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‘Ga zitten, een kopje koffie?’. Met die
woorden ontving wijkagent Jacques
Tabor de pers in de nieuwe spreekuur
locatie van de politie in Vorden. Een
kantoor ondergebracht in een ruimte
van de Rabobank aan de Zutphense-
weg 26. Donderdagmorgen 2 novem-
ber zal burgemeester Henk Aalderink
de locatie officieel openen. Tabor is ui-
termate verheugd over deze locatie en
zegt daarover: ‘Na de gemeenschappe-
lijke herindeling werd een paar jaar
geleden besloten tot één politiekorps
binnen de gemeente Bronckhorst met
als standplaats Zelhem. In totaal wer-
ken er in dit korps dat valt onder de
Regio Noord- en Oost- Gelderland, 28
personen. 

Er is altijd sprake geweest om in Vor-
den een spreeklocatie voor de politie
te gaan zoeken. Ik ben daar een poos
intensief mee bezig geweest. Let wel
men kan hier 
GEEN AANGIFTE 
doen. De ruimte hier kan door mij als
wijkagent voor Vorden (waaronder
Wichmond, Vierakker, Wildenborch,
Medler, Kranenburg, Linde) worden
gebruikt wanneer er iemand de voor-
keur aan geeft om daar een probleem
te bespreken. Ook collega- agenten
kunnen desgewenst gebruik maken
van deze locatie. Mocht er hier bijvoor-
beeld wat ernstigs gebeuren, dan hoe-
ven ze niet direct naar Doetinchem of
Zelhem te rijden, maar kunnen ze ook
hier terecht.

Deze locatie is trouwens niet dagelijks
geopend maar op afspraak 0900- 8844.
Uiteraard is de politie bij spoedgeval-
len altijd bereikbaar onder 
112, 
zo zegt Jacques Tabor. Naast de spreek-
uur locaties in de gemeente Bronck-
hort (Steenderen wordt 2 november
ook geopend) kan de burger altijd van

maandag tot vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur terecht op het teambureau
aan de Dr. Grashuisstraat 2 in Zelhem.
Jacques Tabor is al vanaf 1979 bij de
politie werkzaam. In dat jaar werd hij
als politieagent aangesteld in Hengelo
(Gld). Hij bleef daar tot 1993, waarna
hij naar de recherche in Doetinchem
verhuisde. In 1998 werd hij (tot 2002)
wijkagent in Zelhem, daarna volgde
nog een jaartje recherche. In januari
2003 kwam hij als wijkagent naar Vor-
den.

Jacques Tabor: ‘Ik heb in de afgelopen
jaren in Vorden veel mensen leren
kennen, bij bepaalde evenementen, di-
verse overleg situaties, probleempjes
in de wijk e.d. ‘Iemand die in welke
vorm dan ook, nog nooit met de poli-
tie in aanraking is geweest’, zal mij
waarschijnlijk niet kennen’, zo zegt
Jacques Tabor lachend. ‘Wat mij op-
valt en eigenlijk het gehele team, is
dat wij steeds meer sociale gevallen
moeten behandelen. Ik denk daarbij
aan gezinsproblemen, buurtproble-
men, geluidsoverlast, problemen met
mensen die de ‘handjes nogal los heb-
ben zitten’. Bij welke klachten dan
ook, eerst gaan kijken, proberen ze ter
plekke op te lossen. 

Blijkt op gegeven moment bij klach-
ten, dat wij geen kant op kunnen, dan
bekijken we of er strafrechterlijk wat
aan te doen is. Je bent inderdaad als
wijkagent veel op sociaal vlak bezig.
De politieauto en het uniform is vaak
al ons gereedschap. Het heeft beslist
impact. In mijn werk heb ik veel con-
tact met de maatschappelijk werkster.
Ook worden, indien noodzakelijk an-
dere instanties zoals bijvoorbeeld het
Riag , GGD of de huisarts ingescha-
keld. We merken het meer en meer,
het aantal sociale gevallen stijgt. Als
wijkagent probeer je om je best te
doen, te bemiddelen.
Wanneer je dan op gegeven moment
merkt dat er over bepaalde kwesties
geen meldingen meer binnen komen,
dan ga ik er vanuit dat ze opgelost
zijn. Ik blijf het werk als wijkagent erg
leuk vinden. Een afwisselende baan,
een evenement hier, een verkeerssitu-
atie daar, iedere keer wat anders. Het
is eigenlijk de waan van de dag wat
mij zo aanspreekt’, zo zegt Jacques Ta-
bor de wijkagent voor Vorden. Verder
zijn er in de gemeente Bronckhorst
nog wijkagenten voor Hengelo (Jack
Witmarsum); Hans de Voer in Steende-
ren en Katrien Beijer voor zowel Hum-
melo en Keppel en Zelhem.

Wijkagent Jacques Tabor blij met
spreekuur locatie in Vorden

Het is de Hervormde Gemeente in Vor-
den gelukt om nieuwe leiding te vin-
den voor de Kindernevendienst. (Met
ingang van het schoolseizoen 2006/
2007 moest men daar vanwege gebrek
aan leiding namelijk mee stoppen). De
kinderen kunnen nu vanaf zondag 5
november weer luisteren naar verha-
len uit de Bijbel, knutselen en zingen.
Er wordt zoveel mogelijk hetzelfde
thema aangehouden als in de kerk-
dienst. De kinderen komen samen
met hun ouders naar de kerk, tijdens
de dienst gaan ze naar hun eigen
ruimte. In de kerkdienst zelf wordt er
middels het zingen van een lied of een
kort gesprek eveneens aandacht aan
de kinderen besteed.
Aan het eind van de dienst komen de
kinderen in de kerk terug zodat er sa-
men met hen met de zegen kan wor-
den afgesloten.

Zondagschool Jachin

De jaarlijkse slaatjes actie heeft dit
jaar een record verkoop opgeleverd.
Nadat op de zaterdagochtend duide-
lijk werd, dat een aantal bezorg-ritten
onderweg al vroeg met een tekort aan
slaatjes kwamen te zitten, besloot
men om maximaal aan te vullen. De
lopende band werd weer in werking
gesteld om aan de vraag te voldoen.
Toen diverse grondstoffen uitgeput
dreigden te raken besloot men om een

beroep te doen op diverse magazijnen
in de omgeving van Vorden, mede
dankzij de goedwillende medewer-
king van de Herberg.
Desondanks zijn er dit jaar adressen
geweest waar de verkopers alleen nog
maar lege dozen konden laten zien.
Ook bij de marktkraam bij de Herberg,
was men - eerder dan gepland -  uitver-
kocht!  Uiteraard spijt het Sursum Cor-
da dat niet iedereen in de gelegenheid
kon worden gesteld om de beroemde
slaatjes te kopen!  De medewerkers
aan de slaatjesactie gaven aan verguld
en verrast te zijn met dit succes en be-
nadrukten uw redacteur om vooral
dank uit te spreken voor de ondersteu-
ning die men vanuit de bevolking
heeft ondervonden!

Groot succes slaatjesactie
Sursum Corda!
Het (afgelopen) slaatjes weekend
van Sursum Corda, was een groot
succes! Ondanks dat er gedurende
de nachtelijke fabricage van de
slaatjes al meer gemaakt werden
als ooit tevoren, bleek men even na
het middaguur geheel uitverkocht
te zijn!

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

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
CAPTIVA
STANDAARD MET 
7 ZITPLAATSEN!

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€30995,-

Sint Nicolaaskrant VOV
Op 14 november a.s. verschijnt de 
Sint Nicolaaskrant i.s.m. de Vordense
Ondernemersvereniging. 
De krant wordt verspreid in de gemeente
Bronckhorst en Warnsveld. Advertentie’s
en berichten gaarne voor of op 1 november
aanleveren.

De redactie

Op 5 december a.s. verschijnt de Kolde Kermiskrant
met informatie over de Kerstmarkt, Kolde Kermis en Koopzondag.

Het Kerstnummer van weekblad Contact verschijnt op 19 december.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen € 2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht. 

� Optreden: Els Buitendijk,

zang en Joke Brethouwer,

harp in de grote zaal van

Kulturhus Ruurlo op 5 no-

vember 15.00 uur. Entrée €

10,- v.a. 14.00 u a.d. zaal en

kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

� Te huur: woonruimte

voor 1 of 2 personen. Tel.

(0575) 46 17 33.

� Nieuwe cursussen Nor-

dic Walking Ruurlo. V.a.

dinsdag 7 november 9.00 -

10.30 uur en zaterdag 11

november 9.00 - 10.30 uur

vertrek v.a. kasteel Ruurlo.

Inl. tel. (0573) 45 33 54 bij

Gerlande Gude.

� Workshops op ‘de

Wilghenhoeve’, Tolhutterweg

3, Ruurlo: zaterdag 4 novem-

ber workshop Sieraden ma-

ken van 9.00 tot 17.00 uur,

o.l.v. Dianne Kasteel van Di-

ka’s Hobbyzolder. Incl. boe-

renlunch / koffie / thee. Za-

terdag 25 november work-

shop Schilderen voor be-

ginners acryl op doek van

9.00 tot 17.00 uur. Docent:

www.artjolanda.com, incl.

boerenlunch / koffie / thee.

Opgave Liesbeth Schot-His-

sink, tel. (0573) 45 21 57

hl.schot@hetnet.nl. Ook ver-

krijgbaar cadeaubonnen

voor zelf te kiezen work-

shops.

� Voor gebruikte meubels,

tafels, stoelen, kasten en

bankstellen kunt u 551486

bellen. Burg. Galleestr. 52,

Vorden. Grote sortering!

� Kent u de cm-vreters

van herbalife al? In een

mum van tijd kledingmaten

minder. Nieske Pohlmann

(06) 54 32 66 69 / (0314) 64

13 09.

� Leer op de juiste manier

Nordic Walking volgens het

authentieke Alpha 247 bewe-

gingsconcept. De nieuwste

instructiemethodieken. Bel

(0575) 46 36 03 of (06) 52 08

62 24 of kijk op www.vitalno-

wa.nl.

� Aankomen, afslanken

(vet verbranden), meer

energie? Via voedingskun-

dig programma. Geweldige

eindejaarsaktie voor alle

(oud-)klanten. Bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Te koop: Electro fiets 4

versn., 2 accu’s + spiegel,

dubbele fietstas € 650,–. tel.

(0573) 45 13 85.

� Te koop: regelmatig jonge

leghennen 18-20 weken

oud. Ten Hagen, Waliënsestr.

178, Winterswijk, tel. (0543)

52 36 63.

� Vorden te huur: gemeubi-

leerde woonruimte vanaf 5-

1-07 tot ± 15-4-07 met 3

slaapkamers. Prijs € 800 per

maand All In, tel. (0575) 55

66 80.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg

6, Toldijk, tel. (0575) 46 16

70  of 46 37 43.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de

maand meubelverkoop

van 9 tot 12 uur aan de

Schuttestraat 20 te Vorden.

� Gezocht: woonruimte

koop/huur. Werkende jon-

geman in omgeving Vorden

(spoed). 06-16 133 380.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� Vogeltentoonstelling

Zaterdag 4 en zondag 5 no-

vember a.s. is er een vogel-

tentoonstelling  in het clublo-

kaal van P.V. ’’RODERLO’’

Ventersteeg 5a in Ruurlo.

Tentoonstelling open: zater-

dag van 10 tot 20.00 uur.

Zondag: van 10 tot 16.00 uur.

Ook worden er vogels te

koop aangeboden. De toe-

gang is gratis.

� Grolsch Verzamelaars

Gilde Brouwerij artikelen

beurs op zondag 5 november

van 10.30 tot 16.00 uur in

Cultureel Centrum De Bron,

Buitenschans 3 in Groenlo.

Entree € 2,00.

� Te koop: Wasmachine

1400 t. + condensdroger.

Tel. 06-22034708.

� Clubtentoonstelling

PKV Vorden in Kapel De

Wildenborch, Kapelweg 1,

Vorden. Te bezichtigen zijn

260 dieren waaronder Hoen-

ders, Watervogels, Konijnen,

Cavia’s en Sierduiven. Zon-

dag is er een verkoopklasse

van Hoenders, Konijnen en

Cavia’s. Vrijdag 3 november

20.00 uur tot 22.00 uur; Za-

terdag 4 november 10.00 tot

20.00 uur; Zondag 5 novem-

ber 10.30 uur tot 16.30 uur.

Toegang gratis.

� Aloë vera op de televisie

gezien? Info bel of mail:

www.aloevera-zutphen.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
1 t/m 7 november 2006

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

bezorgen € 1,25 extra!

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

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

Woensdag 1 november
Tomatengroentensoep / kipsaté met pindasaus, bami en
rauwkostsalade.

Donderdag 2 november
Zwiebelrostbraten met aardappelen en groenten / yoghurt-
frisss ... slagroom.

Vrijdag 3 november
Wildbouillon / Zalmfilet met dillesaus, aardappelpuree en
rauwkostsalade.

Zaterdag 4 november (alleen afhalen)
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en groente / ijs
met slagroom.

Maandag 6 november
Gesloten.

Dinsdag 7 november
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / 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

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

Brood verwent op elk
moment

Dinsdag

3 fijn volkoren € 4,00

Woensdag

Witte bollen 10 stuks € 2,50

Donderdag

Krentenwegge 5 plak € 1,50

Vrijdag

Oogstbrood € 1,95

Zaterdag

Wichemse Kei € 1,00

Dinsdag t/m zaterdag

Bij aankoop vanaf 10 euro

1 speculaasstaaf gratis
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Week van
het Brood

30 okt.-
4 nov.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur ds. J.Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Wester-
neng

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 november 10.00 uur dhr. J.F. Ballegooien, Win-
terswijk

R.K. Kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 4 november 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang
Zondag 5 november 10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
4/5 november P. Scheepmaker, Ruurlo, tel 0573- 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 

van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30
uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,   lid
van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers



Contactjes
vervolg 

� Te huur in centrum van

Ruurlo kantoor-/praktijk-

ruimte (ca 60 m2) eventueel

in combinatie met bovenwo-

ning, garage en tuin. Inlichtin-

gen (0573) 45 40 27.

� In Ruurlo kamers te huur

met of zonder volledig pensi-

on. Verschillende mogelijk-

heden bespreekbaar. Tel.

(0573) 45 37 60.

� Bridgeles voor begin-

ners door gediplomeerd do-

cent. Er zijn nog enkele

plaatsen vrij. Inlichtingen: J.

Post, tel. (0575) 55 58 84.

� Ik zoek nog wat werk in

de huishouding! Bellen na 4

uur 55 29 86.

� Gevraagd: schoonmaak-

hulp in Linde. Inlichtingen via

tel. 55 10 21.

� (her)ontdek je creativi-

teit d.m.v. verschillende

technieken o.a. Boetseren,

collage, linosnede, foto-

graferen, schilderen etc.

en een excursie. Workshop

start op woe 22 november

voor meer info: lobke 0575-

550955/0615528633.

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Noem de dood niet slecht

Als het leven goed was

Dankbaar dat we haar zolang in ons midden mochten hebben is op 93 jarige leef-

tijd rustig ingeslapen onze lieve zorgzame moeder en oma 

Anna Wolbrink - Rouwenhorst
Onderscheiden met het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice 

Sinds 18 juli 1976 weduwe van

Gradus Wolbrink

* Vierakker 19 maart 1913 † Zutphen 25 oktober 2006

Ruurlo: Toos Nijenhuis - Wolbrink Vorden: José Holtslag - Wolbrink

Henk Nijenhuis René Holtslag

Paul en Mariëlle, Jens

Marita en Jaap, Pien, Bram Wichmond: Bennie Wolbrink

Michiel Gerry Wolbrink - Krijt

Charles en Cathelijne, Veerle Gerben en Irene

Bouke en Gerke, Anne

Wichmond: Jan Wolbrink Marlot

Wilma Wolbrink - Becker

Marjolein en Sander Beek: Gerard Wolbrink

Andrea en Sander Wil Wolbrink - Duis

Gertjan

Molenhoek: Rieja Seesing - Wolbrink Daan

Ton Seesing

Anneke en Tom Wichmond: Jos Wolbrink

Marloes Joke Wolbrink - Krijt

Annemarie en Freddy

Peter en Marije

Wichmond: 25 oktober 2006

Correspondentieadres:

B.H.G Wolbrink

Broekweg 1

7234 SW Wichmond 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

Hartelijk dank aan allen die in welke vorm dan

ook, ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onverge-

telijke dag hebben gemaakt

Jan en Gerrie Heijenk
Het Hoge 6a

7251 XW Vorden

Ontzettend blij en gelukkig zijn wij met de

geboorte van onze zoon

Jurre

Jurre is geboren op 24 oktober 2006 om 04.01

uur, weegt 3245 gram en is 50,5 cm lang.

Arjan Wilgenhof en

Natascha Wiggers

Prins Bernhardweg 13, 7251 EG Vorden

Tel. 0575-55 56 75

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Op vrijdag 10 november 2006 hopen wij

Dilly & Jan Groot Wassink

samen met onze kinderen en kleinkinderen te

vieren dat wij

veertig jaar zijn getrouwd.

Deze heugelijke gebeurtenis wordt gevierd bij

café restaurant “de Herberg”, Dorpsstraat 10 te

Vorden. Wij houden een receptie van 15.00 uur tot

17.00 uur.

Zuivelhof 9

7251 EH Vorden

12 okt. 1906 12 okt. 2006

Wij willen U allen heel hartelijk bedanken voor het

slagen van ons 100-jarig jubileum van de

Vordense Marktvereniging.

Het bestuur.

Vleeswarenkoopje

Boterhamworst +
Snijworst 2 x 100 gram samen € 1.98

Keurslagerkoopje

Stooflappen 4 stuks € 5.50

Special

Kareltje 100 gram € 1.60

Verwen - tip

Gebraden gehaktbal
(Met goud bekroond) per stuk € 1.49

Kookidee

Hamlappen 500 gram € 3.98

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

Verwennerij

Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die

ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke

dag heeft gemaakt.

Hartelijk dank voor alle goede wensen, cadeaus,

bloemen en mooie kaarten.

Gerrit en Wilma Brandenbarg

Oktober 2006

Oude Varsselseweg 3a

7255 MC  Hengelo (G)

Verdrietig om zijn overlijden, maar dankbaar dat

verder lijden hem bespaard is gebleven, laat ik u

weten dat in mijn bijzijn van mij is heengegaan mijn

innig geliefde en zorgzame man en maatje

Evert Tigchelaar

* Kimswerd (Friesland) † Zutphen

30 november 1928 28 oktober 2006

Sjoke Tigchelaar-Wesselius

Brinkerhof 66

7251 WP  Vorden

Er bestaat mogelijkheid om het condoleanceregis-

ter te tekenen en persoonlijk afscheid van Evert te

nemen op woensdag 1 november van 19.00 - 19.30

uur in het Yarden uitvaartcentrum Berkeloord aan

de Rijksstraatweg 75 te Warnsveld.

Tevens is dit uitsluitend alleen voor familieleden

mogelijk op donderdag 2 november van 10.30 tot

11.00 uur in het bovengenoemde uitvaartcentrum.

Aansluitend vindt om 12.30 uur de crematie-

plechtigheid plaats in de aula van het Yarden

crematorium Slangenburg aan de Nutselaer 4 te

Doetinchem.

Na afloop is er een samenkomst in de koffiekamer.

Bijeenkomst belangstellenden, donderdag vanaf

12.10 uur in het bovengenoemde crematorium.
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SSppaaaarr  nnuu  bbiijj  SSuuppeerr  ddee  BBooeerr  vvoooorr  ggrraattiiss  ttooeeggaannggssbbeewwiijjzzeenn..

DDee  ddeeeellnneemmeennddee  SSuuppeerr  ddee  BBooeerr  vveessttiiggiinnggeenn  vviinnddtt  uu  iinn::

SStteeeennddeerreenn:: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 

VVoorrddeenn:: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op wwwwww..ssuuppeerrddeebbooeerr..nnll

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 30 oktober t/m zaterdag 4 november 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

BBAANNAANNEENN

ZZaakk  àà  77  ssttuukkss..  

vvaann  11..4499  

vvoooorr  11..
2299

++  11  ggrraattiiss  cciirrccuusszzeeggeell

++  11  ggrraattiiss  cciirrccuusszzeeggeell

HHOONNIIGG

RROOEERRBBAAKKMMIIEE

EENN  MMIIXX  VVOOOORR

RROOEERRBBAAKKMMIIEE

SSaammeenn  vvaann  33..0066  vvoooorr  

22..
9988

KKAARRVVAANN

LLIIMMOONNAADDEE--

SSIIRROOOOPP

BBuuss  775500  mmll,,  ddiivv..  ssmmaakkeenn  

nnuu  22  bbuusssseenn  vvaann  44..9988  vvoooorr

44..
5588

8 Weken lang van maandag 23 oktober t/m zaterdag 16 dec.

2006 kunt u bij SSUUPPEERR  DDEE  BBOOEERR weer sparen voor GGRRAATTIISS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WWIINNTTEERRCCIIRRCCUUSS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

(excl. statiegeld, slijterij, koopzegels, tabak en postwaarden/

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SSPPAARREENN  GGAAAATT  DDUUSS  MMAAKKKKEELLIIJJKK  EENN  SSNNEELL..  

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

aan de Laan van Eme te Zutphen (t.o. ziekenhuis) 

vv..aa..  wwooeennssddaagg  33  jjaann..  tt//mm  zzoonnddaagg  77  jjaann..  22000077..

(Voor deze actie geldt vol=vol, dus haast u)

++  11  ggrraattiiss  cciirrccuusszzeeggeell



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

Neem contact met ons op voor
Winterschilder-advies.

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden

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

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

Sinds 1919

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk. Ook bij u!

ZUTPHEN:  MEER COMMUNICATIE,  TEL. (0575) 51 76 18

NEVENVESTIGINGEN:
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

FA M I L I E D R U K W E R K
geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Boomkwekerij Visschers vof
Hesselinkdijk 2, 7255 LK Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-46 44 94
Fax 0575-46 44 98
Verkoop vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak.

www.boomkwekerijvisschers.nl

TAXUS baccata
haag 60/80 - 80/100 - 100/120 - 150/160

LAURIER
80/100 - 120/140 - 180/200

BUXUS sempervirens
haagjes 20/25 € 1,00 - 30/35 € 1,50 (6 st. per meter)

Reserveren gewenst. Tevens keuze uit diverse tuinplanten.

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 

10% korting op uw tuinplanten.

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net G
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S griepvaccinaties 

Ook dit jaar geven de Vordense huisartsen

weer gelegenheid tot het halen van een

griepprik. Als U asthma- of chronische

bronchitis-, hart-, nier-, of diabetespatiënt

bent, als U een chronische ziekte heeft

waardoor Uw afweer verlaagd is en als U

gezond bent maar deze winter ouder dan

65 jaar wordt, dan komt U in aanmerking

voor een gratis griepvaccinatie. Als U geen

medische indicatie heeft en U wilt toch

een griepvaccinatie dan kunt U die tegen

contante betaling van 25 euro ontvangen.

Vaccinaties zijn op maandag 6

november 2006 bij alle huisartsen

en op dinsdag 7 november 2006

bij Albers/Tanis en Haas/de Jong

van 19.00-20.00 uur.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Stress
Burn-out

Conflicten
Relatieproblemen

Problemen op de werkplek

leren hanteren door middel van

COUNSELLING

Maak eens een afspraak 
voor een vrijblijvend, gratis 
kennismakingsgesprek met 

aan de Baakseweg 1 in Vorden, tel. 0575 55 09 56.

Counselling wordt vergoed door een toenemend aantal
zorgverzekeraars, is kortdurend en kent daardoor prak-
tisch geen wachtlijsten, een verwijzing van uw huisarts is
niet nodig, al zijn er steeds meer huisartsen die coun-
selling adviseren.

Zie ook onze website: www.weerlekkerinjevel.nl
Of stuur een e-mail naar info@re-visie.nl

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...



 

November

Informatiemiddag 
'Vallen en weer opstaan'
Naar aanleiding van de middag " Halt! U Valt",
een jaar geleden, wordt 10 november om 13.30
uur een informatiemiddag gehouden in de
praktijk van fysiotherapeut Jansen van de
Berg, Pastorieweg 3, in Vorden. U kunt zich
nog voor 7 november voor deze leerzame en
belangrijke middag opgeven bij Welzijn Oude-
ren Vorden. Op deze middag laat fysiothera-
peut Jansen v.d. Berg zien hoe een val kan wor-
den opgevangen en hoe u na een val weer over-
eind komt. Er worden tips gegeven hoe het
vanuit een bepaalde positie nog mogelijk is
om bijv. een stoel te bereiken, of een ander
houvast, om weer overeind te komen. Er kun-
nen ongeveer 20 mensen meedoen en het
duurt anderhalf uur. Het is raadzaam gemak-
kelijke kleding en schoenen (gymschoenen)
aan te trekken.

Opening Mantelzorgsalon in
Bronckhorst 
De Mantelzorgsalon wordt op dinsdag 14 no-
vember geopend in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5, Hengelo Gld.De ontvangst is van-
af 13.30 uur. De officiële opening wordt door
wethouder dhr. A. Boers van de gemeente
Bronckhorst gedaan. Daarna treedt de trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink op over mantel-
zorg; met een interview met een mantelzorger
en de consulenten mantelzorg. Aansluitend
de presentatie van de nieuwe folder van de be-
zoek- en oppasorganisaties in de gemeente
Bronckhorst. De middag wordt 15.15 uur afge-
sloten met een hapje en een drankje.
De Mantelzorgsalon is iedere tweede dinsdag
van de maand geopend van 13.30 tot 16.00
uur. De naaste familie, vrienden en andere be-
langstellenden zijn ook van harte welkom!

Programma Mantelzorgsalon 
in december en januari:
12 december: Wie is mantelzorger?
Het thema mantelzorg staat deze middag cen-
traal. De film '4 portretten' wordt vertoond.
Deze geeft een beeld van mantelzorgers in uit-
eenlopende mantelzorgsituaties.
Zij gunnen de toeschouwer een kijkje in hun
leven en laten zien wat het voor hen betekent
om mantelzorger te zijn. Wat doen ze precies
en waarom? Daarna is er gelegenheid om hier-
over na te praten en ervaringen uit te wisselen.

9 Januari: De vrijwillige thuiszorg
In de gemeente Bronckhorst zijn verschillende
bezoek- en oppasorganisaties actief. De vrijwil-
ligers van deze organisaties nemen af en toe
de zorg over van de mantelzorgers. 
Dit kan zijn voor een uurtje of voor een dag-
deel per week. Deze middag wordt uitgebreid
aandacht besteed aan deze dienstverlening.

Mantelzorgsalon Zutphen
Zorgt u voor een partner, familielid of kennis,
zorg dan ook goed voor uzelf. De mantelzorg-
salon is een ontmoetingsplek voor mantelzor-
gers. Dé gelegenheid voor u om lotgenoten te
ontmoeten! Ook voor de bewoners van ge-
meente Bronckhorst. 
Het programma voor de komende maanden: 7
november: 'Dag van de mantelzorg' Op 10 no-
vember wordt de landelijke 'Dag van de man-
telzorg' gehouden. In de mantelzorgsalon vie-
ren we dit op dinsdag 7 november alvast met
een High tea. 5 december: ontspanningsmid-
dag Op deze feestdag wordt een gezellige ont-
spanningsmiddag georganiseerd, geheel in de
sfeer van '5 december'. 
Adres: Mariaschool Tengnagelshoek 6 Zut-
phen De mantelzorgsalon is elke eerste dins-
dagmiddag van de maand open van 13.30-
16.00 uur. Voor meer informatie: tel. (0573) 43
84 00 of www.vitoostgelderland.nl

Voorlichting "Halt! U valt" bij
Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Welzijn Ouderen heeft in 2005 voorlichting
gegeven over Halt"! U valt" met daaraan gekop-
peld veiligheid in en om het huis. 
Op 22 november geven wij voorlichting aan de
seniorensoos. Dhr Sterringa, oud-huisarts in
Vorden, zal deze voorlichting geven aan de ou-
deren in Wichmond en Vierakker.

Alzheimer Café Zutphen
Iedere eerste woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café ge-
opend. Hét trefpunt voor mensen met demen-
tie, hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Locatie: "De Born",

Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-
46540141. U hoeft zich niet aan te melden en
de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom.

Programma:
6 december: Juridische aspecten (wat is er be-
langrijk om te regelen als er sprake is van de-
mentie?)

Dienst Boeken aan Huis van de
Bibliotheek Vorden
Bibliotheek Vorden voorziet in de informatie-
voorziening voor mensen uit Vorden en omge-
ving. De collectie bestaat uit boeken, tijdschrif-
ten en DVD's. Iedereen kan alle materialen ter
plekke inzien. Om materialen te lenen is een
lidmaatschap van de bibliotheek noodzake-
lijk. Voor inwoners van Vorden e.o. die niet zelf
naar de bibliotheek kunnen komen is er een
extra service "Dienst Boeken aan Huis". 

Medewerkers van de bibliotheek zoeken de
materialen uit en vrijwilligers bezorgen de
boeken bij de deelnemers aan huis. Als u zich
aanmeldt voor deze service komt één van de
medewerkers bij u op bezoek voor een kennis-
makingsgesprek. In dit gesprek kunt u al uw
wensen kenbaar maken. Aan de orde komen:
het soort materiaal, het genre, het aantal, de
wisselfrequentie.De computer houdt bij wat u
al eens geleend heeft, zodat u niet opnieuw
dezelfde titels krijgt. 

Is een gewenste titel uitgeleend dan wordt de-
ze kosteloos voor u gereserveerd.De "Dienst
Boeken aan Huis" is bedoeld voor inwoners
van Vorden, Wichmond, Kranenburg en omge-
ving. Naast de jaarlijkse contributie voor de bi-
bliotheek zijn er voor de deelnemers geen ex-
tra kosten aan verbonden.
U kunt contact opnemen met de Bibliotheek
Vorden, tel. 05758-551500.

WMO: 
Nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning
in de Gemeente. Vanaf 1 januari 2007 treedt
de nieuwe wet maatschappelijke ondersteu-
ning in werking.  (WMO). Deze wet vervangt de
welzijnswet en de WVG en ook sommige voor-
zieningen die eerder verstrekt werden via de

AWBZ, vallen per 1 januari onder de WMO. De
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uit-
voering van de WMO. Het doel van de WMO is:
dat iedereen, jong en oud, gezond of met een
beperking maat- schappelijk kan meedoen.
Sommige voorzieningen zult u voortaan bij de
gemeente moeten aanvragen. In de gemeente
rubriek in "Contact" is al veel gepubliceerd
over de WMO. Er is nu een speciale brochure
verschenen van het ministerie van VWS, met
de naam:"Iedereen moet kunnen meedoen".
Alle informatie vindt u daar bij elkaar.Heeft u
belangstelling voor deze brochure dan kunt u
die afhalen bij Stichting Welzijn Vorden,Wel-
zijn Ouderen of WegWijZer. Nieuwstad 32 ,
Vorden U kunt ook de speciale website bekij-
ken: www.info-wmo.nl

Nieuw op Internet! Keuzehulp
medische informatie
Soms bestaat er niet een 'beste' behandeling
en moet u persoonlijke keuzes maken. Wil ie-
mand bij borstkanker een borstsparende in-
greep of toch amputatie? Kiest iemand bij een
depressie voor behandeling met medicijnen,
voor gesprekstherapie of een combinatie van
beide? Wat zijn precies de voor- en nadelen, de
kansen en de risico's? 
Op kiesBeter.nl kunt u voor dit soort afwegin-
gen een keuzehulp doorlopen. Daarmee be-
paalt u welke keuze het beste bij past. De keu-
zehulp is niet bedoeld als vervangmiddel voor
medisch advies. Behandeling en beslissing
moeten in overeenstemming met uw huisarts
of specialist gemaakt worden. Uw huisarts of
specialist is het best op de hoogte van uw indi-
viduele geval en zou aanvullende informatie
kunnen hebben.

Er zijn keuzehulpen voor:
Borstkanker 
Depressie 
Hart- en vaatziekten 
Overgangsklachten 
Testen op prostaatkanker 

In de toekomst worden meer keuzehulpen aan
dit rijtje toegevoegd.
Als u geen computer heeft, of niet op Internet
kunt zoeken, bent u van harte welkom bij
WegWijZer Vorden. De consulente helpt u
graag.
Bron: nieuwsbrief Kiesbeter.nl september 2006

Nieuwe tenue's Vorden B1

Omdat één band verstek liet gaan trap-
ten Wouter Mullink en band de avond
af. Helaas voor deze jongens kwam de
stroom bezoekers later pas goed op
gang. Tijdens het optreden van Empi-
re Circle, winnaar van de Grote Prijs
van dit jaar, raakte De Herberg al goed
gevuld. Jammer dat iedereen op dat
moment nog bang leek voor het podi-
um. Aan de heren van Empire Circle
lag het in ieder geval niet; de muziek
was prima.

Toen Verdwaald het podium betrad
was de zaal al een stuk losser, waar-
door lekker meebewogen werd op o.a.
Status Quo. Afsluiter van de avond was
Makken, dat werkelijk goed klonk met
naast Arjan Klein Geltink en Stef
Woestenenk ook de vader van Empire
Circle-bassist Arjen op de trekzak. Na
afloop van een zeer geslaagde avond
was het enige verwijt dat klonk 'Dat
het al afgelopen was'. 

Initiatiefnemer Patrick Zuurveld was
ook zeer tevreden: 'We willen hier ze-
ker nog wel een vervolg aan geven.' In
zijn functie als Stevo-bestuurslid
kwam hij zoveel bandjes tegen dat hij
er met gemak een avond mee wist te
vullen. "Het werd ook gewoon tijd dat
er in Vorden weer eens wat gebeurde",
aldus Patrick. En daar dacht de rest
van de aanwezigen zaterdagavond
waarschijnlijk precies hetzelfde over.

Avond vol bands blijkt groot succes
Het zal voor menigeen een prettige
verrassing zijn geweest, de aankon-
diging van een avond met maar-
liefst vijf (semi-)Vordense bands op
een doodgewone zaterdagavond in
de zaal van café De Herberg. Actie
in het dorp! De hoge opkomst van
afgelopen zaterdag sprak dan ook
boekdelen over het enthousiasme
onder de Vordenaren.

UITSLAGEN FLASH
Afgelopen week lagen de competitie-
wedstrijden stil in verband met de
herfstvakantie. Het recreantenteam
kwam wel in actie tegen Zuidveen. In
de Eefdese sporthal De Stuw traden

Bernadeth Heijenk, Apsie van Dijk,
Frans van Gils en Niels Lijftogt afgelo-
pen vrijdag in het strijdperk. Flash was
duidelijk te sterk. Een partij ging in
drie sets verloren, alle andere werden
gewonnen. Zuidveen - Flash: 1 - 7

B a d m i n t o n
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4 NOV
LOCO LOCO 
DISCOSHOW
BOULEVARD
LET OP! 9 DEC
DE RADSTAKE 

OUDERAVOND!

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

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

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

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.

Deelnemers:
• Beijer Besselink 

Bruidsmode
• Heezen Mannenmode
• Jurgen Pillen Fotografie
• Albert Bakker Video
• Edelsmederij van Eerden
• New Entertainment
• Bloemen en cadeaus

‘t Keyzertje
• Grafisch Bedrijf 

Weevers Elna

 Twenteroute 8 E-mail:
 7055 BE Heelweg info@radstake.nl
Tel. 0315 241258 Website:
Fax. 0315 244364 www.radstake.nl

LO C AT I E

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

0544 - 48 12 22
0315 - 24 13 07

Entree € 7,50 p.p. inclusief 
1 consumptie

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
4 november
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In  ons bruine café In  ons bruine café 

De Ierse RocDe Ierse Roc kzangerkzanger
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Wandtegels, vloertegels en natuursteen, die zor-
gen voor sfeer en optimaal woongenot? U vindt ze
bij BouwCenter HCI. In onze showroom bieden
wij u een uitgebreide collectie voor toepassingen
in de hal, woonkamer, badkamer, keuken en ter-
rassen. Met onze vakkennis bent u verzekerd van
een uitstekend advies.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

Tegelwonderen...Tegelwonderen...

bestaan nog!bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

• 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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

STUNTSTUNT
WEKEN BIJWEKEN BIJ
ELIESENELIESEN
ELECTROELECTRO

voor:voor: 3499,-3499,-

HOGE RESOLUTIE
94 CM LCD
PHILIPS LCD TV

2 X HDMI
CONTRAST 6000:1

AmbiLightAmbiLight

6 KG CAPACITEIT
EXTREEM STIL
AEG CONDENSDROGER

STARTTIJDKEUZE

slechts:slechts: 549,-549,-

ONBALANS HERKENNING
1400 TOERENCANDY WASAUTOMAAT

ENERGIEKLASSE A

slechts:slechts: 299,-299,-
Meeneemprijs!Meeneemprijs!

GRATISGRATIS
Ondermode/Ondermode/
LingeriesetLingerieset
t.w.v. 42,95t.w.v. 42,95

NIEUW! NIEUW! NIEUW!NIEUW! NIEUW! NIEUW!

AUTOMATISCHE DIASHOW

14,2 CM LCD SCHERMTIME DIGITALE FOTOLIJST

WEERGAVE JPG FOTO’S

5-in-1 KAARTLEZER

slechts:slechts:

99,-99,-

Uw digitale foto’s snel, eenvoudig
Uw digitale foto’s snel, eenvoudig

en afwisselend in een fotolijst.
en afwisselend in een fotolijst.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



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

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

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

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

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

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

NOVEMBER
1 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
1 Oecumenische Vrouwen Groep

Wichmond Lezing over voettocht
Rome

1 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

2 Bejaardenkring Dorpscentrum
2 Klootschietgroep de Vordense pan

3-4-5 PKV Clubtentoonstelling in Kapel
Wildenborch

8 HVG Linde de heer van Gijssel dia-
avond

8 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

9 Kootschietgrtoep de Vordense Pan
15 Bazar Handwerkmiddag Welfare

Rode Kruis de Wehme
15 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steeg
23 Klootschietgroep de Vordense pan
28 Passage Lezing over Alcohol
29 HVG Linde Sinterklaasavond
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

*1ste Prijs: Linda Weenk, haar ballon
kwam in Duisburg(Dld)

*2de Prijs: Karin Roelofs, haar ballon
kwam in Oberhausen(Dld)

*3de Prijs: Lizette Roelofs, haar ballon
kwam in Wesel(Dld)

Allen van harte gefeliciteerd en veel
plezier van jullie top1toys cadeaubon!

Ballonwedstijd Oranjefeest
Vierakker-Wichmond

Ook dit jaar werd vooraf aan de herfstvakantie de uitslag van de ballon-
wedstrijd  bekend gemaakt. En de bijbehorende prijzen overhandigd.

In de onderhandelingen met de pro-
jectontwikkelaars gebruikt de ge-
meente Bronckhorst de voorlopige
verkavelingopzet ( 1- 25 woningen ) die
is opgesteld door het stedebouwkun-
dig bureau Pouderoyen. Volgens de be-
trokken ontwikkelaars zou het dan
niet mogelijk zijn een substantieel
aantal betaalbare starters c.q. senio-
renwoningen te realiseren. Op verzoek
van Kranenburgs Belang is door de
projectontwikkelaars Nieuwenhuis
Planontwikkeling b.v en Heijnen b.v.
een alternatieve verkavelingschets
voor de bebouwing van Kerkweide
Zuid opgesteld. Een plan tot de bouw
van 37 woningen waarvan 15 voor
starters c.q. senioren.

Tijdens zijn zomer fietstoer door de
gemeente Bronckhorst heeft burge-
meester Henk Aalderink op 11 juli op
de bewuste bouwlocatie een petitie
van de ‘Uitwerkgroep Wonen van Kra-
nenburgs Belang’ in ontvangst geno-
men. Het college werd in deze petitie
verzocht de onderhandelingen met de
projectontwikkelaars op een positieve
wijze af te ronden. Frits Heidema,
voorzitter van Kranenburgs Belang is
teleurgesteld dat er nog steeds weinig
schot zit in deze heikele woningbouw
kwestie. Hij zegt hierover: ‘Wij hebben
inmiddels ook een brief naar de raads-
fracties gezonden, om nogmaals één
en ander onder de aandacht te bren-
gen. De roep door jongeren om wonin-

gen in de Kranenburg te bouwen,
wordt luider en luider.
Bij ons (Kranenburgs Belang, red) zijn
al de namen van 13 gegadigden be-
kend voor starters/ seniorenwoningen,
waaronder jongelui met trouwplan-
nen die thans overwegen om naar
Leesten uit te wijken. Dit vanwege de
simpele reden dat ze nog steeds niets
gehoord hebben. Voor Kranenburgs
Belang natuurlijk ook zeer vervelend.
Wij hebben de woningbouw behoefte
in het dorpsplan als urgentie nummer
één opgevoerd, zij vragen bij ons hoe
het er voorstaat met de woningbouw
plannen en wij kunnen de mensen
geen antwoord geven. Soms bekruipt
mij het gevoel dat wij richting ge-
meente tegen een muur aanlopen.
Toch blijven wij als Kranenburgs Be-
lang optimistisch en wachten wij met
spanning af wat er uit de bus zal rol-
len’, aldus een bezorgde voorzitter
Frits Heidema.

Wethouder André Baars kon zich de
gevoelens van de bewoners in de Kra-
nenburg best voorstellen. ‘Wij kunnen
helaas nog geen uitsluitsel geven. Dat

is beslist geen onwil. De gesprekken lo-
pen nog. De projectontwikkelaars zijn
er onderling nog niet uit. En zolang
dat het geval is, kunnen wij als ge-
meente niets. Wij kunnen pas beoor-
delen wanneer de plannen bij ons be-
kend zijn’, aldus wethouder Baars des-
gevraagd. Wat dat betreft wordt de
wethouder op zijn wenken bediend
want middels een telefoontje met
Nieuwenhuis Planontwikkeling b.v.
uit Rijssen blijkt dat de projectontwik-
kelaars er inmiddels wel uit zijn.
Frits Smids (namens Nieuwenhuis):
‘De gemeente Bronckhorst heeft vanaf
heden alleen met ons van doen. Wij
zijn met projectontwikkelaar Heijnen
overeen gekomen dat wij voortaan al-
leen ‘de kar’ zullen trekken.

Eén dezer dagen hebben we met de ge-
meente een afspraak over de woning-
bouw in de Kranenburg. ‘Vertrekpunt’
bij de onderhandelingen zal zijn de
verkavelingopzet zoals die, in op-
dracht van de gemeente, destijds door
stedebouwkundig bureau Pouderoyen
is opgesteld. Persoonlijk verwacht ik
dat men op de Kranenburg vrij spoe-
dig daarna zal weten waartoe de on-
derhandelingen hebben geleid’, aldus
Frits Smids.

Een ander item, in het dorpsplan Kra-
nenburg wordt gesproken over priori-
teiten in fases. Wat betreft de korte ter-
mijn wordt aandacht gevraagd voor de
onveilige verkeerssituatie in de Eiken-
laan.

Frits Heidema: ’Het probleem is dat de
trottoirs bij de school de Kraanvogel
ophouden. Bovendien zijn daar te wei-
nig verkeersvoorzieningen. Dat alles
zorgt, met name voor de schooljeugd,
voor een gevaarlijke verkeerssituatie.
Ik heb goede hoop dat wanneer er
meer bekend is over de woningbouw-
plannen aan de Hamsveldseweg, de
verkeersproblematiek bij school de
Kraanvogel tegelijkertijd wordt mee-
genomen’, aldus Frits Heidema, die
overigens wel blij is dat er middels het
restaurant ‘Papa Beer’ voor de bewo-
ners in de Kranenburg weer een ont-
moetingsplek is.

Frits Heidema (Kranenburgs Belang):

'Jongelui willen naar elders uitwijken'

In augustus 2005 heeft Kranenburgs Belang het Dorpsplan Kranenburg
2005-2015 gepresenteerd. Eén van de hoofdpunten uit dit plan: het realise-
ren van betaalbare woningen in dit deel van Vorden. Tien maanden eer-
der (oktober 2004) heeft de toenmalige gemeente Vorden in het kader van
‘ruimte voor ruimte’ ingestemd met het aangaan van overeenkomsten
met de provincie Gelderland voor onder meer woningbouwlocatie Kra-
nenburg. Het betreft hier de ‘Bouwlocatie Kerkweide Zuid’. De gemeente
zou de gronden voor de woningbouw in Kranenburg verwerven, hetgeen
niet is gelukt. De gronden kwamen in het bezit van twee projectontwik-
kelaars.

AUTOMOBILISTEN RIJDEN TE
SNEL
De politie heeft op dinsdag (24/10) op
drie locaties in en rond Vorden gecon-
troleerd of automobilisten zich netjes
aan de snelheid hielden. De controles
hebben in de middag- en avonduren
plaatsgevonden. Van de 800 automobi-
listen die passeerden op de Wilden-
borchseweg, reden er 144 sneller dan
de toegestane 60 km/u. De hoogst ge-

meten snelheid bedroeg 103 km/u. Tij-
dens de controle op de Ruurloseweg
passeerden er 380 automobilisten.
Hier reden 54 automobilisten sneller
dan de toegestane 60 km/u. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg hier 78
km/u. Op de Horsterskamp werden
300 automobilisten gecontroleerd. Op
deze locatie reden 20 automobilisten
sneller dan de toegestane 50 km/u.
Hier bedroeg de hoogst gemeten snel-
heid 72 km/u. Alle overtreders krijgen
de bekeuring thuis gestuurd.

P o l i t i e

BEKERWEDSTRIJD 'T PEESKE D1 -
DASH D1
De dames van Dash moesten afgelo-
pen maandag tegen 't Peeske in Beek
voor de beker.  Zij spelen 2de klasse in
de competitie, dus waren zij de under-
dog in deze bekerpot. Samen met
Dash was meer publiek afgereisd dan
het publiek dat voor 't Peeske mee was
gekomen. Waar ze natuurlijk erg blij
mee waren!! Het damesteam van Dash
was niet helemaal compleet, Martine
Slütter kon er deze wedstrijd helaas
niet bij zijn door andere verplichtin-
gen. De eerste set waren de speelsters
van Dash, allemaal erg enthousiast.
Vooral Denise de Hart was erg goed
aan het spelen. Dash scoorden veel op
het midden. 't Peeske bood veel tegen-
stand deze set, maar toch kon Dash de-
ze set goed afmaken en het werd de
eerste set 25-18. De tweede set had
voornamelijk Dash een goede service-
druk waardoor zij deze set ook won-
nen met 25-12. De derde set kwamen
er 3 nieuwe speelsters van Dash in. On-
danks dat zij daar aan moesten wen-
nen hebben ze ook deze set goed afge-
maakt en werd het 25-14. Binnen een
uur ,hebben de speelsters van Dash, 't
Peeske verslagen. Dash heeft deze eer-
ste wedstrijd voor de beker met het he-
le team gewonnen! De volgende wed-
strijd voor de dames van Dash moet
voor 2 december gespeeld worden. De
datum volgt nog. Deze spelen zij thuis
tegen dames 3 van Longa '59.

UITSLAGEN 
Zaterdag 28 oktober
Gorssel H1 - Dash H1: 1-3

Programma 
Zaterdag 4 november
13.00 GUV Greven BOVO MB1 - Dash
MB2
13.00 Bas/Wivoc JC1 - Dash JC1
13.30 Grol MC2 - Dash MC2
15.00 Bas/Wivoc MA2 - Dash MA1
15.15 Vios Eefde H3 - Dash H2
16.30 Sparta D6 - Dash D5
17.00 Bas/Wivoc H1 - Dash H1
11.30 Dash circ. 1 - Gorssel 2
11.30 Dash circ. 2 - Revoc 1
13.15 Dash MB1 - Longa'59 MB1
15.00 Dash D4 - Brevolk D1
15.00 Dash D2 - DOC Stap Orion D2
17.00 Dash D3 - DOC Stap Orion D7
17.00 Dash D1 - Victoria D1

Vo l l e y b a l



Op zat. 11 nov. houdt 'de Wehme' van
10.00 0 15.00 uur haar jaarlijkse na-
jaarsmarkt. Gezellige kraampjes, met
o.a. zelf gemaakt leuke spulletjes, zo-
als houten spullen, spullen voor kin-
deren, zelfgemaakte sieraden, kaar-
ten, beelden, de Wereldwinkel met
zijn producten. Dit jaar voor het eerst
ook demonstratie van oud ambachte-
lijk werk zoals stoelen matten, glas in
lood, ouderwetse knipmuts en veel
meer. Muziek van accordeon en een
dansgroep. Kom rondsnuffelen op een
gezellige markt of wilt u een van onze
lekkernijen proberen, zoals oliebol-
len, buitenlandse pasteitjes, zelf ge-
bakken nieuwjaarsrolletjes onder het
genot van een kopje koffie, kom dan
naar de Naajaarsmarkt op 'De Wehme.

Najaarsmarkt

Nienke Braakhekke heeft afgelo-
pen zaterdag 21 oktober deelgeno-
men aan de eerste zwemcircuit
wedstrijd van de Nebas Nsg (Neder-
landse bond aangepaste sporten)
in Borculo. 

Deze werd georganiseerd door haar ei-
gen vereniging "de Berkelduikers" uit
Lochem in samen werking met
Schuurman B.R.C. uit Borculo. 

Op de 200 m. wisselslag verbeterde ze
haar besttijd met veertien seconden,
haar tijd werd 3.41.58.  De 100 m.
schoolslag en de 50 m. vrijeslag bena-
derde ze haar besttijden door resp.
1.46.20 en 40.92 sec. te zwemmen.

Nienke opperbest

In Vorden werdern vorig jaar bijna 120
dozen ingezameld; we hopen bij de ko-
mende actie dit aantal zo mogelijk te
overtreffen. 
Dit kan alleen met uw hulp! Het inge-
zamelde voedsel is bestemd vvoor de
allerarmsten in verschillende Oost-Eu-
ropese landen. 

Met name bejaarden en alleenstaan-
den hebben het daar nog erg moeilijk.
Ze kunnen amper rondkomen van het
inkomen dat ze ontvangen.

Door het uitdelen van de voedselpak-
ketten in samenwerking met de plaat-
selijke kerken, wil de organisatie Dor-
cas deze mensen de winter doorhel-
pen. 

De medewerkers Jan Strijd en Jan Ol-
thaar zijn samen met Wilbert Groten-
huijs en het personeel bezig met de
voorbereiding van deze actie. Komt u
allen 3 november a.s. naar Super de
Boer en koop wat extra boodschappen
voor deze arme medemensen.

Bij de ingang van de winkel wordt u
een speciaal boodschappenlijstje on-
verhandigd, waarmee u een keuze
kunt maken uit een hoeveelheid speci-
ale produkten voor dit doel. 

Ook staat er een collectebus, waarbij u
een bijdrage kunt geven in de trans-
portkosten van deze voedingsmidde-
len. 
Dit jaar voor het eerst bestaat de mo-
gelijkheid oude mobiele telefoons in
te leveren, waarvoor de organisatie
een bijdrage krijgt. Hiermee kunnen
meer arme personen worden gehol-
pen. U helpt toch mee deze actie tot
een succes te maken?!

Geef met gulle hand aan Voedelactie Dorcas
Op vrijdag 3 november aanstaande is het zo ver. Dan vindt van 8.30 tot
20.30 uur in de winkel van Super de Boer, Dorpsstraat 18 te Vorden de jaar-
lijkse voedselinzameling plaats.

HONINGZOETE BLAUWE OF WITTE DRUIVEN 2 kilo € 2,50

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 40 stuks € 5,00

HOLLANDSE TROSTOMATEN 1 kilo € 0,98

ZWARE IJSBERGSLA 1 krop € 0,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Bakkerij ’T Stoepje

De Valeweide 
Bloemen en planten

3 VOSSEBESSEN.................................5.00

GEMENGD BOEKET........................6.99

20 ROZEN.......................3.99

Runder bloemstuk
500 gram  3,95

Hamlappen 500 gram  3,45
Oh, wat lekker!!
Varkenshaasmedaillons „Saskia”
Panklaar, 8-10 min. bakken

500 gram  4,95
Gelderse schijven
Panklaar 4 stuks  2,80

Currybraadworst voorgegaard

alleen nog bruinbakken 4 stuks  3,20
Rauwe Ham 150 gram  1,95
Shoarmasteak 500 gram  4,50
Panklare filetsteak ± 8 min. bakken

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Sterken
Iedere week op de markt!•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

DAM E S H E M DJ E S
met een brede of smalle band in de kleuren

donkerblauw, bordeauxrood of zwart

per stuk 6,95
Nu 2 stuks voor9,95

Alle soorten brood

(m.u.v. Brood van Toen) 3 voor 3.00

Belgische puntjes

wit en/of bruin 10 stuks 1.80

Gevulde speculaaspunten

10 voor 3.50

Grote Appeltaart nu 3.00

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



Plaatselijke huisslachters kwamen
dan bij boerderijen langs om dergelij-
ke klusjes te klaren. Ook in Steende-
ren en omgeving gebeurde dat op gro-
te schaal, mede doordat hier aan het
begin van de vorige eeuw twee, voor
die tijd grote, slachterijen waren ge-
vestigd; te weten de firma's Heezen en
Wijers. Volgens overlevering gebeurde
het wel dat 3 of meer varkens op de
boerderij werden geslacht en dan met
ladder en al op de platte wagen naar
deze slachterijen werden vervoerd,
waar ze vervolgens werden uitge-
beend. De betreffende slagerijen
maakten er hun speciale producten
van, zoals rookworsten en hammen,
die dan via de IJssel met boot richting
Amsterdam werden vervoerd. 

Vroeger werd niks weggegooid van de
slacht: de darmen werden gebruikt
voor het maken van worst, de kop
werd gekookt en zelfs de haren wer-
den gebruikt om verfborstels van te
maken. Om deze oude gebruiken weer
luister bij te zetten, hangt men bij

Vleesboerderij Garritsen in Toldijk in
samenwerking met vakslagerij Drie-
ver uit Baak, inmiddels voor de 4e keer
ouderwets een varken op de ladder.
Het uitbenen zal gebeuren door vak-
kundige mensen, die al een halve
eeuw het slagersvak hebben beoefend.
Ook zullen er demonstraties worden
gegeven van het maken van o.a. bal-
kenbrei, hoofdkaas, zure zult, bloed-
worst enzovoorts, deze producten zijn
gratis te proeven !!.

Op deze dag kan men ook met een
prijsvraag meedoen, waar een vlees-
pakket mee te winnen is. Het geheel
wordt opgeluisterd door een orkestje,
dat 60 jaren ervaring heeft met het
muziek maken op de boerderijen, zo
dat vroeger veel gebeurde met bruilof-
ten en partijen.
Waar de muzikanten van uit de hilde,
(ruimte boven de koeien op de deel),
voor een vrolijke noot moesten zor-
gen. Harmonica groep de Trekkebuuls
uit Hengelo zullen rond 13:00 uur een
optreden verzorgen met in hun kiel-
zog een boeren dansgroep.

Ook is er een optreden van de zingen-
de slager Jack Roelofs, die normaal
voor de hobby de zangkunst beoefent
in een Latijns kerkkoor, maar zich
voor deze gelegenheid in een lichter
genre heeft getraind. In de grote
schuur en tent die uiteraard ver-
warmd worden, zullen diverse stand-
houders aanwezig zijn, die hun pro-
ducten aan het publiek tentoonstellen
en proberen te verkopen. Het gebeu-
ren vindt plaats op zaterdag 11 No-
vember a.s. en de aanvang is 10:00 uur,
bij Vleesboerderij Garritsen aan de
Wolfstraat te Toldijk. Meer informatie
is te vinden op onze site, www.vlees-
boerderijgarritsen.nl

Slachtvisite 2006
Wie bovenstaande foto bekijkt, zal
zich niet kunnen voorstellen, dat
men dergelijke plaatjes op diverse
plekken bij boerderijen in de gehe-
le Achterhoek en Twente kon te-
genkomen in de jaren '50 van de vo-
rige eeuw en in de tijd daarvoor.
Wel in november natuurlijk, want
dit was bij uitstek de slachtmaand.
De temperatuur was dan meestal
zeer geschikt, om de in de zomer
gemeste varkens of koeien te slach-
ten op de boerderij. De vleesvoor-
raad werd op peil gebracht om de
koude wintermaanden door te ko-
men met de grote gezinnen, die
men immers in het gehele land
aan het eten moest houden.

Voor de keuken kan men een keuze
maken uit bijvoorbeeld een stapel bor-
den, een ontbijtservies of tafelzilver in
XL op de wand. Voor de kinderkamer
een lief gedichtje of een schattige
knuffel. En voor de woonkamer een
romantische guirlande of een subtiele
bloesemtak.

De dessins zijn eigenlijk wandideeen,
bedoeld als een sfeeraccent. Het is dan
ook geen 'standaard' behang maar een
uitvergroting van een tekening of foto.
Als de afbeelding niet wandvullend is,
kan men er altijd een uni-behang bij
kiezen in elke gewenste hoeveelheid,
want deze kiest u per baan. Ook een

afwijkende uni kleur is hierbij natuur-
lijk mogelijk voor een extra spectacu-
lair effect.

Succes is verzekerd met deze collectie,
want het behang is heel makkelijk te
verwerken. Elk dessin is namelijk op-
gebouwd uit verschillende panels,
waarop precies staat aangegeven waar
je deze moet snijden en in welke volg-
orde de panels vervolgens geplakt
moeten worden. Je lijmt de wand in
en plakt vervolgens de panels direct
op de wand. Omdat het een zeer ster-
ke vlieskwaliteit is, krimpt het behang
niet en zet het ook niet uit. Je kunt de
panels op de wand nog verschuiven,
zodat deze naadloos op elkaar aanslui-
ten.

WAAR TE VERKIJGEN?
De Ariadne at Home behangcollectie
is het dus zeker waard om eens nader
bekeken te worden. Dit kan men ex-
clusief doen bij Deco Home Harmsen
Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 21. Zie
ook de advertentie elders in deze
krant.

Deco Home Harmsen introduceert,
Ariadne at Home behangcollectie
Breng snel en eenvoudig de at
Home sfeer in huis met de nieuwe
Ariadne at Home behangcollectie.
Een unieke collectie wandbekle-
ding samengesteld door de ont-
werpsters van het bekende woon-
blad Ariadne at Home. De dessins
zijn ontworpen voor verschillende
ruimtes in huis, van de kinderka-
mer tot de keuken.

In 2007 organiseert de stichting een 5
landentocht die zal gaan zoals de
naam al zegt door 5 landen.
De lengte van de tocht is 1.200 kilo-
meter en zal onder andere gaan door
de Eifel, de Vogezen en de Belgische
Ardennen. In Belgie zullen wij op de
een na laatste dag een groot gedeelte
fietsen op de route Ronde van Vlaan-
deren met als krakers de Bosberg en
de Muur van Geraatsbergen. Het ver-
trek zal zijn op zaterdag 12 mei 2007
vanuit 's-Heerenberg en daar hopen
wij op zondag 20 mei 2007 weer
gezond en wel en met veel geld aan te
komen.

In samenwerking met het KWF en het
UMC Radboud te Nijmegen heeft de
stichting Bergh in het zadel gekozen
voor een vervolgonderzoek naar borst-
kanker.
Jaarlijks krijgen bijna 10.000 vrouwen
de diagnose borstkanker te horen.
Daarmee is borstkanker de meest
voorkomende soort kanker bij vrou-
wen. Borstkanker kan op alle leef-
tijden voorkomen maar de meeste
vrouwen die hier mee geconfronteerd
worden zijn ouder dan 45 jaar. Het
doel van het onderzoeksproject, waar

wij in 2007 voor fietsen, is om de op-
sporing van borstkanker door middel
van het bevolkingsonderzoek teverbe-
teren.
Uit meerdere studies is namelijk ge-
bleken dat radiologen sommige tumo-
ren over het hoofd kunnen zien. Om
dit te voorkomen is de computer een
uitstekend hulpmiddel. Hierdoor ont-
staan er betere opsporingsmogelijk-
heden en zouden er jaarlijks mogelijk
1.200 gevallen eerder ontdekt en be-
handeld kunnen worden. Het onder-
zoeksproject wordt uitgevoerd in het
UMC Radboud te Nijmegen.

De deelnemende fietsers dienen mi-
nimaal € 1.000,= aan sponsorgelden
bijeen te brengen. De deelnemers
betalen hun eigen reis- en verblijfkosten
en de kosten van de organisatie.
Alle sponsorgelden gaan voor 100%
naar het onderzoeksproject omdat
"Bergh in het Zadel voor de Kanker-
bestrijding" dit project geadopteerd
heeft .

Uw financiele bijdrage kunt u op de
sponsorlijst van de deelnemer vermel-
den of overmaken op bankrekening
32.66.31.364 bij de Rabobank Bergh
onder vermelding van sponsorbijdra-
ge / gift Stichting Bergh in het zadel en
de naam van de deelnemer. Na sluiten
van de boeken van deze tocht zal er
een accountantscontrole plaatsvinden.
De stichting Bergh in het zadel dankt
u bij voorbaat voor uw financiele
bijdrage en hoopt, mede dankzij uw
medewerking, voldoende geld in te
zamelen voor de financiering van het
onderzoeksproject. U ziet wij fietsen
1.200 kilometer en per kilometer kun-
nen wij jaarlijks iemand helpen.

Fietsen voor de kankerbestrijding
De stichting "Bergh in het zadel
voor de Kankerbestrijding" organi-
seert in 2007 voor de zesde keer een
sponsorfietstocht. Met de vorige
vijf sponsortochten is in bet totaal
€ 680.000,= bij elkaar gefietst.
De bijeen gefietste sponsorgelden
worden gebruikt voor een kanker-
onderzoeksproject dat in overleg
met bet KWF Kankerbestrij ding
(Koningin Wilhelmina Fonds) is
uitgekozen.

Op zondagmiddag 5 november om
13 uur wordt de expositie van mo-
noprints van Heleen Posthumus
geopend die in de zaal van de
Kunstkring, de vide en de centrale
hal tentoon gesteld worden. 

In de pauze en na afloop van het con-
cert is er nog gelegenheid om deze ex-
positie te bekijken. 

De werken van Heleen blijven tot en
met 23 november in het Kulturhus te
zien.

Expositie
Kunstkring

DE VOLGENDE AFSTANDEN 
KUNNEN WORDEN GELOPEN: 
1,25 km, start om 11.00 uur; 
2 ,5 km, start om 11.03 uur; 

5 km, start om 11.10 uur; 
10 km, start om 11.20 uur. 

De Start en finish vinden plaats bij
zaal Concordia, Pastoriestraat 5 te
Baak. 

Alwaar men zich vanaf 10.00 uur tot
10.50 uur op kan geven.

Trimloop
Baak
Op zondag 12 november organi-
seert G.V. D.O.G. Baak wederom
haar halfjaarlijkse trimloop.

Het Liliane Fonds geeft persoonsge-
richte hulp aan gehandicapte kinde-
ren in Latijns Amerika, Afrika en Azië,
die door armoede en hun handicap
dubbel getroffen zijn. Een klein steun-
tje in de rug kan voor deze kinderen
een enorme kans betekenen voor hun
verdere leven. Vorig jaar bestond het

in Nederland (Vlijmen) opgezette
fonds 25 jaar en mocht het diverse on-
derscheidingen ontvangen. Ook heeft
het fonds het CBF-keurmerk zodat we
weten dat onze giften goed terecht ko-
men.
Nadat Corine ons veel informatie had
gegeven, liet ze ons ook diverse mooie

dia’s uit Ghana zien. We volgden de
reis van enkele gehandicapte kinde-
ren, die na vier maanden, waarin de
operatie en de revalidatie plaats vond,
weer terug gingen naar huis. En hoe
de thuissituatie van deze kinderen
kan veranderen door medische zorg,
aandacht en hulpmiddelen.
De avond werd afgesloten met een gift
voor het Liliane Fonds namens alle da-
mes. Corine kreeg van het bestuur een
originele Zijactief paraplu als dank
voor de fijne avond.

ZijActief Olburgen/Rha

Interessante avond over Liliane Fonds

Op donderdagavond 19 oktober was Corine Wilmerink in zaal Steintjes in
Olburgen om de dames van ZijActief afdeling Olburgen/Rha een informa-
tieve avond te bezorgen. Corine is vrijwilligster bij het Liliane Fonds en
kon boeiend over dit fonds vertellen.

Vrijwilligster bij het Liliane Fonds Corine Wilmerink vertelde aan de hand van dia’s over Ghana.

Componisten als Palestrina, Pergole-
sie, Haydn en Rossini hebben het op
hun wijze op muziek gezet. Tot op de

dag van vandaag wordt veel van dit
werk uitgevoed en beluisterd. Op de
avond van Vorming en Toerusting ho-
ren we over de ontwikkelingen rond
dit thema en zijn er fragmenten te be-
luisteren van de verschillende compo-
sities.

Jac. Kunen, die van beroep muziekpe-
dagoog is en in Zutphen en omgeving
een zekere mate van bekendheid ge-
niet, zal deze avond verzorgen.
De plaats van samenkomst is de Willi-
brordkerk in Hengelo. De bijeenkomst
is op donderdag 16 november en be-
gint om 20.00 uur.

Vorming en Toerusting

Passiemuziek Stabat Mater
in Willibrordkerk
Het Stabat Mater is zogenaamde
passiemuziek rondom het lijden
en sterven van Christus. Eén van de
centrale thema’s in de christelijke
cultuur is het verdriet en de rouw
van Maria, de moeder van Jezus.
Stabat Mater betekent: Stond de
moeder (diep gebogen) onder het
kruis van haar Zoon. Dit hartver-
scheurende tafereel heeft vele be-
kende kunstenaars en componis-
ten de eeuwen door gelnspireerd.
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Ie mag neet meer
lachen op de foto
Het is d’r drok op het gemeente-
huus van Bronckhorst. Gert was d’r
nog neet eerder. Achter ’t glas zit
een paar vrouwleu en umme de
beurte meugt de leu met hun bood-
schap kommen. Dat volk hier kik
neet vrolijk. En dan is Gert an de
beurte. Hij mot zien paspoort ver-
niejen. Ze wilt de reis van hun lea-
ven maken. Gerrie eurn breur, zit al
50 jaor in Canada en is wat gaon
krukken en no wil Gerrie d’r abso-
luut op an. En Gert zien paspoort
was ja al lange verlopen. Gelukkig
hef Gert nog een paar reserve pasfo-
to’s kunnen vinden vanmorgen.
Hee schuf zien handeltjen onder ’t
glas deur en krig onmiddellijk een
reaktie. Resoluut krig hij zien foto’s
terugge. De mevrouw achter het
glas:”Laat u maar nieuwe foto’s ma-
ken. De fotograaf weet wel hoe ze
moeten zijn en ik zou u adviseren
laat het hier in Hengelo doen. Dan
hebt u de minste problemen. ”Ze
maakt een beweging , volgende
klant.. En dan krig hij in de gaten
dat er meerderen , net as hij , mop-
pert dat ze terugge mot naor de fo-
tograaf. Ok buuten de deure staot
de leu biej mekaar te grewwelen op
het personeel hier. Hij hef zienen
auto parkeert op het grote plein
biej het winkel centrum en zal Ger-
rie daor wachten . Ze besluut um-
me samen efkes biej Hendrik en
Riek langs te gaon, ze bunt al hal-
verwege Zelhem. Hendrik vundt
het prachtig dat ze no toch op va-
cantie wilt in Canada. Hij was al va-
ker op Schiphol. Hendrik: ”Ja jong,
dat zal oew wel tegenvallen. Net
een mieren nus dat moderne
Schipkhol. Enorm groot en drok.
Uren van te veurn moi d’r al wez-
zen. Iej kunt oew laoten afhalen
met een busjen dat rond rit , maor

dan kan het wezzen dat ze een he-
len rondrit maakt umme zon bus-
ken vol te kriegen. En dan is er de
trein die tut onder Schiphol kump.
Maor dan is den trein vake harstik-
ke vol en moi staon. En op Schiphol
het goeie loket en dan de goeie slurf
waor oew vliegtuug veur geet staon.
Dan is het wear uurn wachten. Met
300 man de lucht in, 8 uur later an
de grond in Canada.” Het begint
Gert warm te worden. Zol Gerrie
neet allenig willen met ene van de
kindre? En no zien verhaal van het
paspoort. Hendrik begint te la-
chen:”Dat had ik oew kunnen veur-
spellen. Een hoop volk is enorm zij-
kerig op die mensen achter ’t glas.
Het is belachgelijk dai op ne foto
neet mear lachen meugt. Ze hebt
enorm trammelant met wat volk.“
Gerrie: ”En dat ze oew advies geeft
dai in Hengel het beste de foto kunt
laoten maken. Dat kan toch neet?
Wie hebt altied onze pasfoto hier la-
oten maken . Dat is ne vrolijke meid
daor gaot wie veur plezier naor too.
Zollen ze op het gemeentehuus van
den fotograaf in Hengel soms een
aardigheid mee kriegen? Of is dat
een vriendjen van hun? “Hendrik
snapt er ok niks van:” Ik heb nar-
gens kunnen leazen in de gemeen-
te berichten in Contact waorumme
ai neet mear lachen meugt op zon-
ne foto? Dat is toch te gek umme oa-
ver te praoten. Alle hoge ome’s op
alle krante foto’s probeert er mooi
op te kommen en met een lachend
smoel en dan op zonne pasfoto mot
wie kommen met een doorgravers
gezichte”. Samen op huus an mop-
pert ze nog wat nao en den andern
dag steet Gert in de winkel biej de
eigen fotograaf. Daor krig hij al
metteen de praot te heurne van an-
dern die veur de tweede kear ne fo-
to laot maken en de eigen fotgraaf
die alderbastend mieterig is op het
gemeente volk. Ze hef al een af-
spraak met de burgemeister. Want

met de buurgemeenten hef ze gin
problemen en het is toch al zo
slecht in het foto vak. Ze wilt eur ka-
pot maken liekt het wel. En dan
geet Gert al angeladen op weg naor
het loket van de gemeente in Hen-
gel. En verduld hij krig op niej zien
foto terugge as afgekeurd. D’r zit ne
verkearde schaduuw op en
dus…:”We zullen hier uw fotograaf
nog een paar weken de kans geven
om het werk goed te doen. En u
kunt gewoon uw geld terug vragen
aan de fotograaf..”Dat is gewoon te
vulle veur Gert. Ik wil onmiddellijk
weten waor is hier de kamer van de
burgermeester? Dat liekt mien een
geschikt persoon en ik geleuve
nooit dat dit het beleid van de ech-
te gemeente Bronckhorst kan wez-
zen? “De burgemeester is er nu niet
zegt de mevrouw achter ’t glas ,ma-
or ze wordt er toch wat anders van
en zij wil het efkes met een collega
oaverleggen of meneer effen tied
hef en wil gaon zitten? “Dat duurt
zo een tiedjen en Gert is al wat afge-
koeld en hef zik bedach watte zal
doon at ze het neet wil goed keurn.
Dan is het moment daor dat ze te-
rug is achter het glas en ze toch
zien paspoort goed mag keurn. Met
een opgelucht gemoed stapt Gert
de deure uut. Gelukkig hij hoeft gin
verdere actie te ondernemmen
want daor hebt wiej een groten he-
kel an biej ons in Bronckhorst. 't is
wal zo die vrouwleu kunt d'r ok
niks aan doon, die doot ook d'r be-
ste. 't bunt regels van de EU en dan
moi maor denken.... 
Ie mot lachen dai d'r bij umme-
valt 'dat holt ow op d'r bene'.

De leu lacht toch al zo weinig en
zingen doot ze niet zo vulle meer
en wi'j hebt 't toch al zo goot alle-
maal, dus neet neulen, maor deur
goan in Bronckhorst. 

De Baron van Bronckhorst

Inzameling goederen
De winter staat weer voor de deur! Voor velen in Roemenië wordt de kou-
de tijd weer een probleem. Er is nog steeds gebrek aan warme kleding en
vooral dekens, lakens, linnengoed, enz. 

Voor de winter hopen wij met een vrachtauto te vertrekken naar Roeme-
nië en dan hopen wij een partij bijeen te hebben. Kijk uw kasten enz. eens
na of u nog wat missen kunt. U houdt er zeker een warm gevoel aan over
als u deze mensen weer kunt helpen! De eerste maandag van de maand
kunt u goederen inleveren van 19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkel-
man, 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 op-
nemen tel. (06) 27 43 53 95. Voor Vorden kunt u dagelijks inleveren bij
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p.).

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

Inleveren van spullen voor
Kerstpakketten 
Woensdagmiddag 8 november tussen 13.30 en 15.00 uur is er weer de mo-
gelijkheid om de gebreide truien, sokken, mutsen en sjaals voor de kerst-
pakketten, bestemd voor Roemenië, in te leveren in Ons Huis aan de Beu-
kenlaan in Hengelo. Ook pennen, zeep, handdoeken, kleine autootjes,
popjes, kleurtjes of andere kleine cadeautjes zijn welkom. 
U kunt die middag het werk van anderen bewonderen en ook hopen we
foto’s te kunnen laten zien van het laatst gebrachte bezoek van eind ok-
tober. Bent u niet in de gelegenheid om op woensdag 8 november te ko-
men, dan kunt u uw spullen ook afgeven op maandag 6 november tussen
19.00 en 20.00 uur bij de familie Winkelman aan de Beijerinkdijk, waar
ook die avond weer de kleding wordt ingezameld. 
De kerstpakkettengroep.

Volgens wethouder Baars is het voor
mensen erg prettig om het blad in een
speciale bladkorf te kunnen doen. “De
groene container is snel vol. Op deze
manier geven we de mensen een extra
mogelijkheid om het blad op te rui-
men”. Wanneer de korven vol zijn,
worden deze door gemeentewerken
opgehaald en wordt het blad afge-
voerd. Als de korf vol is, dan is het niet
toegestaan het bladafval buiten de
korven te leggen. Baars: “Ik kan me
voorstellen dat mensen vooral op za-
terdagen de bladeren gaan opruimen.
Dan kan een korf zo vol zitten. Maan-

dag of dinsdag wordt deze dan leegge-
maakt en kunnen mensen de korven
weer vullen”. De korven zijn alleen be-
stemd voor bladafval. 
Wethouder Baars heeft er alle vertrou-
wen in dat het een succes wordt en dat
mensen er veel gebruik van gaan ma-
ken. “Ik hoop echt dat de bladkorven
een goede aanvulling zijn op de voor-
zieningen die we in Bronckhorst al
hebben”. Een overzicht van de plaat-
sen waar alle bladkorven in Bronck-
horst staan, staat (binnenkort) op
www.bronckhorst.nl onder de afvalsi-
te.

Gemeente Bronckhorst gaat iedere herfst 
200 bladkorven plaatsen

Eerste bladkorf
geplaatst door 
wethouder Baars
Het is weer herfst en de bladeren beginnen van de bomen te vallen. Dat
betekent voor veel mensen werk aan de winkel om de tuin winterklaar te
maken. Voor veel huishoudens is dan de groene container snel gevuld. De
gemeente Bronckhorst biedt haar inwoners verschillende manieren aan
om afval gescheiden in te leveren. Dat geldt ook voor bladafval. Iedere
herfst gaat de gemeente daarom speciale, tijdelijke bladkorven plaatsen
op 200 plekken in Bronckhorst (nagenoeg alle kernen en buurtschappen
worden voorzien) om bladeren in te leveren. De eerste bladkorf werd 20
oktober, op de parkeerplaats hoek Spalstraat/Kastanjelaan, geplaatst
door milieuwethouder André Baars.

Wethouder Baars vult de eerste bladkorf



De algemene voorlichting over de wet
en de consequenties hiervan voor de

burgers werden verzorgd door de heer
B. Hakvoort (als onafhankelijk deskun-
dige van de Samenwerkende Bonden
van Ouderen in Gelderland) en door
de heer H. Dekkers, namens de Ge-
meente, voor wat betreft de voortgang
in de gemeentelijke uitvoering. Onder
het publiek bevonden zich o.a. 

Wethouder A. Boers, de heer C. Voer-
man, als voorzitter van de Cliènten-
raad van Sensire in de Achterhoek en
de heer J. Ouddeken namens het Lan-
delijk Orgaan Clièntenraden.

Voorlichtingsmiddag Wet 
maatschappelijke ondersteuning
Vrijdagmiddag j.l. hield de SBO-V
(Samenwerkende Bonden van Ou-
deren-Vorden) onder grote belang-
stelling van ongeveer 70 personen
een zeer geslaagde voorlichtings-
middag over de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning, die per 1 ja-
nuari 2007 van kracht wordt. De
uitvoering van de wet  komt onder
de verantwoordelijkheid van de Ge-
meente te vallen.

Op deze middag (aanvang 13.30 uur)
laat Jansen van de Berg zien hoe een
val kan worden opgevangen en hoe
men na een val weer overeind komt.
Er worden tevens tips gegeven hoe het
vanuit een bepaalde positie nog moge-

lijk is om bijvoorbeeld een stoel te be-
reiken, of een ander houvast om weer
overeind te komen. 
Er kunnen ongeveer 20 personen aan
meedoen. Het is raadzaam gemakke-
lijke kleding en schoenen (gymschoe-
nen) aan te trekken. 
Voor deelname aan deze leerzame
middag (duur circa 1, 5 uur ) kan men
zich opgeven bij mevrouw Louise van
Uden-te Woerd van Welzijn Ouderen
Vorden, Nieuwstad 32, telefoon
553405.

Vallen en weer opstaan
Woensdag 10 november organi-
seert Welzijn Ouderen Vorden in
de praktijk van fysiotherapeut Jan-
sen van de Berg, aan de Pastorie-
weg 3 een voorlichtingsmiddag
over vallen en opstaan.

KHC-VORDEN 1-3
Het doelpunt dat Vorden zondag in
Harreveld tegen kreeg is geflatteerd,
want KHC wist zich feitelijk niet een
kans te creëren.  Dat het toch nog
scoorde had te maken met een botsing
tussen twee Vorden verdedigers. Vor-
den paste zich te veel aan de speelwij-
ze van KHC aan, vanwaar dat het op
drie doelpunten bleef steken. 
Het bleek direct al, dat KHC niet een
voetballende ploeg is. Tegen dat soort
tegenstanders heeft Vorden het overi-
gens altijd moeilijk, vooral wanneer
nogal wat fysieke kracht in het spel
wordt gebracht. 

Vorden was veel sterker, maar had
toch moeite om een opening te vinden
in de Harreveldse defensie. In de 15e
minuut opende Hugo van Ditshuizen
de score. Niels Siemerink profiteerde
van een verdedigingsfout en stelde
Hugo van Ditshuizen in staat om de 0-
1 binnen te tikken. In plaats van com-
binatiespel paste Vorden te veel de lan-
ge bal toe, waarmee het KHC in de
kaart speelde. Bij een van de weinige
uitvallen van KHC liepen twee verdedi-
gers van Vorden tegen elkaar op en dat
leverde KHC een buitenkansje op 1-1. 

Op slag van rust speelde Maarten Vos
zich goed vrij, maar zijn schot spatte
uiteen tegen de binnenkant van de
paal. In de tweede helft wisselde Vor-
den goede momenten met slechte af.
In de 55e minuut draaide Niels Sieme-
rink een voorzet met de buitenkant
van zijn schoen fraai in de touwen. 1-2 

Vorden kreeg voldoende mogelijkhe-
den om de score een beter aanzien te
geven, maar het moest tot de 80e min.
wachten op de 1-3. Dennis Wentink gaf
een pass op Rob Enzerink die met een
lob de doelman het nakijken gaf. 

In de laatste fase van de wedstrijd creë-
erde de geelzwarten zich nog een aan-
tal goede kansen met fraai combina-
tiespel, maar tot doelpunten kwam
het niet meer. Komende zondag speelt
Vorden thuis tegen rode lantaarndra-
ger Winterswijk. 

Uitslagen zaterdag 28 oktober
Vorden A1 - GSV '38 A1 2-3
Go Ahead D. B1 - Vorden B1 4-2
Vorden B2D - Warnsv. Boys B3D 5-1
Hoven De C1 - Vorden C1 1-12
Harfsen C1D - Vorden C2 3-0
Vorden C3D - Zelos C3 1-4
Zelhem D1 - Vorden D1 0-7
Zeddam D1 - Vorden D2 4-4
Vorden D3 - EDS D2 3-11
Vorden E1 - Angerlo Vooruit E1 4-1
Vorden E2 - VIOD E2 6-5
HC '03 E2 - Vorden E3 3-6
Vorden E4 - RKPSC E3 3-1
Warnsveldse Boys E8 - Vorden E5 1-3
Vorden F1 - RKPSC F1 3-2
Sprinkhanen F3 - Vorden F2 1-12
Gazelle Nieuwland F3 - Vorden F3 5-3
Vorden F4 - FC Zutphen F7 2-7
Vorden F5 - Zutphania F2 0-14

Zondag 29 oktober
KSH 1  - Vorden 1 1-3
SDZZ 3  - Vorden 2 0-0
Erica '76 5  - Vorden 3 2-5
Witkampers 4  - Vorden 4 2-6
Vorden 5  - Eerbeekse Boys 6 2-2

Programma zaterdag 4 november
Vorden A1 - Keijenb. Boys A1D 14.30
Vorden B1 - Zelos B1 14.30
Colmschate B3 - Vorden B2D 14.30
Vorden C1 - Schalkhaar C2 13.00
Vorden C2 - FC Zutphen C4 11.00
Vorden C3 - Pax C4 13.00
Vorden D1 - Concordia-W D1 11.00
Halle D1D - Vorden D2 11.00
Angerlo Voor. D4D - Vorden D3 10.45
Pax E1 - Vorden E1 10.30
OBW E2 - Vorden E2 11.00
Vorden E4 - Warnsv. Boys E6 09.00
Steenderen E3 - Vorden E5 09.15
Sprinkhanen F1 - Vorden F1 09.30
Vorden F2 - Concordia-W F4 09.00
Vorden F3 - HC '03 F4 09.00
HC '03 F5 - Vorden F4 10.00
AZC F6 - Vorden F5 09.00

Zondag 5 november
Vorden 1 - Winterswijk 1 14.00
Vorden 2 - Grol 4 10.00
Vorden 3 - Hoven De 2 10.00
Loenermark 5 - Vorden 4 10.00
Hoven De 5 - Vorden 5 10.00

Vo e t b a l

RATTI 1 – MVR 1
Zondag 29 oktober speelde Ratti de
thuiswedstrijd tegen de nagenoeg on-
genaakbare koploper MvR. De tegen-
stander uit ’s Heerenbergh had uit de
eerste 7 wedstrijden de volle buit be-
haald en maarliefst al 43 doelpunten
weten te scoren. De heren van Ratti
konden dus hun borst nat maken.

Ratti kwam fanatiek uit de startblok-
ken en gaf de spelers van MvR geen en-
kele ruimte. Ratti streed voor elke me-
ter en daar had de tegenstander geen
goed antwoord op. De technisch vaar-
dige spelers van MvR hadden veel
moeite om verzorgd aanvallend voet-
bal op de mat te leggen. Ratti beet
daarentegen ook aanvallend van zich
af. Aanvaller Michiel Gudde was met
een vliegend schot dichtbij e ope-
ningstreffer. 

Zijn schot verdween echter net over de
vijandelijke goal. Een vrije trap van
Mario Roelvink werd even later bijna
achter de eigen doelman gekopt door
een MvR-verdediger. 

In de 30e minuut nam MvR toch een
voorsprong. Ratti doelman Herbert
Rutgers was volledig kansloos op een
schitterende volley van een speler van
MvR. Met de voorsprong op zak mocht
verwacht worden dat MvR de wed-
strijd naar hunhand kon zetten, maar
daar bleek niets van. Ratti bleef gelijk-
waardig, maar wist voor rust niet te
scoren.

Kort na rust dook MvR enkele keren
gevaarlijk op voor het doel van Ratti.
Ratti bleef echter goed verdedigen.
Naar mate de tweede helft vorderde,
begon Ratti steeds meer te geloven in

een stunt tegen de koploper. Dat ge-
loof werd in de 75e minuut beloond
door Mathijs Nijhof, die uit een vrije
trap van Mario Roelvink de gelijkma-
ker binnenkopte. Voor Nijhof, die te-
gen MvR weer zijn eerste minuten
maakte na een langdurige blessure,
was dat een mooie opsteker. 

Lang leek het erop dat Ratti voor een
verrassing ging zorgen door MvR de
eerste punten van het seizoen af te
pakken. In de 89e minuut ging het ech-
ter toch nog mis voor de Kranenbur-
gers. Uit een vrije trap kopte een speler
van MvR toch nog de winnende goal
binnen. Na een zeer goede wedstrijd te
hebben gespeeld, restte Ratti geen
punten mar slechts complimenten.

UITSLAGEN
Ratti B1 - Activia B1 5-3
Ratti C1 - AZC C3   3-1
Ratti E2 - VIOD E6  2-8
FC Zutphen D4 - ratti D1 0-2
DVC'26 - Ratti E1 4-2
Trias F - Ratti F 5-2
Ratti 1 - MvR 1      1-2
AD '69 - Ratti 2 6-4
Ratti 3 - SVBV    0-3

PROGRAMMA ZATERDAG
14:30 Ratti 4 (zat) - AZSV 12 (zat)
11:00 Ratti E1 - HC '03 E2
10:00 Ratti F1 - SKVW F3
14:30 Warnsveldse Boys B2 - Ratti B1D
13:00 DZC '68 C7 - Ratti C1D
08:30 DVC '26 D5 - Ratti D1
10:30 Pax E6 - Ratti E2

Zondag
14:00 Ratti 1 - Sint Joris 1
10:00 Ratti 3 - Pax 9
09:30 Zelhem 6 - Ratti 2
12:15 Activia DA1 - Ratti DA1

Vo e t b a l

Voor het eerst na ruim vijftig jaar
werd van 13 mei tot 4 september jl. op
Paleis Het Loo het schilder- en teken-
werk van koningin Wilhelmina aan
het publiek getoond. Koningin Beatrix
gaf toestemming het werk van haar
grootmoeder eenmalig te tonen. 

Uit de ruim duizend werken die haar
werk omvat werd een essentieel deel
geselecteerd, waaraan haar ontwikke-
ling als kunstenares te volgen zal zijn.
Wilhelmina kreeg les van bekende
kunstenaars: Albert Roelofs, Willem
van Konijnenburg, Arnold Gorter en
Louis van Soest. Tekeningen, schets-
boeken, olieverfstudies en schilderijen
zullen tonen hoe zij werkte en welke
technieken zij toepaste. De natuur was
haar grote inspiratie, menselijke figu-
ren komen zelden voor en waren niet
haar sterkste kant. De omgeving van
Het Loo, de Veluwe, de duinen bij Den
Haag, de fjorden in Noorwegen, de
bergen in Zwitserland, plaatsjes in de
Vogezen vormen de onderwerpen van
haar werk. In de natuur zag en vond
zij schoonheid. 

Zij schreef in 'Eenzaam maar niet al-
leen': Mijn kunst is voor mij een stuk
religie. Uren kan ik in Gods schepping
doorbrengen en haar in mij opnemen
en op mij laten inwerken, teneinde
haar aard en karakter te begrijpen.
Daarna neem ik tekenstift en penseel
ter hand om haar zó weer te geven als
haar Schepper haar heeft gemaakt.
Hoofdzaak is dus de verbondenheid
met Hem. Op het tweede plan komt
het getrouw weergeven van de natuur.
Dit doe ik met tintelende blijdschap'. 

Koningin Wilhelmina heeft haar werk
regelmatig tentoongesteld; meestal
ten bate van de door de crisis noodlij-
dende kunstenaars, waarvoor zij in
1932 een tournee van haar werk door
het land organiseerde, gevolgd door
een expositie in Oost- en West Indië. In
1949 volgde een nieuwe tournee. Tus-
sendoor deed zij mee aan tentoonstel-
lingen met andere kunstenaars. Zij
werd als een van hen gezien en dat
wilde zij ook. 

In 1932 werd zij door het schilderkun-
dig kunstgenootschap Pulchri Studio
in Den Haag gevraagd werkend lid te
worden van dit gezelschap. Tekenen
en schilderen was voor haar een nood-
zaak, als een rode draad gaat deze pas-
sie door haar gehele leven heen.

Aan de hand van dia's zal Renny van
Heuven, aan Paleis Het Loo verbonden
als conservator en die een belangrijke
bijdrage aan het boek en de tentoon-
stelling leverde, deze voor velen onbe-
kende gave van koningin Wilhelmina
toelichten en verduidelijken.

Bij Oud Vorden:
'Aandacht voor schilderkoningin Wilhelmina'
De vereniging ‘Oud Vorden’ krijgt
maandagavond 6 november (aan-
vang 20.00 uur) in hotel Bakker be-
zoek van drs. Renny van Heuven,
als conservator verbonden aan Pa-
leis het Loo. Zij zal die avond een
diaserie vertonen over ‘Wilhelmina
de schilderkoningin’, een serie
over het tekenen en schilderen van
Koningin Wilhelmina (1880-1962).
‘Een aandachtige bezichtiging ten
volle waard’, zo zegt Renny van
Heuven zelf.

In 1958 verhuisde de zevenjarige Rob
(Robby) Kerkhoven van Lochem naar
Vorden. Zijn ouders vestigden zich er
met hun bakkerszaak aan Het Hoge,
temidden van liefst elf concurrenten.
In 1970 stopten zij noodgedwongen. In
2006 zijn er nog maar drie bakkers in
Vorden. Wat zit daarachter? Hoe is het
de Vordense bakkers tussen 1970 en
2005 vergaan? Maar niet alleen de Vor-
dense bakkers. Is er een landelijke
trend waarneembaar? Hoe zit het met
de Nederlandse middenstand als ge-
heel? Als je een dergelijk verhaal wilt
vertellen, over onbekende mensen - in
de zin van niet beroemd -, word je ge-
confronteerd met een flinke hinder-
nis: beroemdheden laten veel meer
tastbare sporen na dan twaalf anonie-

me dorpsbakkers. Bovendien waren de
meeste onderhand al jaren dood. Te-
genover het gebrek aan tastbaar, verifi-
eerbaar bewijs staat een groot voor-
deel: de schrijver kende alle hoofdrol-
spelers persoonlijk, van goed tot zeer
goed. Om de neergang te beschrijven
en met bewijsmateriaal te staven heeft
hij allerhande cijfers bestudeerd, aan
oral history gedaan en in vele archie-
ven zitten grasduinen. Er was meer
dan hij vooraf dacht. 
De schrijver wil op de eerste plaats ver-
tellen. In veel gevallen heeft hij zo
nauwkeurig mogelijk beschreven hoe
een figuur was, maar even zo vaak
heeft hij zich voorgesteld hoe hij of zij
zich destijds voordeed, zich had kun-
nen voordoen of zich had kunnen ont-
wikkelen. 'Ik heb me af en toe naar
hartelust vergrepen aan het instru-
mentarium van de fictieschrijver.
Niettemin is het boek vooral geba-
seerd op authentiek materiaal, op ve-
rifieerbare door vele betrokkenen be-
vestigde feiten', aldus de auteur. Het
boek is tegelijk biografie én roman én
geschiedverhaal én sociaal-economi-
sche studie én autobiografie. 
Het boek gaat in zeven hoofdstukken
over een twaalftal Achterhoekse
dorpsbakkers dat in veertig jaar tot
een trio gereduceerd werd. De huidige
bewoonster van het voormalig be-
drijfspand aan Het Hoge, Anneke ter
Beest, zal het eerste exemplaar in ont-
vangst nemen.

Op vrijdag 3 november presenteert oud-Vordenaar
Rob Kerkhoven bij Bruna zijn boek 

'Vorden, van twaalf bakkers naar drie'
'Vorden, van twaalf bakkers naar
drie' gaat over twaalf dorpsbakkers
die in pakweg veertig jaar het lood-
je legden. Nou ja, er bleven er drie
over. Rob Kerkhoven beschrijft de
zakelijke geschiedenis van de bak-
kerij die zijn ouders van 1958 tot
eind 1970 temidden van elf concur-
renten dreven. Hij behandelt en
passant de gestage neergang van
de Nederlandse warme bakkers
vanaf de jaren zestig, maar heeft
ook oog voor hun overlevingskan-
sen. Het boek staat niet los van de
stormdepressie waarin de Neder-
landse middenstander in dezelfde
jaren terecht kwam.

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 23 oktober:
Groep A:
1 Mw. Walter Kilian / Mw. van Gastel
61,46%; 2 Mw. Koekkoek / Dhr. Koek-
koek 60,94%; 3 Mw. Warringa / Mw.
Rossel 59,90%.

Groep B:
1 Mw. van de Ven / Dhr. Feij 59,38%;
2 Mw. van Druten / Hulleman 58,85%;
3 Mw. Meijers / Dhr. Meijers 57,81%.

Groep C:
1 Dhr. Veenhuis / Dhr. Schipper 58,85%;

2 Mw. de Vries / Mw. Lamers 58,33%; 2
Mw. Groot Bramel / Dhr. Groot Bramel
58,33%.

Woensdag 25 oktober:
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer / mw. Vruggink 57,71%;
2 Mw. v. Gastel / mw. Hendriks 57,29%;
3 Mw. Thalen / dhr Thalen 56,25%.

Groep B:
1 Mw. Bouman / mw. v. Manen 57,53%;
2 Mw. den Ambtman / dhr. den Ambt-
man 55,86%; 3 Mw. v.d. Staak / dhr.
Drijver 53,54%

B r i d g e n

Benson was nog maar 8 jaar toen in
1999 een rebellenleger zijn dorp in Li-
beria binnenstormde, hem ontvoerde
en hem dwong met de rebellen mee te
vechten. Sinds november vorig jaar
heeft Unicef in totaal 11.780 kindsol-
daten als Benson ontwapend en gede-
mobiliseerd, zodat ze weer kind kun-
nen zijn, zoals ieder ander.

Dit is een vna de vele activiteiten,
waarmee Unicef zich bezig houdt. 

Kunnen wij helpen? Ja, door de prach-
tige artikelen van Unicef te kopen.

Dit jaar zijn er ook leuke kaarten van
Nijntje te koop. Vanaf maandag 30 ok-
tober start de kaartverkoop bij Anne
van Burk, Beatrixlaan 14 te Vorden,
tel. (0575) 55 17 32.

Bij afwezigheid kunt u uw bestelling
gewoon in de brievenbus gooien of
een telefonische afspraak maken.

Unicef bericht:

Kindsoldaten
Liberia – "Soms vochten we in de
frontlinie, soms in de achterhoede.
We deden dat omdat we gedwon-
gen werden", vertelt de 15-jarige
Benson.
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Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
4 november
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In  ons bruine café In  ons bruine café 

De Ierse RocDe Ierse Roc kzangerkzanger
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info@travels-tours.nl

Met ons naar:
NIGHT OF THE PROMS

22 november 2006
52,50 per persoon

Met UB40, Ruth Jacott en meer..
Sta- of zitplaatsen beschikbaar.

Telefoon: 0544 - 370407

KreaDoe
 Jaarbeurs Utrecht

2 november 2006
22,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie 
en thee met koek in de bus.

Haagconiferen
� Thuya Brabant

van 120 tot 200 cm

BOOMKWEKERIJ  TUINAANLEG  HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2A 
Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 14 24

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden. 
O.a. restauratie of renovatie van bestaande

gebouwen, en ook nieuwbouw van gebouwen.
Wij kunnen ook uw tekenwerk (CAD) verzorgen,

incl. de benodigde vergunningen voor u aanvragen.

Ook levering van alle soorten trappen in vuren
en/of hardhout, op houten en/of stalen onderbouw.

Vraag eens geheel vrijblijvend een prijsopgave.

Lindeseweg 26
7251 NS Vorden
Tel. 0575-556631
Fax. 0575-556580
www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,

banden, accu’s, enz.

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

• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties 

en onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88

Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl

Aardappel

Dagschotel:

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

z8.50

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Italiaanse avond
DONDERDAG 16 NOVEMBER:

Deze gezellige avond zal geheel op Italiaanse wijze verlopen. 
Met bijpassend Italiaans 5 gangen menu. Reserveren is gewenst.

n VRIJDAG 
3 NOVEMBER

met frites en salade

Slip
Tong

z8.50

GROOT ONDERHOUD
WIJ ZIJN VAN 

MAANDAG 30 OKTOBER 
T/M DONDERDAG 2 NOVEMBER 

GESLOTEN WEGENS 
GROOT ONDERHOUD.

INTERESSE? 
NEEM CONTACT MET ONS OP!

SPONTANE OPROEPKRACHTEN
die ons team, voornamelijk in

de bediening willen versterken.

GEZOCHT!

t 0575 51 15 74 
www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Wij halen 
voor U uw recht

Schakel Juridisch 
Adviespunt in.

Betaalbaar en bij u 
in de buurt.

OOOO pppp eeee nnnn     hhhh uuuu iiii ssss

SSSS aaaa llll oooo nnnn     PPPP aaaa llll eeee nnnn kkkk aaaa

dddd oooo nnnn dddd eeee rrrr dddd aaaa gggg     2222     nnnn oooo vvvv eeee mmmm bbbb eeee rrrr
11116666 .... 3333 0000     ----     2222 0000 .... 3333 0000     uuuu uuuu rrrr

Uw praktijk voor: 
sabaaydi-hotstone-ontspanningsmassage’s

Klei / leem en scrub behandelingen
Cellulitis behandeling / kuur

Gelaatsbehandelingen / Kruidenstoomcabine
(Behandeling op afspraak)

Ingrid Bongers
Batsdijk 5 • 7261 SN Ruurlo • tel.: (0573) 45 39 21

info@salonpalenka.nl • www.salonpalenka.nl

INTRODUCTIEAANBIEDING

Tegen inlevering van deze bon een half uur gebruik van de

Kruidenstoomcabine voor € 10,00 ipv € 14,50KOOPZONDAG 5 NOV.
11.00 - 17.00 uur
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Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

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

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

doen: Sanitiem biedt u de keus.

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

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

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

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

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur

of op afspraak: 06-17 236 100

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

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

  www.coditboomverzorging.nl

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen
Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

SSSS pppp iiii eeee ssss eeee rrrr iiii jjjj     dddd eeee     LLLL eeee eeee uuuu wwww eeee nnnn dddd eeee eeee llll

Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

WWild etenild eten
in restaurant ‘t Pietshuus

33 gangen keuzemenugangen keuzemenu €€ 3434 ,,5050

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Opheffingsuitverkoop
vanaf 01-11-2006 

Korting tot 75%
Spalstraat 23

7255 AA Hengelo [gld]



€

Gemeenteraad vergadert op 14 november over begroting
2007 en plannen
De afgelopen twee weken heeft u op deze gemeentepagina's kunnen lezen
over de gemeentebegroting 2007. Twee weken geleden lichtten b en w hun
plannen voor het komende jaar toe en vorige week gaven de in de gemeente-
raad vertegenwoordigde politieke partijen in een notendop hun mening over
de begrotingsvoorstellen van b en w. Tijdens de raadsvergadering op 14
november a.s. wordt de begroting behandeld. De vergadering is om 17.00 uur
in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze bij-
eenkomst bij te wonen. 
Deze week vindt u hier op een aantal onderwerpen de reactie van b en w op
de algemene beschouwingen van de politieke partijen (alle vragen en ant-
woorden kunt u lezen op onze website www.bronckhorst.nl onder gemeente
en dan begroting). De opmerkingen van de fracties worden eerst genoemd,
de reactie van b en w vindt u eronder. Tijdens de begrotingsvergadering op
14 november discussiëren de raadsfracties onderling over de begroting.

Deze publicaties geven u een beknopt inzicht in de begroting van uw ge-
meente. U kunt de gehele begroting inzien tijdens de openingstijden van de
gemeente bij de recepties van het gemeentehuis en -kantoor. Ook ligt deze
ter inzage in de bibliotheken in Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.

Speciale commissievergadering voor inwoners!
Geef uw mening over de begroting op 2 november
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op 14 november is er op 
2 november a.s. een speciale, openbare vergadering van de raadscommissie
Beleidsontwikkeling over de begroting 2007 (locatie: raadszaal, tijd: 20.00
uur). Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie 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 per persoon. U kunt zich hiervoor uiter-

lijk 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. N.B. dit is dus geen gewone commissie-
vergadering. De raadsleden stellen zelf geen vragen aan het college. De
vergadering is puur bedoeld voor inwoners en vertegenwoordigers van
organisaties om hun mening te geven over de gemeentelijke begroting 2007
aan de aanwezige raadsleden. Deze kunnen de opmerkingen dan nog
meenemen tijdens de begrotingsvergadering op 14 november. De verga-
dering van 2 november gaat niet door als zich geen insprekers aanmelden.
Of de vergadering al dan niet doorgaat, kunt u donderdag 2 november om
10.00 uur lezen op onze website.

Reactie b en w op algemene beschouwingen
Jaargang 2
Nr. 44
31 oktober 2006

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning 

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Begroting 2007

CDA, VVD en PvdA vragen zich af
wat verantwoordelijk wethouder
Boers van financiën er aan gaat
doen om te voorkomen dat nog-
maals een boekhoudkundige misser
wordt gemaakt. Eerder dit jaar bij
de Perspectiefnota gaf b en w een
veel rooskleuriger voorstelling van
zaken op financieel gebied dan nu
bij de begroting. Het positief saldo
blijkt kleiner dan verwacht en daar-
door is er minder geld voor nieuw
beleid. De raad wil wel op de aange-
leverde gegevens kunnen vertrou-
wen.

Uiteraard neemt het college de vol-
ledige verantwoordelijkheid op zich
voor het deels onjuiste beeld dat
tijdens de behandeling van de
Perspectiefnota is geschetst. B en w
spreken van een 'menselijke fout'.
Daarmee geven zij aan dat geen
sprake is van verkeerde bestedingen
of overschreden budgetten, maar
alleen van een rekenfout. Het is ab-
soluut niet de bedoeling de verant-
woordelijkheid met deze opmerking
bij de ambtelijke organisatie te
leggen. Er zijn inmiddels nadere
afspraken gemaakt over budget-
beheer en -verantwoording, nieuwe
verantwoordings- en bewakings-
systemen afgesproken en de af-
stemming van financiële processen
binnen de organisatie zijn beter
gestructureerd. Verder gaan b en w
dit jaar nog een interne controle-
systematiek uitwerken.

Positief saldo
kleiner dan
verwacht B en w stellen dat de begroting slui-

tend is, de VVD deelt deze mening
niet. Het college put uit de algeme-
ne reserve om de begroting sluitend
te maken. Dit is niet de weg. De ver-
antwoordelijke wethouder heeft de
raad verzekerd dat voldoende voor-
zieningen getroffen zijn om dit te
voorkomen. De VVD stelt dan ook de
vraag of de reserves op termijn toe-
reikend zijn. De fractie geeft aan
een nota Reserves en voorzieningen
te missen. Zij vindt het nu onduide-
lijk op basis waarvan zij haar goed-
keuring of onthouding kan geven
aan de voorliggende meerjarenbe-
groting en het meerjarenperspec-
tief. De fractie wil precies weten
waar nu wel geld voor is gereser-
veerd en waarvoor nog niet.

Dat in 2007 uit de algemene reserve
geput wordt, is eerder aangekondigd
(meerjarenbegroting 2006-2009).
Het doel van een sluitende meer-
jarenbegroting wordt wel gereali-
seerd. De vraag of reserves mogen
worden ingezet om de begroting
sluitend te maken en of de reserves
toereikend zijn, hangt af van de
afspraken die je maakt over het
gebruik. Die afspraken zijn vast-
gelegd in een nota Reserves en
voorzieningen die indertijd door de
stuurgroep herindeling is vast-
gesteld. Signalen vanuit de raad
wijzen er echter op dat er behoefte
bestaat om die afspraken opnieuw
door te nemen. Een concept nota
Reserves en voorzieningen komt in
januari 2007 in de raad.

Sluitende
begroting?

Het nieuwe ouderenbeleid wordt in
de komende maanden vastgesteld.
CDA en PvdA vinden dat er in de vijf
grotere kernen een ouderenadvi-
seur beschikbaar moet zijn om
mensen advies te geven. In het con-
cept ouderenbeleid staat dat ook zo
verwoord. Het college heeft echter
bij de begroting geen extra midde-
len gereserveerd.

Voor de totale uitvoering van de
conceptnota ouderenbeleid is struc-
tureel jaarlijks een extra bedrag
nodig van ruim € 100.000,-. Daar-
naast incidenteel in 2007 een bedrag
van € 35.000,-, in 2008 € 9.000,- en
in 2010 € 4.000,-. Voor de dekking
van de extra structurele kosten is 
€ 60.000,- beschikbaar. Voor de
overige ruim € 40.000,- aan struc-
turele kosten is nog geen dekking,
evenals voor de incidentele kosten.
Binnen het beschikbare budget is de
bemensing van de informatie- en
adviespunten wel mogelijk, maar
moeten voor de overige activiteiten
uit het beleid prioriteiten worden
gesteld. Wij vinden het budget
toereikend voor een verantwoorde
uitvoering van het ouderenbeleid.
Wil de raad meer middelen inzetten,
dan verwacht het college een voor-
stel van de raad.

Ouderenadviseur

De CDA-fractie wil weten op welke
termijn een beleidsnota Woning-
bouw te realiseren is.

De voormalige gemeenten hebben in
de afgelopen jaren woonbeleid ont-
wikkeld en vastgesteld. De ontwik-
kelingen staan niet stil, zowel in de
woningmarkt als door landelijke en
provinciale regelgeving en lokale
planontwikkeling. De raad heeft
aangegeven belang te hechten aan
het beleidsterrein wonen. Vanuit een
eigen visie, die b en w in betrokken-
heid met marktpartijen en de lokale
samenleving vorm willen geven.
Vanaf 2007 gelden aangepaste
regels voor de verhouding tussen de

overheid en woningcorporaties.
Naar verwachting beslist het minis-
terie van VROM nog dit jaar hoe de
positie van de gemeenten ten op-
zichte van de corporaties wordt ver-
sterkt. Daarin komt de gemeentelij-
ke woonvisie centraal te staan en
vormt deze de basis waarop ge-
meenten en corporaties afspraken
moeten maken. Voor het opstellen
van een nieuwe woonvisie moet ook
met die wijziging van de regelgeving
rekening gehouden worden. In okto-
ber zijn de eerste contacten met de
woningcorporaties gelegd over de
wijze van aanpak, kostenverdeling
etc. B en w willen in het voorjaar van
2007 met de gevraagde nota komen.

Nota Woningbouw



Meindert van der Sluis, de jongeren-
opbouwwerker van de gemeente

CDA en PvdA vragen zich af of het
ambitieuze jeugdbeleid gereali-
seerd kan worden met maar één
jongerenopbouwwerker.

In de notitie Stand van zaken uitwer-
king nota jeugdbeleid/najaar 2006
staat hoe de gemeente op een aantal
onderdelen werkt aan de verdere
uitwerking en invoering van het
jeugdbeleid. De notitie gaat onder
meer over de netwerkstructuur van
0 tot 23 jaar, inzet van jongeren(op-
bouw)werk, jongereninfopunten en
het voorkomen van overlast op
straat. B en w zijn op verschillende
manieren, in samenwerking met
diverse organisaties, aan het werk
met het jeugdbeleid. In de notitie is
beschreven op welke manier het
jongerenopbouwwerk in 2006 en
2007 wordt ingezet. Gekozen is voor
een vraaggerichte werkwijze, waar-
bij participatie een belangrijke voor-
waarde is. Jongeren doen zelf mee,

ze denken mee, organiseren mee en
werken mee om een activiteit van de
grond te krijgen. De jongerenop-
bouwwerker ondersteunt daarbij.
Het doel van het jongerenopbouw-
werk is niet jongerencentra in stand
houden, maar samen met jongeren
activiteiten organiseren. Afhankelijk
van de activiteit wordt een bijpas-
sende accommodatie gezocht. Dat
kan een dorpshuis, sportkantine, 
-hal, -veld, café of een andere
accommodatie zijn. Op deze manier
is de jongerenopbouwwerker flexi-
beler en mobieler inzetbaar. In de
loop van 2007 wordt duidelijk welk
bereik met de inzet van één fulltime
jongerenopbouwwerker gereali-
seerd wordt. Dan blijkt of deze inzet
voldoende is, of dat uitbreiding
noodzakelijk is.

Naast de inzet van het jongerenop-
bouwwerk heeft het college beslo-
ten om een aantal uren JEKK (Jon-
geren en Kleine Criminaliteit) in te
zetten. Daar waar, door de betrok-
ken partijen (politie, jongerenop-
bouwwerk etc.), individuele proble-
men bij jongeren worden gesignal-
eerd, kan hulpverlening door het
JEKK worden ingezet. Voor een
periode van een jaar is er budget 
om 0,3 fte JEKK in te zetten in
Bronckhorst. Op basis van de resul-
taten en ervaringen wordt beoor-
deeld of en welke inzet op lange
termijn wenselijk is en wat de finan-
ciële consequenties zijn.

Jongerenopbouwwerker

De VVD geeft aan dat ook de uit-
voering van het kwalitatief woon-
programma voortvarend moeten
worden opgepakt waarbij de
starters en sociaal zwakkeren
extra aandacht verdienen. De
fractie stelt b en w voor zich als
gemeente aan te sluiten bij de
stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten.

Het fonds is vooral bekend van-
wege de Startersregeling. Dit is
een regeling die het voor starters,
jonge huishoudens en doorstro-
mers mogelijk maakt eerder een
eigen woning te verwerven. 

De Starterslening overbrugt het
verschil tussen de aankoopkos-
ten van de woning en het bedrag
dat maximaal kan worden ge-
leend volgens de normen van de
Nationale Hypotheek Garantie. De
stichting voert de regeling voor
gemeenten uit. De gemeente
moet financiële middelen ter be-
schikking stellen die beschikbaar
zijn voor de doelgroep. Dit is één
van de mogelijkheden om extra
aandacht te geven aan starters op
de woningmarkt. Een andere mo-
gelijkheid is het maatschappelijk
gebonden eigendom (mge). Dit is
een constructie waarbij de eerste
kopers van een woning, bij ver-
koop van deze woning de helft van
de waardestijging moeten afdra-
gen. Deze helft van de waardestij-
ging wordt vervolgens ingezet om
de woning goedkoper in de markt
te zetten, zodat de woning per
saldo langer voor de doelgroep
beschikbaar blijft. Met ontwikke-
laars en woningcorporaties wor-
den vooraf afspraken gemaakt
over het realiseren van goedkope
woningen en het toepassen van
deze constructie. Het voordeel
van mge ten opzichte van de Star-
tersregeling is dat via mge wonin-
gen langer voor de doelgroep be-
schikbaar blijven, deze regeling
eenvoudiger van opzet is en niet
of nauwelijks beslag legt op ge-
meentelijke financiële middelen.

Aandacht voor
starters en
sociaal
zwakkeren bij
woningaankoop

Kringloopwinkel De Omloop in Zutphen

De PvdA maakt zich zorgen over de
positie van de kringloopbedrijven.
Het moet toch mogelijk zijn om door 

aanbestedingsregels deze ideële
instellingen een rol te geven. De
fractie wil dit door het college ver-
taald zien in de aanbestedingseisen.

De raad heeft het aanbestedings-
beleid Bronckhorst onlangs vast-
gesteld. De gemeente is verplicht
volgens Europese aanbestedings-
regels aanbestedingen te doen. Uit
jurisprudentie blijkt ook dat wij in
alle gevallen moeten voldoen aan de
eisen van gelijke behandeling, 
non-discriminatie en transparantie
(zelfs als de opdracht niet onder de
aanbestedingsrichtlijnen valt). Het
uitsluiten van andere (kringloop-)
bedrijven via de aanbestedings-
voorwaarden voldoet niet aan deze
algemene beginselen. Van een
opdrachtnemer wordt verwacht dat
deze minimaal 1 formatieplaats
bezetting in de vorm van het project
Direct Werk of in het kader van de
Wet werk en bijstand plaatst. De
gemeente informeert de kringloop-
bedrijven in de regio actief over de
aanbestedingsprocedures.

Kringloopbedrijven

De PvdA vindt het belangrijk dat er
een integraal huisvestingsplan
komt voor alle scholen in de ge-
meente en vraagt zich af of ze dit
plan in de eerste helft van 2007
tegemoet kan zien?

Ja, het integraal huisvestingsplan is
in de eerste helft van 2007 gereed.
Op 30 oktober is de eerste concept-

planning in het Bestuurlijk Overleg
Onderwijs aan de schoolbesturen
voorgelegd. De reacties worden ver-
werkt in het concept huisvestings-
plan, dat vervolgens getoetst wordt
op financiële haalbaarheid. Afhan-
kelijk van de resultaten en de plan-
ning kan het plan in de eerste helft
van 2007 door de raad vastgesteld
worden.

Huisvestingsplan scholen

De PvdA wil op korte termijn infor-
matie over de gevolgen van de 8%
bezuiniging die b en w opleggen op
de budgetten van de bibliotheken.
De partij vindt 8% een goede in-
steek, maar het mag niet zo zijn dat
de dienstverlening onverantwoord
aangetast wordt.

B en w zijn in overleg met de biblio-
theken om in goede harmonie een
oplossing te vinden voor de bezuini-
ging van 8%. De bibliotheken zijn
verzocht om aan te geven wat de ge-
volgen zijn van de bezuiniging en op
basis van de uitkomst wordt verder
gesproken en moeten keuzes wor-
den gemaakt.

Aan het eind van dit jaar komt het
nieuwe subsidiebeleid in de raad ter
vaststelling. Het accommodatie-
beleid, met ook veel gevolgen voor
verenigingen en instellingen, komt
in 2007. De PvdA stelt voor een be-
drag te reserveren om knelpunten
als gevolg van het nieuwe subsidie-
beleid op te kunnen lossen. Bij de
eerste evaluatie kan dan bezien
worden of er structureel extra
middelen nodig zijn.

Het voorgestelde nieuwe subsidie-
beleid heeft voor de huidige subsi-
dieontvangers pas daadwerkelijk
gevolgen in 2008. Dit is opgenomen
in een overgangsregeling. Nieuwe
organisaties/verenigingen die op ba-
sis van het nieuwe beleid in aanmer-

king komen voor subsidie zijn ook
opgenomen in een overgangsrege-
ling. Hiervoor is in 2007 eenmalig
extra geld nodig, zoals opgenomen
in het raadsvoorstel over het nieuwe
subsidiebeleid. In principe kost het
nieuwe subsidiebeleid niet meer dan
voorheen. Aan het eind van 2008
wordt het nieuwe beleid geëvalu-
eerd en kan aangegeven worden of
structureel meer geld nodig is. Het
accommodatiebeleid heeft ook pas
in 2008 gevolgen voor organisaties
en verenigingen. Welke gevolgen het
accommodatiebeleid, dat in de maak
is, heeft, is nu nog niet bekend.

Ook de vijf zwembaden in Bronck-
horst moeten 8% bezuinigen. Van de
drie gemeentelijke baden zijn de
exacte exploitatiegegevens nog niet
bekend. De PvdA vindt dat voordat
de gegevens over de gemeentelijk
baden bekend zijn, er in het kader
van gelijke behandeling nog niet
aan het budget van de overige
zwembaden mag worden getornd.

B en w hebben alle professionele in-
stellingen een bezuiniging opgelegd
van 8%. Hiertoe behoren ook de bei-
de zwembaden die onder een stich-
ting of vereniging vallen. Voor de
gemeentelijke baden die wij in het
kader van de gelijke behandeling
eveneens deze taakstelling hebben
opgelegd, zoeken wij de invulling
van de bezuiniging in efficiënter be-
heer en harmonisatie van de prijzen.

Subsidiebeleid

CDA en VVD vinden het van zeer
groot belang dat busverbindingen
de grotere kernen in onze gemeen-
te aan blijven doen en niet buiten de
kernen worden gesitueerd. Voor
jong en oud en de leefbaarheid in de
dorpen is mobiliteit nodig. De PvdA
geeft aan er van uit te gaan dat in
het Gemeentelijk Verkeer en Ver-
voer Plan verkeersveiligheid hoge
prioriteit heeft. Heroverweging van
de maximumsnelheid, veilige fiets-
mogelijkheden en woonstraten,
aandacht voor de oudere wegge-
bruiker, voorkomen van sluiproutes
etc.

Op dit moment is er nog geen duide-
lijkheid over de route die lijn 51
(Vorden-Doetinchem v.v.) vanaf de
dienstregeling 2008 gaat rijden. De
onduidelijkheid zit in de route door
Hengelo en Keijenborg. Voor de rou-
te door Keijenborg is een alternatief
gevonden die bij alle betrokkenen
(inwoners, gemeente, provincie en
vervoerder) draagvlak kent. De rou-
te door Hengelo kent nog wel dis-
cussiepunten. B en w werken aan
een oplossing die een goede busrou-
te oplevert. Uitgangspunt (de uitslag
volgend van de in 2005 gehouden
enquête) is dat de bus door de kern
van Hengelo blijft rijden. De provin-
cie heeft als opdrachtgever voor het
openbaar vervoer echter het laatste
woord.

De VVD wil dat de bus bij het rijden
door de grote kernen zo min moge-
lijk obstakels tegenkomt. In Henge-
lo, Zelhem en Steenderen is dit ook
het geval. In Vorden rijdt de bus di-

rect langs de kern, waarbij de kern
wel op een goede manier met het
openbaar vervoer ontsloten wordt.
In deze kernen hoeft de bus nergens
verkeersremmende maatregelen
(bijv. drempels of sluisjes) te passe-
ren die voor de bus problematisch
zijn. Daar waar verkeersremmende
maatregelen in de route zijn aange-
legd, zijn deze op de bus afgestemd
(busvriendelijk). De vervoerder ziet
echter verkeer van rechts en een
maximumsnelheid van 30 km/uur
steeds meer als onneembaar obsta-
kel. Maar dit zijn geen maatregelen
die zomaar teruggedraaid kunnen
worden (bijvoorbeeld vanwege ge-
luidsbelasting). Het openbaar ver-
voer is zeker in de kleinere kernen
een belangrijke voorziening. Maar
niet alle kernen worden ontsloten
door een lijndienst of buurtbus. Voor
deze kernen is de regiotaxi een goed
alternatief. De regiotaxi vervoert van
deur tot deur.

In het Gemeentelijk Verkeer en Ver-
voer Plan staan kaders voor de ver-
keersveiligheid en leefbaarheid in
de kernen. Door functies, vormge-
ving (weginrichting) en gebruik van
wegen goed op elkaar af te stem-
men, kan sluipverkeer tegengegaan
worden en de verkeersveiligheid ge-
waarborgd. Halle en Hummelo wor-
den extra genoemd in het plan, om-
dat de situatie in die kernen het
meest nijpend is. Provinciale wegen
met veel verkeer (ook een aanzien-
lijk deel vrachtverkeer) dat dagelijks
van dezelfde weg gebruik maakt als
fietsers en andere kwetsbare ver-
keersdeelnemers.

Busverbindingen en verkeersveiligheid
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Eén van de ruim 30 basisscholen in Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

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

D66 vraagt of het college voorberei-
dingen gaat treffen, en zo ja welke,
voor beleid over de manier waarop
Bronckhorst kan inspelen op moge-
lijkheden die Europa biedt? D66
denkt aan het verwerven van subsi-
dies, uitwisseling van studenten en
samenwerking op het gebied van
kunst en cultuur.

Het college heeft onlangs kennisge-
maakt met de contactpersonen voor
de provincie Gelderland bij de Euro-

pese Unie. Dit jaar nog wordt een
voorlichting georganiseerd voor af-
delingshoofden binnen de gemeente
om de mogelijkheden die de Europe-
se Unie biedt in beeld te brengen.
Daarnaast wordt bij de ontwikkelin-
gen van nieuwe beleidsvelden actief
onderzocht van welke regelingen
(provinciaal, landelijk of Europees)
gebruik kan worden gemaakt.

Europese mogelijkheden

Wanneer een ontheffing?
De gemeente verleent uitsluitend
ontheffing in een beperkt aantal
gevallen:
• om onderhoud van landschappe-

lijke elementen te stimuleren,
dient groenafval dat vrijkomt bij
het onderhoud hiervan op een
goedkope manier te worden ver-
wijderd. Om te voorkomen dat
landschappelijk groen in het bui-
tengebied niet meer wordt onder-
houden, mogen (snoei)hout en
takken ontstaan door onder-
houds- en/of verzorgingswerk-
zaamheden in deze gebieden tot
50 m3 worden verbrand

• bij besmettelijke ziekten in ge-
wassen is het noodzakelijk deze
te verbranden als zij soortgelijke
gewassen kunnen aantasten. Uit-
sluitend met een verklaring van
de Plantenziektekundige Dienst
in Wageningen kan verbranding
plaatsvinden. Wel gelden de
standaardvoorschriften voor ont-
heffingen

Redenen voor weigering
Hout, snoeihout en takken afkom-
stig van tuinonderhoud in het bui-
tengebied wordt niet aangemerkt
als een afvalproduct van het onder-
houd van landschappelijke elemen-
ten en mag niet worden verbrand.
Dit afval moet u afvoeren. De ge-
meente biedt hiervoor de voorzie-
ningen: groene container en afval-
brengpunt. Verwerken in een com-
posthoop kan natuurlijk ook. Wordt
een ontheffing verleend dan is deze
voorzien van de voorwaarden waar
u rond het stoken aan moet vol-
doen. De gemeente controleert
steekproefgewijs of mensen zich
aan de voorwaarden in de ont-
heffing houden. U moet de ont-
heffing altijd kunnen tonen bij een
controle.

Aanvragen
Het aanvragen van een ontheffing
voor het verbranden van afval kost
€ 25,- (tarief 2006). De procedure

duurt ongeveer acht weken. Wilt u
meer dan 25 m3 en tot 50 m3 snoei-
hout verbranden, dan moet u er re-
kening mee houden dat dit langer
kan duren, omdat ook een advies
van de brandweer nodig is. Vraag
een ontheffing dus tijdig aan! De
ontheffing wordt op grond van de
Wet milieubeheer en de Algemene
Plaatselijke Verordening verleend.
Hierin zijn dan de milieubelangen
en belangen van openbare orde,
veiligheid, woon- en leefomgeving
en flora en fauna afgewogen. Een
aanvraagformulier hiervoor vindt u
op de website www.bronckhorst.nl
of kunt u aanvragen bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Ook voor meer informatie
kunt u contact opnemen met deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 07/08.

Ontheffing voor verbranden snoeiafval
In Nederland geldt een algeheel stookverbod voor het verbranden van af-
valstoffen. Dit is opgenomen in de Wet milieubeheer. Van dit verbod kunt
u slechts in enkele gevallen ontheffing krijgen. Bijvoorbeeld voor het
verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud.
Een ontheffing kunt u aanvragen bij de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving van de gemeente (gemeentekantoor!).

Op 16 november a.s. wordt binnen
alle bebouwde kommen grof
snoeiafval huis-aan-huis ingeza-
meld. In het buitengebied wordt op
17 november het grof snoeiafval op
afroep opgehaald. Woont u in het
buitengebied van de gemeente
Bronckhorst en moet er grof
snoeiafval bij u aan huis worden
opgehaald, dan kunt u zich hier-
voor tot 14 november a.s. aanmel-
den via www.bronckhorst.nl of de
Afval-Informatie-Lijn (0575) 75 03 10.

Aanbiedregels:
• biedt het afval handzaam gebun-

deld aan (geldt ook voor conife-
rentakken)

• de bundels mogen niet zwaarder
zijn dan 15 kg

• de bundels mogen niet langer
zijn dan 1,5 m

• per huishouden mag maximaal 
2 m3 snoeihout worden aan-
geboden

• er worden geen dozen of zakken
met klein groen afval (zoals blad
en gras) meegenomen

• geen afvalhout of zware stron-
ken/boomstammen of bielzen

• het afval dient op de inzameldag
voor 07.00 uur aan de weg te
worden gezet

• klachten tot 1 werkdag na de
inzameldag

Inzameling grof snoeiafval

Op 30 augustus jl. vond een informa-
tieavond plaats in de Gouden Karper
over de brede school Hummelo. In
twee sessies zijn betrokkenen en
belangstellenden geïnformeerd over
het voorlopige ontwerp, het ver-
keers- en parkeeronderzoek en de
vrijstellingsprocedure. Van de infor-
matieavond is een verslag gemaakt.
Daarnaast hebben diverse aanwezi-
gen gebruik gemaakt van de gele-
genheid om via de vragenformulie-
ren, e-mail of brief aanvullende vra-

gen te stellen. Het verslag van de
informatieavond is samen met de
vragen en antwoorden die aanvul-
lend zijn gesteld, verwerkt tot een
reactienota. De reactienota staat op
de website van de gemeente onder
infobalie en dan plannen en projec-
ten. Mocht u een papieren exem-
plaar willen ontvangen, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw 
E. Werkman van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 04 99

Reactienota brede school
informatieavond op website

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Gemeente Bronckhorst, tijdelijke reclame voor optreden live-bands, 8 t/m 18 november 2006,

22 november t/m 3 december 2006, 13 t/m 23 december 2006, Witkamp Laren
• Gemeente Bronckhorst, 35e Batavierenrace, 28 april 2007, organisatiecomm. Batavierenrace
• Hengelo Gld., sportherberg De Veldhoek, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2007 van 01.00 tot

06.00 uur, E. Garritsen
• Steenderen, tijdelijke reclame kerstmarkt, 6 t/m 13 december 2006, NBvP, Vrouwen van Nu
• Steenderen, De Bongerd, jaarlijkse bazaar, 25 november 2006 van 14.00 tot 16.30 uur, S.W.O.

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Vordenseweg 2, verbouw woning
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 20, bouwen berging en autostalling
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13, vergroten dak woning
• Vorden, Kostedeweg 7, gedeeltelijk veranderen woning
• Vorden, Schimmeldijk 1, plaatsen dubbelzijdig verlicht naambord op staanders

• Zelhem, Burgemeester Langmanweg 1a, oprichten op- en overslaghal transportbedrijf
• Zelhem, Ruurloseweg 39, uitbreiden dakkapel recreatiebungalow

Rectificatie bouwvergunningen
De in week 43 2006, d.d. 25-10-2006, gepubliceerde bouwaanvragen, de eerstgenoemde aan-
vraag
• 'Hengelo, Berendschotstraat 5, bouwen rijwielstalling' moet zijn
• 'Hengelo Gld., Kruisbergseweg 8, bouwen rijwielstalling'

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Dorpsstraat 2, veranderen en vergroten van het garagebedrijf, vrijstelling wegens gerin-

ge overschrijding hoogte. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 23, lid 23.1 van
de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

Het bouwplan ligt vanaf 2 t/m 15 november 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Voorgenomen vrijstellingen

Kunst in Bronckhorst: het beeld van de
dichter Staring in het centrum van Vorden

� Vervolg begroting 2007

Het CDA vraagt zich af hoe de cliën-
tenparticipatie een duidelijke plek
krijgt in de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(WMO)?

Het is de bedoeling om de huidige
Wvg cliëntenraad, WWB cliënten-
raad en de externe klankbordgroep

WMO samen te brengen in een
WMO-raad en deze waar mogelijk en
nodig uit te breiden met andere des-
kundige personen op het terrein van
maatschappelijke ondersteuning.
De WMO-raad is de invulling van de
wettelijke verplichting om het WMO-
beleid door burgerparticipatie tot
stand te laten komen.

Cliëntenparticipatie WMO
CDA en PvdA vinden realisering
van de rondweg om Hummelo op
zo kort mogelijke termijn belang-
rijk. Ook de oplossing van de pro-
blematiek in Halle heeft prioriteit.
Is het college bereid en in staat om
de genoemde punten binnen af-
zienbare tijd te realiseren?

Voor realisering van de rondweg
Hummelo werken provincie en ge-
meente nauw samen. De gehan-
teerde planning wordt zo scherp
mogelijk aangehouden. Procedu-
res moeten echter doorlopen wor-
den. De verkeersproblematiek in
Halle hebben b en w via een Quick
scan (verkeersonderzoek) in beeld

gebracht. De rapportage ontvangt
de raad binnenkort. In het Ge-
meentelijk Verkeer en Vervoer Plan
(GVVP) komt de problematiek in
beide kernen ruimschoots aan de
orde. In het uitvoeringprogramma
worden maatregelen voor Halle
voorgesteld.

Rondweg Hummelo

Spreekrecht
Als burger kunt u na de opening van de raadsvergadering van 14 novem-
ber de gemeenteraad toespreken over een onderwerp dat niet op de
agenda staat (max. 5 minuten). Het spreekrecht is nadrukkelijk niet
bedoeld voor vragen, klachten en bezwaren. Ook onderwerpen met een
privé-belang en onderwerpen waarover tijdens de huidige raadsperiode
een besluit is genomen, zijn uitgesloten van dit spreekrecht. Het gaat dus
vooral om het naar voren brengen van nieuwe onderwerpen, die tot de
bevoegdheid van het gemeentebestuur horen. U kunt zich hiervoor bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.
Aanmelden kan via tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Industrieweg 1, wijzigen voorgevel van het bedrijfspand, de vrijstelling maakt het mo-

gelijk om het gebouw dichter dan de voorgeschreven 10 m uit de openbare ruimte te situeren.
Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 10, lid 10.8, sub e van de planvoorschrif-
ten van het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994

Het bouwplan ligt vanaf 2 t/m 29 november 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Marktstraat 6, bouwen schuilgelegenheid. Het betreft een vrijstelling van de

voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 2 november t/m 13 december 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op
de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 24 oktober 2006:
• Vorden, Kostedeweg 7, voor het medegebruik van een bedrijfswoning als groepsaccommoda-

tie, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit be-
sluit 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 wer-
king. 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 vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 20 oktober 2006:
• Hengelo Gld., najaarsconcert, 21 oktober 2006 van 20.00 tot 22.30 uur, Koninklijke Harmonie

Concordia
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, 28 oktober

2006 van 09.00 tot 18.00 uur, Stichting Zelhems Erfgoed
Verzonden 23 oktober 2006:
• Hengelo Gld. en omgeving, off-roadrit over diverse verharde en onverharde wegen, 26 novem-

ber 2006 van 08.00 tot 20.00 uur, Hamové
• Hengelo Gld., De Varsselse molen, Varsselseweg 34, tijdelijke gebruiksvergunning voor

bestaand bouwwerk, 26 november 2006, Hamové
• Hengelo Gld., clubgebouw Hamové, Varsselseweg 34, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-

wet, 26 november 2006, Hamové
Verzonden 24 oktober 2006:
• Buitengebied romdom Vorden, slipjacht, 11 november 2006 tussen 13.00 en 16.00 uur, KNJV

Slipjachtcomité Vorden
• Hengelo Gld., sporthal De Kamp, kerstconcert, tijdelijke gebruiksvergunning, 10 december

2006 van 19.30 tot 20.45 uur, Chr. Muziekver. Crescendo
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, innemen standplaats met kaas, zuivel e.d. op de vrijdagmid-

dagen, V.O.F. Kaashandel Nieuwenhuis, H. Nieuwenhuis
• Zelhem, bezichtinging boerderij door donateurs, sleuteloverdracht aan Stichting Smedekinck,

oude ambachten, 28 oktober 2006 van 09.00 tot 18.00 uur, Stichting Zelhems Erfgoed
Verzonden 25 oktober 2006:
• Hengelo Gld., Stellingweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksver-

gunning, 11 november 2006 van 13.00 tot 01.00 uur, side-car-party

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 24 oktober 2006:
• Drempt, Wittehemelweg 23, bouwen veldschuur
• Hengelo Gld., Rondweg 12a, bouwen dakkapel
Verzonden op 25 oktober 2006:
• Steenderen, Koningin Julianalaan 5, vergroten garage, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 23 oktober 2006:
• Steenderen, L. Dolfingweg 1, vernieuwen verdiepingsvloer
Verzonden op 24 oktober 2006:
• Keijenborg, Poelsweg 37, bouwen stallingsruimte/berging
Verzonden op 25 oktober 2006:
• Hoog-Keppel, Valkenbos 16, bouwen bijgebouw met zwembad, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kruisdijk 9a, bouwen mestopslag silo, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 30 oktober 2006:
• Vorden, Ruurloseweg 115, historische buitenplaats 't Medler, voor de verbouw van het bouw-

huis

Sloopvergunningen
Verzonden op 25 oktober 2006:
• Halle, Dwarsdijk 10, geheel slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Meeneweg 16, geheel slopen twee schuren en carport, komt asbesthoudend afval vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en
resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 31 oktober 2006:
• Baak, Hofstraat 8, voor verbranding nabij de Hofstraat 8
• Halle, Meuhoek 5, voor verbranding nabij de Meuhoek 5

Kapvergunningen
Verzonden op 27 oktober 2006:
• Drempt, Wittehemelweg 23, vellen van 20 dennen, herplantplicht
• Halle, Wolfersveenweg 14, vellen van twee wilde kastanjebomen, herplantplicht
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 18, vellen van één eik, herplantplicht
• Hengelo Gld., Singel 15, vellen van één beuk, herplantplicht
• Vorden, Almenseweg 43, vellen van twee esdoorns, geen herplantplicht
• Vorden, De Horsterkamp 27, vellen van één bonte esdoorn, geen herplantplicht
• Vorden, Wiersserbroekweg 8, vellen van 45 populieren en afzetten van 327 elzen, uitloopplicht
• Zelhem, Doetinchemseweg, vellen van 52 are lariks en populier, herplantplicht
• Zelhem, Enkweg, vellen van 15 are populieren, herplantplicht
• Zelhem, Vloedweg, vellen van 68 are grove den en lariks, herplantplicht

Rectificatie kapvergunningen
Verzonden op 12 oktober 2006:
• Vorden, tegenover Wilmerinkweg 2, vellen van een beuk, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens de benefietconcerten van de Actie Kerkrestauratie is de Keppelseweg

tussen de Dorpsstraat en de Zelhemseweg op 14 en 15 november 2006 van 18.00 tot 23.00 uur
afgesloten voor het verkeer

• Vorden, A.V. Hanzesport Zutphen houdt op 5 november 2006 een Grote Veldloop op de
Netwerkweg en Kerkhoflaan. Hiervoor worden de Netwerkweg tussen de Ruurloseweg en de
Kerkhoflaan, de Kerkhoflaan tussen de kruising Handelsweg/Netwerkweg tot aan de ingang
van de begraafplaats op die dag van 09.30 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, Ondernemersvereniging Zelhem zorgt op 18 november 2006 voor de Sinterklaas-
intocht op het Stationsplein. Hiervoor geldt een parkeerverbod op het Stationsplein op die dag
van 08.00 tot 16.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat 
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloop-
vergunningen, ontheffing verbranden afvalstoffen, tijdelijke verkeersmaatregelen), Ruimtelijke
en economische ontwikkeling (rijksmonumentenvergunningen) of Openbare werken (kapvergun-
ningen). 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vergunningen

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 De Veersweg
4, Baak'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 De Veersweg 4, Baak' ligt van
2 november t/m 13 december 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het inrichten van een stal als zelfstandige woning.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Zelhem, Bultensweg ongenummerd en
Heidenhoekweg 3'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 19 oktober 2006 het bestemmingsplan 'Zelhem,
Bultensweg ongenummerd en Heidenhoekweg 3' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een woonzorgaccommodatie voor verstandelijk
gehandicapten en senioren, alsmede natuurontwikkeling nabij de huidige zorgboerderij de Hols
en de Twisselt aan de Bultensweg in Zelhem. In samenhang met dit plan worden de agrarische
bedrijfsgebouwen aan de Heidenhoekweg 3 in Zelhem gesaneerd en wordt de bestaande woning
bestemd als burgerwoning.

Het bestemmingsplan ligt van 2 november t/m 13 december 2006 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

B en w hebben een kapvergunning verleend voor 1
Amerikaanse eik aan de Dorpsstraat in Vorden. De boom
heeft een slechte conditie en vitaliteit en kan om veilig-
heidsredenen niet behouden blijven. Omdat de boom op de
lijst staat van monumentale bomen is hiervoor de unifor-
me openbare voorbereidingsprocedure (artikel 3.4
Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Een ingediende
zienswijze heeft geleid tot het wijzigen van het concept be-
sluit ten aanzien van de herplantplicht. Nu is aan de ver-
gunning een herplantplicht verbonden van twee lindebo-
men.

In de periode van 30 oktober t/m 11 december 2006
kunnen rechtstreeks belanghebbenden beroep instellen
bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus
205, 7200 AE Zutphen. De stukken liggen tijdens opening-
stijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Openbare werken. In het beroepschrift moeten staan: de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, de gemotiveerde gronden van het
beroep en uw ondertekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te
voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschildigd. Als de rechter u
gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug. Het beroepschrift heeft een
schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een voolopige voorziening in te dienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Kapvergunning Amerikaanse eik Vorden

B en w hebben op 24 oktober 2006 besloten
de gemeenteraad voor te stellen de Winkel-
tijdenverordening Bronckhorst vast te
stellen. De Winkeltijdenwet stelt dat de
gemeenteraad een Winkeltijdenverordening
moet vaststellen. Hierin wordt aangegeven
hoeveel koopzondagen er binnen de ge-
meente mogen plaatsvinden. De ontwerp-
verordening gaat uit van het maximum van
twaalf zondagen per jaar. Daarnaast is het
stadje Bronkhorst aangewezen als toeris-
tisch gebied waardoor het mogelijk is om
gedurende het jaar elke zondag de winkels
geopend te hebben.

De stukken liggen tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentehuis vanaf 1 t/m
29 november 2006. Op grond van de
Inspraakverordening van de gemeente wordt
een ieder gedurdende die periode in de
gelegenheid gesteld zijn of haar mening te
geven over de Winkeltijdenverordening. Dit
kan zowel mondeling als schriftelijk. Voor
meer informatie kunt u bellen met de heer
R. Visschers, afdeling Veiligheid, vergun-
ningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Inspraak Winkeltijdenverordening Bronckhorst

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 28 september 2006 de
'Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007' vast-
gesteld. Voor iedereen ligt de verordening ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en is tegen
betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Gelijktijdig met de inwerkingtre-
ding van de verordening vervalt de Wet voorzieningen gehandicapten van rechtswege, zo ook de
daarop gebaseerde 'Verordening Wet voorzieningen gehandicapten gemeente Bronckhorst
2005'.

Verordening Voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007

kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur via tel.: (026) 359 98 20.

Onherroepelijk wijzigingsplan Ruurloseweg 35
Het wijzigingsplan 'Ruurloseweg 35' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op
het vergroten en wijzigen van het agrarisch bouwperceel Ruurloseweg 35 in Zelhem.

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien het wijzigingsplan thans onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het
indienen van een reactie.

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ...

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU! Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

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

HET GROTE GEMAK

VAN     HENGELO
Deze week
bezorgen wij 
uw boodschappen
aan huis GRATISGREENFIELDS

RIB. RUNDERLAPPEN

per kilo

van 10.48 voor 6.
99

AMSTEL PILS

krat 24 flesjes

van 8.69 voor 6.
99

LET OP: 5 speciale dag aanbieding  2 halen 1 betalen

Parels sparen voor gratis onderwater poppen!

WITTE of
BRUINE BOLLEN

zak 6 stuks 0.
75

WILDE WIJNDAGEN! 

elke 2e fles                  
1/2 prijs

(aktie geldt niet voor: port, sherry, vermout, mousserende wijnen)

ARIEL WASMIDDEL
poeder of vloeibaar
fles 2.7 liter, fles 3 liter

pak 2.7 kilo, 

pak 3.09 kilo

per stuk 7.
99

MANDARIJEN

net 1 kilo

NU: 1.
29

DOUWE EGBERTS
SENSEO KOFFIEPADS

alle varianten

zak 36 stuks 2.
69

Dinsdag 31 okt. t/m zaterdag 4 nov.



Bij elk dekbed een
GRATIS

dekbedset!

Donsdekbed Dreamstar 65% eenden-
dons. 35% veertjes. Carré gestikt.
100% katoenen tijk.

1 persoons 140/200 van 129,- NU 89,-
1 persoons XL 140/220 van 139,- NU 99,-
2 persoons  200/200 van 199,- NU 139,-
Lits jumeaux 240/200 van 219,- NU 159,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 249,- NU 179,-

Donsdekbed 90% witte ganzendons.
100% katoenen tijk. Verschuift niet.

1 persoons 140/200 van 189,- NU 119,-
1 persoons XL 140/220 van 209,- NU 139,-
2 persoons  200/200 van 299,- NU 179,-
Lits jumeaux 240/200 van 339,- NU 219,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 369,- NU 239,-

4-seizoenen donsdekbed 90% 
orginele ganzendons in carré gestikt. 
100% katoenen tijk.

1 persoons 140/200 van 269,- NU 159,-
1 persoons XL 140/220 van 309,- NU 179,-
2 persoons  200/200 van 409,- NU 239,-
Lits jumeaux 240/200 van 455,- NU 279,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 489,- NU 319,-

4-seizoenen donsdekbed 95% 
ganzendons in carré gestikt. 
5 jaar garantie.

1 persoons 140/200 van 319,- NU 199,-
1 persoons XL 140/220 van 359,- NU 219,-
2 persoons  200/200 van 469,- NU 299,-
Lits jumeaux 240/200 van 519,- NU 319,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 549,- NU 359,-

Bij elk dekbed een
GRATIS

dekbedset!
DONZEN DEKBEDDEN 100% WOLLEN DEKBEDDEN

100% scheerwollen winterdekbed
met een 100% katoenen tijk.

1 persoons 140/200 van 89,- NU 69,-
1 persoons XL 140/220 van 99,- NU 79,-
2 persoons  200/200 van 129,- NU 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 139,- NU 109,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 259,- NU 119,-

Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk.

1 persoons 140/200 van 129,- NU 99,-
1 persoons XL 140/220 van 149,- NU 119,-
2 persoons  200/200 van 189,- NU 149,-
Lits jumeaux 240/200 van 209,- NU 159,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 229,- NU 169,-

Zeer fraaie wollen 4-seizoenen 
dekbed met een vulling van 100%
scheerwol en een 100% katoenen
tijk. Heerlijk soepel en zacht.  

1 persoons 140/200 van 169,- NU 139,-
1 persoons XL 140/220 van 189,- NU 159,-
2 persoons  200/200 van 239,- NU 199,-
Lits jumeaux 240/200 van 279,- NU 229,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 309,- NU 259,-

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl

openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

PARKEREN VOOR DE DEUR

ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met 100% katoe-
nen percaline tijk en met polyester
hollow fiber vulling (anti allergisch).

1 persoons 140/200 van 69,- NU 49,-
1 persoons XL 140/220 van 79,- NU 59,-
2 persoons  200/200 van 99,- NU 69,-
Lits jumeaux 240/200 van 119,- NU 79,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 129,- NU 89,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
100% katoenen percaline tijk en met
polyester hollow fiber vulling (anti
allergisch).

1 persoons 140/200 van 109,- NU 79,-
1 persoons XL 140/220 van 119,- NU 89,-
2 persoons  200/200 van 149,- NU 119,-
Lits jumeaux 240/200 van 179,- NU 139,-
Lits jumeaux XL 240/220 van 199,- NU 149,-

Maïs 4-seizoenen dekbed
Gemaakt van 100% natuurlijke maïs-
vezel, zeer veerkrachtig, zeer goed
vochttransport, antibacterieel + anti-
huisstofmijt, 60ºc wasbaar.

1 persoons 140/200 109,-
1 persoons XL 140/220 129,-
2 persoons  200/200 169,-
Lits jumeaux 240/200 189,-
Lits jumeaux XL 240/220 209,-Actie geldig zolang de voorraad strekt. Druk- en

zetfouten voorbehouden.

NNUU  22 VVOOOORR

49.00
EECCLLAAIIRR  DDEE  LLUUXXEE  CCOOOOLL  TTOOUUCCHH
Voorzien van rits waardoor u de 
dikte naar wens kunt aanpassen. 
Tijk: 100% perkal katoenen tijk 
gevuld met natuurzijde.
Vulling: Polyester vezelbolletjes.
34.95 27.95

NNUU  22 VVOOOORR

99.00

33--KKAAMMEERRKKUUSSSSEENN  DDRREEAAMMSSTTAARR  
CCOOMMFFOORRTT  DDEE  LLUUXXEE
Door de opstaande rand heeft dit kussen 
een goede steunfunctie voor de nek. 
Vulling: buitenzijde 90% superzachte dons,
de binnenkamer is gevuld met polyester
vezelbolletjes.Tijk: 100% katoenen satijn
damast. 79.95 54.95



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

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.

Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op technisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472933    Fax: 0313-472005

Lid van

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten soepel 

aan bij de specifieke wensen van de 

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons een 

grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen de 

mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

DE ERKENDE
HOOFDAANNEMER

ISO 9001



Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 206 1.4 AUTOMAAT, 6-2001, zilver, Airco 89.000km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, groen met, centr. vergr. 64.000km
Peugeot 206 1.9 diesel XT, 8-1999, rood met, schuifdak 165.000km
Rover 25, 1.4 16v, 3-2000, radio/cd, groen met. 137.000km
Nissan Micra 1.2 80pk, 2-2003, org.radio/cd, grijs met. 19.000km!!
Opel Astra 1.6 Station, 4-1998, blauw met, centr. vergr. 92.000km

Honda Civic
1.5 V-tec, 5-drs.,

12-1998, zilver met.
lak, 120000 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Meriva 1600-16V 2003 36000 km 14950,-
Opel Corsa 5-drs. N-Joy airco 2002 73000 km 9750,-
VW Passat stw. 130 pk comf.line 2001 170000 km 13950,-
Toyota Yaris 3-drs. 2003 65000 km 9750,-
Opel Frontera 1999 136000 km 12950,-
Mercedes C220 CDI AvantGarde 2004 24000 km 32500,-
Peugeot 206 1600 5-drs. 2001 65000 km 8950,-
Peugeot 307 2.0 HDI SW 2003 140000 km 15500,-

Opel Astra
1600-16V 5-drs. Cosmo,

2004, 45000 km

€ 17950,-

Toyota Yaris 1.0 VVFI 3 drs. zwart met. 2004
Volkswagen Polo 1.2, 12V 3 drs. blauw met. 2003
Citroën Saxo 1.4 Sport 538 3 drs. rood met. 1999
Volkswagen Passat 1.9 TDI sedan groen met. 1999
Opel Sintra 3.0 V6 cil., autom. zeer luxe groen met. 1997
Volvo V40 1.81 stationc. blauw 1999

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Opel Zafira
1.6, comf., airco
zwart, 2002-10
€ 14250,-

Peugeot 307 SW 1.6 pack beige 2003-7 17950,-
Renault Twingo Helios 1.2 grijs 2002-7 7500,-
Opel Astra 1.6 CL, 5-drs. grijs 1999-11 6750,-
Toyota Starlet 1.3XLi, 3-drs. sport rood 1994-4 3950,-
Citroën Xsara Picasso Plaisir 1.8 blauw 2002-3 12950,-
VW Polo 1.6, 3-drs. LMV SB blauw 1998-4 5950,-

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Peugeot 206
1.4i, 5-drs.,

blauw met. 1999

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN

www.autolangwerden.nl
Citroen Berlingo 1.9D 600 blauw bedr.w. 06-2002 61.219 km 5950,-

Opel Astra X1.6XEL 16 V 3-drs. blauw hatchb. 08-2000 128919 km 7500,-

Renault Kangoo 1.2 16 V grijs stationw. 10-2002 114994 km 9250,-

Renault Scenic 1.6 16 V grijs MPV 09-2003 80000 km 16500,-

Suzuki Alto 5-drs. 1.0 GL blauw hatchb. 01-1997 50460 km 2750,-

Volkswagen Golf CL 1.4 3-drs. blauw hatchb. 07-1995 187253 km 2750,-

MPV is een auto met hoge zitplaats

Opel Meriva 1.6
16V, blauw MPV,

05-2003, 76393 km
€ 14250,-

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan
de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van
originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Peugeot 106 1.1 Sport
44.000 km. 3-drs. zilver met. 08-00

Peugeot 107 XS I.0 12V
3.500 km. 3-drs. geel 03-06

Peugeot 206 1.4 GENTRY aut.
85.000 km. 5-drs. zilver met. 04-01

Peugeot 206 1.6 Roland Garros
56.000 km. 5-drs. groen met. 07-01

Peugeot 206 XR 1.4 
3.800 km. 5-drs. blauw met. 03-04

€€ 7.450,-

€€ 10.750,-

€€ 10.950,-

€€ 10.450,-

€€ 10.250,-

Peugeot Boxer 330L H1 2.2 HDi 100
2.300 km. 4-drs. grijs met. 08-06       €€ 20.950,-

Peugeot 407 SW XS Pack 3.0 V6 24V aut.
55.400 km. 5-drs. grijs met. 01-05     €€ 36.950 ,-

Peugeot 107 XS 1.0 12V
12.000 km. 3-drs. zwart met. 01-06 €€ 9.450,-

Peugeot 206 1.4 GENTRY
53.000 km. 3-drs. zilver met. 01-00 €€ 8.950,-

Peugeot 207 XS 1.4 16V PREMIERE
1.500 km. 3-drs. zwart met. 06-06 €€ 19.650,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V Navtech
50.000 km. 5-drs. grijs met. 10-04       €€ 19.250,-

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

AU TO B E D R I J F  R I D D E R H O F
Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

€€ 16.950,-

€€ 14.950,-

€€ 16.950,-

€€ 8.000,-

€€ 9.500,-

Peugeot 607 2.2-16V Pack aut.
128.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01

Peugeot 607 2.2 16V
102.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01

Peugeot Boxer 330 MH 2.8 HDi
66.000 km. 5-drs. rood met. 05-02

Peugeot Partner 190C 2.0 HDi 90PK Pack
133.000 km. 5-drs. blauw met. 01-04

Ford USA Explorer XLT 4.0L V6
112.000 km. 5-drs. blauw met. 07-98

Peugeot 307 SW 1.6-16V Navtech
65.000 km. 5-drs. grijs met. 07-04

Peugeot 307 SW XSi 2.0-16V
370 km. 5-drs. grijs met. 09-06

Peugeot 307 XS 1.6-16V
39.400 km. 5-drs. grijs met. 02-03

Peugeot 407  SW XR 1.8-16V Pack
52.000 km. 5-drs. blauw met. 10-04

Peugeot 407 Coupé 3.0 V6 24V Feline aut.
13.000 km. 2-drs. grijs met. 03-06

€€ 19.250,-

€€ 28.950,-

€€ 15.950,-

€€ 24.750,-

€€ 47.950,-

Peugeot 106 Accent 1.1 geel 1996 135000 km

Opel Corsa X 1.2 3-drs. groen 1997 82000 km

Opel Astra 1.4, 5-drs. groen 1997 115000 km

Nissan Primera 2.0 groen 1997 87000 km

HET IS NU TIJD VOOR WINTERBANDEN

Opel Astra 1.6
automaat, grijs,

1999, 112000 km

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Regenkleding . . . . . . 25% korting

Fleece/jacks . . . . . . . . . 25% korting

Badkleding (shiwi)25% korting

Restant bikini’s . . . . . . . . . . . . . € 15,=

Restant fleece jacks . . . . . € 15,=

www.peppelman.nl

NOVEMBER AANBIEDING

Koopavond vervalt

Stomerij Dépôt

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

‘Leu en Landschap’ bij 
Graafschap TV

In de maand november (1, 8, 15, 22 en 29 novem-
ber) besteedt Graafschap TV uitgebreid aandacht
aan het leven op het platteland van de
Achterhoek. Het programma ‘Leu en Landschap’
haalt mensen voor de camera die de Achterhoek
in het hart hebben gesloten. ‘Leu en Landschap’
vertelt het verhaal van Achterhoekers die hun
platteland levend proberen te houden. Met mooie
plannen, grootse idealen en een nuchter verstand.
Iedere woensdagavond in november kunt u een
aflevering zien. Dit programma wordt gemaakt
door Visser en Verweij, die o.a. het TV-programma
‘Buitengewoon’ hebben geproduceerd voor TV
Gelderland. ‘Leu en Landschap’ wordt gesponsord
door de Provincie Gelderland, De Rabobank,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Er komen ondermeer de volgende onderwerpen
aan bod: het Landgoed Hackfort, de aanleg van de
N318, Natuurbeheer met en door omwonenden,
Achterhoek/Liemers Nationaal Landschap, Leef-
baarheid in kleine kernen, Wijnbouw, alternatie-
ve boeren, Zorgboerderijen en het Needse
Achterveld. Het TV programma bestaat uit 2
onderdelen van elk ongeveer 9 minuten, aanslui-
tend aan het nieuws van 20.00 uur en het pro-
gramma wordt in de uurcyclus tot de volgende
dag 20.00 uur herhaald.

Lichtroute door buitengebied
Zelhem

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november kunt u door
de buurtschappen Oosterwijk, Velswijk,
Wittebrink, Winkelshoek en Wassinkbrink een
lichtroute van ongeveer 25 km rijden. U kunt tus-
sen 20.00 en 21.00  uur starten. Onderweg kunt u
o.a. deelnemen aan een paar activiteiten. Zo kunt
u bij zorgkwekerij ‘de Stek’ de  ‘Halloween
Spokentocht’ lopen. Er worden  prijzen toegekend
voor de drie mooiste objecten. De organisatie is in
samenwerking met de ‘Buurtvereniging Ooster-
wijk’. 
De start en de finish van de route is aan de Hoge-
veldweg 2. Hier wordt u naar toe geleid met
behulp van pijlen vanaf de weg Zelhem-Hengelo
en vanaf de weg Zelhem-Ruurlo. Bij de start ont-
vangt u voor € 3,-- een routebeschrijving. Dit is ter
bestrijding van de onkosten, maar ook inclusief
consumptiebonnen. Onderaan de routebeschrij-
ving is een strookje bevestigd, waarop u de drie
mooiste objecten kunt aangeven. De consumptie-
bonnen kunt u gebruiken op de eindlocatie. Hier
kan nog even nagepraat worden onder het genot
van een hapje en drankje.  Ook voor een muzikale
noot wordt gezorgd. Daar kunt u ook het strookje
met  de door u gekozen mooiste objecten inleve-
ren.  

Meeneschool wordt 
Daltonschool

Protestants Christelijke basisschool De Meene uit
Zelhem gaat veranderen in een Daltonschool. Dit
betekent dat er op een geheel andere wijze gaat
worden lesgegeven. In de 75 jaar van haar bestaan
heeft de school natuurlijk wel aanpassingen in de
manier van lesgeven doorgevoerd, maar nooit was
een verandering zo radicaal als nu. In het dorp
Zelhem zijn vier basisscholen die tot nu toe op
een gelijke wijze lesgeven, met de nieuwe
Meeneschool is nu met een keuze te maken voor
een andere wijze van onderwijs. Deze methode is
uniek voor de regio.
De basis van het Daltononderwijs is dat de kinde-
ren zelfstandiger werken en meer verantwoorde-
lijkheden krijgen. De lesstof zelf blijft hetzelfde,
maar kinderen gaan zelf bepalen waar ze wan-
neer mee bezig zijn. Hierdoor kunnen ze meer tijd
te besteden aan dingen die ze moeilijk vinden. Ze
krijgen de mogelijkheid om elkaar te helpen en te
corrigeren. Hierdoor leren ze creatief en pro-
bleemoplossend denken, waardoor ze een betere
begripsvorm en denkstructuren krijgen.
In praktijk betekent dit dat de leerling per week
een aantal taken uitgelegd krijgt en vervolgens
mag hij/zij zelf bepalen wanneer de taken
gemaakt worden. De mate van zelfstandigheid is
natuurlijk aangepast aan de leeftijd. De taak van
de onderwijzer is het uitleggen van de taken aan
de kinderen. Doordat de kinderen zelfstandiger
werken, heeft de docent meer tijd om aandacht te
besteden aan kinderen met leerproblemen.
Binnen het Daltononderwijs is begeleiding naar
volwassenheid en voorbereiding op de maat-
schappij heel belangrijk. Dit wordt langzaam aan-
geleerd, bij de kleuters wordt er al voorzichtig
mee begonnen.
De Meeneschool ziet veel voordelen in de nieuwe
onderwijsvorm en nodigt u van harte uit te
komen kijken tijdens de open dag op donderdag 2
novem-ber.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met mevr. Els Groot Roessink en/of dhr. Harm
Hoitink, tel. 0314-622002 of bij geen gehoor, tel.
0314-622375.

Rekenkamercommissies 
zoeken

voorzitters en leden 

Waterschap Rijn en IJssel stelt samen met vier
andere waterschappen rekenkamercommissies
in. Deze commissies controleren of de water-
schappen doeltreffend en doelmatig met hun
(belasting)gelden omgaan. Volgende week
begint de werving van de voorzitter en de leden
van de commissies. De samenwerkende water-
schappen trekken samen op om een goede
bemensing van de commissies te krijgen.
Kennis van de werkingssfeer van een rekenka-
mer strekt in ieder geval tot aanbeveling.
Taken rekenkamercommissie
Net als de landelijke en gemeentelijke rekenka-
mers onderzoekt de rekenkamercommissie in
hoeverre de vijf waterschappen hun belasting-
geld doeltreffend en doelmatig besteden. De
belastingbetaler verwacht immers waar voor
zijn geïnde geld. De op te richten rekenkamer-
commissies zijn onafhankelijke organen die
bestaan uit drie externe leden en twee eigen be-
stuursleden van het waterschap. Door jaarlijks
twee tot drie onderwerpen (naar eigen keuze) te
onderzoeken zal de rekenkamercommissie
invulling geven aan haar rol. 
Samenwerking
De volgende vijf waterschappen werken samen
bij het opzetten en uitwerken van hun rekenka-
mer-commissies: Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht, Waterschap Rivierenland,
Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap
van Rijnland en Waterschap Veluwe. 
De samenwerking start met een gezamenlijke
wervingscampagne voor leden en voorzitters.
Daarna zullen de op te richten rekenkamer-
commissies hun werkwijze en onderzoeken
zoveel mogelijk op elkaar gaan afstemmen. De
vijf waterschappen streven naar een groeimo-
del waarin gezamenlijke onderzoeken - en
samenvoeging op termijn – tot de mogelijkhe-
den behoren. Commissieleden die bij meerdere
waterschappen in de keuken kunnen kijken,
zullen eerder in staat zijn om goede aanbeve-
lingen te doen voor verbetering van het water-
schap. Op die manier kunnen de betrokken
waterschappen van elkaar leren.

Vrijwilligers van Maria Postel verzor-
gen verschillende activiteiten, maar
zijn dringend op zoek naar nieuwe col-
lega’s voor verschillende activiteiten.
U gaat deel uit maken van een enthou-
siast team vrijwilligers. U wordt inge-
werkt door ervaren collega-vrijwilli-
gers en krijgt ondersteuning van een
beroepskracht. De werkzaamheden
lopen uiteen van koffie/thee schenken
op de afdelingen of in de zaal tot gast-
vrouw in het restaurant of ondersteu-

ner van de activiteitenbegeleider bij
verschillende projecten. 
Maatje
Vindt u het belangrijk om mee te wer-
ken aan een plezierige leefomgeving
voor de oudere medemens, waarbij
persoonlijke aandacht centraal staat,
dan zijn de vrijwilligers op zoek naar
u.Voor meer informatie kunt u terecht
bij mevr. Trix Klompjan, coördinator
vrijwilligerswerk, tel. 06-30719582 of
email; t.klompjan@markenheem.nl.

Maria Postel

Actie Kerkrestauratie

Kerkconcert met Bennie
Jolink bijna uitverkocht

De belangstelling voor het kerkconcert op 14 en 15 november in de
dorpskerk van Hummelo is zeer groot. Een paar dagen na de start van
de verkoop moest op de meeste voorverkoopadressen al nee verkocht
worden. De allerlaatste kaarten gaan op donderdag 2 november in de
voorverkoop bij Spar Janssen aan de Dorpsstraat in Hummelo.

Het kerkconcert wordt gegeven
door Bennie Jolink, Wim Smit, Inge
te Boekhorst en Stef Geurtzen. Het
akoestische programma dat zij
brengen bestaat uit o.a. muziek van
Johnny Cash en Hank Williams, tra-
ditionele gospels en num-mers van
Normaal. Door een geheel andere
combinatie van muziekinstrumen-
ten, o.a. met viool en cello en
uiteraard gitaren, maar zonder slag-

werk, wordt het een heel bijzonder
concert. De uitvoerenden en vele
anderen werken belangeloos mee
aan dit concert, waarvan de op-
brengst bestemd is voor de restaura-
tie van de dorpskerk.
De concerten beginnen om 19.30
uur. De kerk is open vanaf 18.45
uur. Het maken van video-opnames
en foto’s tijdens het concert is niet
toegestaan.
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Geen woord teveel gezegd. ‘Neva Brass’
onder leiding van de geniale trompet-
tist Evgeny Yatsuk speelde de pannen
van het dak, hetgeen resulteerde in
menig open doekje van de aanwezi-
gen in de kerk. Het Vordens Mannen-
koor was eveneens onder de indruk,
de gehele avond hadden de mannen
de mond open (toen ze moesten zin-
gen!) en ook tijdens de momenten van
rust toen ze met ‘open mond’ naar de
virtuoze muzikanten uit Rusland luis-
terden. Het jubileumconcert begon
met een optreden van het mannen-
koor. Al zingend (het lied ‘Boedy Ym-
ja’) liepen de mannen van achteruit
de kerk richting het podium waar zij
vervolgden met een Latijnse lofzang
voor Maria getiteld ‘ Magnificat’, een
zwaar zangnummer. 

Vrijdagavond werd het koor na enkele
regels uit dit lied gezongen te hebben,

met één handgebaar door Frank Knik-
kink het zwijgen opgelegd. Even een
‘ander toontje inzetten’ en opnieuw
beginnen. Het enige schoonheidsfout-
je, zo bleek in het verdere verloop van
het concert. Opvallend de wijze waar-
op het Vordens Mannenkoor met het
grootste gemak tijdens de klassieke
nummers (die voor de pauze werden
gezongen) overschakelden van Itali-
aans op Engels en Frans repertoire,
waaronder het Italiaanse liefdeslied ‘
Matona mia cara’. Vervolgens het eer-
ste optreden van het blaaskwintet ‘Ne-
va Brass’. Daarbij het nummer ‘Jesu
bleibet meine Freunde'. 

‘Overal waar we optreden wordt dit
lied door ons gespeeld’, zo sprak Evge-
ny Yatsuk, een groot trompettist zoals
hij als solist bewees bij ‘Einzug der Kö-
ningin von Saba’. Verder samen met
zijn mede-trompettist Dmitry Smir-

nov een indrukwekkend ‘concert voor
twee trompetten’. Bariton Ludo Eykel-
kamp leverde tijdens het jubileum-
concert eveneens een belangrijke bij-
drage. Onder begeleiding van pianiste
Riet Louwes zong hij uit ‘Der Zauber-
flöte’van Mozart ‘O Isis und Osiris’
(Een oproep van de goden bij het toe-
treden in de Tempel der Wijsheden).
Een oproep die het priesterkoor, ge-
zongen door het Vordens Mannen-
koor, met begeleiding van ‘Neva Brass’
nog eens dunnetjes over deed.

In de pauze, tussen de aangeboden
koffie en speculaas door, bleek uit de
gesprekken dat het publiek danig on-
der de indruk was van de ‘blazers’ uit
Rusland. Het enthousiasme werd in
het tweede gedeelte van het concert
alleen maar groter. Zowel het Vordens
Mannenkoor als Neva Brass gingen
toen over op de populaire toer. Eerst
het prachtig gezongen Gelderse Volks-
lied van C.J.C Geerlings en het lied ‘Ja-
maica farewell’, jaren geleden popu-
lair geworden door Harry Belafonte.
En dan Ludo Eykelkamp, hij zong op
indrukwekkende wijze over die rijke
boer, die maar één ideaal had in zijn
leven: varkens. ‘Ja das Schreiben und
das Lesen’, het zou de boer een ‘worst’
zijn. Hij hield het liever bij zijn
‘Schweinespeck’ zo zong Ludo.

Goed gezongen, met een amusant

tintje, het lied ‘Zabe’ waar de koorle-
den op deze kikkerbruiloft alleraar-
digst de kikkers imiteerden. Het blaas-
kwintet Neva Brass op de populaire
toer, een lust voor het oor met in de
verschillende nummers een hoofdrol
voor Evgeny Yatsuk (‘Ouverture Wil-
lem Tell’). De ‘Tritsch-Tratsch Polka’
van Johan Strauss, met enorme instru-
mentale tempo versnellingen, blijf
dan maar eens rustig op de stoel (lees
kerkbanken) zitten! Het lied ‘Puttin in
the Riz’ (‘geen lied van onze president
Poetin hoor’, zo grapte Evegeny) en ‘Ci-
ty Traffic’ waar het blaaskwintet op
muzikale wijze een ambulance-auto
nabootste. Bij de Dixieland nummers
ook hoofdrollen voor Viacheslav (
hoorn) , Victor Piskunov (schuiftrom-
bone) en Alexandr Iakovloev (tuba).

En alsof ze al jaren met elkaar hadden
gespeeld (donderdag voor het concert
de eerste repetitie) zo klonk het in het
gezamenlijk nummer ‘Jägerchor’,
waarvoor een compliment aan diri-

gent Frank Knikkink. Ter afsluiting
van het jubileumconcert ‘Der Zottel-
marsch’, waarbij het Vordens Mannen-
koor en Neva Brass ervoor zorgden dat
het publiek in opperbeste stemming
huiswaarts ging. Maar alvorens de be-
zoekers de kerk verlieten hadden Dmi-
try, Evegeny, Viacheslav, Viktor en
Alexandr het bij de uitgang nog hart-
stikke druk. Een CD-tje van Neva Brass
wie wilde het na al die muzikale hoog-
standjes van de mannen uit Sint Pe-
tersburg niet kopen!

Voor Neva Brass de komende weken
tot de kerst nog vele optredens in met
name Duitse steden als Berlijn, Leip-
zig, Bonn, Dortmund e.d. In Vorden en
omgeving zullen ze zich de komende
vijf jaren afvragen, welke gasten het
Vordens Mannenkoor tijdens het 75-ja-
rig jubileum te voorschijn zal toveren.
De organisatie kan het zich ook ge-
makkelijk maken: ‘Laat het Neva Brass
blaaskwintet nog een keertje terug ko-
men’!!

Jubileumconcert Vordens Mannenkoor een genot voor het oor!

Blaaskwintet 'Neva Brass' stal de show

Stel je voor, je bent jarig en je wordt 70 jaar. Je nodigt vrienden en beken-
den uit, want deze mijlpaal moet immers gevierd worden. En om de feest-
vreugde nog meer te vergroten nodig je ook wat muzikanten uit, het liefst
uit een ver land. Dat maakt indruk nietwaar? En het moet gezegd de jari-
ge, (Vordens Mannenkoor) heeft er vrijdag- en zaterdagavond in een volle
Christus Koningkerk een fantastisch zang- en muziekfeest van gemaakt.
Zelf werkte het koor er onder leiding van dirigent Frank Knikkink volop
aan mee. En wat te denken van de gasten: het blaaskwintet ‘Neva Brass’ uit
Sint Petersburg, vijf jongelui die deze avond de blaasmuziek tot kunst ver-
hieven. Theo Francken, voorzitter van het Vordens Mannenkoor, had het
vooraf al aangekondigd ‘het kwintet zal de harten van het publiek verove-
ren’.

Het jubilerende Vordens Mannenkoor onder leiding van dirigent Frank Knikkink.

Ludo EykelkampBlaaskwintet 'Neva Brass'.
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Behang is dé trend van dit moment.
Grote patronen als bloemen, takken
en bladeren brengen de wanden tot le-
ven. Tijdens de Behangdag zag het pu-
bliek de nieuwste behangsoorten. 

Gerbert Abbink liet met een demon-
stratie zien hoe dit behang aange-
bracht werd, maar bezoekers mochten
zelf ook oefenen. Er was veel belang-
stelling voor de Behangdag. “De men-
sen waren erg tevreden met de vele
tips en ideeën die ze opdeden. Het
wordt voor de ‘doe-het-zelver’ steeds
gemakkelijker gemaakt. Dat was on-
der meer te zien bij het verwerken van
vliesbehang. U hoeft alleen de muur
in te smeren met lijm en het behang
er tegen aan te plakken. Er komt geen
behangtafel aan te pas. De behangboe-

ken geven veel voorbeelden waaruit ie-
dereen wel een keus kan maken!

Behalve behang heeft Harmsen Vak-
schilders uiteraard ook de nieuwste
verfsoorten in de winkel. Zo bedacht
Histor ‘Highlights’, een transparante
verflaag die uw geverfde muur letter-
lijk laat glanzen, stralen en schitteren.
Verder is onder meer het assortiment
uitgebreid met New Traditionals, de
nieuwste matte verflijn van D’imago.
De D’imago New Traditionals collectie
is een selectie van 55 traditionele verf-
kleuren met een matte uitstraling.
Verkrijgbaar in oil based eggshell
(matte lakverf) of matt emulsion (ex-
tra matte muurverf). D’imago is exclu-
sief verkrijgbaar bij Deco Home, Zel-
hemseweg 21 in Hengelo.

Interessante Behangdag 
bij Harmsen Vakschilders

Wie zijn muur behangt hoeft tegenwoordig eigenlijk geen schilderij meer
op te hangen. Het behang van nu is één groot kunstwerk. Patronen in koe-
le ijstinten of juist warme herfstkleuren geven de kamer extra sfeer. Het
was zaterdag 21 oktober allemaal te zien bij Harmsen Vakschilders in
Hengelo waar een Behangdag werd gehouden.

Vakman Gerbert Abbink liet zien welke mogelijkheden er zijn met behang.

De karavaan bestaat uit bont versierde
auto's, bussen, aanhangwagens, moto-
ren en bromfietsen. De karavaan stopt
in de vijf grote kernen voor een verkie-
zingsfestival . Er is de mogelijkheid
om mee te doen aan Kopspijkeren, op
de foto te gaan met een kamerlid of in
discussie te gaan met fractieleden en
wethouders. De route en tijden wor-
den op een later tijdstip bekend ge-
maakt op www.pvdabronckhorst.nl.
Een van de deelnemers aan de Rode
Verkiezings Karavaan is bestuurslid

Annemiek Nelis in haar Peugeot 404
uit 1963. "Ik heb deze auto al meer dan
tien jaar en beleef er elke dag opnieuw
plezier aan. Het is jammer dat hij niet
rood is maar voor 11 november zal ik
hem flink versieren!"

PvdA op campagne
In het kader van de Tweede Kamer-
verkiezingen organiseert de PvdA
Bronckhorst op 11 november een
"Rode Verkiezings Karavaan".

Op zondag 5 november zullen vele
standhouders hun tafel met de meest
uiteenlopende brouwerijartikelen in-

richten. Naast vele duizenden glazen,
pullen en/of flessen zullen vele blik-
jes, viltjes en etiketten van eigenaar
wisselen.
De beginnende verzamelaar of de
gelnteresseerde bezoeker zal er zich
de ogen uitkijken, want naast de ge-
noemde artikelen zullen er vele hon-
derden verschillende kleine en grote
brouwerijartikelen te bemachtigen of
te bewonderen zijn. Alle beschikbare
tafels zijn al geruime tijd geleden gere-
serveerd door verzamelaars met ver-
schillende verzamelgebieden, zodat
een keur aan binnen- en buitenlandse
brouwerijartikelen zal worden uitge-
stald.

Algemene Brouwerij Artikelenbeurs
Grolsch Verzamelaars Gilde
Zondag 5 november 2006 organi-
seert het Grolsch Verzamelaars Gil-
de voor het dertiende achtereen-
volgende jaar een Algemene Brou-
werijartikelenbeurs. De jaarlijkse
ruilbeurs is in al die jaren uitge-
groeid tot één van de grootste en
waarschijnlijk zelfs tot de grootste
"brouwerijartikelenbeurs" van Ne-
derland. De beurs zal evenals vorig
jaar worden gehouden bij Cultu-
reel Centrum De Bron, Buiten-
schans 3 te Groenlo.

Autobedrijf Groot Jebbink begon in
1995 met de verkoop van Daewoo. Na-
dat in 2002 Daewoo werd overgeno-
men door General Motors hebben ze
er in 2005 hun lievelingsnaam aan
verbonden: Chevrolet. "Alles bij elkaar
opgeteld hebben we van beide merken
nu bijna duizend auto's verkocht. En
dat moet natuurlijk gevierd worden.
Vandaar dat wij in samenwerking met
reisbureau Star Travel uit Wichmond
de duizendste Chevrolet-rijder belo-
nen met een reischeque ter waarde
van duizend euro", vertelt Jan Groot
Jebbink enthousiast. Star Travel is ove-
rigens een mobiel reisbureau dat ge-
rund wordt door Hilde Hissink die bij
klanten aan huis reizen verkoopt. 

WAAR VOOR JE GELD
Als we verkoper René van Engbrink vra-

gen waarom Chevrolet zo'n gewild
merk is, hoeft hij niet lang na te den-
ken. "Bij Chevrolet krijg je veel waar
voor je geld. Het is een combinatie van
een goede prijs en veel auto. Daar komt
bij dat je met een Chevrolet weinig on-
derhoud aan je auto hebt", aldus Van
Engbrink. Jan Groot Jebbink vult aan:
"Verder kiezen klanten voor Chevrolet
omdat ze ons erbij krijgen. We zijn een
echt familiebedrijf. Wij staan altijd
klaar voor onze klanten. Onze 24 uurs
bereikbaarheidsdienst is wat dat be-
treft uniek. Bij ons krijgen de klanten
altijd iemand aan de lijn als ze pech of
problemen hebben: zeven dagen in de
week, 24 uur per dag. Daarnaast biedt
de combinatie met het Shell-tankstati-
on de mogelijkheid om je auto bij een
beurt 's morgens vroeg om zeven uur
weg te brengen en 's avonds tot negen

uur op te halen. En dan heb ik het nog
niet eens gehad over onze klantenpas
die allerlei leuke voordelen biedt."

SUPERDEALS
Volgens René van Engbrink en Jan
Groot Jebbink is dit hèt moment om
een Chevrolet aan te schaffen. "Niet al-
leen vanwege de reischeque die wij
weggeven maar ook om de zogenaam-
de superdeals die tot en met het eind
van het jaar lopen. Klanten krijgen de
komende maanden vanwege deze ac-
tie nog meer waar voor hun geld bij
Chevrolet. Voor de Matiz en Kalos
geldt een unieke lage prijs in combina-
tie met een een gratis levenslange
pech-onderweg-hulp en bij de Aveo, La-
cetti, Nubira en Tacuma kan de klant
kiezen tussen 3 jaar gratis onderhoud
of 3 jaar 0% financiering. Dit is hèt
moment om naar onze showroom te
komen en ons uit te dagen voor een in-
teressante inruilprijs voor uw huidige
auto. En als klap op de vuurpijl maakt
u dan ook nog eens kans op een vakan-
tie naar een bestemming naar keuze."

Maak kans op een reischeque van duizend euro:

1000e Chevroletrijder bij 
Groot Jebbink wordt extra beloond

Binnenkort wordt de duizendste Chevrolet verkocht bij Autobedrijf Groot
Jebbink in Vorden. Om dat te vieren krijgt de koper van deze auto een rei-
scheque ter waarde van duizend euro. "Met de superdeals die nu lopen is
dit hèt moment om naar onze showroom te komen", zegt eigenaar Jan
Groot Jebbink.

Eigenaar Jan Groot Jebbink (links) en René van Engbrink: "Dit is hèt moment om een Chevrolet aan te schaffen!"

Michael Robinson is een Ierse zanger
die over een zeer opvallend stemge-
bruik beschikt. Hij is een allround per-
former, van een bruin cafe tot op het
concertpodium is hij op zijn plaats: hij
trad op met artiesten als Golden Ear-
ring, Manfred Mann, The Kinks, Focus,
Lee Towers, The Fortunes en David Mc
Williams. In zijn eentje vult hij de he-
le avond, maar een afgerond program-
ma behoort zeker tot de moelijkhe-
den. Live spelend op de gitaar speelt
hij de mooiste ballads en de meest be-
roemde rocksongs.

Op zijn vijftiende verliet hij zijn ge-
boortedorp, Carrickfergus, N-Ierland
om zijn geluk te beproeven als muzi-
kant. Op zeventienjarige leeftijd te-
kende Michael een contract met Ed
Kassner (President Records) en werkte
hij met niemand minder dan Eddy

Grant, de voormalige lead-zanger van
The Equals. Weet u nog: 'Baby come
back'? Zijn eerste hit kwam met de re-
lease van het album 'Hard Rolling
Highway' geproduceerd door zijn goe-
de vriend Will Luikinga. Zijn laatste
CD is 'Tabel for One', die hij samen
met Pim Koopmak (Kayak) maakte
met alleen eigen composities.

Naast live optredens is Michael ook
producer, zo is hij het afgelopen jaar
druk geweest met de opnamens van
de nieuwste CD van The Fortunes. Op
deze CD staan niet minder dan acht
liedjes die door Michael Robinson ge-
schreven zijn. 

Druk bezig met zijn volgend project,
een nieuwe CD - On Reflection, kwam
hij weer in contact met een oude
vriend, Rene van Verseveld die in een
eigen studio in Los Angeles werkt. Re-
ne en Michael zijn druk bezig met het
schrijven van de muziek voor de
nieuwste film van niemand minder
dan Nick Nolte!

Vanaf 21.00 uur is hij te bewonderen
en gaat hij er echt een Ierse avond van
maken bij cafe 'De Zwaan' in Hengelo.
Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Michael Robinson live in cafe 'De Zwaan'
Zaterdag 4 november is de Ierse
pop rock zanger Michael Robinson
terug in 'De Zwaan', eind jaren '80
en begin jaren '90 is hij al meerde-
re malen bij cafe 'De Zwaan' ge-
weest en trok toen altijd al volle za-
len. Michael woont inmiddels al-
weer meer dan twintig jaar in Ne-
derland en doet nog steeds wat ie
het allerliefste doet: live optreden.



Nieuwe ‘Extreme test’ bij 28e Jan van Beekrit

Extreme-test
De ZAMC is ingesprongen op het
internationale streven de enduro-
sport spectaculairder te maken. Bij
de WK en EK enduro wedstrijden
geeft men één bepaalde proef het
predikaat ‘Extreme-test’ mee en de
ZAMC heeft dit predikaat overgeno-
men. Bij de start-finish locatie ‘de
Langenberg’ wordt een extra CP
(cross proef) gebouwd, de JVL cross-

proef, ofwel de Extre-
me-test, oftewel een
heel bijzondere en erg
moeilijke proef. Op
een normaal stuk
bouwland wordt een
route uitgezet van ca.
2 km. In dit parcours
worden niet alleen
bekende hindernissen
als springschansen,
fraaie bochten etc.
gebouwd, maar ook
lange rechte stukken
afgewisseld met echt
heel kort stuurwerk.
Daarnaast worden er
ook op verschillende
plaatsen kunstmatige
hindernissen in het
pascours opgenomen
met boomstammen,
betonnen buizen e.d.
Het bijzondere is ver-
der dat een rijder
keuze mogelijkheden
heeft. Diegene die een
boomstam niet wil of
kan rijden, kan via
een andere, maar wel
langere weg, een

andere route kiezen. Het zal hem
dus ook meer tijd kosten. Deze
kunstmatige hindernissen in combi-
natie van lange rechte stukken en
het kort priegelwerk zal voor veel rij-
ders een groot obstakel vormen.
In het buitenland wordt met een der-
gelijke test al meerdere jaren geëx-
perimenteerd en het levert fraaie
staaltjes stuurwerk op, maar ook
hilarische momenten. Het zal best

even wennen zijn, maar iedereen in
de enduro sport is het erover eens
dat het een aanwinst is voor de
sport. Spektakel is immers verze-
kerd. De ZAMC maakt het geheel
nog een beetje belangrijker door er
een aparte prijs aan te verbinden. De
rijder, die de absoluut snelste rond-
etijd op deze CP4 realiseert, ont-
vangt  een fraaie prijs.
De route op het bekende landgoed ‘t
Zand is flink uitgebreid, een uitbrei-
ding die vooral bij de rijders lof zal
oogsten. Vanaf 1984 voert de enduro
voor ongeveer 10 km. over ’t Zand.
Dit jaar komt daar een flink stuk bij.
Centraal staat natuurlijk de bekende
crossproef, zoals die al jaren wordt
gereden. Dit jaar zal ook nog een
flink deel van de route op ’t Zand
worden uitgezet. Samen met de door
MemoTours gesponsorde crossproef
totaal ruim 15 km. 
Vorig jaar was start en finish voor de
eerste keer bij het ZAMC clubge-
bouw aan de Korenweg. Dit bleek,
ondanks de te harde muziek, een
goede keuze en dit jaar is gekozen
voor een grotere tent met livemu-
ziek, een klikje zachter.
De wedstrijd
De Jan van Beekrit is in en buiten-
land een bekend evenement. Vooral
de route met daarin opgenomen de
4 crossproeven worden als zeer fraai
ervaren. Afwisselend route van land-
bouwgronden, bossen, en fraaie
afwisselende crossproeven maakt
het tot een mooi geheel, waar de
deelnemers graag aan deel nemen.
Dit jaar is de route ca 65 kilometer
en de categorie ‘Inters’ rijdt deze
route vier keer. De nationale rijders
rijdt drie rondes en de off-road cate-
gorie rijdt 1 ronde. Er worden ca.
250 deelnemers verwacht. De eerste
rijders starten om 9.00 uur. De vier
crossproeven (waar feitelijk de wed-
strijd wordt beslist) zijn naast de
‘Extreme test’ op het landgoed ‘t
Zand, crosscircuit de Kappenbulten
en in het buurtschap de Heiden-
hoek.

2006 is het Mozart jaar. Het is 250
jaar geleden dat één van de grootste
componisten ooit, Wolfgang Ama-
deus Mozart  (1756-1791) in Salzburg
werd geboren. In Nederland wordt er

dit jaar veel aandacht aan besteed.
Er worden vele concerten gegeven
met werken van deze grote com-
ponist. 
Ook het mannenkoor zal niet achter-

blijven en in haar najaarsconcert
voor de pauze speciaal voor dit con-
cert ingestudeerde werken van deze
componist ten gehore brengen. Na de
pauze zal er  een veelzijdig repertoire
in diverse talen worden gezongen,
zowel door het mannenkoor als door
het klein koor.
Het concert begint om 20.00 uur en
de kerk is open vanaf 19.30. De entree
bedraagt € 7,50 inclusief een kop kof-
fie of thee. 
Voor nadere info kunt u de website 
www.mannenkoorzelhem.nl bezoe-
ken.

De Z.A.M.C. is nog maar nauwelijks bekomen van de festiviteiten rond-
om de officiële ingebruikname van de nieuwe trialaccommodatie of de
volgende megaklus staat alweer voor de deur. Zaterdag 4 november ver-
zorgt de vereniging voor de 28e keer de overbekende ONK enduro in
Zelhem. Elke keer wordt door de organisatie geprobeerd de enduro te
verbeteren en ieder jaar is er wel een aanpassing in positieve zin, want
het kan, aldus ZAMC, altijd beter en vooral aantrekkelijker voor de deel-
nemers en publiek. Dit jaar zijn er wel enkele erg opvallende verande-
ringen te melden en zal niet alleen de deelnemer, maar vooral het pu-
bliek de grote winnaar zijn.

Café De Tol vindt u op de plek waar de wegen vanuit Zelhem en Hengelo
gezamenlijk verder gaan richting Hummelo. Op 1 mei 1882 kreeg Jan
Martinus Praastink een vergunning om in de voorkamer te tappen en te
schenken. Dit had Praastink tot dat moment altijd al clandestien
gedaan, maar dit kon niet langer in verband met de drankwet die op 1
mei 1882 in werking trad. Blijkens de geschriften van de gemeente
Zelhem had Praastink de vergunning een jaar van tevoren aangevraagd.

Het Chr. Mannenkoor Zelhem, met leden uit de gehele regio rondom
Zelhem, verzorgt op zaterdag 4 november haar najaarsconcert in de R.K.
kerk in Keijenborg. Ook het klein koor, bestaande uit leden van het man-
nenkoor zal haar medewerking verlenen. De pianobegeleiding zal wor-
den verzorgd door Ivonne Beeftink en de algehele muzikale leiding is in
de vertrouwde handen van dirigent Henk Peppelman. 

Café De Tol

Kanshebbers
In de eerste 6 enduro’s van dit jaar is
er ver-schrikkelijk hard geknokt
voor de punten. Er waren nl. ook
punten te verdienen voor deelname
aan de zesdaagse in Nieuw Zeeland
waar een groot aantal Nederlanders
direct na Zelhem naar toe gaan (de
zesdaagse is het internationale
enduro hoogtepunt van het sei-
zoen).
In de A en B klasse staan geen lokale
deelnemers aan de start. De B-klasse
kent een interessant deelnemers-
veld met o.a. oud wereldkampioen
motocross Pedro Tragter en 8-voudig
Nederlands trialkampioen en ZAMC
lid Alex van den Broek. Ook Gerwin
Messink uit Halle rijdt gewoonlijk in
deze klasse, maar hij heeft nog maar
weinig puntjes gescoord.
Nederlands beste endurorijder op
dit moment, Erwin Plekkenpol uit
Hengelo, start in de C klasse en is
absoluut kanshebber voor de over-
winning. In 5 van de 6 verreden ONK
wedstrijden was hij de grote win-
naar. Bij de Nationale rijders in de E

klasse is oud ZAMC-triallist Marco
Teunissen de revelatie van het sei-
zoen. In zijn eerste volledige enduro
seizoen stond hij al vier keer op het
podium, waarbij twee overwinnin-
gen. In deze klasse start ook ZAMC
lid Willian Veldhorst die op een ver-
dienstelijke zevende plaats in het
tussenklas-sement staat. Een opval-
lende rijdster in deze klasse is
Mirjam Pol. Ze is sinds dit jaar
bekend door haar deelname én het
uitrijden van de Dakar rally. Ze rijdt
de ONK enduro’s als voorbereiding
op de komende Dakar rally. De grote
kanshebber voor de Jan van Beek
wisselbokaal is Erwin Plekkenpol. 
Samen met wedstrijdsponsor JVL
Autobekleding en de ‘proef’sponsors
MemoTours, Scheffer Badkamers,
Takkenkamp Voegwerken kan het
een mooie 28e ‘Jan van Beekrit’ wor-
den. Ruim 150 ZAMC medewerkers
staan klaar om de rijders een mooie
dag enduro te bezorgen.
Voor nadere informatie kunt u de
website www.zamc.nl bezoeken.

Het café stond ook aan de tol en een
tolplaats was in vroeger dagen een
rustpunt voor reizigers en rondtrek-
kende kooplui. Officieel mag het
eta-blissement de naam ‘De Tol’,
omdat hier de tol betaald moest
worden. Dat wil zeggen: aan de over-
kant van de straat, waar zich nog
steeds het oude tolhuis bevindt. In
de volksmond heet het café ‘de
Pröhs’ naar het geslacht Praastink,
dat vier generaties lang de drankjes
serveerde. Bennie Praastink was de
laatste van de Praastinks die het
café beheerde. Hij maakte van zijn
zaak een succes. Al moet gezegd
worden dat hij vooral in het café zat
om zijn verhalen te vertellen en dat
zijn vrouw Bep het werk deed. 
Het café was altijd een echt ouder-
wets boerencafé, dat het vooral in
de avonduren moest hebben van de
vaste stamgasten uit de omtrek. Het
hele bedrijf bestond vroeger verder
uit een kruidenierswinkel en een
bakkerij, terwijl er ook nog een
boerderij met eierhandel gerund
werd. Deze onderdelen zijn later
aan de kant gedaan door de drukte
met het café.
Bennie Pröhsterink (zo spreek je de
naam in het dialect uit) was een fer-
vent jager, reden waarom het café
gezegend was met opgezette dieren
en schedels op stukjes hout met de
datum en plaats waar het dier

geschoten was. Verder liet Bennie op
de muren jachttaferelen aanbren-
gen door een schilder uit Arnhem.
De ‘Pröhs’ kreeg grote bekendheid
door de leden van de popgroep ‘Nor-
maal’ die het als hun stamcafé
beschouwden. De liefde voor het
café ging zelfs zover dat Elly, de
vrouw van Bennie Jolink, het café
een tijdje heeft gerund. Zij nam het
over van Jannie, de dochter van
Bennie Praastink, die eigenlijk de
vijfde generatie vormde. Na Elly
heeft Bennie’s zoon Gijs het café
nog een tijdje beheerd. Na Gijs werd
Willem Menting, afkomstig uit de
Ke-ijenborg, de waard van de Pröhs.
Hij bracht iets van de rust van vroe-
ger terug. De huidige eigenaren,
Derk en Bernadette Jansen, zijn
bezig met een grote opknapbeurt.
Daarbij is het ‘stam’café verhuisd
naar de vroegere jachtkamer,
waardoor het terras beter tot z’n
recht komt en er, door samenvoe-
ging van het vroegere café met de
voormalige winkel, een zaal is ont-
staan voor feestjes. Daarbij proberen
ze de sfeer van de ‘Pröhs’ zo veel
mogelijk in ere te houden.
Voor nadere informatie over het
Zelhem van vroeger kunt u de web-
site www.oudzelhem.nl bezoeken of
bellen met het secretariaat van de
oudheidkundige vereniging ‘Sale-
hem’, tel. 0314-623427.

Najaarsconcert Chr. Mannenkoor Zelhem
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Clowntje die ballonfiguren vouwt, een
schminkster, suikergoed op tafel en
herkenbare liedjes… Verbaasde blik-
ken bij de eerste akkoorden van "Alle

Kleuren van de Regenboog" van K3.
"Zou het echt…..?" zie je de jongste mei-
den in de zaal denken… Uit volle borst
meezingen met bekende kinderlied-

jes. Kortom allemaal ingrediënten
voor een zeer geslaagde middag voor
jong en oud. Naast dit aangepaste re-
pertoire liet Reborn ook een selectie
van haar eigen "grote mensen" stuk-
ken horen. De middag was voor de kin-
deren en hun ouders een waar feest.
Aan het eind gingen alle aanwezigen
met een voldaan gevoel naar huis.

Kindermatinee in jubileumweekend
van Koor Reborn

Geef 45 kinderen trommels, fluiten, bellen en andere instrumenten en
vraag of ze een oerwoud kunnen nadoen…… Eén van de interactieve mo-
menten toen koor Reborn "The Lion Sleeps Tonight" ten gehore bracht tij-
dens het kindermatinee op zondag 22 oktober jl.

Onder leiding van dirigent Arnold Ca-
zemier werd een gevarieerd program-
ma ten gehore gebracht. Een menge-
ling van klassiek, à capella en jaren ze-
ventig muziek, rustige mooie samen-
klanken en swingende ritmes waarop
het publiek niet stil bleef zitten. Een
geweldige afwisseling in tembre. 
Na het eerste blok van het koor presen-
teerde Herbert Hekkelman van Re-
born met trots de CD, Reborn door de
jaren heen!. Behalve de huidige diri-
gent waren 2 oud dirigenten in de zaal
aanwezig. Deze 3 kregen de eerste CD
uitgereikt omdat zij het koor gebracht
hebben op het niveau wat ze nu uit-
straalt. Daarna was het tijd dat Caba-
retgroep Hoe?Zo! uit Vorden een be-

roep ging doen op de lachspieren.
Klucht en zang in ons eigen moers-
taal, het Achterhoeks dialect. Bij me-
nigeen in het publiek ging een lach-
traantje over de wang. 
Na de pauze begon het programma
met een serieus moment. Ambassa-
deurs van St. Doe Een Wens vertelden
over hun eigen ervaringen met wens-
kinderen. Reborn had St. Doe Een
Wens uitgenodigd omdat zij in deze
stichting een doel heeft gevonden
waaraan een kwart van de opbrengst
uit de verkoop van de CD wordt gedo-
neerd. Op deze manier wordt het doel
gesteund, zodat zieke kinderen nog
een laatste wens kunnen zien uitko-
men.

Nadat het cabaret Hoe?Zo! weer enke-
le grappen en grollen hadden laten
horen, werd de avond verder vervolg
door zang van Reborn. Speciaal voor
deze gelegenheid had oud-dirigente
Sabine Schijf haar viool meegebracht
om samen met het koor een klassiek
nummer te laten horen. Tevens pre-
senteerde het koor zich in een nieuwe
look.
Aan het eind van de avond werd het
publiek bedankt en een goede thuis-
reis gewenst. Degenen, die aangesto-
ken door de enthousiaste uitstraling
van het koor, zelf wil komen zingen,
werden van harte genodigd om een re-
petitie te bezoeken. Het koor Reborn
repeteert op dinsdagavond van 20.00 -
22.00 uur in Withmundi, gelegen ach-
ter de Ned. Hervormde kerk in Wich-
mond. 
Op vrijdag  22 december a.s. kunt u in
kerstsferen Reborn beluisteren in de
Wilibrorduskerk te Hengelo Gld.

Geslaagd jubileumweekend voor Koor Reborn

Gezellig, mooie zang, wat heb ik gelachen, kippenvel en we hebben ge-
noten…Kortom kernwoorden voor het zeer geslaagd jubileumweekend
van Koor Reborn. In een uitverkocht Ludgerusgebouw te Vierakker nam
Reborn zaterdag 21 oktober jl haar publiek mee in de muziekklanken van
10 jaren Reborn.

U leert zelf zien welke uitstraling het
beste bij u past en hoe u die kunt be-
reiken door middel van uw kleding,
haar, make-up en accessoires. Zo creë-
ert u voor de rest van uw leven: balans
in uw garderobe, balans in uw per-
soonlijke presentatie en nooit meer
miskopen. 

Wilt u meer weten over EGA dan kunt
u ook eens een kijkje nemen op de
site www.egawichmond.nl  Daar kunt

u ook de BMI meter aanklikken, en kij-
ken of u een gezond gewicht heeft.
Heeft u overgewicht, kies er dan voor
om met gezonde voeding uw kilo's
kwijt te raken. Het geheim bij EGA
schuilt in de dagelijkse maaltijdsa-
menstelling en hoeveelheden voedsel.
Elke maaltijd is zo uitgebalanceerd
dat u al vrij snel resultaten zult boe-
ken. 

De maaltijden zijn zeer afwisselend en
u hoeft beslist geen honger te lijden.
Groenten, vlees, vis, brood, aardappe-
len naar eigen keuze!!!! Uw omgeving
is dus beslist niet de dupe van uw af-
slankmethode. Uw lichaam krijgt vol-
doende bouwstoffen die energie ople-
veren. Zodoende houdt u het ook vol.
Eenmaal op uw streefgewicht blijft u
dat ook, echter wel met de nodige zelf-
discipline.

U kunt bij ons terecht op: Maandag-
ochtend: 08.45 en 09.45 uur en
s'avonds van 19.00 en 20.00 uur in 't
Eekloh in Wichmond; Dinsdag; 19.00
uur in 't Olde Lettink.in Vorden. Het
restaurant dat ook EGA menu's op de
kaart heeft staan. Voor informatie en
inschrijving kunt u bellen met Paula
Sanders, tel. (0575) 44 18 01.

Kleuradviseuse bij EGA
in 't Olde Lettink
Op dinsdag 7 november a.s. om
19.30 uur komt Marta van Oene bij
de EGA cursisten en genodigde  in
't Olde Lettink te Vorden uitleggen
wat het werk van een persoonlijk
kleuradvies inhoudt. De cursisten
van de EGA afslankclub, gaan voor
weer een maatje minder, dat houdt
in je garderobe aanpassen en daar-
bij is het heel belangrijk dat u de
kleur kiest die bij u past. Marta van
Oene kan u adviseren over kleuren,
kleding, haar en make-up. Zodat u
de sterke kanten van uw persoon-
lijkheid leert benadrukken. U voelt
zich zekerder, omdat u weet wat
uw uiterlijk zegt. U kunt kiezen
voor advies op maat, individueel of
in groepen.

FIETSVERLICHTING: GEZIEN
WÒRDEN
WIE NIET GEZIEN IS, IS WEG
Over het algemeen weten fietsers het
natuurlijk best als hun verlichting de-
fect is, of zelfs helemaal ontbreekt.
Dat ze zich daar dan geen zorgen over
maken, komt doordat ze denken: 'Ik
kan die auto zien dus hij kan mij ook
zien.' Maar zelfs in een stad, met goe-
de straatverlichting, is dat niet zo. Een
fietser zonder licht valt weg tegen de
achtergrond en wordt door de auto-
mobilist over het hoofd gezien. Totdat
die fietser in de koplampbundel van
de auto verschijnt, maar dan is het
meestal al te laat. Dat leidt in ons land
tot een 20 doden en 400 zwaargewon-
den per jaar.

FIETSVERLICHTING
De kwaliteit van fietsverlichting heeft
lange tijd veel te wensen overgelaten.
Maar tegenwoordig is er goede en be-
trouwbare verlichting verkrijgbaar.
Uitstekende adviezen daarover en

tests zijn te vinden op www.fietsers-
bond.nl (klik op 'Vraagbaak > verlich-
ting').

CONTROLES EN LANDELIJKE
CAMPAGNE
Goed werkende fietsverlichting is dus
noodzaak, vooral om gezien te wòr-
den. Goede fietsverlichting is tegen-
woordig ook te krijgen. Wie deson-
danks nog zonder licht op zijn fiets
rijdt, loopt met het korten van de da-
gen een goede kans tegen de lamp te
lopen: de politie let extra op fietsver-
lichting. Eén defecte lamp betekent 15
Euro boete; doen beide lichten het
niet dan wordt het 25 Euro. Zit er geen
rode reflector achterop de fiets dan
betekent dat 20 Euro boete. Aparte
boetebedragen gelden nog weer voor
afwezige wielreflectie en reflectoren
op de trappers. Bij elkaar zijn de boe-
tes goed voor een prima verlichtings-
uitrusting!
Zie ook www.daarkunjemeethuisko-
men.nl

20 doden en 400 zwaargewonden per
jaar door niet-werkende verlichting

Ruim 1.500 wandelaars gingen van
start vanaf Sportcomplex De Veld-
hoek. Er was een keuze uit zes routes.
Er waren veel individuele wandelaars,
maar ook in groepsverband werd deel-
genomen. Er was onder meer een
groep van gymnastiekvereniging
Achilles uit Hengelo en de familie-

groep Wentink uit Velswijk. Voor be-
oordeling door de jury namen deel
Looschool Zelhem en Heideschool
Halle. Groep 2 van de Looschool kwam
in het bezit van de wisselbeker.
De volgende wandeltocht van wandel-
sportvereniging de Ploeg is op zondag
10 december. Medewerking verleent
de midwinterhoorngroep D’n Olden
Roop. De routes zijn 6, 12 en 18 kilo-
meter. De starttijd is van 10.00 tot
13.30 uurvanaf Sportcomplex De Veld-
hoek in de Veldhoek.

Ruim 1.500 wandelaars

Herfstkleurenwandeltocht de Ploeg

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober
organiseerde wandelsportvereni-
ging de Ploeg de 46e Herfstkleuren-
wandeltocht.

De band Point Blank is dé rock 'n
roll sensatie van Nederland. Zij co-
veren alleen nederlandse artiesten
en hebben ruim vijftig nummers

van de afgelopen dertig jaar op het
repertoire staan. De vierkoppige
Point Blank zal zich bij Heezen
richten op het werk van Herman
Brood. 

Actueler kan het niet, in deze tijd
rond de lancering van de Brood-
film die net is uitgekomen! Aan-
vang 21.00 uur. 
Voor info: www.hotelheezen.nl

Brood tribute bij Heezen
Zaterdag 11 november staat de
band Point Blank op het podi-
um van Cafe Heezen in Steende-
ren. Het voorprogramma zal
worden verzorgd door de Keij-
enborgse band Black Out.



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

De keurmeesters in totaal 7, zijn ge-
contracteerd en ook de nodige vergun-
ningen zijn binnen. Op donderdag
voorafgaande aan de show worden de
kooien opgebouwd en 's avonds wor-
den de dieren in de kooien geplaatst.
Vrijdag vindt de keuring plaats door
de keurmeesters die de dieren kritisch
beoordelen op bouw, raseigenschap-
pen, tekening, kleur en conditie. In el-
ke diersoort wordt een kampioen aan
gewezen. De keuring is alleen toegan-
kelijk voor helpers en keurmeesters. 's
Avonds om 20.00 uur vindt de officië-
le opening plaats en worden de hoofd-
ereprijzen uitgereikt. Tevens zullen
die avond drie leden worden gehul-
digd. Eèn wegens 25 jaar lid van PKV,
een lid wegens 25 jaar lid PKV, Neder-
landse Konijnenfokkersbond (NKB) en
een lid wegens 25 jaar lid PKV en  Ne-
derlandse Hoender en Dwerghoender
en Siervogel Bond (NHDB). Daarna is
de tentoonstelling geopend voor het
publiek. 

Evenals andere jaren vindt op zater-
dagmiddag om 14.00 uur de eindkeu-
ring plaats van de wedstrijd Kind en
Dier door twee leden van PKV. Enkele
weken voor de tentoonstelling vindt er
een bezoek aan huis plaats ook door
twee leden van onze vereniging. Er
wordt vooral gelet op huisvesting, om-
gang en verzorging. De dieren hoeven
dus niet aan tentoonstellingseisen te
voldoen. Het gaat om dieren die ook
bij onze vereniging voor komen. 

Als nieuw onderdeel is er dit jaar een
verkoopklasse aanwezig op zondag 5
november. Voor een liefhebber die
graag een huisdier zoals een konijn of
cavia aan wil schaffen een uitstekende
gelegenheid om een goed en gezond
dier te kopen van een erkende fokker.

Er zullen door de leden 260 dieren
worden ingezonden, bestaande uit
hoenders, dwerghoenders, konijnen,
cavia's, sierduiven en watervogels.
Er zal weer een grote verscheidenheid
aanwezig zijn in grootte en kleuren.
Menig bezoeker die niet zo bekend is
met deze sportfokkerij staat versteld
van de vele soorten en rassen die er
zijn. Er zal dan ook weer veel moois te
zien zijn. Ook kan men tijdens de
show informatie in winnen over het
houden en verzorgen van dieren.

De vereniging bestaat  telt ongeveer 80
leden, waarvan 8 jeugdleden uit o.a.
Vorden, Hengelo (Gld.), Warnsveld,
Steenderen, Lochem en Laren. In de
nieuwe gemeente Bronckhorst is PKV
de enigste vereniging op dit gebied.
Het tentoonstellingsseizoen loopt van
oktober tot en met januari. Enkele le-
den zijn de afgelopen maand op regio-
nale tentoonstellingen al in de prijzen
gevallen met hun dieren.

Veel van onze leden gaan dan ook
naast de eigen clubshow naar regiona-
le en landelijke shows in o.a. Zuid La-
ren en Utrecht. Menig ereprijs en zelfs
kampioensprijzen zijn de afgelopen
jaren door leden van PKV gewonnen.

Clubtentoonstelling Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden e.o.
Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november a.s. houdt PKV wederom
haar clubtentoonstelling in de Kapel in de Wildenborch. De voorberei-
dingen zijn in volle gang.

Een Hollandse Hoen, haan van ons Jeugd-
lid Bart Tiessink.

Deze keer werd geen normaal con-
cours, maar een tripalon verreden,
met niet alleen dressuur en springen,
maar ook een cross. De ruiters werden
dus geacht om alle takken van de
paardensport te beheersen, wat deze
tripalon een hele intensieve test maak-
te. Vol enthousiasme gingen 50 combi-
naties van diverse rijverenigingen uit
de gemeente Bronckhorst van start in
4 klassen. De ruiters reden eerst een
dressuurproef om de gehoorzaamheid
van het paard te testen. Het paard
voerde een aantal oefeningen uit en
werd hierbij beoordeeld op netheid en
de gehoorzaamheid aan de ruiter. Ook
de gangen van het paard en hoe ont-
spannen het paard loopt kwamen aan
bod. De cross ging over de landerijen
nabij de Wuusweg in Toldijk. De
grond was door de eigenaren/gebrui-
kers belangeloos beschikbaar gesteld.
Een fair parcours, waarbij een ieder op
zijn eigen niveau het maximale van
zijn kunnen kon tonen. Er kon geko-
zen worden voor 40, 60 of 80 cm hin-
dernishoogte. De cross bestond uit 18,

meest op natuurlijke basis gebouwde,
hindernissen, bijvoorbeeld boom-
stammen, sloten of gewone hindernis-
sen, die met goed gevolg moesten wor-
den afgelegd. De 18 hindernissen die
in het veld door een kleine groep vrij-
willigers gebouwd waren luisterden
onder andere naar de sprekende na-
men als: Gooan, Houtwal, Voeder-
plaats, Picknickplaats, Pompoenenaf-
dak, Schiphorstcombinatie en Natte
Voeten. De ‘Slootsprong’ was een ech-
te scherprechter. Er waren maar een
paar pony’s en paarden die deze hin-
dernis vlekkeloos namen.
Tenslotte bestaat de tripalon nog uit
een springparcours. Dit parcours be-
stond uit 7 hindernissen die foutloos
gesprongen moesten worden. Het ni-
veau van de ruiter en paard bepaalden
de hoogte van de hindernissen.
De ruiter werd beoordeeld op alle on-
derdelen samen, dus op zowel de dres-
suurproef, de cross als het springpar-
cours. De ruiter die de minste fouten
maakte, won de tripalon.
“Ondanks het inzetten van vrijwilli-

gers blijft steun van het bedrijfsleven
nodig om het geheel te organiseren,”
zegt Karel Kölzer die het parcours gro-
tendeels ontwierp. De bedrijven Wel-
koop Toldijk, Sublivoeders, Langwer-
den veevoeders, Palomino Ruitersport
Doetinchem, Hoveniersbedrijf J. Bleu-
mink Vorden en Houthandel Veenstra
Baak, zijn zij dan ook zeer erkentelijk
voor hun steun.
Gezien het enthousiasme zal dit eve-
nement volgend jaar waarschijnlijk
een vervolg krijgen. Wie weet heeft de-
ze dag veel anderen met het tripalon-
virus aangestoken en gaan zij dan ook
meedoen.

DE UITSLAGEN:
Paarden 60 cm hindernishoogte: 1.
Janneke Heuvelink van de Graafschap
met Testa-Rose; 2. Marieke Klein Len-
derink met Loretta van de Zevensteen.
Paarden 80cm hindernishoogte: 1. Ma-
rian Nijen Es met Vana van LR Ruurlo;
2. Wencke Hunker met Odin van LR
Zelhem.
Pony’s 40 cm hindernishoogte: 1. An-
ne Tuqan met Alca van de Graafschap;
2. Amy Pennekamp met Lady van PC
Bronkhorst.
Pony’s 60 cm hindernishoogte: 1. Se-
bastiaan Hamer met Sunshine of Toys
van de Graafschap; 2. Karlijn Bloem
met Gentle van de Hessenruiters.

Deelname van diverse rijverenigingen uit de gemeente Bronckhorst

Eerste Tripalon een groot succes

Afgelopen zaterdag 28 oktober hebben Paardensportvereniging ‘de
Zevensteen’ en Ponyclub en Rijvereniging ‘Bronckhorst’ op de landerijen
gelegen rondom de Wuusweg in Toldijk hun eerste tripalon georga-
niseerd, waarbij een dressuurproef, een cross én een springparcours
moesten worden doorlopen. Het centrum van de activiteiten vond plaats
bij familie Van de Kamp.

De ‘Slootsprong’ was een lastige hindernis voor de pony’s en paarden

SLACHTOFFERS
Per miljard gereden kilometers vallen
er in het Nederlandse verkeer gemid-
deld -dus over alle leeftijden- 139 do-
den en ernstig gewonden. Voor 18-19-
jarige automobilisten ligt dat op 597,
dus ruim vier keer zo veel als gemid-
deld. Jonge mannen maken het nog
bonter dan jonge vrouwen en hebben
zelfs vijf keer zoveel slachtoffers als ge-
middeld. Oorzaken: gevaar niet zien,
gevaar accepteren. In het verkeer zijn
twee dingen belangrijk: je moet ge-
vaar kunnen herkennen en vervolgens
moet je dat gevaar vermijden. Jonge
automobilisten kunnen nog niet goed
gevaren op de weg herkennen. Tweede
probleem is dat vooral jonge mannelij-
ke automobilisten gevaar eigenlijk wel
leuk vinden. Het geeft een kick en ge-
vaarlijk rijden staat stoer voor de
vrienden. Dat betekent dat ze gevaar
vaak niet zien en het gevaar dat ze wel
zien soms bereid zijn te accepteren.
Een levensgevaarlijke combinatie.

ERVARING EN LEEFTIJD
Om dreigend gevaar tijdig te herken-

nen moet je over nogal wat rijervaring
beschikken, liefst zo'n 100.000 kilome-
ter. En die ervaring hebben jonge auto-
mobilisten nog niet. Gebrek aan erva-
ring is dus één deel van het probleem. 

Om zo wijs te zijn dat je gevaren die je
hebt herkend zoveel mogelijk pro-
beert te vermijden, moet je wat ouder
en volwassener zijn. En dat zijn jonge
automobilisten nog niet. 

WAT DOE JE ERAAN?
De levensgevaarlijke combinatie van
jeugdige overmoed en gebrek aan er-
varing is onverbrekelijk verbonden
met de jonge automobilist. Maar er
valt wel íets aan te doen. In een goede
rijopleiding kan de instructeur uitvoe-
rig aandacht besteden aan èn het her-
kennen van risico's èn het niet accep-
teren van risico's. Het herkennen van
risico's heeft gelukkig zelfs al een
plaats in het theorie-examen gekre-
gen. Het is dus de moeite waard om bij
de keuze van een rijschool te informe-
ren of die voldoende aandacht aan dit
onderwerp besteedt.

Jonge mannen: 5 maal
zoveel verkeersslachtoffers

In Hardenberg werd op 21 oktober de
eerste wedstrijd van de GOW competi-
tie verreden. Hier werd Richard twee-
de bij de Elite/beloften/amateurs. Hij
had lange tijd zicht op de overwin-
ning, maar door problemen met zijn
ketting werd het uiteindelijk een
tweede plaats. In deze categorie wer-
den RTV-ers Jeroen Brummelman en
Gerben Bremmer 18e en 19e. Bij de
masters reed Garjo Kamphuis naar
een 5e en Frans de Wit naar een 12e
plek. Een dag later werd er een Natio-
nale cross verreden in Almelo. Hier
reed Richard Sleumer naar een 12e
plek bij de Elite. Bij de masters werd
Peter Makkink 17e en Rudi Peters 25e.
Rens te Stroet reed bij de junioren
naar een 21e plek.

Op zaterdag 28 oktober werden in
Apeldoorn de Districtskampioen-
schappen Noord en Oost verreden.
Ook hier stonden weer verschillende
renners van RTV Vierakker Wich-
mond aan het vertrek. Bij de beloften
behaalde Richard Sleumer  zijn twee-
de podiumplaats van het seizoen. Het
werd achter winnaar en oud RTV-er
Hans Becking derde. Bij de masters
miste Peter Makkink met het podium.
Hij werd 4e. Rudi Peters werd 12e en
Frans de Wit 20e. Bij de amateurs reed
Martin Weijers naar een 5e plek. Rens
te Stroet en Jeroen Borgonjen verde-
digden bij de junioren de RTV kleu-
ren. Zij werden 9e en 22e.

DE BEUL VAN EEFDE
Op dinsdag 21 november zal Jans
Koerts, voorheen wel de Beul van Eef-
de genoemd, als gastspreker optreden
bij de ledenvergadering van RTV Vie-
rakker Wichmond. Hij zal tekst en uit-
leg geven over zijn leven als beroeps-
wielrenner. Iedereen die gelnteres-
seerd is (dus ook niet leden van de wie-
lervereniging) is welkom op dinsdag
21 november in de kantine van De
Kleine Steege te Wichmond. Aanvang
20.30 uur.

Richard Sleumer start cross-seizoen goed
Verschillende renners van RTV
Vierakker Wichmond zijn in de
eerste wedstrijden van het cross-
seizoen goed van start gegaan. Be-
lofte renner Richard Sleumer heeft
in het prille cross-seizoen al twee
podium plekken behaald. Zijn sei-
zoen begon op 7 oktober in Harde-
wijk. Hier had hij lange tijd uit-
zicht op een 8e plek. Echter door
een valpartij werd hij 11e.

Iedereen die haar werk kent, weet dat
voor Liselore Wichmond en omgeving
nog steeds een heel bijzondere beteke-
nis hebben. Op 13 november zal zij ko-
men voorlezen en voordragen uit haar
werk, en doen wat ze, zoals ze zelf
zegt, al haar hele leven doet: Liselore. 

Na de pauze hoopt de jubileumcom-
missie van de Hervormde Kerk Liselo-
re het eerste exemplaar van het her-
denkingsboek ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van de kerk aan te
bieden. Daarna zal er ook gelegenheid
zijn om verder met haar in gesprek te
gaan. De avond begint om 19.30 uur
en vindt plaats in de Hervormde Kerk,
Dorpsstraat 16, te Wichmond. De toe-
gang is vrij. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met ds. Mari-
anne Benard: mbenardboertjes@chel-
lo.nl óf 842715. Wij hopen op een boei-
ende en gezellige avond, waarvoor ie-
dereen van harte uitgenodigd is!

Liselore Gerritsen, 
even terug in Wichmond
Op maandag 13 november organi-
seert het Oecumenisch Beraad
weer een oecumenische avond, dit
keer met wel een heel bijzondere
spreekster: Liselore Gerritsen.

Socii ging op bezoek bij sportclub
Doesburg met het gegeven  dat het
voor beide clubs noodzaak is de drie
punten te verdienen i.v.m. het klasse
behoud. Al na drie min kopte Jan Wil-
lem Krijt een mooie vrije trap van Ste-
fan Roording in 0-1 Vanaf de aftrap
scoorde Doesburg weer gelijk. 1-1. Het
werd voor de rood/witte klanten nog
veel erger want de thuisclub strafte
slecht gespeelde ballen genadeloos af
en zo was de rust stand 3-1. Na de thee
had men nog wel drie uur door kun-
nen voetballen maar het geloof en de
beleving werd in de Socii gelederen

erg gemist om nog tot scoren te ko-
men. a.s zondag speelt Socii thuis te-
gen F.C Zutphen, aanvang 14.00 uur.

VERDERE UITSLAGEN
De Hoven 2 - Socii 2: 1-4
Doetinchem 5 - Socii 3: 4-4
Socii 4 - Brummen 4: 3-2
Oeken 4 - Socii 5: 4-3

PROGRAMMA 5 NOVEMBER
Socii 2 - Klarenbeek 3
Socii 3  - DVC 26 9
Erica ‘76 6 - Socii 4
Socii 5 - HC ‘03 6

Vo e t b a l
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Kreunen Film en Video Producties ver-
zorgt professionele video producties
voor bedrijven, gemeenten en instel-
lingen op DVD, via streaming op het
internet of een meercamera registra-
tie van evenementen. Daarbij moet
men denken aan het maken van een
script(verhaal), het filmen op locatie
en de montage in eigen studio. 
De voorbeelden van locaties achter op
de klep van een Hercules transport-
vliegtuig met drie F16 vliegtuigen op
3 meter afstand, maakten wel indruk
op het college.

Rudie Kreunen vertelde ook dat hij de
volgende dag alweer met de camera
tussen 20.000 eendagskuikentjes lag
te filmen in Gouda, vervolgens een
lasrobot in een metaalfabriek in de
zoeker had en in het weekend tijdens
filmopnamen voor Graafschap TV in
een Parijs Dakar truck de vullingen uit
zijn kiezen werden gerammeld. "Kort-
om," zei hij, "een afwisselend beroep".
Vervolgens werd er een kijkje genomen
op de website www.kreunen-multi-
media.nl waar in de webwinkel dvd's
te koop zijn van motorevenementen,

films over oud Hengelo en de speel-
film Miami Vice in de Hengeleose
Mais, enz.
Ook vertelde Rudie dat hij als  freelan-
ce cameraman of geluidsman al op ve-
le bijzondere plekken in de wereld is
geweest om films voor de Koninklijke
Luchtmacht en emigratie-organisaties
te maken. Nadat het bedrijf goed in
beeld was gebracht en er geen vragen
meer waren vertrokken de Burge-
meester en Wethouders.
Uiteraard nog nieuwsgieriger naar het
eindresultaat van de promotiefilm.

Hebt u vragen aan of over Kreunen
Film en Video Producties mail dan
info@kreunen-multimedia.nl of bel
(0575) 46 33 36 of kijk op de site
www.kreunen-multimedia.nl

Bedrijfsbezoek van B en W aan
Kreunen Film en Video Producties

In de reeks bezoeken van Burgemeester en Wethouders aan bedrijven
in de gemeente Bronckhorst werd ook Kreunen Film en Video Producties
bezocht. Men was natuurlijk reuze benieuwd naar  beelden van de promo-
tiefilm, welke door Kreunen Film en Video Producties voor de gemeente
wordt gemaakt, enkele beelden konden alvast worden bekeken.

De laatst genoemde was in Parijs werk-
zaam als organist in de St. Clotilde al
waar hij het orgel oeuvre een grote im-
puls heeft gegeven. Met name de zet-
ting van Psalm 150 kent een zeer zelf-
standige orgelpartij. Dat dit werk ook
op het programma staat  kan dan ook
niet missen, evenals het Panis Angeli-
cus van César Franck. Het koor prijst
zich zeer gelukkig met het feit dat
Gert Oldenbeuving op het welluiden-
de orgel van de mooie St. Willibror-
duskerk deze liederen zal begeleiden.
De melodieuze missa brevis kent ook
een heel mooie orgelbegeleiding.
Naast onze bekende organist zal er
ook worden meegewerkt door vier
professinale zangers, die samen met
het koor diverse nummers ten gehore

brengen. Daarnaast zijn er ook enkele
werken uitsluitend voor deze solisten.
Gert Oldenbeuving zal ook solistisch
op het orgel te beluisteren zijn. Al met
al een bijzonder mooi en romantisch
programma met voldoende afwisse-
ling. De ambiance van de kerk van Vie-
rakker en het welluidende orgel, met
z'n vele klankmogelijkheden, tonen
de luisteraar de veel facetten van de sa-
crale muziek.  De muzikale leiding is
in handen van de eigen dirigent Arno
Vree. Wilt u dit concert bijwonen in-
formeer dan bij de leden of kijk op de
affiches in Warnsveld en Vorden. Het
Warnsvelds Mannenkoor wil u graag
welkom heten op zaterdagavond 4 no-
vember. In de pauze krijgt u een kopje
koffie of thee aangeboden.

Gert Oldenbeuving op het orgel

Op zaterdag 4 november verzorgt het Warnsvelds Mannenkoor een sa-
craal concert in de St. Willibrorduskerk te Vierakker. Op het programma
staan werken van componisten die hun wortels hebben liggen in de Ro-
mantiek. Het betreft werken van Franz Schubert, Joseph Rheinberger,
Charles Gounod en César Franck.

Belangstellenden buiten de gemeente

bestellen veelal hun kaarten telefo-
nisch bij vleesboerderij Garritsen, die
er dan zorg voor draagt dat de kaarten
bij de entree klaarliggen. De voorver-
koop stopt op vrijdag 3 november.
Wanneer er dan nog kaarten over zijn,
worden deze bij de entree verkocht.
De tent is aangepast aan het verwacht
aantal bezoekers en voor kinderen
zijn er s’-middags luchtkussens be-
schikbaar. Verdere informatie is te vin-
den op www.humstee.nl

Toldieks Piratenfeest bijna vol!!
De kaartverkoop voor het Toldieks
piratenfeest gaat snoeihard. Uit de
hele gemeente Bronckhorst ko-
men aanvragen voor kaarten voor
zondag 5 november, dit om fans
van Thomas Berge, Lucas en Gea,
Willem Barth en Arne Jansen aan
hun trekken te laten komen. Ook
voor de imitator van Andre Hazes
is veel belangstelling.

In de fabriek van HCI worden prefab
betonelementen gemaakt voor de wo-
ningbouw, utiliteitsbouw, de agrari-
sche sector en de weg- en waterbouw.
Ook levert HCI kant-en-klare betonnen
transformatorhuisjes. 
Aannemers en bouwbedrijven in heel
Nederland weten HCI te vinden voor

hun projectmatige prefab betonpro-
ducten.

WERKGELEGENHEID
Het familiebedrijf HCI bestaat uit Be-
tonindustrie HCI en BouwCenter HCI,
met in totaal ruim 150 medewerkers.
Om de toegenomen werkzaamheden

op te vangen start Betonindustrie HCI
binnenkort een personeelswervings-
campagne door middel van een Open
Banendag, waarbij gezocht wordt
naar nieuwe medewerkers voor ver-
schillende functies binnen het be-
drijfsbureau en de productieafdeling.
Tevens kunnen kandidaten kennisma-
ken met de opleidingsmogelijkheden
binnen de betonindustrie. 

De uitbouw van de fabriek van Beton-
industrie HCI is in volle gang en zal
binnenkort gereed zijn.

Betonindustrie HCI Hengelo breidt productie uit

De productieactiviteiten van Betonindustrie HCI in Hengelo (Gld.) worden
de komende tijd uitgebreid. Aanleiding vormen de aantrekkende econo-
mie en de stijgende vraag in de bouwsector. De oppervlakte van de huidi-
ge betonfabriek wordt met een kwart uitgebreid tot 6.600 m2. De groei van
de productiecapaciteit levert meteen ook nieuwe werkgelegenheid op.

De uitbouw van de fabriek is in volle gang
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Maar het was niet alleen de rodelbaan
wat voor veel geschater en gelach zorg-
de. De kabelbaan, de ballenbak en de
glijbaan vonden de kinderen ook al
snel. Voordat het kinderspeelparadijs
open ging, waren de eerste verjaar-
dagspartijtjes al gereserveerd. "Het
loopt al aardig", zei eigenaar Marco
Wenneker.

Het is haast een groot speelkasteel. De
kleuren groen, blauw, rood en geel
blinken op in de ruimte. Kinderen tot
twaalf jaar kunnen van de grond tot
aan het plafond van de zaal klimmen
en klauteren. Uiteraard is alles omge-
ven met netten en op de vloer liggen
zachte kussens. Voor de allerkleinsten
tot vier jaar is er een aparte speelhoek.
"Het is best moeilijk om voor verjaar-
dagspartijtjes wat te verzinnen", zei
Sandra Ars. "Tegenwoordig moet je
toch ergens naar toe." Zij en haar man
Eric en de kinderen waren zondag als
eerste in Allez4Kidz. 

Ze gaan wel eens naar kinderspeelpa-
radijs 'Ballorig' in Zutphen of naar
'Binnenpret' in Lievelde. Deze zijn bei-
den groter dan Allez4Kidz, maar

Drempt vindt Sandra Ars ook hartstik-
ke leuk. "En voor de kinderen maakt
het toch niet uit." Het gezin komt uit
Warnsveld en vindt daarom het speel-
paradijs in Drempt ideaal. "Is voor ons
lekker dichtbij", zei Sandra. 

Naast een kinderspeelparadijs is Al-
lez4kidz ook een restaurant en pizze-
ria. Een uitgebreide menukaart toont
onder andere lunch-en plategerech-
ten, diverse pannenkoeken en pizza's.
Patat en snacks zijn er ook gewoon te
koop. Terwijl Eric en Sandra Ars lekker
een kopje koffie drinken, zijn de kin-
deren het speelparadijs aan het ont-
dekken. Af en toe rennen ze enthou-
siast naar hun ouders terug om te ver-
tellen wat ze ontdekt hebben en om te
controleren of papa en mama wel kij-
ken. Het zoontje van Sandra en Eric
Ars is binnenkort jarig en ze moeten
nog iets verzinnen voor het partijtje.
Eric: "Misschien gaan we wel hier naar-
toe." 

De kinderen renden, sprongen, klau-
terden en gleden achter elkaar aan.
Een heel parcours legden ze af. Ballen
uit de ballenbak namen ze mee met

het rodelen. Een meisje ging zelfs zon-
der slee. Al hobbelend gleed ze naar
beneden. Met een brede lach op haar
mond vertelde het meisje hijgend aan
haar moeder: "Wow! Zag je mij? Ik
ging echt zo", terwijl ze wijst naar de
rodelbaan.

Enthousiaste kinderen bij opening
Allez4Kids Drempt

"Rodelen, rodelen!", schreeuwen een paar kinderen als een jongen met
zijn sleetje van de rodelbaan afschiet. Het overdekte kinderspeelparadijs
Allez4Kidz in Drempt ging zondag 29 oktober na een maandenlange ver-
bouwing open. Al vanaf 10 uur waren er kinderen aan het spelen. Ze gin-
gen op ontdekkingstocht en met glimmende ogen vonden velen als eerste
de rodelbaan.

AANGIFTE OP AFSPRAAK
De politie in de regio Noord- en Oost-
Gelderland kan met het inplannen
van aangiften inschatten hoeveel tijd
en voor welke aangifte nodig is (een
vernieling opnemen kost over het al-
gemeen minder tijd dan de aangifte
van een moeilijke oplichtingzaak).
Voordeel voor de burger is dat er geen
wachttijden meer zijn, voor de politie
betekent het dat haar tijd efficiënt be-
nut wordt.

INTERNETAANGIFTE
Naast een aangifte op een politiebu-
reau kan men voor een groot aantal
feiten via www.politie.nl op internet
aangifte doen. Het gaat dan bijvoor-

beeld om zaken als diefstal van een
fiets, het vernielen van een autospie-
gel of een inbraak in een auto.

Voor ernstige feiten als een inbraak,
een overval of ernstige mishandeling
dient u direct 112 te bellen. Om hierbij
nog even een misverstand weg te wer-
ken: de gealarmeerde politie komt bij
u uit de buurt en niet uit Apeldoorn,
daar zit alleen de politiemeldkamer
die de inzet van alle politievoertuigen
coördineert. 

LOCATIES
Hier volgen de gegevens van het team-
bureau en de spreekuurlocaties:
Teambureau: Bezoekadres Dr. Gras-
huisstraat 2, 7021 CL Zelhem. Post-
adres Postbus 20, 7000 AA Doetin-
chem. Tel. 0900-8844, Fax 0314-694799

Wijk Hengelo Gld. 
(wijkagent Jack Witmarsum)
Raadhuisstraat 39. Hengelo Gld. 
(politiebureau)

Wijk Steenderen 
(wijkagent Hans de Voer)
Dr A. Arienstraat 33a te Steenderen. 
(brandweer garage)

Wijk Vorden
(wijkagent Jacques Tabor)
Zutphenseweg 26 Vorden
(Rabobank)

Wijk Hummelo en Keppel 
(wijkagent Katrien Beijer)
Burg. v. Panhuysbrink 1 Hoog Keppel
(gezondheidscentrum)

Wijk Zelhem
(wijkagent Katrien Beijer)
Dr. Grashuisstraat 2 Zelhem
(teambureau)

Bronckhorst - politie vergroot
service vanuit vijf bureaus
Met de opening van spreekuurloca-
ties in Steenderen en Vorden ver-
groot de politie van het team
Bronckhorst haar service richting
het publiek. Naast het vaste team-
bureau in Zelhem zijn er nu vier
spreekuurlocaties. Met ingang van
1 november heeft de politie in het
team Bronckhorst voor haar vijf
wijkagenten vijf spreekuurloca-
ties. Deze ruimtes worden door de
wijkagenten gebruikt wanneer ie-
mand er de voorkeur aan geeft om
daar een probleem te bespreken of
de wijkagent hier zelf de voorkeur
aan geeft. De spreekuurlocaties
zijn dan ook niet dagelijks ge-
opend, maar zijn alleen geopend
na telefonische afspraak (0900 -
8844). Naast de spreekuurlocaties
kan men wel van maandag tot vrij-
dag tussen 10.00 en 12.00 uur te-
recht op het teambureau aan de Dr
Grashuisstraat 2 in Zelhem. Hier
kan men zonder afspraak voor vra-
gen, preventiefolders of op af-
spraak voor een aangifte terecht.

O. Wildenburg van SV Baarn en Om-
streken werd met 667.9 punten twee-
de. Het brons ging naar C. Hol met een
score van 667.1. B. Kooiman van SV
Driebergen werd vierde (563 punten)
en Zelhemmer H. van de Waal van SV
SIJS werd vijfde. Nederlands kampioen
bij de dames werd P. Satter met 548
punten. Het zilver was voor B. de Graaf
met 542 punten en de bronzen plak
ging naar J. Dieben, 526 punten. Een
nieuw Nederlands record werd be-
haald door het team van SV Monster.
Het NK-team bestaat uit de schutters P.
Zoutman, P. van de Lans en G. van der
Marel. Het team schoot 1694 punten

bij elkaar. De tweede plaats was voor
het team van SV Willem Tell uit Hen-
gelo. Het team bestaat uit Sven Alfe-
rink, Herbert Memelink en Kees Dek-
ker. Het drietal schoot 1687 punten bij
elkaar. Bij de Veteranen I I werd Kees
Dekker van SV Willem Tell kampioen.
Met 548 punten pakte de Hengeloër
de titel. J. Agter van SV Eems-Dollard
werd tweede met 535 punten. Bennie
Hartelman, eveneens uit Hengelo en
lid van SV Willem Tell, werd derde
met 498 punten. Het NK was een span-
nende strijd, vooral de finale waarbij
de schutters elk schot op commando
moesten schieten. Het gaat daarbij om

tienden van punten. De schutters
stonden bij de laatste tien schoten
zwaar onder druk. Na ieder schot
werd een nieuwe rangschikking op
het scherm geprojecteerd. De span-
ning was te snijden onder de schut-
ters. De ruimte achter de schutters
was tot de laatste plaats bezet door het
publiek. Onder de belangstellenden
bevonden zich onder meer Gerard
Kooistra, trainer van het nationale
team geweerschieten en wethouder
Peter Glasbergen van de gemeente
Bronckhorst die ook de prijzen uit-
reikte. SV Willem Tell zorgde voor een
perfecte organisatie en beschikt over
een baan die aan alle voorwaarden
voldoet. Dit werd nog eens bevestigd
door het team van SV Monster, die
kampioen werd met een nieuw Neder-
lands record.

Nieuw Nederlands record voor team SV Monster

Hellenbrand pakt NK-titel Kleinkalibergeweer 50 meter

Bij het Nederlands kampioenschap Kleinkalibergeweer knielend 50 meter,
is P. Hellenbrand Nederlands kampioen geworden. Hellenbrand, lid van
schietvereniging Doeltreffers, had een score van 673.6 punten. Het NK werd
gehouden in het Gelderse Hengelo waar Willem Tell de organisatie had.

Uiterste concentratie bij de schutters

Op de gehele be-
gane grond han-
gen meer dan
dertig van zijn
werken. Het is
een gevarieerde
expositie, waar-
in de verschillen-
de stijlen van de
kunstenaar te
bezichtigen zijn,
tijdens kantoor-
uren van GGNet.

Jan van Hal exposeert
Kunstschilder
Jan van Hal uit
Toldijk expo-
seert de aanko-
mende maan-
den bij de
GGNet vesti-
ging Zutphen
aan de Molen-
gracht 2A.
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Weeversdrukkerij

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

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

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3
c
, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA  Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk

PRINTWERK
ZEER VOORDELIG,

GOED EN SNEL

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

... metsmaak ingericht!
Bruggink. Alles in één hand. Een badkamer moet sfeer-

vol zijn en praktisch. Zodat hij past bij uw stijl van werken, wonen en

ontspannen. In onze showroom  ontwerpen onze adviseurs samen met

u de perfecte inrichting voor uw badkamer. Dat we ook alle werkzaam-

heden vakkundig, met eigen mensen voor u uitvoeren spreekt vanzelf.

Molenweg 11 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  T 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Aardappelen vanaf 10 kilo 3.99
Goudreinette 3 kilo 1.50
Elstar appelen 3 kilo 1.50

Giezer wilderman stoofperen 3 kilo 1.50
Witte kool kilo 0.29

Mandarijnen kistje 2.99
Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

EXTRA FOLDERKORTING

Kilo Mandarijnen
Tegen inlevering van deze bon, van € 0,99 voor: € 0,49
Coca Cola 4 pack
Tegen inlevering van deze bon, van € 3,99 voor: € 3,49
Kilo Rundergehakt
Tegen inlevering van deze bon, van € 3,99 voor: € 2,99
Grolsch Beugels
Tegen inlevering van deze bon, van € 9,59 voor: € 7,49
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
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FLEUROP BLOEMEN MET EEN BOODSCHAP

Actievoorwaarden: • alleen originele uitknipbonnen gelden (geen kopieën) • bon is geldig
van 1 tot 12 november 2006 • maximaal 1 bon per aankoop • minimale contante besteding van
€ 12,50 • bon geldt voor aankoop van bloemen, planten en accessoires.

DE GRATIS NATIONALE BLOEMENBON T.W.V. € 2,50

KNIP ‘M UIT EN BESTEED DE BON BIJ UW FLEUROP BLOEMIST.

Als u tussen 1 en 12 november een boeket, plant of accessoire t.w.v. minimaal € 12,50 koopt,

krijgt u een korting van maar liefst € 2,50! Een cadeautje van uw Fleurop bloemist. Kijk op 

www.fleurop.nl voor de Fleurop bloemisten bij u in de buurt en voor de actievoorwaarden.

UW FLEUROP BLOEMIST GEEFT € 2,50
CADEAU BIJ UW HUIS-AAN-HUIS KRANT!

– advertorial –

De eerste bijeenkomst vond vandaag
plaats bij de gemeente Bronckhorst.
Ruim 20 wethouders waren hierbij
aanwezig, afkomstig van de gemeen-

ten die de regio Achterhoek vormen
en enkele wethouders van omliggen-
de gemeenten zoals Zutphen en Lo-
chem. De bedoeling van het overleg is

met elkaar van gedachten wisselen
over bijvoorbeeld hun ervaringen en
zaken die spelen over de grenzen van
de eigen gemeenten heen. 

De wethouders bekijken of ze het over-
leg structureel maken.

Eerste wethoudersoverleg
Achterhoek in Bronckhorst

Burgemeesters kennen al langer het burgemeestersoverleg, maar nu is in
de Achterhoek ook het initiatief gekomen om een wethoudersoverleg in
het leven geroepen.

Het spektakel begint om 13.00 uur op
het terrein Stellingweg 2 in de Veld-
hoek. (Tussen Ruurlo en Zelhem). Er is
een camping aanwezig. 

’s Middags is er een zijspan opstapdag.
Verder wordt het omlijst met mini-mo-
tors, een motormarkt en de jongste be-
zoekers kunnen zich uitleven op een
luchtkussen. 

Vanaf 20.00 uur is er live muziek met
medewerking van Kas Bendjen en er
wordt een verloting gehouden.

Achterhoekse Sidecar Party
zaterdag 11 november
Zaterdag 11 november wordt voor
de vijfde keer de Achterhoekse Si-
decar Party gehouden in de Veld-
hoek.

Realiseer je wel dat je een ster ziet op
2300 lichtjaar afstand van ons van-
daan. De centrale ster in de Ringnevel
heeft grote delen van zijn buitenlagen
afgestoten. Heel goed zichtbaar is de
Andromedanevel, een sterrenstelsel
bestaande uit miljarden sterren, even-
als onze eigen Melkweg, maar dan wel
op een afstand van 2,2 miljoen licht-
jaar. Op heldere maanloze nachten zal
men de Andromedanevel als zwak
lichtend wolkje in de verrekijker kun-
nen zien, hoog  aan de sterrenhemel
recht boven ons. Volle maan is het op
5 november en eerste kwartier, de
halfverlichte maan op 20 november.

PLANETEN
Saturnus, de planeet met een ringen-

systeem om zich heen, is de tweede
helft van de nacht en tegen de och-
tend zichtbaar. Uranus, de gekantelde
planeet is s' avonds te zien, maar dan
is wel een telescoop noodzakelijk.

VALLENDE STERREN
De bekende Leoniden, die enkele jaren
geleden voor een hemels spektakel
hebben gezorgd, zijn actief van 14 tot
en met 21 november. Dit jaar valt op
de avond van 17 november rond 22
uur een maximum te verwachten met
een uurfrequentie van  10 - 15. Het is te
hopen dat de bewolking niet tegen-
werkt.

In november is de sterrenwacht Phoe-
nix , Vordenseweg 6 te Lochem, voor
iedere belangstellende geopend op  za-
terdagavondavond. Aanvang van het
programma voor jong en oud, ca 20 u
en duurt tot ca 22.30 u. 

De telescopen worden zomogelijk, als
de bewolking meewerkt, op de ster-
renhemel gericht. Voor groepen bv.
ook kinderpartijtjes, zijn andere da-
gen mogelijk na afspraak. Inlichtin-
gen tel. 0573 254940.

De sterrenhemel in
november
Zeer bekend is de Ringnevel in het
sterrenbeeld De Lier. Dit is een van
de bekendste en mooiste planetai-
renevels aan de hemel. Bij een ver-
groting van 80 x of meer wordt de
ring duidelijker : het lijkt een per-
fect rookwolkje uit een kosmische
sigaar. Wega is de hoofdster van de
Lier, één van de helderste sterren
van het noordelijk halfrond.
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000

www.harmsenvakschilders.nl

NIEUW!
Nu verkrijgbaar
bij Deco Home:
De exclusieve

Ariadne at Home

behangcollectie

met 19 unieke

prints in diverse

formaten en

kleurstellingen.

• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk

• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

Roomstraat 11a • 6996 DX  Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011

E-mail: hteunissen@versatel.nl

SSCCHHIILLDDEERRSSBBEEDDRRIIJJFF

Henk Teunissen

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.
Volop houten en stalen

opbergkasten voor
berging, garage, kantoor,

magazijn, archief, enz.
tegen

BODEMPRIJZEN
KUIJK’S MEUBELBEURS

Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

Hoort bij de top 7 schoonmaakbedrijven in Nederland.

Nieuwee collega’ss gezocht!

Wij zijn voor de volgende plaatsen op zoek naar

Interieurverzorg(st)erss   

    Vorden: dagelijks van 10.00 - 14.00 uur.
Steenderen: dinsdag en donderdag van 15.00 - 16.30 uur.

Hengelo: dagelijks 1 uur, wisselend in de ochtend- en
middaguren.

Het betreft professioneel schoonmaakonderhoud wat

inhoudt dat dit volgens een bepaalde methodiek dient te
gebeuren. Schoonmaken is tenslotte een vak!

Geïnteresseerd? 
Bel dan tussen 09.00 en 13.00 uur met

het regiokantoor in Doetinchem, tel 0314-368989.

U kunt ook een e-mail sturen naar: mbootsma@hectas.nl 

Strodijk 8, Vorden

Vraagprijs € 748.000,- k.k.

Nabij dorpskern, in het buiten-
gebied gelegen WOONBOERDERIJ
“DE KOPPEL” met veldschuur,
kleinveestalling en weilanden.
Boerderij met fraaie uitzichten
rondom.
• inhoud woning ca. 750 m3

• perceel 11.150 m2

Brinkerhof 73, Vorden

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

In kindvriendelijke buurt, aan de
rand van bebouwde kom gelegen
ROYAAL HELFT VAN DUBBEL WOON-
HUIS met aangebouwde garage 
en besloten tuin op het westen.

• inhoud woning ca. 450 m3

• perceel 297 m2

Aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties

Hypotheken
Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden

Postbus 46, 7250 AA Vorden, telefoon 0575 - 55 57 33

Uw makelaars: 

Gerrit van Zeeburg en Marco Wiggers

Christinalaan 2, Vorden

Vraagprijs € 468.000,- k.k.

Op fraaie plek met uitzicht over
pleintje gelegen royale, goed
onderhouden vrijstaande SEMI-
BUNGALOW met carport, berging
en besloten tuin op het zuidoosten.

• inhoud woning ca. 500 m3

• perceel 638 m2

Okhorstweg 4, Wichmond

Vraagprijs € 748.000,- k.k.

Aan de rand van landgoed "Hackfort"
met prachtig uitzicht over de landerijen,
goed onderhouden, grotendeels 
rietgedekt en in stijl gerenoveerde
WOONBOERDERIJ "Groot Okhorst",
met o.a. een perceel weiland, vijver,
loods, garage en carport.  
• inhoud ca. 900 m3

• perceel 8.918 m2

Burgemeester Galleestr. 55, Vorden

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Aan de rand van het dorp gelegen,
in nabijheid van trein- en busstation
en winkels, perfect onderhouden
APPARTEMENT op de begane grond
met eigen terras en berging/garage
in de onderbouw.
• woonoppervlakte ca. 90 m2

• beschutte tuin aan rustige zijde 
• van het complex

De Doeschot 14, Vorden

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

In rustige, kindvriendelijke 
woonwijk aan een plantsoentje
gelegen VRIJSTAAND HERENHUIS
met uitgebouwde garage en tuin
op het westen met vrij uitzicht.

• inhoud woning ca. 550 m3

• perceel 525 m2

Dorpsstraat 24a, Hummelo

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

In het centrum aan doorgaande
weg gelegen HELFT VAN DUBBELE
SEMI-BUNGALOW met carport en
achterterras op zuid-westen. 

• inhoud woning ca. 375 m3

• perceel 160 m2

Zutphenseweg 0, Vorden

Vraagprijs € 520.000,- k.k.

Bouwkavel ter grootte van ca. 1.500 m2.
Op unieke plek aan de rand van
bebouwde kom gelegen nabij alle
voorzieningen, waarop -in principe-
een grote vrijstaande woning mag
worden gebouwd met bijgebouw. 

Burgemeester Galleestr. 57, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Beschut in het groen gelegen, 
in nabijheid openbaar vervoer,
goed onderhouden APPARTEMENT
op de eerste verdieping met 
balkon en garage.

• woonoppervlakte ca. 90 m2

OPEN HUIZEN
DAG 

Zaterdag 4 november 

tussen 10.00 en 14.00 uur

zijn deze woningen zonder

afspraak te bezichtigen.

Ons kantoor is deze dag

tevens geopend tot 14.30 uur.

Voor uitgebreide informatie en ons overige aanbod zie www.vanzeeburgvisser.nl



TIRAMISU

VLAAI
KLEIN 

€ 6.
35

GROOT 

€ 9.
60

WALDKORN

BROOD
Lekker donker 

meergranen brood

met vlokken of met zaad

Nu 800 gram € 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 30 oktober t/m 4 november.

BAVAROISE

PETITFOURS

Verschillende smaken 

nu 5 voor

€ 4.25

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel receptOok is er al heel veel lekkers voor de sinterklaas

VERENIGING VOOR PROTESTANTS
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs u uit tot het bijwo-
nen van de ledenvergadering. Deze wordt gehouden
op maandag 6 november 2006 in de gemeenschaps-
ruimte van basisschool Het Hoge om 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de ledenvergadering 2005
5. Jaarverslag van basisschool ‘Het Hoge’
6. Financiëel verslag
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR)
8. Jaarverslag van de oudercommissie
9. Afscheid aftredende leden bestuur, medezeggenschapsraad en

oudercommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting 

ad 9: Aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur is Anna-Mieke van
Ark. In de oudergeleding van de MR treden geen wijzigingen op. In
de leerkrachtengeleding treedt af en is niet herkiesbaar Femke van
Bolderen. Aftredend en niet herkiesbaar voor de oudercommissie is
Ina Bloemendal. Als nieuw lid van de oudercommissie wordt voorge-
steld André Peters.

Het bestuur is op zoek naar een kandidaat voor de functie van pen-
ningmeester. Als u interesse heeft voor deze functie kunt u zich mel-
den bij de secretaris (tel. 553407).

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs:
p.a. Het Hoge 36, 7251 XX Vorden.

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

Streek Lochem

UW WENSKEUKEN KRIJGT VORM
VOOR EEN SMAKELIJKE PRIJS

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

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

heeft een keukenshowroom

met eigentijdse, praktische,

comfortabele en betaalbare

ideeën voor mensen die

graag lang en zorgeloos

willen genieten van huiselijk

kookplezier. 

Laat u eens uitgebreid en

deskundig adviseren.

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

44/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 november 2006

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

PLUS
Slagroomsoesjes
Blister 12 stuks
NORMAAL 2.69

1.99

Mona
Toetjes
Diverse smaken
Set à 2 bekertjes
ELDERS 0.99-1.09

0.79

Per stuk 

Grote Hollandse 
bloemkool

0.69

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes
Kilo 
ELDERS 10.99-11.79

7.98
kilo

Hertog Duobak ijs
Slagroom-aardbei of 
slagroom-chocolade
Bak 11/2 liter
ELDERS 2.99

2.29
11/2 liter

Coca-
Cola, 
Fanta 
Orange
Regular of light
Set 6 flessen à 11/2 liter
ELDERS 7.48

5.99
6 flessen

Conimex Kroepoek
Naturel, Bali of Cassave
3 zakjes à 60 gram naar keuze
ELDERS 2.16

1.99
3 zakjes

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

www.plussupermarkt.nl

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

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

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

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