 pnt.
slechts één punt tekort voor een
medaille. De goede resultaten
scheppen hoge verwachtingen
voor de rest van het wedstrijdseizoen en de onderlinge wedstrijd in
het Dorpscentrum in het eerste
weekend van november.

Opnieuw zilver voor Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol is zaterdagmiddag tijdens de enduro in Geesteren,
net als tijdens de Oost Gelderland
Rit in Vorden, op de tweede plaats
geëindigd.
Mark Wassink de leider in het algemeen klassement, was tijdens acht
van de 12 crossproeven sneller dan de
Vordenaar.
Alleen in de 3e, 9e, 10e en 11e proef
was Erwin Plekkenpol sneller. Uiteindelijk won de man uit Lochem met

een verschil van zeven seconden. Marcel Bulten maakte in zijn klasse de
fout door een minuut te vroeg te starten, hetgeen hem op 60 strafseconden
kwam te staat, waardoor hij van de 7e
naar de 11e plaats zakte.

Voorzitter Gerben Vruggink moest
vanwege een defecte koppeling de pijp
al vroeg aan Maarten geven. Bij Niels
Beck sloeg op een gegeven moment de
motor af. Dat kostte hem de nodige seconden. Uiteindelijk werd hij 12e.

De herfst beleven

"Herfst beleven" op 23 september
was een waardevolle dag! Een
mooie combinatie van iets te weten te komen over jezelf en creatief
bezig zijn. Ina en Mariëtte geven
nogmaals de gelegenheid om dit te
kunnen ervaren; 28 oktober van 10
tot 17 uur op ' t Stamphuus in Vierakker.
Het is nu herfst, voelen wat deze tijd je
brengt. Wat is gaan bloeien in de zomer? Welke vruchten kun jij oogsten
en wat zijn de zaden die je wilt koesteren. De ochtend staat in het teken van
het ontmoeten en werken met je persoonlijk krachtdier.
Dan vraag je je misschien af wat zijn
krachtdieren: Krachtdieren zijn spirituele gidsen die deel van je kunnen
uitmaken. Je krachtdier is helper, gids
en beschermer tegelijk. Je hebt één
krachtdier wat een heel leven bij je is,
en je kunt ook krachtdieren hebben
die voor een bepaalde periode bij je
zijn. Jij kiest niet jouw krachtdier
maar een krachtdier kiest jou. Ze openen deuren naar je onderbewustzijn
en kunnen je helpen bij diverse vraagstukken in het leven en leren je meer
over jezelf. Elk dier bezit eigen talenten en gedrag, welke meer inzicht
kunnen geven in je eigen gedrag en

mogelijkheden. In principe kan elk
dier een krachtdier zijn. Ontdek welk
dier klaarstaat om jouw steun en toeverlaat te zijn! Als je je krachtdier hebt
ontmoet ga je naar buiten en ga je met
het bewust zijn van je krachtdier een
wandeling maken.

In de middag laten we ons vanuit Zijn
(in verbondenheid met je krachtdier)
leiden. Door creativiteit met handen
en voeten van wol naar vilt. Het proces ervaren om van losse wol, water en
zeep iets tastbaars te maken, door
middel van jouw eigen ingevingen op
dat moment. Niet vanuit je hoofd,
maar vanuit je hart. Van zachte, ogenschijnlijk structuurloze wol naar een
vast lapje stof; vilt!
De dag wordt afgesloten met een ritueel, waardoor je een extra ondersteuning kunt ervaren voor het integreren
van dat wat je op deze dag bent tegengekomen. Waren er dingen die je nog
tegen hielden om te ontvangen of
open te staan. Wat zijn de krachten
die je meer eigen mag gaan maken,
zijn er nog dingen die je eerst los mag
laten?
Voor informatie en / of opgave: Ina
Wuestman 0575 575302, www.hetstamphuus.nl of Mariëtte Bruijsten
0575 511310, www.heelheid.nl

Nationale Voedselactie 2007
De jaarlijkse Voedselactie voor
Oost Europa , georganiseerd door
Dorcas Hulp Nederland te Andijk
staat weer voor de deur.
Op vrijdag 9 november as. van 8.30 tot
20.30 uur vindt in de winkel van Super de Boer (Yvonne en Wilbert Grotenhuys) Dorpstraat 18 te Vorden de
voedselinzameling plaats. In Vorden
werden vorig jaar bijna 120 dozen met
inhoud ingezameld; we hopen bij de
komende actie dit aantal zeker te halen, zo mogelijk te overtreffen.
Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in verschillende
Oost-Europese landen. Met name de
bejaarden en alleenstaanden hebben
het daar nog altijd erg moeilijk. Zij
kunnen nauwelijks rondkomen van
het inkomen dat zij ontvangen.
Door het uitdelen van voedselpakketten in samenwerking met de plaatselijke kerken, wil organisatie Dorcas deze mensen de winter doorhelpen.
Hieraan kunt u een steentje bijdragen.
Hulporganisatie Dorcas zamelt ook

oude gebruikte mobiele telefoons in.
De telefoons worden door een bedrijf
afgenomen; dit levert Dorcas € 3,50
per toestel op. Ook tijdens de inzameling in de winkel staat een doos klaar
voor deze oude mobiele telefoons. Met
de opbrengst daarvan kunnen ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en
Afrika worden gesteund. Kijkt u even
of u nog een oud toestel hebt liggen en
breng deze mee.

Voor de kinderen is er een kleurplaat
beschikbaar. Voor de mooiste tekeningen wordt een prijs toegekend. Ook is
er een collectebus aanwezig ten bate
van de transportkosten.

De medewerkers Jan Strijd en Jan Olthaar zijn bezig met de voorbereiding
van deze actie. Wanneer er nog vrijwilligers zijn, die op de dag van de actie
gedurende enkele uren de handen uit
de mouwen willen steken, kunnen zij
contact opnemen met Jan Strijd (tel.
551833). Steun deze actie met uw extra aankopen in de winkel op 9 november as. Zo helpt u de arme buurtbewoners de ergste nood te lenigen!

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA

Volop houten en stalen
opbergkasten voor
berging, garage, kantoor, slaapkamer,
magazijn, archief, enz.
tegen

Wat eten we het weekend van
27 en 28 oktober?

BODEMPRIJZEN

Natuurlijk de overheerlijke

Herberg-salades
van Sursum Corda

KUIJK’S MEUBELBEURS
Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

Vanaf ’s morgens 8.30 uur zult u deze heerlijke salades in
uw wijk aangeboden krijgen voor maar € 3,00 !
Heeft u iets te vieren en wilt u een salade voor meerdere
personen laten maken, dan kunt u deze bestellen op
vrijdagavond 26 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij
Annemiek van Savoyen - Tel.: 0575 55 10 98. U kunt
eventueel het antwoordapparaat inspreken.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Varilux...

kiest voor
…wij schenken u de Bourgogne

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt!

G R I E PVA C C I N ATI E

U

Bezorgers gemist? Het is ook mogelijk om zaterdag tot
13.30 uur salades af te halen bij de salade kraam
bij “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

®

IJSVERENIGING VORDEN
Leden- Jaarvergadering

Gratis Bourgognepakket bij Varilux
brillenglazen

Wie kiest voor Varilux, kiest voor de best mogelijke correctie op elke
kijkafstand. Met geen enkel ander multifocaal glas kunt u zó natuurlijk zien.
De kwaliteit van Varilux is al jarenlang ongeëvenaard. Kiest u vóór 1 december
2007 voor een bril met Varilux glazen, dan krijgt u van ons de Bourgogne
erbij! We schenken u een fraaie cadeaukoffer met twee
flessen heerlijke wijn uit de Bourgogne én bijbehorende
wijnaccessoires.
< logo, NAW >

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 15 05

Vraag naar de voorwaarden in de winkel

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

te houden op Maandag 5 november 2007 om 20.00 uur
in de Kantine “IJsvereniging Vorden” Het Hoge 41a te Vorden.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen vorige Leden- Jaarvergadering d.d. 13 november 2006.
4. Jaarverslag 30 september 2006 t/m 1 oktober 2007.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2006/2007.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2007/2008.
8. Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar; Dhr. G.J. Beck
Dhr. M.C. Groot Jebbink
Aftredend en
Dhr. G. Nijenhuis (penningmeester)
niet herkiesbaar;
Dhr. B. Maalderink
Verkiezing penningmeester Dhr. A. Willems *voordracht
en nieuw alg. bestuurslid Dhr. T. Groot *voordracht
9. Contributie 2006/2007.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
===========================================

www.ijsvereniging-vorden.nl

Top Selectie

DEMO en NIEUW
Kia Picanto 1.0 EX 5-drs, Navi, geel m.
Kia Picanto 1.0 LXE Airco 5-drs, orange m.
Kia Rio 1.4 X-tra Airco , Navi, rood m
Kia Ceed 1.4 X-ecutive , beige m
Kia Carens 2.0 X-ecutive 7-persoons , grijs m
Kia Carnival 2.7V6 EX Automaat, Navi, zwart m
Kia Sorento 3.5 V6 Adventure Automaat, zilver m
Kia Sorento 2.5 VGT Diesel Adventure, roetfilter
Kia Magentis 2.0 EX , Navi , blauw m.
Kia Magentis 2.7V6 EX Luxe Automaat
Kia Sportage 2.0 VGT Diesel X-pression, roetfilter
Subaru Legacy 2.0 Station GLi AWD
RUIMTE
Kia Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter komt binnen
Kia Sorento 2.5 CRD Adventure, roetfilter
22.900
Kia Sorento 2.4 Adventure, RVS sidebars
19.900
Kia Carnival 2.5V6 LS Airco 7-persoons
8.950
Toyota Corolla 1.3i 16v Stationwagon Terra 9.250
Toyota Corolla
16v Stationwagon
9.250
Subaru
Legacy 1.3i
2.0 station
GL AWD Terra 10.500
Subaru
2.0 Aida
station GL AWD
10.500
Renault Legacy
Scenic 1.6
5.750
Renault
5.750
DaihatsuScenic
Gran 1.6
MoveAida
1.6 CX Airco
5.950
Daihatsu
Gran
CX Airco
5.950
CRDI1.6
2.0Move
Carens
Kia
EX
diesel
komt binnen

Chrysler Voyager 3.3 V6 SE ATM

Nog enkele op voorraad
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KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.0 LXE Stuurbekrachtiging
Kia Rio 1.3 5-drs GS dakspoiler
Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs
Volkswagen Polo 1.4 3-drs
Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs
Ford Fiesta 1.3 Polar 5-drs
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs
Subaru Justy 1.3 GX AWD 3-drs
Mazda 121 1.3i LX 3-drs
COMPACT
Subaru Impreza 1.6 Plus GLi
Subaru Impreza 1.6 Plus GLi AWD
Kia Shuma 1.8 GS 5-drs
Hyundai Accent 1.5 LS Airco 5-drs
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs,
Mitsubishi Colt 1.3i GLX Automaat 3-drs
Fiat Bravo 1.6i 16v SX 3-drs
Toyota Corolla 1.3i 16v Terra Liftback 5-drs
Toyota Corolla 1.6i 16v Terra Airco 4-drs

5.250
7.950
7.250
5.950
7.900
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6.250

1997
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Nissan Almera 1.4i GX Airco

4.750 1997

nieuw
2007
nieuw
2006
2007
2006
2005
2006
2006
2007
nieuw
nieuw

Speciaal geprijsd!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

De Vordense huisartsen stellen hun patiënten
ook dit jaar weer in de gelegenheid om
‘s avonds een griepvaccinatie te ontvangen.
Voor de patiënten van de praktijk van dokter
Albers en Tanis en de praktijk van dokter
Haas en de Jong kan dit op:

maandag 29 oktober en
maandag 5 november
van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor mensen van 65 jaar en ouder en mensen met hart-, long- en nieraandoeningen is
de vaccinatie gratis. Mensen zonder medische indicatie kunnen desgewenst tegen
betaling van 25 euro contant gevaccineerd
worden.

Oxalis bloemen- en plantenshop
Voor onze filialen Groenlo, Ruurlo, Winterswijk
zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)
b. Leerling bloembinders(sters)
(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)
Reacties alleen schriftelijk

Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

PANDABROOD

ROOMBOTERCROISSANT

STOOFPERENBAVAROISE
VLAAI

NU PER STUK
NU VOOR

BESTEL ZE NU!

85

€

1.

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

75

€

0.

50

KLEIN

7.
25
11.

€
GROOT

De enige echte

ZWANENHALZEN

dr ukkerij Weever s

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*

GRIEPVACCINATIE

ABONNEMENTEN VOORVERKOOP Start medio november, zie Contact

op = op!

KIA SPORTAGE

VORDEN

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

€

volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 27 oktober.

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

Vosheuvel Mies 11 heeft 10.000 kg vet
en eiwit geproduceerd

”’t Stamphuus”
De herfst beleven

28 oktober, 10.00 - 17.00 uur
zie het artikel elders in deze krant
reflexzone/- en energetisch therapeute
Ina Wuestman, IJsselweg 16 Vierakker.
0575-575302
www.hetstamphuus.nl

Dubbel genieten van stroopwafels
Wereldwinkel Vorden verkoopt
sinds deze week stroopwafels: een
oer Hollands product met eerlijk
ingekochte ingrediënten uit Latijns-Amerika. De krokante wafels
met rietsuiker en een vleugje tropische honing dragen het Max Havelaar keurmerk en zijn bovendien
biologisch. Dubbel genieten dus!
De stroopwafel is de meest gegeten
koek in Nederland. Het is een typisch
Hollands product dat al ruim 200 jaar
bestaat. Voor Fair Trade Original, leverancier van de stroopwafels, aanleiding om er een eigen variant van te
maken met rietsuiker uit Paraguay en
honing uit Nicaragua.
De boerenorganisaties leveren hun
suiker en honing tegen de gunstige
voorwaarden van het Max Havelaar
keurmerk. Ze ontvangen bovendien
een meerprijs vanwege de biologische

Mies en het gezin Lenselink

AGENDA VORDEN

Mies 11 neemt in het gezin van Wim en Janny Lenselink aan de Vosheuvelweg in het buurtschap Linde momenteel een zeer speciale plaats in. De
dochters Dian en Bente weten niet anders of Mies loopt heerlijk in de wei
te grazen of, wanneer de wintermaanden in aantocht zijn, staat ze te midden van de gehele veestapel, lekker in de stal te herkauwen. Mies 11 behoort al 18 jaar bij de familie. Wanneer haar actieve leven, het produceren
van melk en het zorgen voor ‘nageslacht’ definitief voltooid verleden tijd
is, mag ze blijven om van een welverdiend pensioen te genieten! En terecht want Wim en Janny hebben vorige week aan vrienden, familie en bekenden een kaart gezonden waarop staat dat Mies 11 inmiddels 10.000 kg
vet en eiwit heeft geproduceerd.
Een heuglijk feit dat natuurlijk gevierd moet worden! ‘Mies is inderdaad
niet meer in ons veebedrijf weg te denken’, zo zegt Wim Lenselink, terwijl
hij aan de keukentafel ‘honderd- uit’
over zijn lievelingskoe vertelt. Inmiddels komt moeder Janny met haar
dochters Dian en Bente het erf oprijden. Ze heeft de beide meiden voor
‘even’ van school de Kraanvogel gehaald voor een foto in de krant. En zo
poseren Wim, Janny, Dian en Bente
opgetogen en met een vertederende
blik richting Mies, voor de fotocamera.
Dan nog een aai over de kop van de
koe en hups de auto weer in en terug
naar de schoolbanken. Wat trouwens
direct opvalt, de kop (om het even
oneerbiedig uit te drukken) van Mies
is geschoren!
Wim Lenselink: ‘Dat is niet alleen bij
Mies hoor, al onze koeien worden geschoren. Dan heeft de koe een mooie
belijning en bovendien zijn ze niet
‘zweterig’. Hebben ze een infectie op
de huid, dan zie je dat trouwens ook
meteen. De koe vindt het zelf ook lekker dat ze is geschoren. Dat ziet het
oog van de meester meteen’, zo zegt
Wim Lenselink lachend.. Op de boerderij de ‘Vosheuvel’ loopt de naam

Mies als een rode draad door de veestapel. Er gingen deze Mies 11 liefst tien
‘Miezen’ voor. Deze Mies (11) is een
preferente stammoeder, dat houdt in
dat ze vijf nakomelingen heeft met
goede producties. Een exterieurscore
boven de 85 punten. Kenners weten
dan, dit is een perfect uitziende koe
die iedere boer dolgraag op stal heeft’,
zo legt Wim Lenselink uit.
Wanneer vroeger een koe bijvoorbeeld
100.000 liter melk had geproduceerd,
was dat aanleiding voor een huldiging
en een feestje. ‘Tegenwoordig is 100.000
liter geen uitzondering meer en wordt
over de productie van vet en eiwit gesproken. Mies 11 heeft dus 10.000 kg geproduceerd en dat is zeer hoog. In Nederland hebben ongeveer honderd
koeien dit aantal gehaald. In de gemeente Bronckhorst tot dusver een
paar en in Vorden is onze Mies 11 de
eerste’, zo zegt een trotse Janny Lenselink die samen met haar man Wim de
veestapel (65 melkkoeien en 45 stuks
jongvee) runt. En met heel veel liefde
voor het vak van veehouder. ‘We kunnen eigenlijk geen dag zonder onze dieren, vandaar dat wij ook maar hooguit
een week per jaar op vakantie gaan,
voor ons voldoende’, zo zegt Janny.

In totaal heeft Mies 11 aan 13 kalveren
het leven geschonken. Op 28 augustus
1991 heeft ze voor het eerst afgekalfd
en toen begon de melkproductie. Tot
op heden 111.000 liter (5,38 procent
vet en 3,64 procent eiwit). Mies heeft
in haar leven de nodige onderscheidingen ontvangen zoals ‘Sterkoe I’
(toen ze 9 jaar oud was), ‘Sterkoe II’ (12
jaar ) en ‘Sterkoe III' (15 jaar) Wim Lenselink: ‘Al is Mies 11 een koe met uitzonderlijke kwaliteiten, toch wordt ze
niet apart behandeld. Mies loopt gewoon met de koppel mee.
Bij het voeren is ze ook een gewone
koe die haar plaats weet’, zo zegt hij.
Wim is overigens geboren en getogen
op de Vosheuvel. Deze boerderij werd
in 1934 door zijn opa Jan Willem
Weenk die met Stientje Bouwmeester
was getrouwd, op de huidige plek gebouwd. Ze hadden een gemengd bedrijf (kippen, varkens en koeien).
In de zestiger jaren nam Jan Lenselink
(getrouwd met Dina Weenk) en de vader van Wim, het bedrijf over. Wim
Lenselink (in 1991 getrouwd met Janny Bannink) leerde het vak thuis en
ging op gegeven moment een maatschap met zijn vader aan. In 1997
werd Wim eigenaar. Toen nog steeds
een gemengd bedrijf, een paar jaar later (1999) schakelde hij definitief over
op de rundveehouderij. Komende vrijdag 26 oktober zijn alle ogen op Mies
11 gericht. Dan zal deze ‘topper’ worden gehuldigd en zal er een glas op
haar welzijn worden gedronken! Daarna gaat Mies weer over tot de orde van
de dag, 15 tot 20 liter melk produceren en wellicht is ze ook nog in staat
een 14e kalfje op de wereld te zetten!

Gezellige middag Zonnebloem regio IJsselstreek
Zaterdagmiddag organiseerde de Zonnebloem regio IJsselstreek met onder meer afdelingen in Vorden, Zutphen, Warnsveld, Hengelo, Keijenborg,
Steenderen, Wichmond, Vierakker, in het Dorpscentrum te Vorden een
ontspanningsmiddag. Speciaal bedoelt voor mensen die hulpbehoevend
zijn. Zij worden regelmatig thuis door vrijwilligers van de Zonnebloem
bezocht met de bedoeling een praatje te maken, kortom belangstelling te
tonen. In totaal waren zaterdagmiddag een paar honderd mensen in het
Dorpscentrum aanwezig met daarbij circa 30 vrijwilligers. Bestuurslid
mevrouw Hermsen toonde zich in haar openingswoord verheugd over de
grote belangstelling.

zij daarbij doelend op het duo ‘Mooi
Weer’ dat deze middag onder het motto ‘De humor ligt op straat’ optrad.
Een pianist/zanger en een actrice/zangeres zorgden voor een paar uurtjes
gezelligheid. Herkenbare liedjes, veelal door de zaal meegezonden, komische acts, het ging er in als koek. Het
hapje en het drankje ontbrak evenmin.

De vrijwilligers (de regio IJsselstreek
heeft er circa 150) kregen een pluim
op de hoed voor hun inzet voor de
Zonnebloem. Verder complimenteerde mevrouw Hermsen de organisatie

Volgend voorjaar organiseert de regio
Ysselstreek onder meer de gebruikelijke boottochten, terwijl in het najaar
2008 weer een ontspanningsmiddag
op het programma staat.

van deze middag voor hun vooruitziende blik.
‘In het voorjaar werd voor deze middag reeds mooi weer besteld’, zo sprak

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

verbouw. Zo profiteren ook de suikerboeren en imkers van de introductie
van de stroopwafels.
De honing is afkomstig van COSATIN,
een koepel van coöperaties verspreid
over 25 dorpen ten Noordoosten van
Managua, Nicaragua. In 1995 besloot
een twintigtal boeren in die regio
nieuwe koffietuinen aan te leggen en
de koffie gemeenschappelijk te verkopen. COSATIN, uit dit initiatief opgericht en inmiddels gegroeid tot ruim
600 leden, geeft adviezen en trainingen op het gebied van biologische
landbouw. Waar de koffie onvoldoende oplevert, schoolt men boeren om
tot imker. De flora in het gebied is
namelijk erg gunstig voor de honingproductie. COSATIN wil er in de komende jaren voor zorgen dat de imkers hun aantal bijenkasten verdubbelen. Op dit moment bezit een imker
gemiddeld 100 bijenkasten.

in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

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

Uitslagen Badminton Flash
Doordat het Dutch-open badminton afgelopen week in Almere
werd gehouden was er geen regulier spelweek. Het recreantenteam
speelde wel een wedstrijd en het 4e
jeugdteam speelde een naar voren
gehaalde wedstrijd. Omdat het merendeel van de jeugdteams vrij was
werd er wel een ouder-kindtoernooi gespeeld.
RECREANTENTEAM
15 oktober heeft Flash recreanten een
wedstrijd tegen Lochem gespeeld. Zowel Lochem als Vorden speelden met
een invaller. Voor Vorden was dit Niels
Lijftogt omdat Theo Huntink verhinderd was. De heren enkelspelen van
Niels en Frans van Gils werden door
beide heren gewonnen. De dames enkelspelen daarentegen, gespeeld door
Apsie van Dijk en Beppie Menkveld
werden verloren door beide dames. De
stand was nu dus 2-2 en het was zaak
om er een schepje bovenop te doen.
Het herendubbel en damesdubbel waren beide erg spannend, maar toch
moesten beide wedstrijden met twee
3-setters in het voordeel van Lochem
worden afgesloten. Flash stond nu
met 2- 4 achter, maar toen kwam "de
beer in ons los" . In de beide mix wedstrijden hebben de dames en heren
van Vorden alles losgegooid en hebben met overtuiging de sets gewonnen. Lochem - Flash werd afgesloten
met een 4- 4 gelijke stand.
JEUGDTEAM 4

Ditmaal ging het naar Eefde, tegen

Eefde J2. Niels Golstein begon goed .
Hij won met 21-11 en 21-15 zijn enkelpartij. Stefan te Riele deed het niet
minder. Hij won met 21-12 en 21-14. De
dames enkelspelen vielen ook in het
voordeel van Flash uit. Lynn Berenpas
won de eerste set gemakkelijk: 21-13,
maar kreeg het in de tweede set nog
even lastig. Uiteindelijk won ze met
21-18. Paulien te Riele won ook dik
met 21-13 en 21-12.

De herendubbel werd echt spannend.
De eerste set ging met 25-23 naar Niels
en Stefan. De tweede set wonnen ze
overtuigend met 21-15. Bij de damesdubbel zette Eefde een heer in. Door
zijn inbreng lieten Lynn en Paulien de
punten bij hun tegenstanders. Ze verloren met 17-21en 15-21. Bij de gemengde dubbels wonnen Niels en
Paulien met 21-16 en 21-11. Stefan en
Lynn wonnen met 21-10 en 21-21. Dus
een klinkende overwinning voor het
jongste team van Flash. Eefde - Flash:
1-7

GESLAAGD OUDER/KIND TOERNOOI

Omdat J4 uit speelde, was er voldoende ruimte in Sporthal 't Jebbink om de
vaders en moeders van de jeugdteams
zelf ook eens te laten badmintonnen.
Na een basale uitleg over de badmintonsport en de nieuwe puntentelling
ging het er direct fanatiek aan toe. Na
anderhalf uur bleek de ervaring en de
kracht van de spelers van J1 doorslaggevend te zijn voor de eindstand. Vera
Velhorst won het toernooi samen met
haar moeder.
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100 jaar chr. zangver. "Looft den Heer" Kunst kijken bij kijk op kunst
Ook dit jaar biedt de stichting Kijk
op Kunst Borculo u weer de gelegenheid te kijken naar Kunst van
de deelnemers.
Op de vertrouwde plaatsen stellen zij
hun meest recente werk ten toon en
nodigen u hierbij van harte uit voor
een bezoek. Een overzichtstentoonstelling van de deelnemende kunstenaars
vindt u in de Synagoge. De opening
van de route wordt verricht door wethouder Henk Goudbeek op 26 oktober
om 16.00 uur in de Rabobank te Borculo. De openingstijden en data van de
locaties en de Synagoge zijn zaterdag
en zondag 27 en 28 oktober & 3 en 4
november van 11.00 tot 17.00 uur. De
brochures liggen voor u klaar bij biliotheken en VVV's en vanaf 27 oktober
ook bij de deelnemende kunstenaars
en in de Synagoge te Borculo.

DE DEELNEMENDE
KUNSTENAARS ZIJN:
Elly Overberg, schilderijen en illustraties; Marijke van Epen, geweven en gevlochten objecten; Rita VeltmaatWaanders, schilderijen in aquarel en
acryl; Truus te Grotenhuis, acrylschilderijen op linnen; Jenny Geukes, schilderijen in acryl; Willemien Derksen,
schilderijen in acryl; Geja Wissink,
acryl, struktuurschilderijen, gemengde techniek; Ankie Freriks, acrylschilderijen; Peter van Veen, aquarel, olieverfschilderijen en grafiek; Peter van
de Waal, houten objecten; Laurens
Westhoff, meubelen; Job Heykamp,
keramiek; Ton Reukers, acrylschilderijen en oliepastels; Hugo Pos, acrylschilderijen, gemengde technieken;
Ida Roekevisch, olieverfschilderijen.
www.kijkopkunstborculo.nl

Pronkzitting bij De Doldraejers
Een eeuw bestaan als zangvereniging is een zeer lange periode. De chr.
zangver. "Looft den Heer" uit Hengelo Gld heeft deze mijlpaal bereikt.
Op 24 oktober 1907 werd de vereniging opgericht door ds. J.L. Pierson. Ter
herdenking van deze gebeurtenis zal

het koor op zaterdag 27 oktober a.s. in
de Remigiuskerk te Hengelo Gld een
jubileumconcert verzorgen.

O.l.v. dirigente Gerrie v.d. Horst wordt
een programma van geestelijke liederen en operette- en musical melodieën
uitgevoerd.
De entree van dit concert is gratis en
de aanvang is 20.00 uur.
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Wilde varkens! Wat zol Gert graag
op jacht willen. Zon snoevend
groot wild everzwijn in tegen kommen. Met Hendrik an de praot of ze
hier in ons Bronckhorst ok al bunt?
Den schud zien wieze heuft en zeg:
”Geleuft het maor neet. De pers
maakt oew en ieder ander de kop
gek. Dat zollen onze jagers wel willen. Dat is pas mooi wark en echt jagen op groot wild. Langs de grenze
met Pruusen zult ze enkel wel is
wezzen. Daor heb iej grote stille
bospercelen en neet vulle campings. Hier in ons Bronckhorst is
vuls te vulle volk en gin grote stille
bossen”. Gert knikt, dat zal dan
wel, maor jammer is het wal. Ne
haze en een knien en dan is ne’n
enkelen fazanten hane en dan heb
iej ‘t hier zo’n betjen gehad, Ja wat
reewild is d’r ok nog , dat is beperkt
te jagen. Vossen die meugt ze ok wear afknallen.
Dat zol tied worden. Midden op ’n
dag kon iej ze zeen. Die hebt ja gin
vijanden. Ja dat mot heel lange
terugge de wolf hebben gewest die
een vos is opvrat. Er waren zelfs
natuur beschermers die dachten de
wolven wear hier op an halen. Ze
wollen heel grote natuur terreinen
waor ze wilde peardjes leten anfokken. Die terreinen bunt er al. En ok
vee los laot lopen en dat mot zich
zich dan mor redden. Nieuwsgierige mensen wilt ze er neet hebben.

Problemen met dreugte en vulle
nattigheid en zeekten? Nee…. er
lekker niks an doon. Gewoon dood
laoten gaon en in de natuur laoten
wegrotten. En dan wolven uut Oost
Europa en gieren uut Afrika die de
dooien en zwakken opruumt.
Zeker gin jagers die graag knalt. De
jagers dat bunt veur de natuurbeschermers net schadelijk wild.
Er mot wel een heel groot hekke
kommen. Ok met stroomdraod?
Geleuft het maor nooit. Wanneer
er warkelijk honger is, het spul te
snel anfokt, dan hol iej ze neet
binnen het hekke. Dan graaft ze er
wel een gat onderhen. Er er bunt
wel ‘Lekker Dier’ mensen die zult
wat graag een paar gate in zo’n
hekke helpen knippen. Dat deden
ze toch ok met grote drief jachten.
Alles tegen warken in het jongste
verleden. Dan lepen ze extra in de
weg in ’t bos waor de jagers waren.
Met opzichtige kleare an, zodat de
jagers neet durft dood te knallen.
Een kleinen oorlog tussen jagers en
dieren vrienden. Dat hef zich no
verplaatst naor de kamers van de
Staten Generaal. De minister van
landbouw wil het jagen en knallen,
biej oetzondering, is een keertjen
goed vinden, dan bunt de jagers en
de camping boern al bliej. De meerderheid van de kamer wil nee!!!
blieven zeggen. Hendrik vraogt
zich af of hij neet, as de vrijwilliger
van de V.V.V., een excursie zal veur-

Concert Enjoy en Jubal
Koor Enjoy uit Steenderen en muziekvereniging Jubal uit Vierakker/Wichmond geven samen een
sfeervol adventsconcert.Reserveer
vrijdag 14 december alvast in uw
agenda voor deze muzikale avond.
Alle voorbereidingen zijn in volle gang
en het belooft een prachtig concert te
worden. Zeker de moeite om op deze
uitnodiging in te gaan! Het concert zal

plaatsvinden in de R-K Sint Willibrorduskerk te Vierakker en begint om
20.00 uur. Het optreden van Enjoy zal
bestaan uit liederen van Tom Parker,
de Christmas Carols. Het koor zingt
onder leiding van dirigent Piet piersma. In afwisseling met Enjoy speelt de
muziekvereniging Jubal onder leiding van dirigent Henk Vruggink zowel klassieke werken als de bekendere
kerstmuziek. Het geheel zal vloeiend

stellen. Met ne bus vol volk naor de
meest bezochte plaatsen van de
wilde zwijne? Met de jagers een akkoord maken dat ze veur ene keare
lekker spul veur varkens neerlegt,
met wat stark alcohol vermengd,
as lokkaas. At zo’ n groot manlijk
wild zwijn dan onder invloed en
neet mear op zien peute kan staon,
dan kunt ze zo’n beest pas goed
bekieken en dan natuurlijk humaan slachten en an ’t spit roostern, er een mooi Bronckhorster
jacht feest van maken. Een mooien
dag uut veur de natuur en jacht lief
hebbers van hier uut Bronckhorst?
Het zal allemaol het overschot neet
verhelpen. Die wilde varkens die
het spul op kop zet in de tuintjes of
campings en langs de weg, die hebt
gin kwaod geweten en ze bunt neet
mear bange veur ons mensen.
Auto’s holt wel netjes in en geeft
veurang. Net as de wilde diers van
vrogger die tam geworden bunt in
de steden, vossen, bunzings, marters, eksters, kraaien die weet gewoon de moderne mensen legt
voer veur hun neer, die lieve mensen die bunt ja neet geveurlijk
mear. Nog effen, dan bunt ok onze
mollen, moeze, ratten, marters,
bunzings en vliegen , mieren en
wespen tam geworden en onze
huusdiern en neet mear bange
veur ons.
De Baron van Bronckhorst

in elkaar overgaan middels de vertelling van een kerstverhaal. De gehele
avond zal omlijst worden door Charles
Dickens stijl. Ter afsluiting van de
avond zullen Jubal en Enjoy samen,
een prachtig slotstuk laten horen. De
entree is gratis, wel zal een vrije gift
gevraagd worden. Een klein gedeelte
zal zijn voor de onkosten van deze
avond, het andere deel is bestemd de
restauratie van de Sint Willibrorduskerk. Enjoy en Jubal hopen met dit
concert een heerlijke avond, met veel
muzikale klanken, te brengen.

Op zaterdagavond 3 november aanstaande zal tijdens de pronkzitting
in het Doldraejershuus, de tweeëndertigste Prins carnaval van Velswijk en Wittebrink aan het publiek
gepresenteerd worden.
De gehele avond staat in het teken van
humor, muziek, hilariteit en natuurlijk gezelligheid. Daarvoor staan de
buuts van dit jaar weer garant. Met namen als Huppel (dit jaar zonder Knuppel), De Trets, Hans Jansen en Peer uut
Hardenberg heeft de carnavalsvereniging wederom ijzersterke buuts in
huis. De vorig jaar nieuw opgerichte
mini dansgarde, met de kleine dames,
is dit jaar wederom van de partij met
een nieuw dansje. Ook de grote dansgarde van De Doldraejers zal, na
maanden van flink oefenen, deze
avond haar nieuw ingestudeerde dans
aan het publiek laten zien. Uiteraard
kan men tussendoor zelf ook met de
voetjes van de vloer, want er is deze
avond ook weer goede live muziek
aanwezig.

Helaas betekent deze pronkzitting
ook het aftreden van de huidige Prins
Michel de 1e. Het hele jaar heeft hij paraat gestaan voor de vereniging en
heeft zich een waardige Prins getoond. Maar nu zal hij deze avond zijn
macht als Prins weer moeten afstaan
aan de nieuwe Prins en zal toetreden
tot de oud prinsen. Rond de klok van
elf uur zal de nieuwe prins zich presenteren tijdens de prinsenpresentatie. Dit is een speciale happening
waarbij de nieuwe prins tijdens een
leuke act aan het publiek wordt bekend gemaakt. En wie een gokje wil
wagen met het raden naar de nieuwe
prins, kan zijn keuze op een briefje noteren en in de daarvoor bestemde bus
in buurthuis D’n Draejer deponeren.
Om 19.30 uur gaat de zaal van D’n
Draejer open. Om 19.45 uur begint de
live muziek en om 20.00 uur zal de
president De Doldraejers aankondigen en de avond openen.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Entree kaarten zijn verkrijgbaar
aan de zaal en kosten 8 euro.

Capella Bronckhorst
Uitvoering van Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms

Het koor Cappella Bronckhorst
(voorheen Sanclust) zal op 17 en 18
november a.s. onder leiding van dirigent Hans de Wilde Ein deutsches Requiem uitvoeren. Het is
voor de eerste keer dat het koor onder haar nieuwe naam Cappella
Bronckhorst zal optreden. Met deze naamswijziging speelt het koor
in op de gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeente Steenderen (de bakermat van het koor) opgegaan is in de veel grotere gemeente Bronckhorst.
Brahms componeerde Ein deutsches
Requiem na de dood van zijn moeder
in 1866, een gebeurtenis die hem zeer
aangreep. Het is een humanistische liturgie van troost en lijden. Brahms
stelde als groot kenner van de bijbel
zelf een bloemlezing samen uit het
Oude en Nieuwe Testament. Hij maakte gebruik van teksten van de vertaling van Luther van de bijbel, in plaats
van de gebruikelijke Latijnse dodenmis. De teksten hebben vooral betrekking op menselijke zaken als leed, ver-

gankelijkheid, hoop, eeuwig leven en
troost.

Brahms zelf noemde het daarom "Ein
mensliches Requiem". Het werk is zeer
geliefd vanwege zijn innigheid en
oprechte romantische expressie. Zes
delen van het requiem werden op
Goede Vrijdag in 1868 met groot succes uitgevoerd in de kathedraal van
Bremen voor een gehoor van 2500
mensen. Het complete werk van zeven
delen ging onder leiding van Carl Reinecke in 1869 in première in Leipzig.
Aan het concert werken verder mee de
gebroeders Martijn en Stefan Blaak,
piano à quatre mains. Als solisten
treden op Peter van der Leeuw bariton, en Aylin Sezer, sopraan. De concerten vinden plaats op 17 november
a.s. in de Martinuskerk te Warnsveld
om 20.00 uur en op 18 november a.s.
in de Ned. Herv. Kerk te Steenderen
om 15.30 uur.
Reserveringen telefonisch:
Suzanne Bugter (0575) 55 43 06,
Jan van Aardenne (0575) 51 76 02.
Zie ook www.cappellabronckhorst.nl

Maffia wil tijdens revue Jong Gelre
Vorden-Warnsveld genadeloos toeslaan!

Nieuwe kleding voor Socii dames 1

den- Warnsveld. Voorzitter Bastiaan
Meijerink: ‘Na het succes van afgelopen jaar werd al gelijk besloten om
ook in 2007 weer een revue op de planken te zetten. Zo gingen Gerrit Borgman, Nout Nijenhuis, Annemiek Riefel, Frank ten Damme, Cordrick van
der Meulen, Nicolette ten Damme en
Rik Vaartjes, eind vorig jaar een avondje brainstormen. Dan komt er van alles aan de orde, veel ideeën met als
eindresultaat: een nieuwe revue! Als
bestuur bemoeien we ons er niet mee,
de schrijvers hebben al zoveel ervaring
dat wij ervan uitgaan dat het allemaal
wel goed komt. Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat de revue bij het
publiek zal aanslaan’, zo zegt hij.

Bastiaan Meijerink (links) en Erik Klein Haneveld.
Wanneer hier in deze regio over de maffia wordt gesproken, dan denkt
men over het algemeen aan lieden die ‘ver van ons bed ‘ opereren. En zeker niet in de Achterhoek. De Russische topcrimineel Wladimir heeft daar
toch duidelijk een andere mening over. Hij vindt dat de maffiosi nu maar
eens keihard in het oosten van ons land moet toeslaan en dan met name
in het dorpscentrum te Vorden! En dat zal hij doen op zaterdagavond 17
november, vrijdag 23 november en zaterdag 24 november. Die avonden zal
namelijk door Jong Gelre Vorden-Warnsveld de revue ‘Is het vet al warm’,
worden opgevoerd. Een titel die door de schrijvers van de revue uit ‘de losse pols’ is bedacht en die absoluut niet doet vermoeden dat er in Vorden
geldproblemen van de maffia aan de orde zullen komen.
'En toch is het zo, de titel moet je zien
als een soort codewoord. Het wordt
een revue vol spanning, sensatie en
lachwekkende taferelen, kortom wat
je van een revue mag verwachten’, zo
zegt regisseur Erik Klein Haneveld.
Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat Erik de rol van regisseur op zich neemt. ‘Nee, daarvoor
heb ik nooit ergens de regie gevoerd.
Wel had ik al de nodige toneelervaring, ik speel namelijk al dertig jaar
meerdere rollen bij de toneelvereniging Vierakker-Wichmond en ook
vroeger toen ik zelf nog lid was van

Jong Gelre. En dan wordt je op gegeven moment zomaar door je eigen
dochter gevraagd om de regie bij een
revue te doen. Esther zit in het bestuur van Jong Gelre en die dacht, dat
is precies iets voor pa’, zo zegt Erik
Klein Haneveld lachend. Inmiddels
speelt zijn zoon Dennis ook al een
paar jaar mee en om het cirkeltje helemaal rond te maken, de derde Klein
Haneveld (zoon Matthijs) doet dit keer
ook mee.
Trouwens het jaarlijks opvoeren van
een revue is traditie bij Jong Gelre Vor-

vv vorden
VORDEN BEKERT VERDER
Vorden heeft zondag de volgende ronde voor de knvb-beker gehaald door
een overwinning op 4e klasser Wilp
2-1. Meestal is de inzet voor dit soort
wedstrijden niet bijster groot. Beide
ploegen kregen nogal wat kansen
door balverlies en nonchalance.
Bij Vorden maakte de zestienjarige
Thijs Stokman een invalbeurt. Broer
Bart is inmiddels een vaste waarde
voor de eerste selectie.
In de 5e minuut opende Renz Cornegoor de score uit een doorkopbal van
Dennis Wentink.

ning, maar dat is ook voldoende voor
de volgende ronde.
UITSLAG WEDSTRIJDEN
ZONDAG 21 OKTOBER
Vorden 1 - Wilp 1 (beker) 2-1
Vorden 5 - Loenermark 9 4-1
Programma
DINSDAG 23 OKTOBER
Vorden D1 - West Kirby D1 19.00
DONDERDAG 25 OKTOBER
Vorden B1 - JM United 19.00

In de 70e minuut werd balverlies geleden op het middenveld en Wilp maakte daar dankbaar gebruik van om de 11 te scoren. Vorden wenste niet het nemen van strafschoppen af te wachten
en begon een waar offensief.

ZATERDAG 27 OKTOBER
Vorden A1 - MvR A 13.00
Kon. UD B1 - Vorden B1 14.30
Varsseveld C1 - Vorden C1 15.00
Vorden D2 - Zelos D2 11.00
Halle D1D - Vorden D3 11.00
Vorden D4 - Pax D4M 09.00
Warnsveldse Boys E2 - Vorden E1 10:00
Eefde SP E1 - Vorden E2 09:00
Vorden E3 - Be Quick Z. E3 10.55
Lochem SP E6 - Vorden E4 08.45
Vorden E5 - Brummen E4 10.00
Vorden F1 - VIOD F3 09:00
Vorden F2 - Be Quick Z. F2 09:00
Vorden F3 - Wolfersveen F2 10:00
SBC '05 F2 - Vorden F4 09.30
Vorden F5 - Steenderen F 11.00

Dennis Wentink stelde de doelman
flink op de proef. In de laatste minuut
leidde dit tot de winnende treffer. Een
uitstekende voorzet van Thijs Stokman werd door Dennis Wentink binnen gekopt 2-1. Een magere overwin-

ZONDAG 28 OKTOBER
Vorden 1 - DVV 14.00
Vorden 2 - FC Trias 3 10:00
Vorden 3 - KSH 2 10:00
Longa '30 11 - Vorden 4 11:30
Oeken 4 - Vorden 5 10:00

Wilp kreeg een aantal beste kansen
door balverlies aan Vorden zijde en de
geelzwarten mochten de handen
dichtknijpen, dat het met de thee nog
geen tegentreffer had gelncasseerd.
Vorden had meer balbezit, maar wist
het overwicht niet op het scorebord
tot uitdrukking te brengen.

Erik Klein Haneveld: ‘Dat is ook het
uitgangspunt, de mensen in de zaal
een leuke avond bezorgen. Het is als
regisseur prachtig om met zo’n grote
groep te werken. Als je de jongelui ziet
stralen dan geeft dat veel voldoening.
Natuurlijk moet je wel bedenken dat
de jongens en meisjes amateurs zijn,
de één heeft wat meer aanleg dan de
ander, maar gezamenlijk iets presteren, daar gaat het om’, zo zegt hij. De
60 tot 70 medewerkers zijn ‘onderverdeeld’ bij de zanggroep onder leiding
van Wim Woestenenk, de toneelgroep
o.l.v. Erik Klein Haneveld, de dansgroep o.l.v. Robin Woestenenk of bij de
decorbouwers o.l.v. Ronald Heijenk.
De regie is zoals gememoreerd in handen van Erik Klein Haneveld. Algeheel
leider/ coördinator is Gerrit Borgman.
Bastiaan Meijerink: ‘Het opvoeren van
een revue heeft binnen de vereniging
nog een ander doel. Op deze manier
hou je tevens de vereniging in stand.
We hebben binnen de afdeling Vorden-Warnsveld ongeveer honderd leden in de leeftijd 16 tot 35 jaar. Daarnaast circa 40 aspiranten in de leeftijd
12-16 jaar. Er kunnen dus veel leden
aan een revue meedoen. Ook proberen we ieder jaar een aantal aspiranten in te passen. Dat alles geeft onderling een grote betrokkenheid. Financieel kunnen we het ook allemaal behappen, het allermooiste is toch wel
de lol die wij er met zijn allen aan beleven. Ik weet dus ook honderd procent zeker dat er na ‘Is het vet al
warm’ volgend najaar opnieuw een revue zal komen’, zo zegt de voorzitter,
die uiteraard ook zelf op de planken
zal staan!

ratti
UITSLAGEN ZATERDAG 20 OKT.
14:30 AZSV 8 - Ratti 4 (zat) 2-0
14:30 Rheden A1 - Ratti A1 1-3 (beker)
12:30 DZC '68 B6 - Ratti B1 8-3
10:00 Ratti D1 - Zeddam D3 uitgesteld
Programma zaterdag 27 oktober
14:30 Ratti 4 - Grolse Boys 2 (zat)
14:30 Ratti A1CD - GFC A1D
11:00 Ratti E1C - Eefde SP E4
09:00 Brummen D4M - Ratti D1CD
Zondag 28 oktober
14:00 Ratti 1 - Halle 1 (zon)
12:30 Ratti DA1 - WWNA DA1 (zon)
10:00 Marienveld 3 - Ratti 2 (zon)
10:00 Loenermark 9 - Ratti 3 (zon)

Hovenierbedrijf Gebr. Arends heeft het eerste volleybal team van dames
recreanten van Socii in het nieuw gestoken.
De dames hebben niet alleen nieuwe
shirts, maar tevens zijn ze voorzien
van broekjes en sokken. Hoveniersbedrijf Gebr. Arends is al jaren een trouwe leverancier van kleding voor de vol-

leybalafdeling van Socii. Als dank kregen Arnold en Jan Arends beide een
bos bloemen . De dames van het eerste
hopen samen vaak te kunnen proosten op een overwinning!

Health Check
Bent u gezond?

Doe de health Check van Groene
land Achmea en Zilveren Kruis
Achmea en u weet binnen 20 minuten hoe het met uw gezondheid is
gesteld.
U hoeft zich voor de health Check niet
uit te kleden en u krijgt direct resultaat in de vorm van uw persoonlijke
scores. De verpleegkundige eindigt
met een advies om uw gezondheid en
uw leefstijl te verbeteren.
Als u verzekerd bent bij van Groene
Land of Zilveren Kruis Achmea krijgt u
een korting van maar liefst 40% op de
health Check. Ook als u niet bij ons
bent verzekerd, kunt u meedoen aan
de health Check tegen contante betaling! Onze gespecialiseerde verpleegkundigen checken: * uw gewicht en
uw lengte (body mass index) * uw
bloeddruk * uw cholesterol (via een

prikje in uw vinger) * uw glucose (via
een prikje in uw vinger) * uw longen.

UITGESPLITST CHOLESTEROL
Sinds vorig jaar is de health Check uitgebreid met een cholesteroltest waarbij de LDL- en HDL-waarden worden
bepaald en de hoeveelheid triglyceride. Deze gegevens samen geven een
zeer nauwkeurig beeld van het cholesterolgehalte in het bloed. Deze Health
Check kan nu ook in Vorden worden
uitgevoerd. Op maandag 29 oktober
en maandag 5 november. Dit zal zijn
in de Care for Human praktijk van
Carmen Smeerdijk. Locatie adres voor
deze dagen zal zijn Dorpsstraat 19 te
Vorden (alleen op afspraak).

Inschrijven via de website van Groene
land Achmea of Zilveren Kruis Achmea is mogelijk. Telefonisch aanmelden kan ook via (0900) 763 59 67.

'Draaimarathon' Warkense Molen
‘Vanwege het gebrek aan voldoende wind konden we de afgelopen
dagen niet van een ‘maalmarathon’ spreken, maar was het daarom meer een ‘draaimarathon’, aldus sprak Ruud Duurhoud, molenaar bij de Warkense Molen.
Onder belangstelling van buren, donateurs, sponsors, het bestuur van de
Stichting ‘De Warkense Molen’ en collega molenaars, werd vrijdagavond
om 16.00 uur het startsein gegeven
om de molen aan de Lage Lochemseweg 32 uur onafgebroken te laten
draaien. De vang werd gelicht door
Jan Simon, Aloys Melenhorst, Matthijs
Bassie en Ruud Duurhoud. Toen de
molen zaterdagavond om 24.00 uur
stopte met draaien, konden de molenaars de balans opmaken.

Zo bleek dat het wiekenkruis van de
molen tijdens de non-stop 4093 omwentelingen had gemaakt. In totaal
werd er 25 kilo mais tot graan gemalen. De belangstelling, waaronder collega molenaars uit Warnsveld en Vorden, heeft ertoe geleid dat een leuk bedrag in het potje ‘onderhoud molen’
gestopt kon worden.
Ruud Duurhoud: ‘Een leuke bijkomstigheid is toch wel dat door deze marathon de banden met onder meer de
molenaars van molen ‘Nooit Gedacht’
uit Warnsveld weer eens extra konden
worden aangehaald.

Wij zijn hen allen dankbaar en vanzelfsprekend ook onze sponsors en donateurs, dat wij deze marathon hebben kunnen houden’, zo sprak hij na
afloop.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen woensdag 17 oktober:
Groep A: 1) Jan Holtslag-Henk Wagenvoord 61,11%. 2) Leendert Sprey-Adri
Terlouw 54,17%. 3) Lien van Gastel-Nel
Hendriks 53,47%. 3) jan en Marijke
Koekkoek 53,47%.
Groep B: 1) Gerda Nulden-Ton Simonis 69,91%. 2) Neeltje Eyerkamp-Leny
Lasche 55,56%. 3) Hanny en Ftris Stertefeld 54,40%.
Maandag 15 oktober:
Groep A: 1) Mw. Hoftijzer/Dhr. Hoftijzer 61,98%. 2) Mw. van Gastel/Mw.
Walter Kilian 59,38%. 3) Mw. Meijerink/Dhr. Meijerink 56,25%.
Groep B: 1) Mw. van Alphen/Mw. Warnaar 70,17%. 2) Mw. van de Vlugt/Dhr.
Lammers 64,17%. 3) Mw. Tigchelaar/
Dhr. Gille 54,78%.

Viering zaterdag 10 november in het dorpscentrum

Zonnebloem Vorden bestaat 20 jaar
De Zonnebloem afdeling Vorden
bestaat dezer dagen 20 jaar. Dit
heugelijke feit wordt zaterdagmiddag 10 november a.s. in het dorpscentrum gevierd.
Zoals wellicht bekend houden de vele
vrijwilligers van de Zonnebloem zich
het gehele jaar door bezig met het
thuis bezoeken van mensen, die als gevolg van lichamelijke beperkingen
door hun ziekte, handicap op gevorderde leeftijd, over het algemeen niet
meer mobiel zijn. Dit met als doel de
mensen een stukje afleiding te bezor-

gen. De activiteitencommissie van de
afdeling Vorden heeft voor 10 november een ‘verrassing’ programma samengesteld, waarbij zeer zeker de
traktaties niet zullen ontbreken. Het
belooft een gezellige middag te worden.

Wil men zich voor deze middag opgeven c.q. informatie inwinnen, dan kan
men bellen met Trijntje Klein Kranenbarg telefoon 55 13 47.
De aanvang is 14.00 uur (zaal open
vanaf 13.00 uur).

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

Basisschoolkinderen uit Bronckhorst Lachen, huilen en wijzer worden
10 jaar alzheimer café
maken kennis met techniek
Dit jaar bestaan de Alzheimer Cafés
tien jaar. Een Alzheimer Café is een
maandelijkse ontmoetingsplaats
voor mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners. De bezoekers krijgen informatie over dementie en kunnen ervaringen uitwisselen. Nederland telt inmiddels
140 Alzheimer Cafés, verspreid over
het land. De Cafés worden door een
regionale afdeling van Alzheimer
Nederland georganiseerd. De afdeling Doetinchem en Omstreken
houdt het Cafe elke tweede dinsdag
van de maand in Het Borghuis in
Doetinchem. Deze afdeling beslaat
de gemeenten Doetinchem, Oude
IJsselstreek, Montferland, Bronckhorst en Doesburg.

"In het Alzheimer Café kan je alles zeggen, zonder schroom en gêne", zegt
Kees Eek (51), zoon van een moeder
met dementie. Hij prijst de formule
van de succesvolle Cafés. "Met lotgenoten praat je makkelijker. Je weet zeker
dat je begrepen wordt. Bovendien is
het leerzaam". Kees had vaak confrontaties met zijn moeder, totdat hij een
Alzheimer Café bezocht.
"Tijdens het eerste bezoek aan een
Alzheimer Café drong pas echt tot me
door dat mijn moeder ziek was.

Leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Steenuil uit Steenderen en groep 8 van OBS Schildersoord uit Zelhem werkten samen deze ochtend
Op maandagochtend 15 oktober 2007 kwamen bij OBD-opleidingen in
Doetinchem vele schoolkinderen van de groepen 7 en 8 op bezoek. In het
kader van het project ‘Wonen, de Spil waar alles om draait’, mochten de
leerlingen zelf de diverse technieken uitproberen.
Bij aankomst werd, na een beker drinken, eerst een uitleg gegeven over de
bedoeling van dit ‘crea-circuit’. Daarna gingen de leerlingen aan het werk.
De leerkrachten en begeleiders kregen
een korte rondleiding in het leerbedrijf. Er was aandacht voor Meubel en

Interieur, Timmeren, Metselen, Tegelzetten, Schilderen, Machinale houtbewerking en Schilderen. Daarnaast
werd Installatietechniek en Elektrotechniek verzorgd door het ROI, Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek. Bij een aantal onderdelen kon

een werkstukje worden gemaakt, wat
ook mee mocht naar huis, zoals een
fotohouder, een pennendoos en een
spelletje. Toch was het alweer snel tijd
om de jassen aan te doen. De kinderen
hadden erg genoten van alles en vonden het wel jammer dat het maar zo
kort was. Bij OBD-opleidingen aan de
Gildestraat 27 in Doetinchem, worden
vakopleidingen gegeven en scholing
voor volwassenen verzorgd, door middel van werken en leren.

Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk

Aaf Renkema Schilderijen
De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk zal plaatsvinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Graag wilde schilderes Aaf Renkema na deelname aan de eerste editie, meedoen met de tweede Kunst10Daagse. Zij houdt dan open
atelier, waar eigen werk gemaakt met een veelheid aan technieken, tentoongesteld worden.
Aaf Renkema verhuisde zo’n anderhalf jaar geleden van het Zeeuwse Wilhelminadorp naar het Gelderse Vorden. Ze was toe aan een groter atelier,
maar van de gemeente Goes mocht zij
niet uitbreiden. Zodoende ging zij op
zoek naar een ander huis en de keus
viel op de Achterhoek. De garage werd
verbouwd tot een ruime, lichte werkruimte met ramen op het Noordoosten. “De gemeente Bronckhorst gaf er
toestemming voor, hoewel ze niet zo
goed begrepen waarom het dak hoger
moest,” lacht Aaf. “Ze kwamen toen
het af was wel binnen controleren. En
het is mooi geworden.”
De in 1935 in het Groningse Westerkwartier, gemeente Grootegast geboren kunstenares, ging in 1954 de verpleging in. Ze studeerde steeds door,
onder andere in Utrecht en Antwerpen. Na haar werk als wijkverpleegkundige werd ze aangesteld als directeur van de provinciale kruisvereniging. Omdat zij echter meer voldoening vond in het ontwikkelen en geven van cursussen stapte zij na enkele
jaren over naar Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding. Rond haar 50ste
jaar kreeg ze reumatische rugklach-

ten en raakte haar baan kwijt. Daarmee opende zich de mogelijkheid zich
verder te bekwamen in het schilderen.
“Want behalve een wintercursus
kwam het er eerder niet van,” aldus
Aaf Renkema, die weer Antwerpen
koos voor een opleiding.
Het was een particuliere opleiding
met strenge scholing. Zij volgde er de
kleurenleer van Goethe en Steiner.
Kleuren hebben een eigen identiteit,
daar moet je op een verantwoorde manier en met respect mee omgaan!
Kleur ontstaat in een wisselwerking
tussen licht en donker. Na drie jaar
vervolgde zij haar zelfontplooiing in
Culemborg. Hier leerde ze omgaan
met verschillende technieken.
“Ik ben ooit met waterverf begonnen,”
vertelt Aaf. “Maar nu werk ik ook met
acryl, gouache en olieverf. Het heeft
met het gevoel te maken voor welke
techniek en materialen je kiest”.
Aaf Renkema begint met het kiezen
van de kleuren waarmee ze wil werken en laat de compositie vanuit die
kleuren op het doek ontstaan. Het kan
zijn dat het schilderij een poosje
wordt weggezet. Als een werk eenmaal in een lijst zit is het echt af. Het

werk geeft ruimte aan de bezoekers
voor een persoonlijke interpretatie, reden voor Aaf om haar schilderijen
geen namen te geven.
“Ze noemen mijn kunst ook wel spirituele kunst,” ontdekte ze onlangs op
het internet. “Het is prima. Spiritueel
heeft te maken met gevoel, en dat zit
hem in het zichtbaar maken van de
kleuren.
De kunstenaars en galeries in Vorden
hebben het laatste jaar als groep samengewerkt, onder de noemer Kunstzondag Vorden, een initiatief van José
van der Staak. Vier keer per jaar zijn
de ateliers en galeries open voor publiek. Deze Kunstzondagen vallen samen met de Koopzondagen in Vorden.
Aaf Renkema bezoekt zelf vaak exposities van andere kunstenaars. “Daar
leer je veel van,“ zegt ze.
“Het boekje van Bronckhorst
Kunst&Cultuur; Natuurlijk mag dit
jaar zeker eerder beschikbaar zijn,” is
de wens van Aaf Renkema. “De eerste
editie viel gelukkig samen met de
Kunstzondag zodat er toch redelijk publiek kwam.” Tijdens de Kunst10Daagse is ze niet zelf aan het werk. “Dan
kan ik me niet genoeg concentreren,”
legt ze uit. “Maar ik ben er om vragen
te beantwoorden en mensen te leren
met het hart te kijken naar kleur. Er
hangen werken met uiteenlopende
technieken, waaronder fresco’s, sluiertechnieken, aquarel en acryl en daarover kan ik veel vertellen".
Aaf Renkema, De Horsterkamp 3, 7251
AZ Vorden. Informatie www.aafrenkema.nl, info@aafrenkema.nl, of telefoon (0575) 554431.

De verhalen van andere bezoekers
opende mijn ogen: mijn moeder heeft
een ziekte. Zij kan niets doen aan haar
dwarsigheid, stemmingswisselingen
en eindeloze gemopper. Het is geen
onwil. Ze is ziek. Ik besefte dat ik mijn
moeders gedrag moest accepteren.

Vanaf die dag verdwenen onze confrontaties."

In het jubileumboekje over 10 jaar
Alzheimer Cafés dat binnenkort bij
Alzheimer Nederland verschijnt, beschrijft Tweede Kamervoorzitter Gerdi
Verbeet in het voorwoord waarom het
Alzheimer Café zo belangrijk is. "De
Cafés maken dementie bespreekbaar
en leveren daarmee een grote bijdrage
aan de maatschappelijke acceptatie
en integratie van mensen met dementie." Openheid over deze ziekte is nodig, vindt Verbeet, die zelf een dementerende moeder heeft.

Het aantal mensen met dementie
stijgt als gevolg van de vergrijzing van
de bevolking. De belangrijkste en
meest bekende oorzaak van dementie
is de ziekte van Alzheimer. Nederland
telt momenteel ongeveer 270.000
mensen met dementie. Jaarlijks komen er 30.000 nieuwe dementiepatiënten bij. Volgens berekeningen van
de Gezondheidsraad zal het aantal
mensen met dementie de komende
decennia verdubbelen.

Dementie heeft ingrijpende gevolgen
voor patiënten en hun naasten. Gemiddeld genomen zijn er drie mensen
betrokken bij de verzorging van een
persoon met dementie. Meer dan een
miljoen Nederlanders hebben dus
met dementie te maken in hun nabije
omgeving. Voor de omgeving van iemand met dementie is de dagelijkse
zorg vaak zwaar. Bezoek aan een
Alzheimer Café kan daarbij ondersteuning bieden.

Bent u getransplanteerd?
Help dan mee met de donorcampagne! In de donorweek wil NIGZDonorvoorlichting graag de 3 miljoen donoren in het Donorregister
bedanken. We zoeken daarvoor zoveel mogelijk getransplanteerden
die op de foto willen.

1. posters in bushokjes: hiervoor zoeken we 3 getransplanteerden.
2. grote advertentie met allemaal portretfoto's in landelijke krant(en)
3. website: alle foto's worden afzonderlijk geplaatst op een speciale campagnesite.

De Donorweek start op 10 december.
In deze week willen we met getransplanteerden graag de 3 miljoen mensen bedanken die als donor geregistreerd staan in het Donorregister. We
willen deze ja-geregistreerden bevestigen in hun goede keuze. En bovendien
zorgen we er met onze actie voor dat
mensen positief denken over donor
worden.

Met de medewerking van heel veel getransplanteerden kunnen we deze Donorweek tot een succes maken. Doet u
ook mee? Laat het ons z.s.m. weten en
beantwoord daarbij alstublieft onderstaande vragen (die we nodig hebben
voor de website):

WIE ZOEKEN WE?
getransplanteerden van een orgaan
(vooral post-mortaal) getransplanteerden van een weefsel jong en oud
WAT GAAN WE DOEN?
Bij genoeg belangstelling willen we
eind oktober/begin november (datum
en plaats volgt) een leuke bijeenkomst
organiseren in het midden van het
land. Op die dag is ook het reclamebureau met een fotograaf en een visagist
aanwezig om iedereen afzonderlijk te
fotograferen. Met de foto's willen we
het volgende doen:

Wat is uw voor- en achternaam? Wat
is uw leeftijd? Welk orgaan/weefsel
getransplanteerd? Kunt u in maximaal 10 regels aangeven waarom u 3
miljoen donorgeregistreerden wil bedanken? Bedenk in maximaal 10 regels een originele, emotionele of creatieve manier om 3 miljoen donorgeregistreerden te bedanken. De meest
spannende ideeën kunnen misschien
werkelijkheid worden! Wat is uw
adres, e-mail en telefoonummer
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! We
hopen op uw enthousiaste reactie.
Meer info en aanmelden?
Bel: 0348-437650
of mail: info@donorvoorlichting.nl

Gery Groot Zwaaftink in kasteel Hackfort
Op 3 november speelt en vertelt Gery Groot Zwaaftink zijn verhalen
en liedjes in de Westerholtzaal van
kasteel 't Hackfort. Hij wordt deze
avond muzikaal bijgestaan door
Rob Heuvelink (gitaar) uit Groenlo
en Erik Snellink (drum/percussie)
uit Zutphen.
Plaatsreservering is noodzakelijk en
kan bij de ledenservice van Natuurmonumenten, tel. 035 655 99 55 of
bij bezoekerscentrum Veluwezoom,
tel. (026) 497 91 00.
Ook aanmelden via www.natuurmonumenten.nl is mogelijk. TroubadourMet z'n drieën zullen ze er een muzikaal festijn van maken met in het programma veel liedjes die over niet al te

lange tijd zullen verschijnen op de
derde cd van Gery. De verhalen en de
liedjes gaan over de Achterhoek, de
mensen die erin wonen en over Gery
zelf die samen met zijn gezin zich een
plekje heeft verworven in Vorden.

De verhalen en liedjes worden afgestemd op het publiek dat voor hen zit
zoals het een troubadour betaamd.

Vroeger trokken deze mannen en
vrouwen rond van kasteel naar kasteel, van herberg naar herberg om
hun nieuwtjes, liederen en verhalen
te vertellen. Zo ook deze avond.

Hebt u zin in een rustige ontspannen
avond dan mag u deze voorstelling
niet missen.
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Schoolzone-project binnen de
gemeente Bronckhorst
Schoolzone is het landelijk verkeersveiligheidproject van Schoolzone Nederland. Het project heeft als doel de verkeersveiligheid en uniformiteit
met betrekking tot bebording rondom basisscholen te verhogen. Middels
het plaatsen van Schoolzone-borden in de nabijheid van basisscholen
wordt een veilige "Schoolzone" gecreëerd.

Inzameling goederen
lijk zetten zij zich in voor de introductie van 't Boemeltje-project. Dit project
levert een bijdrage aan het verbeteren
van de veiligheid op schoolroutes, welke de leerlingen dagelijks afleggen.

De officiële opening van het Schoolzone-project heeft in de gemeente
Bronckhorst reeds plaatsgevonden en
alle Schoolzone-borden zijn inmiddels
geplaatst rondom de basisscholen.

ven in Schoolzone veiligheidskrant. In
het tweede jaar van het project wordt
opnieuw een Schoolzone veiligheidskrant uitgegeven en deze wordt regionaal verspreid.

Het Schoolzone-project is uniek omdat het de verkeersveiligheid in de directe omgeving van basisscholen aanzienlijk verbetert en dat terwijl deelname aan het 3-jarige project voor de
gemeente en basisscholen geheel kosteloos is. Deze kosteloze deelname is
mogelijk gemaakt dankzij financiële
ondersteuning van de lokale middenstanders in de gemeente Bronckhorst,
zij treden op als donateurs van Schoolzone Nederland.

Sinds 1 september 2007 zijn Schoolzone Nederland en Veilig Verkeer Nederland, district Limburg, een samenwerkingsverband aangegaan. Gezamen-

ANDERE DEELNEMENDE
GEMEENTES BINNEN DE
PROVINCIE GELDERLAND ZIJN:
Epe, Putten, Aalten, Millingen aan de
Rijn, Ubbergen, Tiel, Geldermalsen
en Rozendaal. Staat uw gemeente er
nog niet bij? Neemt u dan gerust contact op met Schoolzone Nederland via
tel. (0475) 54 90 54,
email (info@schoolzone-nederland.eu)
of bezoek de website
www.schoolzone-nederland.eu

ProRail werkt in herfstvakantie aan spoor

SPOORWERKZAAMHEDEN IN
GEMEENTEN ZUTPHEN EN
BRONCKHORST
Aannemer VolkerRail vernieuwt het
ballastgrind in het spoor en het inspectiepad naast het spoor vanaf de
overweg Lochemseweg (N346) in de
gemeente Zutphen tot de overweg
Oude Zutphenseweg in de gemeente
Bronckhorst.
Naast bovengenoemde data werkt de
aannemer ook gedurende een aantal
dagen en nachten om de werkzaamheden voor te bereiden en af te ronden.

4 de zondag dienst
Zondag 28 oktober is er weer een 4de-zondag dienst in de kapel in de
veldhoek.
Dhr dijkman uit Vorden gaat in de
dienst voor. In de voorbereidingen
hebben we dit keer voor een stuk uit

openbaringen gekozen. De dienst
krijgt als titel mee "een kijkje in de hemel". De dienst begint om 10.15 uur.
Na afloop van de dienst kunt u nog
een kopje koffie blijven drinken. We
hopen op uw komst. Namens de 4-dezondag groep Gracia Siebelink.

Demonstratie in de Wehme

Spoorwerkzaamheden op
traject Zutphen - Winterswijk

De omwonenden van het spoor zijn
vooraf schriftelijk gelnformeerd over
de nachtelijke werken in hun nabije
omgeving en de eventuele hinder die
zij hiervan kunnen ondervinden.

Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

The Little-big Horn dancers

Binnenkort brengt Schoolzone Nederland binnen de gemeente Bronckhorst
de Schoolzone veiligheidskrant uit.
Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid binnen de gehele gemeente en
informeert de gemeenschap over verkeersveiligheid. Schoolzone Nederland geeft de gemeente Bronckhorst
en alle basisscholen de mogelijkheid
om een informatief artikel te schrij-

In opdracht van ProRail werkt aannemer VolkerRail in de nacht van
maandag 22 op dinsdag 23 oktober
tot en met vrijdagochtend 26 oktober overdag en 's nachts op twee
plaatsen aan het spoor op het traject Zutphen-Winterswijk. De werkzaamheden zijn van invloed op de
treindienstregeling van Syntus.
Door de werkzaamheden te combineren en uit te voeren in de herfstvakantie wordt de overlast voor
omwonenden en treinreizigers beperkt gehouden.

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

In verband met deze werkzaamheden
worden diverse overwegen gedurende
een aantal dagen en nachten tijdelijk
afgesloten voor het wegverkeer. ProRail adviseert om voor meer informatie over de overwegafsluitingen en
eventuele omleidingsroutes het gemeentelijk huis-aan-huisblad of de gemeentelijke internetpagina te raadplegen.
SPOORWERKZAAMHEDEN IN
GEMEENTE RUURLO
Ter hoogte van het spooremplacement
van Ruurlo vernieuwt aannemer VolkerRail de spoorstaven (=rails), dwarsliggers (=bielzen) en het ballastgrind
van spoor 2. Spoor 3 zal door de aannemer definitief worden verwijderd.
Naast bovengenoemde data werkt de
aannemers gedurende een aantal dagen en nachten om de werkzaamheden voor te bereiden en af te ronden.
GEVOLGEN VOOR HET
TREINVERKEER
Om de aannemer veilig te kunnen laten werken rijden er op dinsdag 23 tot
en met donderdag 25 oktober geen
treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Reizigers worden met bussen vervoerd. Reizigers kunnen voor exacte
informatie over de gevolgen voor hun
reis www.syntus.nl raadplegen of bellen met 0900-9292 (€ 0,70 p.m.). Ook
NOS Teletekst pagina 754 geeft actuele informatie.

Nieuwe districtschef
politie Achterhoek
Jan Aandewiel werd op maandag 15 oktober jl. geïnstalleerd
als de nieuwe districtschef van
politie Achterhoek. Hij is de opvolger van Theo Beelen.
Voor zijn komst naar de politieregio Noord- en Oost-Gelderland was
Jan Aandewiel strategisch procesmanager bij de politie Flevoland.
Voorafgaand aan deze functie was
hij in Flevoland werkzaam als districtschef, divisiechef operationele
ondersteuning en divisiechef beheersondersteuning.
Voor zijn loopbaan in de regio Flevoland is hij werkzaam geweest bij
de gemeentepolitie Delft, Lelystad
en Noordoostpolder. De districtschef van politie Achterhoek geeft
leiding aan alle politieteams van de
acht Achterhoekse gemeenten.

The Little-big Horn dancers uit Steenderen gaven woensdag 10 oktober een
demonstratie voor de bewoners van verzorgingshuis De Wehme in Vorden.
De line dance groep is een afdeling
van dansschool Bouwman en is actief
sinds 1997. De demogroep die zich presenteert vanaf 2000, begon in de eerste jaren met de echte countrydansen
maar laat tegenwoordig ook noncountry en Ierse dansen zien. Op verzoek worden er demo's, workshops, of

een combinatie van beide gegeven.
Voor informatie over danslessen in
Almen kunt u bellen naar: Herman
Bouwman (06) 51 15 533, lessen in
Steenderen: Maaike Zetteler (06) 19 40
86 en voor demo's en workshops:
Janny Haaring (06) 22 34 25 63.

Zangdienst in Dorpskerk Vorden
Op zondagavond 28 oktober om 19.00 uur is er in de Vordense Dorpskerk
weer een zangdienst onder het motto 'Vorden Zingt'.
De liederen die aan bod zullen komen
zijn in de afgelopen tijd op verzoek
aangevraagd en komen uit diverse
bundels zodat er voor elk wat wils is.
Het belooft dus een mooie zangavond
te worden die telkens door veel men-

sen wordt bezocht, ook vanuit de regio. De muzikale begeleiding is in handen van Kees van Dusseldorp die het
orgel bespeelt en verder is er medewerking van het kwartet 'Vocaal' onder leiding van Piet Piersma. Tussen

dit alles door is er een korte overdenking door de heer Cor Weeda over het
thema: 'Eenzaam maar niet alleen'.
Na afloop is er koffiedrinken in het
kerkelijk centrum 'de Voorde' en kan
er gezellig nagepraat worden. Het
is ook mogelijk om nieuwe verzoekliederen aan te vragen. Iedereen is
uiteraard van harte welkom.
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HUISHOUDARTIKELEN, ALTIJD OPGERUIMD GEPRIJSD!

LOTUS FINESSE
TOILETPAPIER
80

van 7. voor

pak 24 rol

AH BLOEMKOOL

1.

25

per stuk

nu

MOLENHOEK

SOS

nu

TELEFONISCHE HULPDIENST

0900 -0767
5

eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Wasmiddelen duur?

NEE
Waspoeder 5 kg € 9,99

ALLE KAARSEN EN WAXINELICHTEN

30% KORTING

HENGELO (G)

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

vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

3 stuks

van 8.07

WHITE LION

12.

4.

99

voor

99 GROLSCH PIJPJES
49

BLENDED SCOTCH WHISKY

4.

RISTORANTE PIZZA’S
alle varianten

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

99

kilo

5.

79

50% KORTING

ALBERT HEIJN

KIPFILET
voord. verp.

ALLE LAMPEN

fles 1 liter nu

LET OP!

NOG ÉÉN WEEK HANDDOEKZEGELS INLEVEREN.

krat 24 flesjes

8.

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde Herwers
Occasions tot € 10.000,-.

Vloeibaar 3 ltr € 5,99
Vaatw.tabs 200 € 14,99
Kijk op
www.primo-wasmiddelen.nl
of bel 06-42200850

Vragen over Reiki?
Kom naar de
informatiebijeenkomst
over Reiki
op 30 oktober a.s.
om 20.00 uur
S.v.p. vooraf aanmelden bij:

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Rianne Leijten
0575-553528
(na 17.30 uur)

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

Henriëtte Venema

assortiment betrouwbare occasions van diverse

Particuliere Verpleging
en Begeleiding
Mobiel: (06) 55 30 32 01
Fax: (0575) 55 39 49
E-mail hv@hackfort.nl

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit,
veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare
prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat
garant voor vele kilometers rijplezier tegen
betaalbare prijzen.

●

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

Ruime keuze

●

Vele merken

●

Diverse prijsklassen

Opel Astra 1.6 STATION AC
Rood m. Jan-98 149.000 km

€ 2.750,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs AC blauw Dec-99 114.844 km

€ 5.950,00

Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs Groen Jan-03 32.040 km

€ 8.950,00

Renault 19 1.8 RT
5 drs Rood m. Jan-93 167.000 km

€ 1.950,00

Nissan Micra 1.4 Comfort
3 drs Groen Feb-01 40.151 km

€ 6.250,00

Renault Scenic 1.6 16V RXE MPV AC
Grijs Mar-01 109.000 km

€ 9.700,00

Nissan Almera Pulsar
3 drs AC Grijs Jun-98 161.995 km

€ 3.950,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
Aut. 5 drs AC blauw Mar-00 132.362 km € 6.950,00

Volkswagen Polo 1.4
44KW STATION Grijs Jan-01 93.500 km

€ 7.250,00

Mitsubishi Carisma 1.6 GL
5 drs Rood m. Jan-97 99.250 km

€ 3.950,00

Nissan Micra 1.0 Clair
3 drs Zwart Dec-02 25.808 km

€ 6.950,00

Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs AC Groen Feb-02 45.000 km

€ 8.950,00

Nissan Micra 1.3 Airco 3 drs AC
Groen Feb-98 47.000 km

€ 4.950,00

Nissan Primera 1.8 Comfort
4 drs CC groen Dec-99 135.134 km

€ 6.950,00

Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs AC Blauw Jun-02 78.500 km

€ 8.950,00

Nissan Micra 1.0 Si
3 drs Rood Jun-98 65.000 km

€ 4.950,00

Ford Fiesta 1.3 Style
3 drs blauw Mar-04 28.141 km

€ 7.950,00

Renault Scenic 1.6 16V RXE MPV AC
Blauw Oct-00 110.000 km

€ 9.950,00

Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs AC Groen Jun-95 158.000 km

€ 3.950,00

Mitsubishi Spacestar 1.3 Diamond
MPV AC Groen Oct-01 82.000 km

€ 7.950,00

Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5 drs CC Rood m. Mar-01 130.461 km

€ 9.995,00

Nissan Micra 1.3 GL
3 drs Blauw Jan-99 85.666 km

€ 5.500,00

Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs Zilver Apr-03 37.500 km

€ 9.250,00

Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3 drs AC Groen Feb-00 162.000 km

€ 9.995,00

Opel Vectra 1.6 16V Pearl Automaat
4 drs AC beige Nov-98 99.808 km

€ 5.750,00

Nissan Primera 1.8 Luxury
5 drs CC Zilver Jan-01 91.500 km

€ 9.500,00

Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs AC blauw Mei-99 134.499 km

€ 5.950,00

Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo
5 drs Blauw Aug-03 76.600 km

€ 6.250,00

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

w w w. h e r w e r s . n l

KRUISBERGSEWEG 8 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 22 44

Begroting 2008

Gemeenteraad vergadert op 30 oktober
en 8 november over de begroting 2008
Het jaar nadert z'n einde. Het is dus weer
tijd voor de gemeentelijke begroting. In
de begroting zijn de plannen van de
gemeente voor 2008 opgenomen inclusief
hun kostenplaatje. Wat doet de gemeente
op het gebied van sport en wat kost dat,
hoeveel steken we in onderwijs, welk
bedrag is er gereserveerd voor
onderhoud aan wegen, wat zijn de
behoeften van de brandweer en hoeveel
geld hebben we daarvoor beschikbaar
etc. De begroting is opgesteld door het
college van b en w. Daarmee is deze nog
niet definitief. De gemeenteraad moet
de begroting vaststellen en kan nog
wijzigingen op de huidige plannen
aanbrengen. Op donderdag 8 november
a.s. behandelt de gemeenteraad de
begroting 2008 en de meerjarenbegroting
die een doorkijk geeft naar 2011.
De openbare vergadering begint om
17.00 uur en is in de raadzaal van het
gemeentehuis. Zoals voor iedere raadsvergadering geldt, bent u ook bij de
Het college van b en w van Bronckhorst met derde van rechts Ab Boers, wethouder van
vergadering van 8 november van harte
financiën.
welkom.

B en w presenteren sluitende begroting,
belastingen blijven op zelfde niveau

De begroting van de gemeente bedraagt in 2008 ruim
57 miljoen euro. Na het optellen en aftrekken van alle cijfers
komt de gemeentelijke begroting 2008 uit op een batig saldo
van € 402.000,-. Ook de meerjarenbegroting 2008-2011 is
positief. Voor nieuw beleid is komend jaar een bedrag
gereserveerd van € 826.000,-. Door het positieve eindresultaat stijgen de gemeentelijke belastingen in 2008
nauwelijks.

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te vergelijken met ieder
huishoudboekje: er zijn inkomsten en uitgaven. De
inkomsten van een gezin kunnen bijvoorbeeld bestaan uit
salaris, kinderbijslag en teruggaaf van de belasting. Daar
tegenover staan uitgaven als wonen, gas, water, licht, eten
en kleding. De gemeente kent ook een aantal inkomstengroepen en daarnaast heel veel zaken waar zij geld aan
uitgeeft. Ook het huishoudboekje van de gemeente moet
kloppen: de inkomsten en uitgaven moeten in balans
zijn. De algemene uitkering van het rijk is de grootste
inkomstenbron van de gemeente, verder zijn er inkomsten
uit gemeentelijke belastingen, grondexploitaties en
winstuitkeringen van nutsbedrijven.

Het was de nadrukkelijke opdracht van de raad dat b en w
een sluitende begroting zouden presenteren met ruimte voor
nieuw beleid. Wethouder Ab Boers van financiën: "En dat is
gelukt. In de zomer hebben we de bestaande begroting nog
eens extra doorgelicht en waar mogelijk verbeterd. Veel
zaken zijn na enkele jaren Bronckhorst duidelijker. Zo bleek
bijvoorbeeld dat de jaarlijkse energiekosten voor het
gemeentekantoor structureel lager zijn (€ 30.000,-) dan tot
nu toe in de begroting was geraamd. Hier is dus ruimte. Ook
hebben we achteraf € 170.000,- ontvangen aan subsidie voor
stedelijke vernieuwing in het centrum van Hengelo (project
Arends). Deze kosten hadden we al bijgedragen, dus nu geeft
dit eenmalig ruimte. Verder is gebleken dat we de afgelopen
tijd regelmatig konden rekenen op meevallers van nutsbedrijven, zoals NUON en Vitens, waar we als gemeente
aandelen in hebben. Deze meevallers blijken redelijk
structureel te zijn, zodat hiermee in de begroting nu ook is
gerekend. Maar we hebben ook de Haagse wind in de rug.
Het nieuwe kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor
gemeenten (algemene uitkering). Natuurlijk wel om meer
taken uit te voeren die geld kosten. De algemene uitkering is
€ 522.000,- hoger dan vorig jaar.

Toch zijn er ondanks dat de begroting 2008 sluitend is en de
doorkijk naar 2011 positief uitvalt, zorgen. Deze verliezen we
niet uit het oog en verklaren waarom we een overschot over
willen houden. We hebben vorig jaar een investeringsplan
voor de huisvesting van ruim 30 scholen in Bronckhorst
opgesteld. Hier is heel veel geld meegemoeid. Vorig jaar is
de nieuwe Velswijkschool opgeleverd en dit jaar de
nieuwbouw van de Dorpsschool in Vorden. De plannen voor
de brede school in Hummelo zijn in een vergevorderd
stadium en in de toekomst hebben Het Hoge in Vorden en de
Piersonschool in Hengelo nieuwbouw nodig. Daarnaast is er
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Gemeenten zijn vanaf dit jaar verantwoordelijk voor de
huishoudelijke hulp aan inwoners die deze zorg nodig
hebben en wij blijken nu waarschijnlijk minder geld van het
rijk te krijgen dan nodig is voor de hulpvraag die er is." Ook
kost onderhoud van bijvoorbeeld wegen, riool, begraafplaatsen, accommodaties en het openbare groen de
gemeente veel geld. Van de riolering, accommodaties en ons
groen zijn de zogenaamde beheersplannen (waarin staat op
welke manier en met hoeveel geld we deze voorzieningen
onderhouden) nog in de maak. "Dus voor de toekomst
hebben we nog geen definitieve zekerheid over de kosten die
hiermee gemoeid gaan. Dat zijn allemaal zaken waar we
rekening mee moeten houden. We hebben in deze begroting
zo realistisch mogelijk gerekend met als uitgangspunt
onnodige risico's te vermijden en ons huishoudboekje met
gemeenschapsgeld goed op orde te hebben."

Piersonschool in Hengelo Gld.

Speciale commissievergadering voor inwoners
Geef uw mening over de begroting
op 30 oktober!
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 november
is er op dinsdag 30 oktober a.s. een speciale, openbare
vergadering van de raadscommissie Beleidsontwikkeling over de begroting 2008. Als inwoner kunt u dan zelf
inspreken over de begroting en daarmee raadsleden
laten weten hoe u over de plannen van b en w denkt!
Heeft u vragen of opmerkingen? Maak ze! De maximale
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich hiervoor uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij
de Griffie onder opgave van het onderwerp waarover u
wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.
De begroting 2008 is in te zien tijdens de openingstijden
van de gemeente bij de recepties van het gemeentehuis
en -kantoor. Ook ligt deze ter inzage in de bibliotheken
in Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.
Op deze pagina's vindt u informatie over de begrotingsplannen van b en w. In het Contact van 30 oktober
komen de algemene beschouwingen van de politieke
partijen op de plannen van het college. In de daarop
volgende uitgave geven b en w hun reactie op de vragen
en opmerkingen van de politieke partijen. Zo krijgt u een
compleet overzicht van de begrotingsbehandeling van
de gemeente.

Wat gaat ú betalen in 2008?

Winkelstraat de Stationsstraat in Zelhem.

Ab Boers: "Voor de meeste mensen verandert er, als hun
woonsituatie niet gewijzigd is, wat de kosten van de gemeentelijke belastingen betreft, komend jaar niet veel. De OZB
voor woningen gaat gemiddeld met 1,5 % omhoog. Dit is alleen een inflatiecorrectie. Hoeveel de OZB-kosten uiteindelijk voor een huishouden zijn, is overigens wel afhankelijk van
de herwaardering van hun onroerende zaak. De afvalstoffenheffing kan voor veel mensen, als zij gekozen hebben voor
kleinere containers, gunstiger uitvallen dan in 2007. Alleen
de OZB voor niet-woningen willen we realistischer maken
en meer gelijk trekken met
omliggende gemeenten en met
de bezitters van woningen in
Bronckhorst. We hebben met ons
huidige tarief van € 2,32 landelijk
één van de laagste tarieven. Door
deze op te hogen in 2008 met 10%
en in 2009 met nog eens 10%
ontstaat er meer gelijkheid. Maar
nog steeds is ons OZB-tarief voor
ondernemers dan aantrekkelijker
dan in veel omliggende en
soortgelijke gemeenten. We willen
ons bedrijfsleven natuurlijk wel
een goed economisch klimaat
blijven bieden."

Andere zaken waar de gemeente zich in
2008 op richt zijn o.a.:

Wat zijn de plannen van b en w voor de komende periode?
De wereld staat niet stil. Ook de gemeente moet rekening houden met ontwikkelingen die geld kosten. De uitvoering van
landelijke wetten kost geld en de gemeente heeft eigen ambities. Bronckhorst moet en wil bepaalde zaken verbeteren en
stimuleren zoals bijvoorbeeld de verbetering van de verkeersveiligheid, extra onderhoud plegen aan sportvelden, een
kunst- en cultuurbeleid opzetten, de brandweer de mogelijkheid bieden realistisch te oefenen etc. Zoals gezegd stellen
b en w de raad voor in 2008 € 826.000,- te steken in nieuw beleid. Hieronder staan enkele voorbeelden van nieuwe plannen
waar zij in de begroting 2008 geld voor hebben gereserveerd.

Verkeer en vervoer

B en w willen € 560.000,- beschikbaar stellen om te werken
aan een aantal knelpunten op het gebied van verkeer en
vervoer, die in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan zijn
opgenomen. Bijvoorbeeld de verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen en onderzoek naar oplossingen voor
de verkeerssituatie op enkele wegen waar regelmatig
klachten over komen, zoals de Ruurloseweg in Hengelo en
de Wildenborchseweg in Vorden. Ook wil het college
maatregelen nemen om het parkeren van grote voertuigen
in/rond de kernen te verbeteren. Wethouder Boers: "Verder
willen we in 2008 een kunst- en cultuurbeleid opstellen. Op
het gebied van kunst en cultuur gebeurt er in Bronckhorst
best veel. We willen dit nu meer gaan structureren. Tevens
moet er een onderhoudsplan voor de kunstwerken in de
gemeente komen, zodat duidelijk is welke bedragen hier de
komende jaren meegemoeid zijn en gaan we bijdragen aan
gezamenlijke cultuurprojecten in de Achterhoek. Hiervoor is
€ 90.000,- beschikbaar." B en w willen ook een stagebeleid
opstellen. Het personeel van gemeenten vergrijst. Bronckhorst vormt daarop geen uitzondering. Het college vindt het
belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jonge
mensen. Door stageplaatsen/leer- en werkbanen te bieden,
wordt een kijkje in de keuken geboden in de hoop jonge mensen enthousiast te maken voor een baan bij de gemeente.

Voor groot onderhoud aan dorpshuis De Wildenborchse
Kapel reserveren b en w eenmalig een bedrag van € 50.000,-.
De gemeente wil de leefbaarheid op het platteland stimuleren en dorpshuizen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
Verder maken b en w jaarlijks € 10.000,- vrij voor de aanpak
van huiselijk geweld door deel te nemen aan het Project
Huiselijk Geweld Achterhoek. Huiselijk geweld is één van de
meest voorkomende vormen van geweld in ons land. Het
tegengaan van geweld in de huiselijke kring is een onderdeel
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente zet zich in om huiselijk geweld tegen te gaan.

Externe defibrillatoren
In de gemeentelijke gebouwen werkt een aantal mensen
dat is opgeleid tot bedrijfshulpverlener (gemeentehuis en
-kantoor, zwembaden, sporthallen, brandweerkazernes etc).
Zij bieden in geval van nood hulp aan personeel en bezoekers
die aanwezig zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld reanimatie
toepassen. De overlevingskans bij reanimatie is echter
groter met een automatische externe defibrillator (door een
elektrische schok kan een hart weer op gang worden
gebracht) binnen handbereik. De gemeente wil haar
accommodaties uitrusten met deze apparaten. Hiermee is
een investering gemoeid van € 20.000,-.
Ongevallen met brandweerpersoneel worden veelal
veroorzaakt door te weinig inzicht in het verloop van
een brand en de risico's die dit met zich meebrengt.
Realistisch oefenen (dit is oefenen in brandende objecten met hitte en vuur) is belangrijk om dit te verbeteren.
Door bevelvoerders op deze wijze te laten oefenen in
specialistische oefencentra kunnen zij hun personeel
beter beschermen. B en w willen hiervoor € 20.000,per jaar inzetten.

• de gemeente wil een strategische visie opstellen die
een leidraad moet vormen voor de ontwikkeling van de
gemeente op basis van te verwachten ontwikkelingen
in de komende 15 jaar (o.a. vergrijzing, economische
ontwikkelingen in de agrarische sector en klimaatontwikkelingen)
• de voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis
gaan natuurlijk door. Voor 2008 staan onder meer de
vaststelling van het definitief ontwerp, de europese
aanbesteding van de bouw, het bouwrijp maken van
het terrein en de start van de bouw op stapel.
• Bronckhorst kent ruim 200 km aan zandwegen.
B en w willen beleid opstellen over hoe om te gaan
met het onderhoud van deze wegen, mogelijke
afsluiting of opwaardering van zandwegen etc.
• ook inventariseert de gemeente de openbare
verlichting. Er komt een vervangingsplan en we
bekijken of het energiebeheer doelmatiger kan
• de voorbereidingen voor de nieuwbouw van Het Hoge
in Vorden en de Hengelose Piersonschool gaan van
start
• door de kastanjeziekte zijn 32 kastanjes aan de
Kastanjelaan in Hengelo aangetast. Deze moeten
gekapt en vervangen worden
• de speelvoorzieningen op de gemeentelijke speelterreinen moeten op peil gehouden worden. Jaarlijks
vervangt de gemeente enkele toestellen.
• in 2007 komt het groenstructuurplan klaar, waarin
staat hoe de gemeente haar openbaar groen inricht
en onderhoudt. In 2008 start de gemeente met de
uitvoering. Richtlijnen voor het inrichten van rotondes,
het aanbrengen van meer gebiedseigen beplantingen
langs dorpsranden zijn onderdelen
• de voormalige
gemeenten kenden
allemaal een eigen
systeem van
bewegwijzering
naar verschillende
toeristische objecten. De gemeente
is bezig om deze
op elkaar af te
stemmen en één
herkenbaar
systeem voor
Bronckhorst te realiseren.
• in 2008 willen b en w werken aan de maatregelen die
zijn opgenomen in de ontwikkelingsvisie voor het
stadje Bronkhorst. In de visie staat bijvoorbeeld dat
ernaar gestreefd wordt toeristen langer in het stadje
te laten verblijven en ze te interesseren om ook
andere delen van de gemeente te bezoeken,
bijvoorbeeld door het stimuleren van culturele
evenementen en het in de markt zetten van nieuwe
arrangementen.
• het opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid staat
op stapel. Hierin komt te staan hoe de gemeente zich
inzet voor de bescherming en instandhouding van de
gezondheid van haar inwoners
• verder moeten er nieuwe bestemmingsplannen voor
het buitengebied en dorp Zelhem komen, alsmede een
structuurvisie met de hoofdlijnen voor de ruimtelijke
ontwikkeling die de gemeente voorstaat

Sport

Voor het extra onderhoud aan sportvelden is € 25.000,- per
jaar geraamd. In 2007 is onderzoek gedaan naar de onderhoudssituatie van de Bronckhorster sportvelden en een plan
opgesteld waarin is opgenomen welk niveau de gemeentelijke sportvelden zouden moeten hebben en welke sportvelden binnenkort onderhoud nodig hebben om dit niveau te
bereiken. De gemeente vindt sport en bewegen belangrijk
omdat het de volksgezondheid ten goede komt. Daarom
investeert zij al enige tijd in breedtesport (dit is een regeling
om sport en bewegen voor alle doelgroepen te stimuleren
door onder andere het gymonderwijs te verbeteren en
verenigingsprojecten mogelijk te maken die erop gericht zijn
om doelgroepen als kinderen en ouderen aan het sporten te
krijgen). Om nieuwe initiatieven op sportgebied aan te
moedigen is nu een extra budget van € 10.000,- opgenomen
voor bijvoorbeeld clinics door sportverenigingen tijdens de
gymlessen op scholen om kinderen te interesseren in een
sportvereniging.

Cijferoverzicht
De begroting van de gemeente is opgedeeld in tien onderwerpen. In gemeentelijk jargon tien programma's. Hieronder ziet
u het begrotingsoverzicht van de gemeente voor 2008 (in euro’s):

Programma's

Lasten

Baten

Saldo

Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijkwerk
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.927.111
2.265.927
4.817.459
488.027
3.363.696
8.536.779
14.649.922
10.583.032
3.716.569
4.394.288

409.225
30.000
77.717
559
29.689
774.865
4.446.857
8.508.278
2.514.573
40.353.150

3.517.886
2.235.927
4.739.742
487.468
3.334.007
7.761.914
10.203.065
2.074.754
1.201.996
35.958.862

Totaal

56.742.810

57.144.913

402.103

–
–
–
–
–
–
–
–
–

(kolom saldo: – = hogere lasten dan baten)

Kerngegevens gemeente Bronckhorst 2007
Sociale structuur
• Aantal inwoners
waarvan:
0 – 19 jaar
20 – 64 jaar
65 jaar en ouder

37.795
9.125
21.932
6.738

Fysieke structuur
• Oppervlakte gemeente
• Lengte wegen
• Aantal m2 openbaar groen
• Aantal woonruimten
waarvan:
woningen

28.647 ha. (waarvan 276 ha. binnenwater)
862,66 km.
820.000 m2
15.754
13.992

Jaargang 3
Nr. 43, 23 oktober 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Bijzondere stenen aangetroffen tijdens archeologisch
onderzoek op perceel nieuwe gemeentehuis Bronckhorst
Op het terrein aan de Elderinkweg
in Hengelo Gld., waar het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst
moet komen, voert archeologisch
onderzoeksbureau ADC ArcheoProjecten, in opdracht van de
gemeente, archeologische opgravingen uit. Dit is onderdeel van het
bouwproces. In totaal wordt ongeveer 8.000 m2 grond onderzocht.
De opgravingen zijn drie weken
geleden begonnen. Intussen is
tijdens het werk al verschillend
goed materiaal, dat informatie geeft
over de geschiedenis van Hengelo,
tevoorschijn gekomen. Zo hebben
de archeologen bewoningsporen
uit de Late Bronstijd en Vroege
IJzertijd (rond 800 v. Chr.) gevonden.
Deze sporen zijn waterputten,
kuilen en paalkuilen van schuren.
18 voorwerpen
In één kuil zijn 18 zeer bijzondere
stenen aangetroffen. Deze stenen
zijn speciaal omdat ze allemaal
bewerkt zijn. Het meest opvallend is
een stenen bijl van de steensoort
dioriet. De bijl is aan beide kanten
geslepen en aan één zijde zitten
klopsporen. De bijl is in combinatie

objecten is geweest. Mogelijk houdt
het verband met metaalbewerking.
Analyse van de gebruikssporen moet
meer inzicht geven over de functie
van de stenen. Verder is nog een
aantal stenen met een afgesleten
vlak in de kuil aangetroffen.
Wat de vondsten extra bijzonder
maakt is dat ze allemaal uit diezelfde kuil afkomstig zijn. Waarschijnlijk
zijn de stenen werktuigen hierin
bewust neergelegd. Waarom zijn
deze (zeldzame) objecten bij elkaar
begraven? Is er hier sprake van een
werkplaats? De archeologen gaan
dit allemaal onderzoeken, om een
antwoord te krijgen op de vele
vragen die deze vondst oproept.

met een slijpsteen van zandsteen
aangetroffen. Op dit moment wordt
onderzocht of deze daadwerkelijk
voor die bijl is gebruikt. Daarnaast is
een trapeziumvormig object aangetroffen van dezelfde steensoort als
de bijl. Ook dit is mogelijk een klopsteen, gebruikt om voorwerpen van

Omruilactie afvalcontainers
In juli jl. hebben alle inwoners van
Bronckhorst, die gebruik maken
van afvalcontainers voor het aanbieden van hun gft- en restafval,
nieuwe containers gekregen. U
heeft nu enkele maanden ervaring
op kunnen doen met uw nieuwe
grijze en groene containers. Bent u
niet tevreden met de gekozen en
nu in gebruik zijnde container(s),
omdat u bijvoorbeeld minder afval
of juist meer afval heeft? Dan heeft
u nu de mogelijkheid een of meer
containers om te ruilen tegen het
gereduceerde tarief van € 12,- per
container. Afgelopen week heeft u
hiervoor een antwoordformulier in
de bus ontvangen. Wanneer u het
formulier vóór 31 oktober opstuurt,
worden begin december uw containers omgeruild.

steen of metaal te 'kloppen' (bewerken). Twee andere opmerkelijke
stukken die zijn gevonden, zijn
stenen objecten met een ronde
brede groef aan een zijde. Eén ervan
is gemaakt van zandsteen en de
ander van graniet. Het is nog onduidelijk wat de functie van deze

Zelhemse vrijwilligers leveren
bijdrage
In de komende drie weken, die het
onderzoek nog duurt, hopen de
archeologen ook nog huisplattegronden uit dezelfde periode bloot
te leggen.
Zij worden daarbij geholpen door
vrijwilligers van de archeologische
werkgroep van Zelhem.

Opheffen crossbaan Achter-Drempt

• met het antwoordformulier kunt u
alleen uw huidige groene en grijze containers omruilen
• u dient uw container op de inzameldag altijd aan te bieden met
gesloten deksel. Wanneer u nu
regelmatig moeite heeft het deksel te sluiten, is het verstandig uw
container om te ruilen voor een
groter formaat
Geen brief ontvangen?
Heeft u geen brief met antwoordformulier ontvangen, of heeft u
nog vragen over de omruilactie?
Dan kunt u contact opnemen met
de Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575)
75 03 10, bereikbaar op werkdagen
van 09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.

De Rekenkamercommissie onderzoekt,
draagt u ook een onderwerp aan?
De Rekenkamercommissie van de
gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland doet
onderzoek naar de rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid
van de besluitvorming van de gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester).
Voor het jaarprogramma 2007 zijn
en worden de volgende onderwerpen
aan een onderzoek onderworpen:
• huur van gemeentelijke accommodaties, eventueel in relatie tot
subsidieverlening aan de gebruikers daarvan
• kwaliteit briefbehandeling burgers
• kwaliteit digitale dienstverlening

• kosten personele formatie in
relatie tot inhuur externen
• samenwerking met partners
Voor het jaarprogramma 2008 wil de
Rekenkamercommissie, naast
raadsleden en -fracties, wederom
inwoners en instellingen van deze
gemeenten, waaronder dus Bronckhorst, in de gelegenheid stellen om
suggesties in te dienen.
U kunt deze richten aan:
De secretaris van de Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst,
Lochem en Montferland, Postbus 47,
6940 BA in Didam, of mailen naar:
h.valkenburg@montferland.info

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

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

Medicinale zuurstof in huis?
Heeft u medicinale zuurstof in huis
of is dit binnenkort het geval, dan
verzoeken wij u dit te melden bij
brandweer Bronckhorst.
Dit is van belang om in geval van
een calamiteit te kunnen inschatten
welke extra risico's de hulpverleners

lopen. De veiligheid van die hulpverleners is daarmee dus gediend.
Voor het aan- en afmelden van
medicinale zuurstof kunt u contact
opnemen met de gemeente, de heer
H. Hoftiezer, tel. (0575) 75 02 21.

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

3 NOVEMBER 2007

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

kom!
en werk mee

7

e jaar

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

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

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

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

Wilt u alles weten over de bouw van
het nieuwe gemeentehuis?

landschaporganisaties gewoonlijk
verrichten. De werkdag begint om
09.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
U bent ook welkom als u maar een
halve dag kunt meewerken. In de
pauzes zorgen wij natuurlijk
voor koffie/thee, soep en/of
broodjes.

Doet u mee? Wij zien u graag, zorg
wel dat u stevige schoenen,
werkkleding, handschoenen
meeneemt!
De eerste schetsen van de nieuwbouw

Het Boelekeerlspad.

Uit de raad
Reguliere raadsvergadering
Op 25 oktober a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda kunt u vinden in Contact
van vorige week en op de website
www.bronckhorst.nl.

Website

De gemeente is bezig met een
groenstructuurplan, waarin komt
te staan hoe het openbaar groen in
Bronckhorst wordt ingericht en
onderhouden.
Intussen zijn zogenaamde groenstructuurkaarten opgesteld die het
concept zijn van het definitieve
groenstructuurplan Hiervoor is
gebruik gemaakt van de ervaringen
en meningen die inwoners tijdens
een inloopavond in juni aan ons
meldden, als ook die van de raadsleden van Bronckhorst.
Natuurlijk willen we deze kaarten
graag aan u voorleggen en met u
bespreken. Hiervoor organiseren we
roadshows. Inmiddels zijn er twee
geweest.

Op stapel staan nog:
• 25 oktober in zaal Den Bremer,
Zutphen-Emmerikseweg 37 in
Toldijk van 19.30 tot 21.00 uur.
Op deze avond presenteren wij
de groenstructuurkaarten voor
de kernen Steenderen, Baak,
Hummelo, Drempt , Keppel
en omstreken.
• 1 november in zaal Het Witte
Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem
van 19.30 tot 21.00 uur. Op deze
avond is de presentatie van de
groenstructuurkaarten voor de
kernen Zelhem, Halle en omstreken.
We beginnen om 19.30 uur precies.
Wilt u op tijd komen? Wij zien u
graag bij één van deze roadshows!

de vorderingen rond de bouw van
het nieuwe gemeentehuis, van
waaruit we u vanaf 2010 van dienst
zullen zijn.

Verzamelen
Boelekeerlspad
Om 09.00 uur op de parkeerplaats
bij het Besseldersbos aan de Stadsedijk in Halle/Zelhem (voor de route kijk op www.boelekeerlspad.nl)
De Vreekolk
Om 09.00 uur op de parkeerplaats
aan de J.F.Oltmansstraat in
Steenderen (voor de route kijk op
www.hetsteenderslandschap.nl).

Aanmelden
Voor meer informatie en/of uw
aanmelding kunt u
contact opnemen
met de gemeente via
tel. (0575) 75 02 50 of
www.natuurwerkdag.nl. Voor locatie
De Vreekolk, tel.
(0575) 45 18 34.
Er kunnen maximaal
40 personen per
locatie deelnemen!

Roadshows groenstructuurplan
25 oktober en 1 november

Kijk voor de laatste informatie
regelmatig op www.bronckhorst.nl.
Maar natuurlijk publiceren we op
deze gemeentepagina's ook over

Gemeente gaat bestemmingsplan
'de Kwekerij' vaststellen
Het college van b en w gaat de raad
op 8 november 2007 voorstellen om
het bestemmingsplan 'de Kwekerij'
gewijzigd vast te stellen. Met de
vaststelling van het bestemmingsplan komt de realisatie van een
nieuwe woonwijk in Hengelo Gld.
een stapje dichterbij.
Nieuwe woonwijk
Een aantal jaren geleden heeft de
voormalige gemeente Hengelo de
eerste stappen gezet om te komen
tot een nieuwe woonwijk in Hengelo.
Aan de hand van een locatiestudie
werd destijds de keuze gemaakt
voor het gebied aan de noordrand
van het dorp Hengelo, aansluitend
aan de Heurne en de Vordenseweg.
Het plan 'de Kwekerij' (zo genoemd
omdat een deel van het plangebied
in gebruik is als kwekerij ten behoeve van een hoveniersbedrijf) voorziet
in de realisering van circa 200,
hoofdzakelijk grondgebonden,
woningen, verdeeld over verschillende prijsklassen, waaronder ook
een flink aantal starterwoningen.
Het plan zal gefaseerd uitgevoerd
worden. Nog niet alle voor de realisering van het plan benodigde gronden zijn verworven.

Het tijdstip van realisering van het
plan is afhankelijk van de resterende
grondverwerving.
Beoordeling van zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft
van 14 juni t/m 25 juli 2007 ter inzage
gelegen voor een ieder in het
gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. De terinzagelegging is
voorafgaande gepubliceerd in de
Staatscourant en Contact. Het ontwerpbestemmingsplan was ook in
te zien via de gemeentelijke website.
Er zijn in totaal 16 zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en hebben er toe geleid dat
het bestemmingsplan op een onderdeel nog wat wordt aangepast.
Wijziging
Het voorstel is om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Het gaat hierbij om een verduidelijking van de status van het voet/fietspad door het plangebied.

Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl?

Onteigening van gronden
In het bestemmingsplan zijn op
basis van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening gronden aangewezen,
waarvan het gebruik afwijkt van het
plan. Deze gronden zijn echter nodig
om het plan in de naaste toekomst
te verwezenlijken.

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de
gehandicaptenparkeerkaart?

De aanwijzing houdt in dat de raad
op basis van de Onteigeningswet tot
onteigening kan besluiten. Dit is nu
niet aan de orde, de raad beslist hier
in een later tijdstip over.

Ben jij die man of vrouw die hen
een gezicht geeft?
Dat zou kunnen, want brandweer Bronckhorst is op zoek naar jou!
Ben je overdag regelmatig in de gemeente? Dan kun je je zeer nuttig maken voor de gemeenschap. We zoeken enkele vrijwilligers
(v/m) die ons hechte team komen versterken. Bij de brandweer
krijg je prima vergoedingen en werk je met modern materiaal. Laat
je vrijblijvend informeren en proef de sfeer op een maandagavond
vanaf 19.30 op een kazerne bij je in de buurt. Nee zeggen kan altijd
nog!

Meer informatie: b.hekkelman@bronckhorst.nl
of tel. (06) 13 84 90 35.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, toertocht met oldtimer tractoren, 11 november 2007 van 09.30 tot 17.00 uur,
O.T.M.V. afdeling Gelderland
• Drempt, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 20 januari t/m 3 februari 2008, carnavalsvereniging De Blauwe Snep
• Halle, plaatsen kerstboom, kerstmarkt en afsluiten gedeelte Kerkstraat, 16 december van
10.00 tot 22.00 uur, cafetaria De Woage
• Halle, Halse dag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 7 september 2008 van 10.00 tot
19.00 uur, de heer C. Hitpass
• Halle, kermis, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 en 3 juli van 19.00 tot 24.00 uur,
4 juli van 13.00 tot 01.00 uur en 5 juli 2008 van 10.00 tot 01.00 uur, de heer C. Hitpass
• Hengelo Gld. en omgeving, mountainbiketocht, 16 december 2007 van 09.00 tot 14.00 uur,
T.C. Keiaosers
• Hengelo Gld., sportherberg 'De Veldhoek BV', Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning voor
twee kansspelautomaten en één behendigheidsautomaat in 2008, J.H. Buchter
• Keijenborg, jaarlijkse kermis, 20 juni van 18.00 tot 01.30 uur, 21 juni van 14.00 tot 01.30 uur,
22 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 23 juni 2008 van 10.00 tot 00.30 uur, diverse verkeersmaatregelen, 17 t/m 24 juni 2008, schuttersgilde St. Jan
• Laag-Keppel, Sinterklaasintocht, afsluiten Dorpsstraat, 24 november 2007 van 14.00 tot 16.00 uur,
Sinterklaascomité
• Vorden, Nieuwstad, manifestatie VMBO-YES voor genodigden, tijdelijke gebruiksvergunning,
22 november van 09.00 tot 19.30 uur en 23 november 2007 van 09.00 tot 16.00 uur, Ulenhof
College 't Beeckland
• Zelhem, Heidenhoek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 juni van 19.00 tot 01.00 uur,
28 juni van 10.00 tot 01.00 uur en 29 juni 2008 van 11.00 tot 19.00 uur, C. Hitpass
• Zelhem, septemberfeesten, 18 september van 20.00 tot 24.00 uur, 19 september van 13.00 tot
01.00 uur, 20 september van 14.00 tot 01.00 uur en 21 september 2008 van 11.00 tot 18.00 uur,
de heer C. Hitpass
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 15 oktober 2007:
• Hengelo Gld., Sinterklaasintocht, 18 november 2007 van 13.30 tot 15.30 uur, Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., sportcomplex De Veldhoek, winterwandeltochten, 16 december 2007 van
10.00 tot 13.30 uur, wandelsportvereniging De Ploeg
• Hengelo Gld., Stellingweg 2, motorkennismakingsdag met muziek, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, verloting, 10 november 2007 van
11.00 tot 01.00 uur, side-car-party
• Toldijk, Wolfsstraat 5, slachtvisite, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 november
2007 van 09.00 tot 17.00 uur, vleesboerderij Garritsen
• Vierakker, Boshuisweg 8, bruiloftsfeest met livemuziek, tijdelijke gebruiksvergunning,
10 november 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, de heer G.J. Rietman
• Vorden, Brandenborchweg, afsluiten spoorwegovergang i.v.m. werkzaamheden, 6 november
vanaf 23.40 uur tot 7 november 2007 05.40 uur, VolkerRail Services
• Zelhem, heropening winkel en 25-jarig bestaan, 11 november 2007 van 12.00 tot 16.00 uur,
hobbyshop Modelbouw Zillevolde

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 18 oktober 2007:
• Vorden, het Leemgoor 18, gedeeltelijk vergroten garage
• Vorden, Margrietlaan 4, aanbouw erker aan de woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Bouwvergunningen

Reguliere bouwvergunningen

• Drempt, Kerkstraat 56, verhogen kap en gedeeltelijk vergroten schuur
• Drempt, Strengsche Veld 50, verbouw woning
• Halle, Heurneweg ongenummerd, ter plaatse van supermarkt Halle-Heideweg 26, oprichten
zes starterwoningen
• Hengelo Gld., Korenbloemstraat 12, gedeeltelijk veranderen van nokhoogte door dakkapel aan
achterzijde te plaatsen
• Hengelo Gld., Singel 13, gedeeltelijk vergroten dakkapel
• Hengelo Gld., Snethlageweg 14, vergroten woning
• Hengelo Gld., Vellekesweg 3, vernieuwen garage/schuur
• Hengelo Gld., Vloed 45, plaatsen overkapping
• Hengelo Gld., Zelledijk 6, plaatsen erker
• Keijenborg, Wolsinkweg 1, oprichten schapenstal; schapenhouderij
• Toldijk, Hoogstraat 21, oprichten mestsilo
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 24, gedeeltelijk vergroten garage/berging
• Zelhem, Plantsoenstraat 12, oprichten garage/berging

Verzonden op 15 oktober 2007:
• Keijenborg, Koepelweg 7a, bouwen woning
• Zelhem, de Hennenkamp 7, vergroten woning
Verzonden op 16 oktober 2007:
• Vorden, Lindeseweg 16, bouwen opfokhennenstal/mestopslag
• Vorden, Mosselseweg 1, inpandig verbouwen woning, verleend met ontheffing van artikel 4.11
van het Bouwbesluit; vrije doorgang binnendeuren niet 2.300 mm maar 2.100 mm en met
ontheffing van artikel 2.28 van het Bouwbesluit; aantrede trap
Verzonden op 18 oktober 2007:
• Halle, Halseweg 57a, verbouw bakhuis tot vakantiewoning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Dr. A. Ari_nsstraat 1, realiseren zes appartementen in bestaand gebouw; voormalig
horecagebouw 'de Engel'
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 9, bouwen woning/garage en bedrijfspand, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Voorgenomen vrijstellingen

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 18 oktober 2007:
• Halle, Bielemansdijk 11a, plaatsen overkapping aan bestaande melkveestal

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Zelledijk 7, vrijstelling verbouwen voormalige boerderij tot kantoor annex gastenverblijf
voor bed & breakfast, het betreft een vrijstellingsmogelijkheid voor recreatie als nevengeschikte
functie, opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden',
artikel 17, lid 1 onder 7 van de planvoorschriften
Het bouwplan ligt vanaf 25 oktober t/m 21 november 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Pluimersdijk-hoek Meindertweg, voor de nieuwvestiging van een melkrundveehouderijbedrijf, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988'
• Keijenborg, Olde Kaste 4-4a, voor het slopen van bedrijfsgebouwen en het bouwen van een
woongebouw met twee wooneenheden, geldend bestemmingsplan “Buitengebied 2005 Hengelo/
Vorden'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 oktober t/m
5 december 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Inzien van stukken:
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 15 oktober 2007:
• Zelhem, het Stegestuk 2, bouwen woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 16 oktober 2007:
• Zelhem, Eeltinkweg 9, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 18 oktober 2007:
• Vorden, Deldensebroekweg 5, gedeeltelijk slopen dak op schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Dennenweg 1, geheel slopen dak op schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 18 oktober 2007:
• Vorden, Station, vellen van twee beuken en vier esdoorns, herplant verplicht van zeven eiken
• Vorden, hoek Eldersmaat/Baakseweg, vellen van één beuk, geen herplantplicht

Aanlegvergunning
Verzonden op 24 oktober 2007:
• Hummelo, Rozegaarderweg (Landgoed Hagen), ten behoeve van alle voorkomende bodemingrepen tegen de verlanding en het dichtgroeien van de Grote Ven, kadastraal bekend
Hummelo, sectie C, nummers 839, 1022, 1023 en 1024

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovengenoemde te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

• Hengelo Gld., Asterstraat, afgegeven aan Berkel Milieu, Loohorst 8 in Zutphen, op kentekennummers BP-BT-36, BP-ZJ-10 en BS-LH-41

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, tijdens de verbouw van een woning zijn de Dr. Alfons Ariënsstraat, tussen de Bronkhorsterweg en de Prins Bernhardlaan, en de Koningin Emmastraat op 24 oktober van 15.00 tot
18.00 uur afgesloten voor alle verkeer; voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingroute
ingesteld via de Prins Bernhardlaan, de Harmen Addinkstraat en de Bronkhorsterweg

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst

Verzonden op 11 oktober 2007:
• Zelhem, Ruurloseweg 30-V58, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

• Zelhem, b en w hebben 9 oktober 2007 besloten vanaf 1 november 2007 de straatnaam
Bultensweg in Zelhem in te trekken en aan een nieuw aangelegde, particuliere weg in Zelhem
de naam Bultenszijweg toe te kennen

Openbare bekendmakingen - vervolg
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, bouw- en sloopvergunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen en verordening
naamgeving en nummering), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning en
ontheffing verbod voor voertuigen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.
Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Een aanlegvergunning wordt pas in de 7e week na verlening van kracht.

Bestemmingsplannen
Goedkeuring wijzigingsplan 'Dorpsstraat 28 Wichmond'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 4 oktober 2007 het wijzigingsplan 'Dorpsstraat 28
Wichmond' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de wijziging van een voormalig garagebedrijf annex bedrijfswoning in een adviesbureau voor energieopslagsystemen in de bodem en
het grondwater met bijbehorende montagewerkplaats en opslag.
Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 25 oktober t/m 5 december 2007 tijdens
de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575)
75 03 70. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, evenals een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar
voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Binnenweg 6 Drempt'
Het wijzigingsplan 'Binnenweg 6 Drempt' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op het omzetten van de agrarische bestemming in de bestemming 'woonbebouwing' op het perceel
Binnenweg 6 in Drempt.
Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Wegwerkzaamheden
Aanbrengen slijtlagen
Door de wisselvallige weersomstandigheden in de maanden juli en augustus is het niet gelukt
om alle geplande slijtlagen aan te brengen. De slijtlagen op de Lamstraat in Toldijk en de Korte
Broekstraat in Hummelo worden volgend jaar aangebracht.
Snoeien openbaar groen
• Zelhem, van 22 t/m 26 oktober 2007 zijn de Eeltinkweg, de Nijmansedijk, de Heidenhoekweg
en de Stadsedijk gesloten voor alle verkeer.
• Halle, van 29 oktober t/m 2 november 2007 zijn de Halle-Nijmanweg, de Neijenkampweg en
de Meindertweg gesloten voor alle verkeer.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren
Reparatie deklaag
• Vorden, de Horsterkamp is van 23 t/m 25 oktober 2007 gesloten voor alle verkeer wegens het
repareren van de deklaag

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
25 oktober t/m 5 december 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo Gld., Groenendaalseweg 6, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en
transportbedrijven op een al aanwezige inrichting, de melding heeft betrekking op het stallen
van caravans en vouwwagens
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 19, voor het van toepassing worden van het Besluit tankstations op
een al aanwezige inrichting, de melding heeft betrekking op een onbemand tankstation
• Laag-Keppel, Rijksweg 91, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit horeca-,
sport- en recreatie-inrichtingen van toepassing is, de melding heeft betrekking op een restaurant
• Olburgen, Olburgseweg 7, voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen op een al aanwezige inrichting, de melding heeft betrekking op een
horecapand, café, bar, zaal en slijterij en winkelruimte
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor het oprichten van een onderdeel behorende bij een bestaande

inrichting waarop het Besluit mestbassins van toepassing is, de melding gaat over een opslag
van vloeibare meststoffen groot 350 m2 en 1.150 m3
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 3-5, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen van toepassing is, de melding heeft betrekking op wonen met zorg voor ouderen
• Zelhem, Ruurloseweg 39, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit horeca-,
sport en recreatie-inrichtingen van toepassing is, de melding heeft betrekking op het vernieuwen
cq. vergroten van de bijgebouwen
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Baak, Rozenstraat 5, voor het verplaatsen van diverse machines en een interne verandering
van het bedrijf
Deze verklaring is op 18 oktober 2007 verzonden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden echter niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting als gevolg van de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de
gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht.
Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een
voorlopige voorziening.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
25 oktober t/m 5 december 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Halseweg 43a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
pluimveebedrijf en kwekerij
• Steenderen, Covikseweg 6, een nieuwe de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een vleesveehouderij
• Toldijk, Wolfsstraat 1, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
veehouderij
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een vleesvarken- en akkerbouwbedrijf
De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor die soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.
Beroep tegen deze een van besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 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-Gravenhage
en wel vóór 6 december 2007.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet direct van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Rampenbestrijdingsplan dijkdoorbraak en overstroming
Op grond van artikel 4 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen en op basis van het gemeentelijke
rampenplan heeft de burgemeester het concept Intergemeentelijk Rampenbestrijdingsplan
Dijkdoorbraak en Overstromingen vastgesteld. Het betreft de dijkringen 48 Rijn en IJssel, dijkring 49 IJsselland en dijkring 50 Zutphen. In het rampenbestrijdingsplan worden per betrokken
instantie de taken weergegeven bij verschillende fases van hoogwater in de rivieren.

Ter inzage
De rampenbestrijdingsplannen liggen vanaf 23 oktober 2007 gedurende vier weken voor iedereen
ter inzage op de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Visschers, tel. (0575) 75 02 25.

Winkelopenstelling zon- en/of feestdagen in 2008
B en w van Bronckhorst kunnen per kalenderjaar ten hoogste twaalf dagen aanwijzen waarop de
winkels op zon- en/of feestdagen geopend mogen zijn. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van
de gemeente afzonderlijk. Deze delen zijn: het grondgebied van de voormalige gemeenten
Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. Onder feestdagen verstaan we:
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede
Kerstdag.
Aan de ondernemersverenigingen is gevraagd opgave te doen van de dagen waarop zij de winkels
op zon- en/of feestdagen in 2008 geopend willen hebben. Ook individuele winkeliers kunnen bij
b en w een verzoek indienen. Het verzoek dient vóór 20 november a.s. ingediend te zijn bij de

GRATIS

Openbare bekendmakingen - vervolg

25

afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (gemeentekantoor). Bij het nemen van de
beslissing zal, gelet op het beperkte aantal te verdelen dagen, aan collectieve aanvragen een
hogere prioriteit toegekend worden dan aan individuele aanvragen. Als u op een andere wijze
goederen te koop wilt aanbieden op een zon- en/of feestdag, bv. een braderie, vlooienmarkt of
Paasmarkt wilt houden, dient u hiervoor een ontheffing aan te vragen.

Wilt u ook eens onze speciale gast bij de raad zijn?
Bel (0575) 75 05 43 of e-mail griffie@bronckhorst.nl

Raad

PAREL VAN DE WEEK

Kunst kijken en kopen in het najaar!
Voor andere kunsttips of meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Beeldhouwatelier Baak

Baak

Diverse galeries

Laag-Keppel

Verrassende kunst

Bronkhorst en Vorden

Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
Nordic Walking cursussen
in Ruurlo
de 1e cursus start op
donderdagmiddag 1 november
de 2e cursus start op
zaterdagochtend 1 december
Inl. en aanm. tel. (0573) 45 33 54.
Info: gerlandegude@hetnet.nl
Website:
www.aerobicdancecentreruurlo.nl

Waag u aan de kracht
van deze zaag
ACTIE!
geldig t/m 28 december 2007

MS 170

Benzinemotorzaag

NU € 199,00

GROEN IS GAS!
NÚ BIJ RUESINK TIJDELIJK LPG-INSTALLATIE
VOOR € 295!

cat. € 239,00

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Deze aanbieding geldt op de
Citroën Grand C4 Picasso
én op de C4 Picasso

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

www.wittesmid.nl
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

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

professionele voeding voor dieren

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een
lekker ei.
Daarom bij ons verkrijgbaar:
730 Garvo volledig legmeel of
731 Garvo volledige legkorrels

vanaf € 24.590*

Ideaal voor het snoeien, het zagen van haardhout en het vellen van bomen tot 30 cm stamomtrek.
Vermogen 1,3 kW - Cilinderinhoud 30,1 cm3 - Gewicht 3,9 kg - Lengte zaagblad 30 cm

TOTAAL VOORDEEL € 2.000
* Vraag naar de voorwaarden. Prijzen en acties geldig t/m
31 oktober 2007. Prijs- en speciﬁcatiewijzigingen voorbehouden.
Afgebeeld model kan afwijken van de standaard uitvoering.

Nu bij uw dealer:

Nr.1 wereldwijd

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

www.bulten-techniek.nl

www.ruesink.nl

Feestelijk Open huis!

BRUGGINK OPENT
M!
VERNIEUWDE SHOWROOM!
26, 27 EN 28 OKTOBER
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en
onderhoud.

De uitbreiding van onze showroom is klaar! Hoog tijd om een kijkje te
komen nemen, bijvoorbeeld tijdens onze Open Huis dagen op vrijdag 26,
zaterdag 27 en zondag 28 oktober. Dankzij de uitbreiding van de sanitair
afdeling kunnen we u op dat gebied nog veel meer mogelijkheden laten
zien. Verder is ons keukenassortiment aangevuld met bekende topmerken.
Bovendien ontvangt iedereen, die in de actieperiode* een complete keuken
of badkamer koopt, een 20 inch LCD TV CADEAU. Onder het genot
van een hapje en een drankje kunt u weer veel ideeën opdoen
en u laten informeren over de mogelijkheden van verbouw en
nieuwbouw met Bruggink.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 26 oktober 09.00 - 21.00 uur,
zaterdag 27 oktober 09.00 - 16.00 uur, zondag 28 oktober 11.00 - 16.00 uur.

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Belangstelling voor beleggen?
Beleggingstudieclub Rubel in Ruurlo
heeft plaats voor enkele nieuwe leden.
Reageren kan per brief onder nr. R 20-1
Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden
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Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
* Actieperiode 26 oktober t/m 23 november
Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.

B e l e e f
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ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

VERF

BEHANG

RAAMDECORATIE

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

DE
PASSIE
XCPWYKPVGTKGWTURGEKCNKUV
Maak nu kennis
met ons interieurspecialisme.
Haal de inspiratiefolder in onze winkel
of vraag meteen
vakkundig advies!

Aanbiedingen geldig van 24 oktober t/m 3 november 2007

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

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

ber
14, 21 en 28 okto
ONDAG
KOOPZtot
17.00 uur

van 12.00
terrasoverkapBij aankoop van een
terrasverwarming.
ping een GRATIS december 2007
Actie geldig t/m 31

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

www.winterschilder.nl

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

BESTEL ZE NU!

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

dr ukkerij Weevers

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

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrekkelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en
wandafwerking. Uw voordeel: € 25,- per man per dag.
Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het
lage BTW-tarief van 6%.
Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor
een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Verdien
€ 2pe5r,-dag
per man

Heroes is a trademark and copyright of NBC Studio’s.INC. Licensed by Universal Studios Licensing LLLP. All Rights Reserved.

SHOWROOM:
openingstijden

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

DE NISSAN NOTE LIFE:
1.750 EURO VOORDEEL

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50
DE WINTERSCHILDER, VOORDELIGER DAN U DENKT
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Herwers Nissan

NISSAN

DAYS

ALS U NU NAAR DE NISSAN-DEALER GAAT VOOR EEN PROEFRIT IN EEN NISSAN, MAAKT U KANS
OP EEN ONTMOETING MET DE CAST VAN HEROES IN L.A. OF OP EEN VAN DE 1000 HEROES DVDBOXEN VAN SEIZOEN 1. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.NISSAN-ACTIES.COM

DOETINCHEM:
Edisonstraat 79. T: 0314-333055
HENGELO (GLD):
Kruisbergseweg 8. T: 0575-462244
ZEVENAAR:
Amperestraat 6. T: 0316-529320
www.herwers.nl

SHIFT_family life
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Archeologisch onderzoek op perceel nieuw gemeentehuis Bronckhorst

Sporen van bewoning gevonden uit ijstijd

Wil jij weten wat Reiki voor
je kan doen?
Kom dan naar de informatieavond
op 30 oktober a.s. om 20.00 uur bij
mij aan huis. Vanaf 19.45 uur staat
er koffie en/of thee klaar en beantwoord ik graag al je vragen
Graag vooraf aanmelden per telefoon bij Rianne Leijten, Smidsstraat 13 te Vorden, tel. 0575-553528
(na 17.30 uur) of stuur een e-mail
naar: info@reiki-vorden.nl
WAT IS REIKI?

Reiki komt uit Japan en betekent "Universele Levensenergie". Deze levensenergie stroomt door ieder mens. Deze stroom kan door stress geblokkeerd
raken, waardoor ziektes of problemen
kunnen ontstaan.

Op het perceel aan de Elderinkweg in Hengelo, waar in januari 2010 het
nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst in gebruik wordt genomen, wordt
op dit moment archeologisch onderzoek gedaan. Archeologen van ADC
ArcheProjecten en plaatselijke amateur-archeologen zijn al enkele weken
bezig om voorzichtig de grond af te graven. Het onderzoek van de archeologen zal nog ongeveer twee weken in beslag nemen.
Een graafmachine haalt het zand laag
voor laag weg. De archeologen kijken
nauwkeurig of ze iets tegen komen uit
het verre verleden. Er zijn sporen gevonden van bewoning uit de midden
ijstijd. “Het gaat om sporen van een
boerderij, schuren en bijzondere waterputten”, vertelt archeoloog en projectleider Gavin Williams van ArcheoProjecten. De projectleider wijst naar
de donkere plekken in het zand van
kuilen en paalkuilen. “De paalkuilen
zijn natuurlijk weg, want het gaat om
een tijd van ongeveer van 1.000 jaar
voor Christus”.De archeologen hebben
mooie bewerkte vuurstenen gevonden
waaronder een stenen bijl. “De natuurstenen zijn waarschijnlijk gebruikt voor metaalbewerking. Die stenen waren speciaal in een kuil gezet
waarna die kuil is dichtgegooid”, weet
archeoloog Williams.

De projectleider vindt het wel bijzonder om op zo’n mooie locatie te graven en heel diep onder de grond te
spitten.
Ruim anderhalve meter diep en op diverse niveaus wordt er gezocht op
grond die in vroegere tijden vruchtbaar is gemaakt met plaggen en mest.
“Die laag vormt een beschermd niveau van de gevonden sporen. Deze
grondsporen zijn drie tot vierduizend
jaar oud. Ze zijn perfect bewaard gebleven vanwege de ijstijd”.

Nog twee weken gaan de archeologen
door met graven.
Daarna wordt er op het kantoor van
ADC ArcheoProjecten in Amersfoort
een reportage van gemaakt die aan de
gemeente Bronckhorst zal worden
aangeboden.

Reiki is een krachtige, liefdevolle energie die je niet kunt sturen of belnvloeden. Door jezelf (of een ander) Reiki te
geven wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd.
Met als direct gevolg een diep gevoel
van ontspanning. Door regelmatig te
behandelen wordt je weerstand en vitaliteit vergroot. Reiki ondersteunt bij
allerlei soorten van klachten. Het bestrijdt niet alleen symptomen, maar
bereikt ook de oorzaak. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met reguliere medische behandelingen, maar
komt nooit in de plaats daarvan! Iedereen kan Reiki leren. Voor een cursus Reiki heb je geen speciale voorkennis of vaardigheden nodig. Ook je opleidingsniveau speelt geen rol.
WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?

Als Reikimaster is het mijn grootste

wens om anderen Reiki te mogen leren en hopelijk gaan zij net zo enthousiast met Reiki aan de slag als ik. Ik organiseer Reikicursussen. Tijdens een
Reikicusus leer je hoe jezelf en anderen deze universele levensenergie (=
Reiki) kunt geven. Deze cursussen worden gegeven op de traditionele wijze
(Usui Shiki Ryoho). Ik geef Reikibehandelingen, zodat je aan den lijve kunt
ervaren wat Reiki doet.
Daarnaast geef ik bij mij aan huis ook
oefenavonden voor mensen die een
Reiki-cursus hebben gevolgd. Als je
nog geen cursus hebt gevolgd, ben je
ook welkom als gast. Dus gewoon om
eens te ervaren wat Reiki is.

Je kunt natuurlijk ook een afspraak
maken, zodat ik je informatie kan geven en al je vragen kan beantwoorden.
EERSTVOLGENDE REIKICURSUS:

Ik organiseer 22, 23 en 24 november
a.s. (2 avonden van 19.30-22.30 uur en
op zaterdag van 9.30-16.30 uur) een
Reikicursus 1e graad bij mij aan huis.
Op mijn website staan nog meer data
van reeds geplande cursussen.
Als deze data je niet schikken, neem
dan contact op met mij, dan plannen
we samen een ander moment.
INFORMATIE

mijn website: www.reiki-vorden.nl.
Ook kun je mailen naar:
info@reiki-vorden.nl of bellen met
Reiki Vorden Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat 13
te Vorden, tel. 0575-553528 (na 17.30
uur). Zie ook de advertentie.

Nederlands elftal onder 17 jaar naar Albanië

Hengeloër Lion Kaak in Oranje

De opgravingen die zijn gedaan uit de
tijd van zo’n 800 jaar voor Christus,
zijn te herkennen door de binnenkuilen en paalsporen. Williams: “We hebben aardewerkscherven gevonden die
heel goed te dateren zijn. Ook de gevonden huisplattegrond is van die periode”.

VVD Bronckhorst haalt
informatie op locatie
In december wordt de nota "Functies zoeken plaatsen zoeken functie" in de raad geëvalueerd. Het zijn
niet allemaal positieve ervaringen
die initiatiefnemers melden.
Afgelopen week is de VVD Bronckhorst begonnen met het bezoeken van
enkele indieners van projecten. De
persoonlijke ervaringen van initiatiefnemers zijn namelijk belangrijk voor
de VVD, zij zijn de graadmeter van het
beleid. De mogelijkheden die de nota
biedt komen uitvoerig aan de orde en
de resultaten worden als positief ervaren. Er zijn echter ook negatieve geluiden.
Zo blijkt dat de beleidsinvulling van
functieverandering na sloop van alle
bedrijfsgebouwen niet altijd haalbaar
is. Vervangende nieuwbouw voor wonen moet gedaan worden voor de zgn.

doelgroepen, starters en ouderen. Dat
betekent een doelstelling die niet in
alle gevallen realistisch is. Bovendien
is vervangende nieuwbouw voor één
woning niet mogelijk. Initiatieven die
wel degelijk een zeer positieve bijdrage leveren in het kader van kwaliteitsverbetering van het platteland worden
dan dus niet gehonoreerd.
De VVD Bronckhorst was bij de vaststelling van bovengenoemde nota al
zeer kritisch over deze beleidsinvulling en maakte kenbaar dat hier maatwerk geleverd zal moeten worden.
De gesprekken met initiatiefnemers
heeft deze opstelling nogmaals bevestigd en de VVD zal bij de evaluatie van
de nota "Functies zoeken plaatsen zoeken functies"dit ook weer zeker naar
voren brengen en een wijziging in de
nota voorstellen.

Lion Kaak, staand 2e van links.
Hengeloër en jeugdspeler Lion Kaak van De Graafschap, is geselecteerd
voor het Nederlands elftal tot 17 jaar.
Lion, die de laatste tijd sterk speelt, behoort tot de 18 spelers die de selectie
vormt van bondscoach Albert Stuivenberg. Op 23 oktober ontmoet Nederland voor het EK-kwalificatietoernooi

gastland Albanië. Daarna volgen nog
duels tegen Letland en Frankrijk. De
eerste twee in de groep plaatsen zich
voor de volgende ronde. “Albanië en
Letland zijn relatief onbekend. Aan

het Nederlands elftal hebben we kunnen zien dat voetballen tegen Albanië
lastig is. Wat dat betreft zijn we gewaarschuwd”, aldus bondscoach Stuivenberg.
Maandag 29 oktober komt Lion Kaak
en Oranje weer terug in Nederland.

Beste parochianen van het parochieverband
Pastor Wil Matti bedankt iedereen
héél hartelijk voor zoveel warme
belangstelling tijdens zijn 25-jarig
jubileum als pastoraal werker.

Hartverwarmend was het ook dat een
goed en groot gelegenheidskoor de
viering feestelijk heeft ondersteund.

men met de dirigente, de voorbereiding, de repetities hebben opgepakt
heeft me erg goed gedaan.

Het enthousiasme waarmee vele koorleden uit verschillende parochies, sa-

Het is een teken van groeiende verbondenheid tussen de parochies onder-

ling. Een bemoedigend voorbeeld voor
een nog bredere samenwerking in de
nabije toekomst.
De mooie versierde kerk was goed gevuld met vele belangstellenden. Ook
hartelijk dank voor alle giften, kaar-

ten en felicitaties die ik heb mogen
ontvangen. Inmiddels heeft de collecte en uw giften 2000 euro opgebracht.
1.000 euro gaat naar ‘Lopen voor Lima’
en 1.000 euro naar Zuster Teresa in
Bolivia.
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Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
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

B O U W M A R K T

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

KENNISGEVING

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

Actie
CV-ketel

Bodemverontreiniging op de locatie Spalstraat 37
in Hengelo gld, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
12 oktober 2007 door UDM Adviesbureau een
melding "Wijziging Saneringsplan" ingediend.

Gedeputeerde Staten dienen binnen twee weken
aan te geven of de wijziging binnen het huidige
saneringsplan mag worden uitgevoerd.

Nieuwe CV-ketel inclusief montage.
Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

De wijziging heeft betrekking op de volgende
drie aspecten:

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

- Het te bereiken eindresultaat van de sanering;
- De uitvoeringsplanning;
- De wijze waarop het eindresultaat van de sanering
zal worden vastgesteld.

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

1750,-

VANAF

Arnhem, 19 oktober 2007
zaaknr. 2006-009469

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

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

ACTIE

Relaxen op maat
zitten
Ook proef !
aan huis

prov i ncie

GELDERLAND

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

ECOTRANS BV
Onze chauffeur maakt het verschil!

Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met een
modern wagenpark. Met name in het transport van bulkgoederen voor de agrarische sector heeft Ecotrans extra
deskundigheid en ervaring in huis.
In verband met de toename van onze activiteiten zoeken
wij op korte termijn:

Chauffeurs

full time, part time en avonduitlossers
met als standplaats Vorden of Lochem.
Wij vragen voor deze functie:
• bezit van rijbewijs B,C,E en chauffeursdiploma
• affiniteit met/ervaring in de agrarische sector
• positieve en betrokken chauffeurs die deel willen uitmaken van ons hechte team.

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en
zitbanken en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort
betekent. Kies niet alleen uit diverse maten, hardheden,
rughoogtes, modellen, lederkwaliteiten, stoffen en
kleuren... maar ontdek ook alle elektrische opties die het
leven veraangenamen. Van sta-op hulp tot massagefunctie. U beleeft het allemaal in onze relaxstudio.
En... van òns krijgt u een eerlijk en uitgebreid advies!

Wij bieden:
• een fijne groep collega's en een prettige werksfeer
• goede arbeidsvoorwaarden
• contractmogelijkheid van 0 tot 40 uur.

Dé specialist in zitcomfort.

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw
sollicitatie binnen 10 dagen aan:
Ecotrans B.V. t.a.v. de heer R. den Hollander
Ambachtsweg 18, 7251 KW Vorden
Tel. 0575-498555
ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Helmink maakt het mooier bij u thuis

dr ukkerij Weevers

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

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

Plaatselijke krant 'medium met grote autoriteit'

Geweldig resultaat
Kika benfietfestival

Met een geweldig bedrag voor de
stichting KIKA is het KIKA benefietfestival, georganiseerd door de
achterhoekse pop/rock formaties
Magic Butterfly, MeXX en B.P.M., afgelopen zaterdag een enorm succes geworden. Samen met de opbrengst van de Smoks Hannerit die
zondag 14 oktober in Zelhem werd
gereden stond het eindbedrag vast
op 21.078 euro.

Het onderzoeksrapport wordt door onderzoekster Judith ter Berg (bureau Veldkamp) symbolisch overhandigt aan de voorzitter van de NNP,
de heer Mas Boom. Beiden worden geflankeerd door de mediawoordvoerders van het CDA en PVV.
Foto: Rick den Besten.
De lokale krant is op tal van gebieden de belangrijkste informatiebron
voor burgers. Daarmee is het een medium met een grote autoriteit. Dat is
de conclusie uit een landelijk onderzoek naar de huidige en toekomstige
positie van lokale nieuwsbladen en huis-aan-huis-bladen, dat is uitgevoerd
door het Bureau Veldkamp, een autoriteit op het gebied van hoogwaardig
marktonderzoek. Opdrachtgever voor het onderzoek is de Nederlandse
NieuwsbladPers (NNP), een landelijke organisatie van lokale nieuwsmedia.
Ook Contact, Elna en Groenlose Gids zijn aangesloten bij de NNP.
BEGRIJPELIJK, INFORMATIEF,
VERTROUWD
De lokale krant, zo concludeert onderzoeksbureau Veldkamp, wordt gezien
als begrijpelijk, informatief en vertrouwd. Lokale kranten hebben bovendien, aldus de ondervraagden, voldoende kennis over wat er speelt in de
samenleving. Dat neemt niet weg dat
de goede verzorging en overzichtelijkheid van nieuws- en huis-aan-huisbladen niet altijd even sterk meer is.
Overigens is de goede positie van de lokale kranten op het gebied van informatieverstrekking geen reden om niet
aan verbetering te werken. Een van de
redenen is bijvoorbeeld de toenemende concurrentie van andere mediaty-

pen, zoals internet en lokale tv. Volgens Veldkamp is het zaak de vinger
aan de pols te houden en niet terug te
schrikken voor een vernieuwingsslag.
Het is volgens het onderzoeksbureau
zeker mogelijk de toekomst van lokale
kranten meer veilig te stellen. "De burgers kennen meer en meer belang toe
aan de directe leefomgeving. De uitdaging voor de lokale printmedia is deze
kans te verzilveren", is de mening van
de onderzoekers.
KANSEN VERZILVEREN
De NNP werkt al langere tijd actief aan
herpositionering en innovatie van de
bij de vereniging aangesloten leden.
Dat resulteerde onder meer in een

Wapen je gazon tegen de winter
Een diepgroen gazon zelfs tot diep
in de winter, ja zeker, het is mogelijk. In de winter is uw gazon onderhevig aan extreme weersomstandigheden zoals vorst en veel
neerslag. Een dichte grasmat in het
najaar zorgt ervoor dat uw gazon
goed de winter doorkomt.

(MgO) en ijzer voor een diepgroene
graskleur. Het extra magnesium en
ijzer in deze gazonmeststof garanderen een blijvende diepgroene kleur, de
hele winter lang. Het ijzer is gebonden
onder de vorm van ijzerchelaat dat geleidelijk vrijkomt, vlekken op tegels of
kleding zijn dus uitgesloten.

Gedurende de zomer krijgt het gazon
het meestal flink te verduren. Spelende kinderen, droogte en sport zijn
maar enkele invloeden die op het gazon inwerken. Na een droge zomer
moeten de meeste grasmatten zich
herstellen.

DCM Organische Meststof voor het Najaar voor Gazon is verkrijgbaar in zakken van 10 kg en van 20 kg in Minigran® Technology Dankzij dit unieke
'schone korreltje' is deze meststof uiterst gebruiksvriendelijk. Deze meststof is stofvrij en het uitstrooien ervan
geurloos en schoon.

Kale plekken waar door de droogte en
betreding het gras grotendeels is verdwenen, krijgen best een duwtje in de
rug om zich vóór de winter weer helemaal te vullen met gras. Een bemesting van het gazon met een aangepaste formule is daarom erg belangrijk.
Ideaal voor een wintersterk gazon is
de DCM Organische Meststof voor het
Najaar voor Gazon (NPK 8-4-15). Wanneer uw gazon in het voorjaar een
stapje voor heeft, krijgen onkruid en
mos minder kans om zich te ontwikkelen.
De speciale formule met voldoende
stikstof (N), fosfor voor de wortelvorming (P) en een hoog gehalte aan kalium (K) voor een sterk gazon, werd aangevuld met 3% magnesiumoxide

De korreltjes worden niet opgeraapt
bij het maaien en verzekeren dankzij
de gelijkmatige verdeling een perfect
homogene grasgroei en een schitterend groen gazon. Een jaarlijkse bekalking met DCM Groen-Kalk® zorgt voor
een goede zuurgraad van de bodem.
Bekalken kan makkelijk in de herfst of
zelfs in de winter, het gazon wordt
dan toch nauwelijks gebruikt.
Een goede zuurgraad van de bodem
bepaalt eveneens sterk de algemene
conditie van het gazon. Dosis: 0,5 - 0,7
kg/10 m2
TIP! Het is raadzaam bij de laatste
maaibeurten het gras iets langer te laten (5 - 6 cm i.p.v. 3 - 4 cm). Zie ook advertentie De Heesterhof Tuinplanten.

door het Stimuleringsfonds voor de
Pers gesubsidieerd Project Innovatie
dat in 2006 startte en medio 2007
werd afgerond. In dat project werd
een aantal leden intensief begeleid bij
het zoeken naar en toepassen van mogelijkheden van herpositionering met
het oog op de toekomst. Doel was de
continulteit van (vaak reeds lang) bestaande nieuwsvoorziening in de lokale democratie te waarborgen. En daarmee vanzelfsprekend ook de werkgelegenheid veilig te stellen.
De problematiek van multimedialiteit
bleek bij deelnemers aan het innovatieproject hoog te scoren. Dat aspect
zal de komende tijd de hoogste prioriteit van de NNP hebben. Het Veldkamp-onderzoek heeft het belang
hiervan nog eens extra benadrukt.
Het onderzoeksrapport kan dan ook
beschouwd worden als een aantrekkelijke wegwijzer voor innovatie van lokale nieuwsmedia, temeer daar het
parallel loopt aan de bevindingen van
de NNP zelf.

Onder het motto "Drie bands èèn doel"
werd het festival weekend gestart met
een jeugdevenement. De kinderen uit
de regio konder allerlei activiteiten
doen. Zo waren er springkussens,
draaimolen, konden ze zich laten
schminken, een KIKA kapsel laten maken, meedoen aan kinder aerobic, en
genieten van kindercabaret. De organisatie had voor de basisscholen in de gemeente Bronckhorst een KIKA kleur-

Dierenbescherming zoekt
nieuw thuis voor kittens!
De Dierenbescherming Zutphen is met spoed op zoek naar een goed
tehuis voor diverse kittens.
De afgelopen periode hebben verschillende adoptiegezinnen zich ingezet om zwerfkittens op te vangen.
Inmiddels zijn de jonge dieren uitgegroeid tot sterke, levenslustige
katjes. Doordat ze in huiselijke
kring zijn opgegroeid en veel persoonlijke aandacht hebben gekre-

Op zaterdagavond 17 november a.s. wordt in het prinsenpaleis van carnavalsvereniging De Blauwe Snep, bekend gemaakt wie het komende jaar
gaat regeren over Drempt e.o..

Ook dit jaar kunt u weer raden wie de
nieuwe prins(es) gaat worden. Hiervoor
staan er bussen met raad-formulieren
in de kantine van sportvereniging
HC'03 te Achter Drempt, in het dorpshuis 't Gildehöfke en in het café van "De
Boerderie. Op deze formulieren zijn 3
aanwijzigingen te vinden, die kunnen
helpen bij het raden naar de identiteit
van de prins(es). Doe dus mee met het
raadspel en kom op zaterdagavond 17
november a.s. naar De Boerderie in
Achter-Drempt om de presentatie van
de nieuwe prins(es) bij te wonen. Inleveren uiterlijk 16 november 2007.

Socii had deze zondag een inhaal wedstrijd tegen Carvium Een wedstrijd
waar het gezien de ranglijst gewonnen
moest worden. De eerste helft hadden
Socii het vele betere van het spel en
kwam via Henri Eggink na goed voorbereidend werk van Dubaern Besseling
op 0-1 in de 12 min. Johan Riefel pikte
ook weer zijn doelpunt mee door de
0-2 binnen te schieten. Socii was heer
en meester en had gezien de kansen
met de rust met wel zes of zeven nul
voor moeten staan.

VERDERE UITSLAGEN:
Groessen 2 - Socii 2 (beker): 3-0
Westenvoort 8 - Socii 3: gestaakt
Socii 4 - Erica ’76 7: 0-2
Socii 5 - SHE 6: 4-6
PROGRAMMA 28 OKT:
Socii 1 - EDS 1
Socii 2 - SVGG 2
Socii 3 - Erica '76 8
Warnsveldse boys 4 - Socii 4
Pax 8 - Socii 5

gen, zal de gelukkige nieuwe eigenaar zeker veel plezier aan ze beleven!
Alle katjes worden geleverd met paspoort en zijn ingeënt en ontwormd.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Diny te
Velthuis op (0575) 55 66 68.

C.V. De Blauwe Snep

Vo e t b a l

Binnen het half uur maakte Henri Eggink zijn tweede en de 0-3 en was de
wedstrijd gelopen. Na de rust bakte Socii er helemaal niets meer van. Door
het slechte spel van de rood/witte gasten waren het haast gelijkwaardige
ploegen die tegen elkaar speelden. Dit
was jammer voor de mee gereisde supporters. Kort voor tijd wist de thuisclub
de eer te redden en werd de eindstand
op 1-3 bepaald.

platen wedstrijd uitgeschreven. Helaas
hadden weinig scholen gehoor gegeven aan de oproep om de kleurplaten
tijdens de kindermiddag bij Wolbrink
in te leveren. De winnaars van deze
wedstrijd worden in de loop van deze
week bekend gemaakt. In een uitverkochte zaal Wolbrink traden 's avonds
de drie bands wisselend op. Bennie Jolink was de spreekstalmeester en kondigde op zijn manier de optredende
bands aan. De band MeXX opende de
avond met het jeugdkoor "De Walnootjes" uit Netterden en brachten een aantal kinderliedjes ten gehoor. Vervolgens traden alle bands gedurende de
avond een paar keer op. Op het midden
van de avond werd de cheque door Bennie Jolink aan mevrouw Kleinhesselink
overhandigd. Zij stond namens de
stichting KIKA kort stil bij het werk van
KIKA en gaf treffend weer wat de relatie van kinderkanker en muziek is. Mede door de inzet van veel vrijwilligers
de de bands kan er op een enorm geslaagd evenement worden terug gekeken. Kijk voor meer informatie op
www.kika.nl en op
www.kika3bands1doel.magicbutterfly.nl
Op deze site zal de komende dagen een
fotoalbum van het festival worden geplaatst.

Verwenmiddag voor mantelzorgers
Op dinsdag 13 november a.s. krijgen mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst een verwenmiddag
aangeboden in de Mantelzorgsalon Bronckhorst die is gevestigd in
Partycentrum Langeler in Hengelo.
Jaarlijks wordt op 10 november de landelijke 'Dag van de Mantelzorg' gehouden. Een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor de zorg die door
mantelzorgers gegeven wordt. Iedereen die zorgt voor een zieke, dementerende of gehandicapte in zijn omgeving is mantelzorger. De zorg varieert
van éénmaal per week tot 24 uur per
dag en kan soms heel zwaar zijn. Dit
jaar wordt voor de tiende maal deze
bijzondere dag gevierd. Op of rondom
deze dag worden lokaal diverse activiteiten georganiseerd voor mantelzor-

gers. Voor de mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst wordt op dinsdag
13 november een verwenmiddag gehouden in de mantelzorgsalon in
Bronckhorst, om hen eens in het zonnetje te zetten. Mantelzorgers zijn welkom vanaf 12.00 uur. Zij kunnen dan
gaan genieten van een feestelijke
lunch. Daarna volgt een ontspanningsactiviteit om mee te doen óf naar te kijken. Om 15.00 uur wordt de middag afgesloten. Bent u mantelzorger, neem
dan even tijd voor uzelf en meldt u aan
voor deze middag; er zijn geen kosten
aan verbonden. Aanmelden kan tel. bij
de VIT Oost-Gelderland tel.(0573) 43 84
00 of via email secretariaat@vitoostgelderland.nl (graag vóór 7 november
a.s.). De Mantelzorgsalon Bronckhorst
vindt u in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo (Gld.)

Spaar alle Suske en Wiske
stickers en maak
je album compleet!
Bij elke 10 euro aan boodschappen of bij één van
de speciale Suske en Wiske actieproducten,
zie folder, ontvang je een
zakje met 5 stickers
HELEMAAL GRATIS!

DE GOEDKOOPSTE

SUPERMARKT VAN RUURLO!
Grootste keuze, kleinste prijzen!

© 2007 Standaard Uitgeverij Antwerpen - België

spruiten

29ct
Elders 99

zak 500 gram

per kilo 58

runder- of
sukadelappen

DIEPVRIES

Wagner
Big pizza

kilo
Elders 11,99

7.

99

2 stuks à

ca. 450 gram
naar keuze

2.
Van 4,78

39

2 halen = 1 betalen!
SLIJTERIJ
Smirnoff
vodka

Coca-Cola
regular,
light of Zero,
pak 4 flessen à
1500 ml

fles 1000 ml

3.

Elders 5,99

99

Elders 17,99

14.

99

per liter 67

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG:
8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG:
8.00 - 20.00 UUR

www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 22 oktober t/m zaterdag 27 oktober 2007. Week 43

DURE TIJDEN
GOEDKOPER
TANKEN

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28
7255 AC Hengelo Gld.
Tel.: 0575-461010
Fax: 0575-461070
E-mail: info@apotheekhengelo.nl
Internet: www.apotheekhengelo.nl

In verband met de verbouwing tot Medisch
Centrum verhuist Service Apotheek Hengelo vanaf
maandag 5 november 2007 tijdelijk naar een andere locatie.
U vindt ons aan de Raadhuisstraat 14 te Hengelo
Gld. (de oude winkel van Expert Arendsen).
Ons telefoonnummer en onze openingstijden blijven ongewijzigd.
Om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om vrijdag 2 november en maandag 5 november de apotheek alleen te bezoeken als
u van het spreekuur van een arts komt of als uw
medicijnen helemaal op zijn.

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP
"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN
DIESEL TEGEN BODEMPRIJZEN 5 BETAALT
MET UW BANK GIROPASJE EN UW EIGEN
PINCODE





%R IS ALTIJD WEL EEN &IREZONE BIJ U IN
DE BUURT
6ORDEN $IENSTENWEG
"AAK :UTPHEN %MMERIKSEWEG 
(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #



Zaterdag 3 november zijn wij gesloten!
Bedankt voor uw medewerking.




 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

4IKKIETRUG

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de derde
levensfase met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te
laten functioneren met al zijn of haar beperkingen, bieden wij,
een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning,
aanvullende zorg en verpleging bij tekort schietende functies.
Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende ouderen. Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de
privacy van onze cliënten.
In de organisatie hebben wij een vacature van;

Medewerker begeleiding
28 uur per week

+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING
+OMEND WEEKEND GAAN WE DE KLOK WEER EEN TIKKIE TERUGDRAAIEN .A DIE
EXTRA LANGE NACHT ETEN WE ³S AVONDS IN HET DONKER WEER BOERENKOOL SNERT
EN ROGGEBROOD MET SPEK BREEKT DE ELFSTEDENKOORTS WEER UIT ALS HET KWIK
ONDER NUL GAAT EN STAAN DE TREINEN WEER STIL OMDAT ER BLADEREN OP DE RAILS
LIGGEN &IREZONE GAAT KOMEND WEEKEND OOK EEN TIKKIE TERUG -ET DE PRIJS
VAN HAAR BRANDSTOF IS HET KOMEND WEEKEINDE WEER EEN BEETJE ZOMERTIJD 2IJ
DUS VvvR DE HUTSPOT NOG EVEN LANGS EN PAK DAT ZOMERSE VOORDEEL NOG EVEN
MEE

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van:
• Het leveren van groepsbegeleiding en individuele zorg gericht op het optimaliseren van
zelfzorg en vitaliteit van psychogeriatrische cliënten.
• Het leveren van ADL-zorg aan cliënten.
Wat wij vragen is een enthousiaste persoonlijkheid die in het bezit is van een diploma
Verzorgende niveau 3 of gelijkwaardig opleiding met kennis/interesse in het begeleiden van
groepen.

Verzorgende
18 uur per week
De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van:
• Het leveren van ADL-zorg, en de psycho-sociale begeleiding van cliënten.
Wat wij vragen is een enthousiaste persoonlijkheid die in het bezit is van een diploma
Verzorgende niveau 3 of gelijkwaardig opleiding.

VRIJDAG  OKT
TM ZONDAG  OKT

VRIJDAG  OKT
TM ZONDAG  OKT

 



EUROCENT £  PER LITER

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP BENZINE

KORTING OP DIESEL

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
• De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk uit moet voeren, maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling in te zetten en deze mede
vorm te geven.
• De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
• De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid met het
werk gegarandeerd is.
• De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.
• De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
• De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werksfeer.
Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-V&V (Verzorging en
Verpleeghuizen) functiegroep 35. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A.
Maalderink, hoofd zorg. Op aanvraag kunt u informatie van ons toegestuurd krijgen. Uw
schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan mevrouw A.H.J.M Hartman,
Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. Telefoon 0575-522840.

W eekendvoor deel

weekendpakkers
Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 oktober 2007

Bi
jd

Aqua Mossel
Mosselen
Excellent

2 kilo

a
erm
PLUS sup

24 blikken

5.

Extra grote sortering
Bak 2 kilo
NORMAAL 8.49

9.

98

Tray 24 blikken à 50 cl
NORMAAL 24.00

0.99
Uit de diepvries
Zak 1 kilo
ELDERS 1.55-2.25

eze

Palm Speciale

99

Aviko
Pommes
frites of ovenfrites

rk
t

Win fantastische prijzen bij uw boodschappen!

*Wij verkopen geen alcohol
aan personen onder de 16 jaar.

kilo

kilo gram
500

kilo

3.99

98
99
5.
1.

0.89

PLUS
Schouderkarbonade

PLUS
PLUS
Koffie
Runderriblappen
roodmerk
of caffeïnevrij

Dole
Bananen

Kilo
NORMAAL 5.99

Kilo 500 gram
Pak
7.98
NORMAAL 2.39-2.89

Kilo
ELDERS 1.69

500 gram

WU

0.

150 gram

0.

69

PLUS
Hutspot

Mona
Puur
Yomild
drink

1.

49

PLUS
Tompoucen

Diverse
smaken
Pak 1 liter
ELDERS 1.05

Zak 500 gram
NORMAAL 1.19

2.

89

Schaal 4 stuks
NORMAAL 3.29

49

Slagersachterham
Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.63

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS
Shoarmavlees

Filet
Rollades

Kilo

3.

48

Deze
week

43/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Eland - Hengelo Gld

50%

KORTING

*Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

www.plussupermarkt.nl

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

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

