
Het blijspel gaat over een boer die
s’nachts droomde dat hij zijn geluk in
het bos zou vinden. Sinds die nacht
struint hij, tot ergernis van vrouw en
dochter, van de vroege morgen tot de
late avond door het bos. 
Alles draait om een kistje met inhoud,
waar ook twee vreemde mensen in
gelnteresseerd zijn. De gemoedelijke
buurman en huisvriend worden als
bliksemafleider gebruikt. Kortom een
stuk waarin spanning, humor en mis-
daad de boventoon voeren. 
Het blijspel zal worden opgevoerd in 
’t Wapen van ’t Medler. Beide avonden

aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen
aan de kassa worden gekocht. 

Overigens is de vrijdagavond gereser-
veerd door leden van Kranenburgs
Belang. Zaterdagavond 22 november is
iedereen welkom.

Krato geeft uitvoering
De toneelvereniging Krato geeft op
vrijdag 21 november en zaterdag 22
november een uitvoering van het
blijspel in drie bedrijven ‘De geluk-
zoeker’, geschreven door Walter G.
Pfaus.
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Deze federatie betekent dat op een
aantal punten er nauw samengewerkt
gaat worden zoals b.v .door de diaco-
nieën , in het jeugdwerk , maar ook de
commissies Vorming en Toerusting,
de Evangelisatie commissie. Een fede-

ratiekerkenraad krijgt voor de zaken
die gemeenschappelijk gedaan wor-
den bevoegdheden of de verantwoor-
delijkheid.
De ondertekening van de federatie-
overeenkomst is niet het eindpunt,

maar de start  om  op termijn te ko-
men tot een fusie tussen beide kerken
met als naam Protestantse Gemeente
te Vorden, waarin er geen onderscheid
meer zal zijn tussen Hervormd en Ge-
reformeerd, alles wordt dan gezamen-
lijk gedaan.
De ondertekening is voor de beide ker-
ken een reden voor dankbaarheid en
ook deze dankbaarheid werd in de
kerkdienst tot uiting gebracht met
dankgebed,  muziek en zang.

Protestantse Gemeente in wording
te Vorden van start

Met het ondertekenen van de federatieovereenkomst  in een feestelijke
kerkdienst op zondag 2 november is de federatie tussen de Gereformeer-
de Kerk Vorden en de Hervormde Gemeente Vorden een feit . Zij gaan sa-
men verder onder de naam Protestantse Gemeente i.w. te Vorden vanaf 1
januari 2009.

Verder veel kraampjes, met allerlei
leuke hebbe dingetjes. Met o.a. siera-
den, bloemstukjes, houtsnijwerk en
plexiglas, marsepein figuren enz. Ook
is er een kleine rommelmarkt en kin-

derbraderie. Dankzij de ondernemers
van Vorden hebben we dit jaar een ge-
weldige verloting. Het wordt super ge-
zellig, vooral als u ook komt.

De opbrengst van de zelfgemaakte ar-
tikelen van de groep en dagverzorging
wordt gebruikt voor activiteiten in
huis en voor De Wehme bus. De dag
begint om 10.00 uur en eindigt om
14.00 uur. Iedereen is meer dan wel-
kom.

Gezellige najaarsmarkt op
De Wehme in Vorden
Zaterdag 8 november is het weer

zover. Oliebollen nieuwjaarsrolle-
tjes, maar ook erwtensoep en slaa-
tjes al dan niet samen met de be-
zoekers van de groep en dagverzor-
ging zelf gemaakt.

Op vrijdag 7 november as. vindt in
de winkel van Super de Boer
(Dorpsstraat 18 te Vorden) de jaar-
lijkse Voedselactie plaats, van 's
morgens 8.30 uur tot 's avonds
20.30 uur. Het ingezamelde voedsel
is bestemd voor de allerarmsten in

Oost- Europa en Afrika.

Bij binnenkomst wordt u een speciaal
boodschappenlijstje overhandigd, zo-
dat u in de winkel gemakkelijk extra
boodschappen kunt inslaan ten bate
van deze actie. De organisatoren ho-

pen dat u met gulle hand aan deze ac-
tie meedoet. Ook staat er een collecte-
bus ten bate van de transportkosten
naar de Oost-Europese landen.

Helpt u mee deze actie tot een succes
te maken?

Laatste oproep Voedselactie

WEEKBLAD

Dinsdag 21 november 2006
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Deze week
in Contact

• 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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes  en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Voor informatie, reserveringen of een afspraak kunt 
u bellen naar: 0544 - 48 12 22 of 0315 - 24 13 07

Entree € 7,50 p.p.

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

LO C AT I E

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Blok Oase

€0.50

Uw voordeel deze week:
Slagersrookworst 3 stuks € 5.00
Kipkrokantschnitzels 5 stuks € 2.98
Brand Bier krat 24 flesjes € 7.99
Abadia de Aragon Reserva

2E FLES GRATIS € 5.99
BENT U EEN WIJNLIEFHEBBER, MELD U DAN AAN
VOOR DE WIJNPROEFAVOND OP 12 NOVEMBER!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Dagmenu’s
5 t/m 11 november 2008 

Dagmenu om mee te nemen: € 7,00. Vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen: € 8,25

Veranderingen in het menu: € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren: € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dinsdag 4 november
Gesloten.

Woensdag 5 november
Gesloten.

Donderdag 6 november
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groen-
te/ijs met slagroom.

Vrijdag 7 november
Tomatensoep / Zalmfilet met witte wijn saus, rijst en
groente.

Zaterdag 8 november (alleen afhalen)
Saté varkenshaas met pindasaus, frieten en groen-
te / IJs met slagroom.

Maandag 10 november Geopend van 17.00 tot 22.00 uur.
Mosterdsoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter,
aardappelen en groente.

Dinsdag 11 november
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Te koop gevraagd: IInboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 november 10.00 uur ds. J. Kool.

Kapel Wildenborch
Zondag 9 november 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, s’ Gra-
venpolder, Viering HA en doopdienst, 19.00 uur ds. D.
Westerneng, ‘s Gravenpolder.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 november 10.00 uur dhr. L.D. Horjus
Woensdag 5 november Dankdag 19.30 uur dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 november Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 november 17.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor.
Zondag 9 november 11.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.

Tandarts
8 en 9 november F.A.Kuijl, Lochem tel. (0573) 25 16 84
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (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

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

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

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 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/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 
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 steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl 0575 - 46
36 03.

Uw veelzijdige vakman voor o.a:

- BADKAMERS - VERBOUWINGEN - VLOEREN LEGGEN

- ZOLDERS - DAKRAMEN - TIMMERWERK

- TEGELWERK - SIERPLEISTER - ANDERE KLUSSEN

André v/d Horst
0575 - 52 91 25
06 - 48 95 70 44

Erkende Velux dealer
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten

�De stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 69) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nr.'s. 0575-551486 en
0651380097.

�RRunners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

�ZZonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�Afslanken, fitter leven, een
nieuw balansprogramma!
Mw. Bruggink 0575 - 46 32
05.

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

Het is herfst

Vlaai v/d week

Stroopwafel-caramelvlaai  
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Weekend-aanbiedingen

• Boterblokjes
van echte roomboter € 2,95

• 3 meergranenbroden
keuze uit: Vicorn, Toscaans donker 
of Korenlander € 6,95

�HOBBYBEURS VORDEN
Zondag 9 November a.s. Van
10.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info: 0573-491261

�Toneelvereniging KRATO
speelt op zat. 22 nov. "De
Gelukzoeker". Lokatie: C.R.
"'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114, Vorden.
Aanvang 20.00 u.

�Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

�Boedelverkoop wegens
verhuizing, van 10.00 uur tot
15.00 uur, op zaterdag 15 no-
vember a.s. Ruurloseweg 93,
Kranenburg, Vorden

Avondjurk nodig voor je
kerstgala? Kijk op

www.number9dresses.nl

�Te huur: Woonruimte voor
één of twee personen, ind.
woonkamer, slaapkamer,
keuken en douche, toilet en
bergruimte. Tel. (0575) 46 17
33.

�gezocht weiland voor po-
nys tot 1 FEB BEL 06-
55901207

�Gezocht: TE SLOPEN
SCHUUR. In het kader van
een functiewijziging zoek ik
min. 200 m2 aan agrarische
opstallen. P. v. Aken 06-
51130008

�Puppycusus voor pups va.
8 weken in kleine groepjes,
op zaterdagmiddag. Vervolg-
cursussen Behendigheids-
baan hulp bij probleemge-
drag
karinwentink@hotmail.com
0314 625183 / 06 253312

�sint en piet bestellen dan
dit nummer bellen. 0314-
621497 s' avond naar
0610110280

�Ervaren tuinman heeft tijd
om met regelmaat uw tuin bij
te houden. Tel 0610244677



Heden overleed onze broer en zwager

Bert Smit

Vorden: F.P. Smit
M.G. Smit-Wahl

Schalkhaar: D. Scholten
W. Scholten-Smit

Oktober 2008.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN

Je wilde nog zoveel
Maar had niet meer de kracht

Moedig ging je door, steeds weer
Tot op het laatste moment

Het wilde niet meer

Onze kameraad

André  Zweverink
is veel te jong overleden

André, je stond altijd voor ons klaar, 
we zullen je vrolijkheid missen

We wensen Erna, Ruben, Nienke 
en naaste familie veel sterkte

André en Claudia
Han en Henrike
Martin
Remco en Karin
Robert en Yvonne

en kinderen

De leegte die jij achterlaat is niet te beschrijven.
De leegte zonder jou zal altijd bij ons blijven.
Maar vele fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart.

Woorden schieten tekort voor het verlies van
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

ALBERT JAN HENDRIK ZWEVERINK

ANDRÉ
Hij was nog maar 35 jaar.

Vorden, 25 oktober 2008
“De Steenkamp”

Vorden Wim en Annie Zweverink
Deventer Greta en René

Qu-Ling
Hengelo (Gld) Wilma en Ronald

*Stein

Het begin van een nieuw leven
zo heel erg mooi en klein
Het is eigenlijk niet te omschrijven
hoe blij we met jou zijn

Stijn
Geboren op 30 oktober 2008 om 15:30 uur
3480 gram - 47 cm

René Bemers en Tanya de Bruin 

Henri Dunantlaan 8
7261 BX Ruurlo

Hartelijk dank voor alle reacties en attenties die
wij mochten ontvangen rondom mijn afscheid als
dierenarts en voor de prettige samenwerking al
die jaren. Wij zien er met veel genoegen op terug. 

Inmiddels is onze prachtige kleindochter Renske
geboren.

Jan en Etty Breukink

Het is moeilijk te aanvaarden
dat je weg bent van deze aarde
Altijd stond je klaar
voor ons en voor een ander
Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm
Geslaagd ben je in jouw leven
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven

Ondanks zijn intense wil om samen met ons verder te leven
is van ons heengegaan mijn allerliefste man en onze papa

André Zweverink

op de jonge leeftijd van 35 jaar

Erna Zweverink
Ruben
Nienke

Vorden, zaterdag 25 oktober 2008

Hengeloseweg 3
7251 PA Vorden

André is begraven op donderdag 30 oktober j.l. op de begraaf-
plaats te Vorden overeenkomstig zijn wens.

Lieve papa

Nu jij er niet meer bent kan ik je niet meer 
kusjes geven en met je praten en zal ik je erg
gaan missen. Omdat papa bij de sterretjes is,
kan ik ’s avonds papa zien en papa mij en ben
je toch een beetje bij mij en Nienke.

Lieve papa bedankt voor de mooie jaren, al
waren die veel te kort!!

Dikke kus van Ruben en mijn zusje Nienke

Graag willen wij bijzondere personen bedanken,
die ons tijdens de ziekteperiode van André
enorm goed gesteund en verzorgd hebben.

Deze belangrijke personen waren:
Dr. Haas en Dr. De Jong
Personeel van het Ziekenhuis ’t Nieuwe Spittaal
afd. 4 Noord
Verzorging Sensire

Deze belangrijke personen hebben dag en nacht
voor ons klaargestaan, dat deed ons enorm
goed.

Bedankt!, Bedankt!, Bedankt!!

Erna, Ruben en Nienke Zweverink

~ Hij was uniek  ~

Na anderhalf jaar van strijd tegen een slopende
ziekte en vele dapper ondergane behandelingen,
is op 25 oktober jongstleden van ons heenge-
gaan onze schoonzoon, zwager en oom

ANDRÉ ZWEVERINK
Echtgenoot van Erna Maalderink, 

vader van Ruben en Nienke

Wij zullen iedere dag opnieuw je liefde, humor,
betrokkenheid en behulpzaamheid missen.

Familie Maalderink
Jo en Marinus † 
Jan
Wim en Bernardet

Robin, Martijn
Marja en Marcel

Annick

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY 
MUSIC 4 EVERYONE 

 

Step into the world 
of dance……

15 nov
DANCE
PLANET
Featuring:

DJ JOSE
DJ SPIDER

RAM
DJ MILO

Spaar voor deze 
GRATIS knuffel en win!
Vraag in onze winkel snel naar de spaarkaart en spaar
voor een GRATIS leeuwin! Leeuwin gespaard? Zet 
haar op de foto, bedenk een originele naam en 
maak kans op één van de fantastische reizen naar
Mallorca of Disneyland® Resort Paris! Mede 
mogelijk gemaakt door Globe Reisburo. Kijk op 
www.keurslager.nl voor de actievoorwaarden. 

Actie geldig van 3 november t/m 6 december 2008,
foto vóór 26 november.

.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Megaburgers
met GRATIS saus 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Bietel
100 gram € 1.75

VLEESWARENKOOPJE  
Keurslager achterham
+ snijworst 2x100 gram samen € 2.98

KOOKIDEE

Kippenbouten
4 stuks € 2.98

MAALTIJDIDEE

Gebraden gehaktbal
per stuk € 1.59

De Pomoloog
Marcel Tross voor

aanleg en onderhoud
van uw fruitbomen

en landschaps-
elementen. 

Tel. 0545 - 293003 
of 06 - 22 33 06 26

“Een wonder is het telkens weer,
‘t nieuwe leven, zo gaaf, zo klein, zo teer.”

Blij, gelukkig en trots zijn wij met de geboorte
van onze dochter en mijn zusje

ROZAN
Rozan is geboren op 30 oktober 2008.
Ze weegt 3340 gram en is 50 cm lang.

Edwin van Zuilekom & Jeanne Hartemink
Yrsa

Lankhorsterstraat 30
7234 ST  Wichmond
Tel: 0575 - 462710 / 06 - 51790946

Tom Streefkerk 
& 
Madeleine Winkeler

gaan op vrijdag 7 november 2008 trouwen!

De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 9.30 uur
op het gemeentehuis te Hengelo (Gld).

Om 11.00 uur wordt ons huwelijk ingezegend in
de Christus Koningkerk te Vorden.

Aansluitend drinken we koffie bij Hotel Bakker te
Vorden en is er gelegenheid tot feliciteren.

Ons adres: 
Berkenlaan 118
7064 HT Silvolde



Voor Wouter Siemes is het heel van-
zelfsprekend dat zij voor het Vordense
autobedrijf gekozen hebben. 'We zit-
ten dichtbij elkaar in de buurt en kun-
nen daardoor service snel afroepen',
verklaart hij. 'We hebben al een be-
hoorlijk aantal auto's gehuurd bij
Groot Jebbink. Die auto's gebruiken
wij voor onze flexkrachten, zodat ze
mobiel zijn in het hele land. Onze

klanten vragen steeds meer; onze uit-
zendkrachten moeten de ene dag in
Zutphen werken, de andere in Delfzijl.
Omdat we meer auto's nodig hebben
en meer reclame willen maken, heb-
ben we deze vier auto's in gebruik ge-
nomen. De Chevrolet Matiz is een han-
dige auto met vier deuren. We kijken
hoe deze proef loopt en als het bevalt
gaan we ons wagenpark verder uitbrei-

den.' Op de auto's is de reclame van
Euro Planit al aangebracht. 'We zijn
doorlopend op zoek naar personeel -
ondanks de recessie zijn we nog steeds
groeiend', aldus Siemes. Op de auto's
staat dan ook duidelijk te lezen 'Wij
zijn op zoek naar echte vakmensen!'.'

Autobedrijf Groot Jebbink in Vorden
staat garant voor 'mobiliteit'. 'Wij leve-
ren uw nieuwe of gebruikte auto's én
we verzorgen het onderhoud.' Ook het
Shell tankstation aan de Rondweg is
onderdeel van Autobedrijf Groot Jeb-
bink.

Euro Planit kiest voor Autobedrijf
Groot Jebbink

Het Vordense bedrijf Euro Planit Personeelsdiensten kiest voor Autobe-
drijf Groot Jebbink. Afgelopen week overhandigde eigenaar Jan Groot Jeb-
bink de sleutels van vier nieuwe auto's, van het type Chevrolet Matiz, aan
Euro Planit-directeur Wouter Siemes.

Jan Groot Jebbink overhandigt Euro Planit directeur Wouter Siemes de sleutels van de vier Chevrolets van het type Matiz.

's Morgens om 09.00 uur, na de gebruikelijke kop
koffie, begonnen een tiental mensen aan de
klus. Binnen de kortste keren waren de beschik-
baar gestelde containers vol en werd snoeiafval
centraal verzameld en werden ettelijke kruiwa-
gens blad naar de "bladverzamelpunten" ge-
bracht. Het was niet alleen gezellig, het bleek
ook aan te slaan. De hilariteit was groot toen 's
middags een tweetal fietsers en een auto stopten
om in het restaurant te gaan eten. Een beter com-
pliment konden de opruimers niet wensen.

Zwerfvuil in Kranenburg

Zaterdag 25 oktober organiseerde de ge-
meente Bronckhorst een dag om zwerfvuil te
verzamelen binnen de bebouwde kom van
dorpen en kleine kernen. Nu valt het zwerf-
vuil in Kranenburg (gelukkig) hard mee. Wel
waren er bij Kranenburgs Belang diverse
klachten binnengekomen over de rommel
en het onkruid rond het voormalig pannen-
koekenhuis dat nu circa een jaar leeg staat.
Reden te meer om mee te doen aan deze
zwerfvuildag.

PONY UITSLAG:
Sebastiaan Hamer is in de Samengestelde wed-
strijden goed op dreef. Hij haalde in Diepenheim
een mooie 2e prijs in de L1 cat. DE met zijn pony
Sunshine of Toys.

PAARDEN UITSLAG: 
Anita Berenpas met Walencia behaalde op 31

okt. jl.  in Heeten een 2e prijs met 202 punten in
de L1 dressuur. In Gorssel ging het ook prima op
2 nov. jl. Daar werd ze  2e met 191 punten. Ook
in Gorssel kwamen aan de start Lisette Bijenhof
met Rolexus in de Z1. Zij werd 3e met 206 pun-
ten. Lisanne Schippers reed ook Z1, zij werd 2
keer 1e met resp. 213 en 212 punten.

Ponyclub en Rijvereniging
de Graafschap

November
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden

12 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

12 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme

12 L.V.G.Linde Lezing over Oeganda
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO lezing Modieus gekleed, in

het Dorpscentrum
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 Lezing Noorwegen in het Stamper-

tje PCOB

29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
in de Wehme info 55 20 03 

KUNST AGENDA VORDEN
• Modevormgeving en beeldende

kunst GalerieBibliotheekVorden
t/m 16 nov.

6 november, Beeldende kunst Biblio-
theek, Vorden lezing over Charley
Toorop

20 november, Film, Bibliotheek Vor-
den The Kite Runner

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Lichamelijke genezing op gebed
en geloof staan volop in de belang-
stelling in de kerken in Nederland.
De regiowerkgroep van het Evan-
gelisch Werkverband Achter-
hoek/Liemers ( REWA) belegd een
avond in Vorden waar dit onder-
werp aan de orde komt. De werk-
groep beseft dat er talloze vragen
over dit onderwerp leven en dat
het noodzakelijk is om hier zeer
zorgvuldig mee om te gaan. Recht
doen aan de bijbelse boodschap
en staan midden in de weerbarsti-
ge realiteit van het leven zijn daar-
bij de twee uitgangspunten.

De regioavonden van de REWA staan
in het teken van delen van visie, ont-
moeting en bemoediging. Onder-
werp: Genade geneest, op maandag-
avond 24 november in het 'Achter-
huus' v.d. Gereformeerde Kerk, Zut-
phenseweg 13 Sprekers zijn: Ds.
Freek Brandenburg te Halle en Ds.
Leonard van Wijk te Lochem. 
We zingen onder begeleiding van
een band uit de Evangelische lied-
bundel. Iedereen hartelijk welkom,
er is een collecte voor de kosten.

Regioavond REWA

WWWeeeekkbbllaadd  CCoonnttaacctt   ooookk  oopp  iinnnttee rr nneett ::
wwwwww..ccoonnttaacctt ..nnll



PROCUREUR-
ROLLADES
Altijd een succes, met 
braadadvies! 500 gram  3,65

HACHEE
Panklaar 500 gram  4,25

BOER’N BROK
8 - 10 min. bakken
Panklaar 4 stuks  3,80

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

HOLLANDSE BLOEMKOOL € 0,98

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00

RODE OF WITTE DRUIVEN 1 kg € 1,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Elke week
weer gezellig!

Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl



Zaterdagmiddag vond ook de eindkeu-
ring en prijsuitreiking van de wed-
strijd ‘Kind en Dier’ plaats.
Er kwamen circa 20 kinderen met hun
lievelingsdier naar de Kapel.
Voorzitter Lenselink reikte aan de vol-
gende jongens en meisjes de prijzen
uit:
Cavia’s eerste prijs Sander Schot uit
Vorden, 2 Jelle Boersma, Lars Pardijs
en Lindsey Pardijs, allen uit Vorden.
Hamsters, 1e prijs Kelly Burghout Vor-
den, 2 Kayleigh Berentsen, Rowin
Burghout en Laura Burghout, allen uit
Vorden. Kip, 1e prijs Robin Reintjes.
Konijnen 1e prijs Inge Rouwenhorst
Warnsveld, tweede prijs Jorick Benja-
mins, Michael Berendsen, Sam
Weenk, Sander Schot, allen uit Vor-
den, Inge Rouwenhorst Warnsveld,
Thijmen Gosselink en Boyd Groot
Roessink uit Hengelo en Manouk Bol-
wiender uit Drempt. Tijdens de dit
weekend gehouden show, onder de be-
zoekers ook veel jeugd. ‘Ja hoor, je
mag de konijnen best aaien’, zo sprak
Gerrit Lenselink toen de jeugdige Roos
wat aarzelend voor een hok stond !
Wim Sloëtjes werd dit weekend van-

wege zijn 25-jarig lidmaatschap van
PKV en 25 jaar lid van de ‘Nederlandse
Cavia en kleine knagers fokkersbond’
met een plaquette en een bondsspeld
door voorzitter Gerrit Lenselink gehul-
digd. Echtgenote Alie Sloëtjes ontving
een fraai boeket bloemen. Zondag was
er een ‘verkoopklasse’ aanwezig. Voor
een liefhebber die graag een huisdier
aan wilde schaffen een uitstekende ge-
legenheid om een goed en gezond dier
van een erkende fokker te kopen.

Tijdens de show werden de volgende
Hoofd-Ereprijzen uitgereikt:
Jeugd: Mooiste cavia Gladhaar VJ ZG
93 punten (Carlijn Benjamins). Mooi-
ste konijnen op 1 na R.N.Z. MJ ZG 94, 5
punt (Boyd Groot Roessink). Mooiste
konijn H.H.D. mad. MO F 95 punten
(Sven Janssen). Mooiste konijn N.H.D
mad. MJ ZG 92, 5 punt (Sven Janssen).
Senioren: Mooiste konijn C-Klasse
R.N.Z. MJ ZG 96 punten (Gerrit Lense-
link). Mooiste cavia Borstelhaar drie-
kleur VO ZG 94 punten (Moniek Zeven-
hoeken). Mooiste watervogel Manda-
rijn wildkleur VJ F 96 punten (Henk
Siemes). Mooiste sierduif Vinkduif

geelblauw vl. VJ 95 punten (Jan Par-
dijs). Mooiste hoen Hollands Hoen
goudpel VJ f 96 punten (Bart Tiessink).
Mooiste dwerghoen Orpington kriel
wit MJ F 96 punten (Ben van Dijke).

Mooiste konijn Wener blauw VJ U Her-
man Nijenhuis (daarmee verkreeg hij
het hoogste predikaat UITMUNTEND!).
Konijnen Collectie 4 dieren Gerrit Len-
selink met 16 punten. Idem hoenders

B. Tiessink 10 punten. Idem dwerg-
hoenders B.J. van Dijke 14 punten.
Idem cavia’s mevrouw M.D. Zevenhoe-
ken 9 punten.

PKV happy met Bronckhorster kleindierenshow in
vernieuwde Kapel Wildenborch
De Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden e.o. (PKV) viel het afgelopen
weekend de eer te beurt om als eerste vereniging in de nieuw verbouwde
kapel Wildenborch een kleindieren show te mogen houden. Voorzitter
Gerrit Lenselink daarover: ‘Voor onze show een fantastisch gebouw. Door-
dat de zaal wat ruimer van opzet is geworden kunnen we overal wat ge-
makkelijker bij. Daardoor kunnen ook bezoekers in een rolstoel goed tus-
sen de hokken door en hebben daardoor een goede kijk op de dieren. In
totaal zijn er circa 250 dieren (konijnen, hoenders, duiven etc.). Met dit
aantal inzendingen zijn we dik tevreden. Wij zijn overigens op dit gebied
de enige vereniging in de gemeente Bronckhorst en hebben 80 leden. In
Zelhem zijn ook nog 20 dierenliefhebbers maar die zijn lid van de pluim-
vee- en konijnenvereniging in Varsseveld. Natuurlijk zouden wij die men-
sen er best graag bij willen hebben’, zo zegt Gerrit Lenselink.

Een en ander heeft er in geresulteerd
dat Laurie in Pondicherry in India,
vrijwilligerswerk zou gaan doen. Uit-
gezwaaid door pa en ma vertrok Lau-
rie Wentink op 1 september vanuit
Schiphol naar het vliegveld in Chen-
nay. Laurie: ‘Van hieruit naar Pondi-
cherry, een rit van drie uur met de
taxi. Je komt ogen tekort om te zien
hoe het daar op de wegen toegaat.
Links en rechts naast elkaar inhalen,
koeien die midden op de weg lopen,
kortom één grote verkeerschaos, maar

wel leuk om mee te maken. Bij aan-
komst de schrik van mijn leven, de ka-
mer die ik in het gastenhuis toegewe-
zen kreeg zat vol met insecten, kakker-
lakken, gekko’s, echt om ‘gek’ van te
worden. Gelukkig kreeg ik een andere
kamer toegewezen. 
De eerste dagen hebben we de omge-
ving verkend en toen aan de slag.
Doen waar ik voor was gekomen, vrij-
willigerswerk, in dit geval Engelse les
geven op een school met 100 leerlin-
gen in de leeftijd 2 tot 11 jaar. De eer-

ste week was zeer frustrerend. Ik werd
pardoes voor de leeuwen gegooid, ik
begreep de kinderen niet en zij mij
niet. Overigens wel zeer lieve kinde-
ren. Via een spoedcursus heb ik wat
woorden ‘Tamils’ geleerd, de taal die
ze daar spreken. Ik heb toen een plan-
netje gemaakt hoe ik het beste zou
kunnen functioneren. Wat wil ik de
kinderen leren en hoe moet ik dat
aanpakken? Ik ben toen met kleine
groepen kinderen gaan werken, spel-
letjes met ze doen en wat het Engels
betreft steeds maar blijven ‘voorzeg-
gen’. De wat oudere leerlingen op
school hielpen mij een beetje met de
‘vertalingen’. Deze kinderen dromen
vrijwel allemaal over hun toekomst en
willen ‘later’ dokter of bijvoorbeeld ar-
chitect worden. 

Geleidelijk aan ontstond er een band
met deze kinderen. De ouders waren
ook vriendelijk, zij werden wekelijks
door de directeur van de school op de
hoogte gehouden over de verrichtin-
gen op school. De ouders waren naar
mij toe ook erg vriendelijk, zo werd ik
een aantal keren uitgenodigd om bij
hen thuis te komen eten. Rijst met
heerlijke sauzen, nee geen vlees. Wat
ook zo leuk was, wanneer wij in Pondi-
cherry rondliepen dan wilde de bevol-
king dolgraag met ons (we waren met
meerdere vrijwilligers) op de foto. Een
foto met een blanke vrouw vonden zij
wel heel bijzonder. Ik ben in die twee
maanden ook een paar keer met een
Indiase familie mee geweest om naar
de wilden dieren (olifanten, apen, e.d.)
te kijken. Als ik zie hoe de mensen
daar leven, wat zijn wij dan toch ver-
wend in Nederland. De bevolking is
daar zeer tevreden met haar bestaan.
Ondanks de armoede, vriendelijk en
veelal een stralende lach. Het verblijf
in India was voor mij zeer leerzaam,
een verrijking van mijn leven. Ook de
paar bruiloften waar ik voor was uitge-
nodigd, maakten veel indruk op mij’,
zo zegt een opgetogen Laurie Wen-
tink, die inmiddels haar ‘normale’
werk (pedagogisch medewerker bij de
kinderopvang in Doetinchem) weer
heeft opgepakt !

Laurie Wentink: 'Wat zijn de mensen
in India toch vriendelijk'!

Laurie Wentink is momenteel een druk bezette meid. Nauwelijks terug
uit India, waar ze vrijwilligerswerk deed, of ze moet zich al bezig houden
met een presentatie voor familie, vrienden en kennissen. Ook de collega’s
op haar werk (Kinderdagverblijf Kindernet) worden over haar ervaringen
op de hoogte gebracht ! Het was al jaren een wens van de thans 23-jarige
Laurie om eens een keer een bezoek aan India te brengen, om te zien en
te horen hoe de mensen daar leven. Tevens om een stukje cultuur op te
snuiven en ook om daar daadwerkelijk wat te doen. Via wat ‘speurwerk’
op internet kwam Laurie terecht op de site Joho Xplore (Een subsidiepro-
gramma voor jongeren die vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden
kunnen gaan doen). Aanmelden ging zomaar niet, Laurie moest eerst een
zongenaamd ‘draagvlakplan’ schrijven en er voor zorgen dat 150 Neder-
landers zouden worden gelnformeerd. Dus met andere woorden leden
werven.

Zijn werkzame leven begon bij Vedi-

or als intercedent, maar al snel

maakte hij carrière en bewoog zich

in de hogere echelons van deze uit-

zendreus. Na een korte tussenstop

bij B.P. besloot Wouter de stoute

schoenen aan te trekken en voor

zichzelf te beginnen met de kennis

en ervaring die hij bij Vedior had op-

gedaan. Hij doopte zijn bedrijf Euro-

connect (in de wandelgangen Euro-

collect), maar wegens juridische ver-

wikkelingen met een bedrijf met de-

zelfde naam werd de naam omge-

doopt naar Europlanit .In 2008 is

Europlanit een gerenommeerde

speler op de markt van onder ande-

re detachering, werving & selectie

en executive search met behalve de

thuisbasis in Vorden, vestigingen in

Hengelo (O) en Zilina (Slowakije). In

Vorden heeft Europlanit grote

naamsbekendheid opgebouwd als

kledingsponsor van de F- en E-pupil-

len van de plaatselijke voetbalver-

eniging. En, zoals vaker opgaat, ach-

ter elke man staat een sterke vrouw.

Zonder Lianne was Europlanit niet

geweest wat het nu geworden

is.Wouter, van harte gefeliciteerd

met het bereiken van je 50ste ver-

jaardag. Nu weet je eindelijk waar

Abraham de mosterd haalt!

Wouter 50 jaar
Geboren op 11 november 1958 werd al snel duidelijk dat Wouter Sie-

mes een persoon was met een eigen wil. Door zijn vrienden werd hij

al op jonge leeftijd de weggetjesweter genoemd, Wouter wist namelijk

alles en vooral alles beter.Het gezag op school, tot en met het hoger

onderwijs, liet hij nog gelaten over zich heen gaan. De dienstplicht in

het Nederlandse leger, met hiërarchische lijnen waaraan niet te tor-

nen viel, wierp echter dusdanige problemen op dat Wouter eieren

voor zijn geld koos. Naar eigen zeggen werd hij eervol ontslagen, maar

daar zijn de meningen nog steeds over verdeeld (...).
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in Contact

• 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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem  voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.
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naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Zondagmiddag 23 november
‘De Roskam’te Gorssel

ruidsshow
Reserveerlijn 0546 - 81 78 61

Of online:www.janjet.nl

Presentatie collecties 2009
Hoefsmederij W. de Groot

Warnsveld
(gediplomeerd hoefsmid)

Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

WITTE BROODJES

NU 6 VOOR € 1.75

BOSVRUCHTEN-
BAVAROISESNITT

NU VOOR € 6.25

FIJN
VOLKOREN

NU VOOR

€ 1.90

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 11 november.

BOSVRUCHTEN-

BAVAROISEVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Hyundai bewijst kwaliteit:
3 jaar garantie

zonder kilometerbeperking

WEKEN



Vijf kilometer hardlopen door Nijme-
gen, dat gaf een warm gevoel. Toen
werd het helemaal duidelijk voor mij,
iets dergelijks gaan we definitief ook
in Vorden organiseren’, zo zegt Ilona
Lenselink. Het woord werd bij de daad
gevoegd. Er werd een comité gevormd
bestaande uit Ilona Lenselink, Arjan
Mombarg, Liesbeth Bakker, Marcel
Bourgondieën en Jolanda de Zeeuw
(projectleidster Sportief Wandelen en
opleidingen seniorensport bij het Ne-
derlands Instituut voor Sport en Bewe-
ging in Arnhem). Over één ding waren
we het heel snel eens, deze loop orga-
niseren wij in het buurtschap Linde.
Arjan komt er vandaan en ik zelf ook.
We kennen daar veel mensen en die
willen ons best ondersteunen. En dat
bleek ook wel, we kregen al direct en-
thousiaste en positieve reacties. Zo
bood bijvoorbeeld Wim Lenselink aan
dat er over zijn grond mocht worden
gelopen en dat hij wel wilde meehel-
pen met het uitstippelen van de rou-
te’, zo zegt Ilona.

Arjan Mombarg: ‘We wilden een origi-
nele naam en zo kwamen wij op de
Lindese Blubber Run. Het parcours

loopt door bossen, weilanden, mais-
land, zandpaadjes e.d. Op dit moment
is het nog onduidelijk of er straks ook
blubber aan te pas komt, dan moet het
tegen die tijd eerst flink regenen’, zo
zegt hij. De deelnemers aan deze Run
kunnen kiezen uit drie afstanden: 3, 6
of 12 kilometer. Het parcours voor de
afstand van 3 kilometer is zodanig dat
iedereen aan deze Lindese Run kan
meedoen. Ook uitermate geschikt
voor de schooljeugd vanaf 8 jaar. Ver-
der is er een parcours voor de 6 kilo-
meter. De deelnemers die voor de 12
kilometer kiezen, lopen het parcours
van zes kilometer, twee keer. Ook kun-
nen de afstanden in teamverband van
4-6 personen gelopen worden, bijvoor-
beeld groepen met een shirt met ver-
melding van de naam van de sponsor
! Voor de drie eerst aankomenden per
afstand, worden prijzen beschikbaar
gesteld. De 3 kilometer start om 11.00
uur, de 6 en 12 km om 11.30 uur.

De inschrijvingskosten bedragen 3 eu-
ro (3 km) en 7 euro (6 en 12 km) en 35
euro voor een team. Een schoolteam
betaalt 10 euro. De organisatie hoopt
uiteraard op een groot aantal deelne-

mers. Inschrijven is nu al mogelijk via
www.blubberrun.free-wheel.nl 

Mochten er personen zijn die deze
wedstrijd willen sponsoren dan kan
dat middels banknr. 1401.86.298 t.n.v.
I. Lenselink Blubber Run t.b.v. KWF.
Start en finish nabij het Praothuus en
de Lindese Molen. Daar kunnen de
deelnemers zich omkleden en dou-
chen. Ook zijn daar hapjes en een
drankjes verkrijgbaar. Er is muziek,
kortom alle ingrediënten voor een
gezellige nababbel zijn aanwezig. 

Ilona: ‘Uiteraard is het lopen voor het
goede doel (KWF) het belangrijkste as-
pect, echter wij willen ook graag dat
de mensen in beweging komen. Loopt
men niet mee dan zou ik willen advi-
seren, ‘mensen kom dan met zijn al-
len naar Linde om je favorieten aan te
moedigen’. 

Arjan Mombarg wees nog eens op het
belang om juist aan deze loop mee te
doen en/of deze Blubber Run te spon-
soren. Zegt hij: ‘Ik weet het, er zijn tal
van goede doelen waaraan mensen
geld kunnen geven, hongerende kin-
deren in Afrika, andere wereldproble-
men, diverse goede doelen in Neder-
land etc. etc. Toch breek ik een lans
voor de KWF Kankerbestrijding. Ieder-
een heeft er wel mee te maken, in een
gezin, familielid, vrienden, kennissen
noem maar op. Kanker kan ook zo-
maar jezelf treffen. Kankerpatiënten
gaan echt door de ‘blubber’. Zij moe-
ten tijdens zo’n ziekte heel wat door-
staan. En voor al deze mensen willen
wij graag letterlijk door de Lindese
blubber gaan’, zo zegt Arjan.

Kanker, het kan je zo maar treffen!

Zondag 30 november 'Lindese Blubber Run'
voor KWF Kankerbestrijding

Het afgelopen voorjaar nam Ilona Lenselink het initiatief om samen met
een groep vrienden, familie en kennissen, mee te doen aan de Baggerloop
die jaarlijks in Didam wordt gehouden. Daarbij stelde zij zich ten doel,
meelopen prima, maar dan wel voor een goed doel. Dat werd de KWF Kan-
kerbestrijding, of anders gezegd met zijn allen door de ‘bagger’ voor het
KWF. Het resultaat was verbluffend, er kon 11.000 euro worden over ge-
maakt, een fantastisch resultaat! Ilona: ‘Toen hadden Arjan Mombarg en
ik na afloop al een idee om hieraan een vervolg te geven en zou het mooi
zijn t.z.t. ook in Vorden een dergelijke loop te organiseren. Een poos terug
kreeg ik een uitnodiging om samen met professor Massuger, de arts die
mijn moeder behandelt, mee te doen aan de ‘Mariekenloop’ in Nijmegen.
Een loop specifiek voor vrouwen.

Arjan en Ilona hopen op grote deelname.

De afdelingsvergadering komt in
plaats van de vroegere Algemene Le-
denvergadering. De in mei jl. gelnstal-
leerde Ledenraad neemt veel taken
over van de Algemene Ledenvergade-
ring en stelt ook de jaarrekening vast.
De afdelingsvergadering, die de naam
'Dag van onze leden' heeft gekregen,
heeft nu een meer informeel en at-
tractief karakter. 

Master illusionist Christian Farla
opende de avond. In zijn half uur du-
rende show nam hij de aanwezigen
mee in de wereld van magie. Een we-
reld waarin de ene onnavolgbare act
de ander opvolgt; personen en voor-
werpen die verschijnen uit het niets
en op dezelfde mysterieuze manier
ook weer verdwijnen. In zijn laatste
act 'toverde' hij zelfs de voorzitter van
de Raad van Commissarissen, Frits Oo-
strik, op het podium. 

De heer Oostrik gaf een korte toelich-
ting bij de ontwikkelingen van de
bank na de fusie: de wijziging van het
bestuursmodel, de installatie van de
Ledenraad en de integratie van de
twee banken. Uit de winst over 2008 is
een bedrag van € 500.000,- beschik-
baar gesteld voor het stimuleren van

maatschappelijke ontwikkelingen,
hoofdzakelijk in het regio waarin Ra-
bobank Graafschap-Noord opereert. 

Directievoorzitter, Jan ten Hove, gaf
daarna uitleg over de actuele stand
van zaken met betrekking tot de kre-
dietcrisis. Grote bedragen moeten
door overheden op tafel worden ge-
legd om de schade te beperken en het
vertrouwen te herstellen. Door het in-
grijpen van de overheid heeft de Ne-
derlandse Staat grote invloed op een
aantal banken gekregen. De Rabobank
maakt geen gebruik van deze steun.
De Rabobank is een kerngezonde
bank en heeft een uitermate stabiele
financiële positie. Zij is blij met haar
coöperatie en de invloed van de leden
op het beleid van de bank. "Wij gaan
voor de lange termijn relatie met de
klant. Onze keus als coöperatie is het
hebben en houden van een stabiele en
daarmee risicobewuste bank", aldus
Ten Hove. 

Nadat een korte film was vertoond
waarin de ontwikkelingen van de
bank aan de orde kwamen, werd het
podium vrijgemaakt voor Ilse DeLan-
ge en haar band. Met haar prachtige
muziek en gevoelige teksten wist zij ie-
dereen te raken en van de stoel te krij-
gen. Natuurlijk stond ook haar nieuw-
ste CD 'Incredible', al op het repertoire.
De ruim 1200 aanwezigen hebben
zichtbaar genoten van hetgeen Rabo-
bank Graafschap-Noord deze avond
aanbood aan haar leden.

Ruim 1200 leden bezoeken 
'Dag van onze leden' Rabobank
Optreden Ilse DeLange hoogtepunt van de avond

Dinsdagavond 21 oktober werd de
afdelingsvergadering gehouden
van Rabobank Graafschap-Noord.
De Hanzehal in Zutphen was voor
deze gelegenheid omgebouwd tot
een prachtige theaterzaal.

Op de plek waar de kapel staat (Kapel-
weg), bouwde de familie Staring reeds
in 1850 een pand, dat vervolgens aan
de Wildenborchse gemeenschap werd
geschonken. Daar werd in eerste in-
stantie onder meer de zondagschool
gehouden. Tot 1952 vonden er ook de
kerkdiensten plaats. Daarna werd het
gebouw afgebroken en kwam er een
andere kapel. Deze kapel is eigenlijk
een erfenis van de gevolgen uit de
Tweede Wereldoorlog. Toen in de ge-
meente Huissen de kerk werd ver-
woest, werd daar een noodgebouw ge-
plaatst.

Toen de kerk weer was opgeknapt
werd het noodgebouw overbodig en
kwam het via via in de Wildenborch
terecht om daar als kapel dienst te
doen. In 1976 is aan de oostzijde van
het gebouw een aanbouw met entree,
keuken en toiletgroep gerealiseerd.
Op gegeven moment voldeed de kapel
niet meer aan de eisen van deze tijd
en werd besloten de kapel te verbou-
wen. Deze nieuwbouw is mogelijk ge-
worden dankzij de financiële bijdra-
gen van verschillende instanties en de
inzet van veel Wildenborchers. De
nieuwe kapel heeft wat het buitenaan-
zicht betreft, hetzelfde karakter be-
houden. Verder is in het gebouw on-
der meer een nieuw buffet aange-
bracht, waardoor er bij de entree ook
meer ruimte is ontstaan. Ook is een in-
validentoilet aangebracht. In de kapel
vinden tal van verenigingen uit de
Wildenborch onderdak.

Opening kapel Wildenborch
Vrijdagmiddag 7 november zal de
nieuw verbouwde kapel in het
buurtschap Wildenborch om 15.00
uur officieel door Evert-Kees en
Jennine van de Plassche Staring
(bewoners van kasteel Wilden-
borch) worden geopend.

Het is alleen toegestaan snoeihout
met een maximale dikte van 10 cm
aan te leveren. Er zullen mensen op
het terrein aanwezig zijn om hierop te

controleren.Het storten is natuurlijk
kosteloos, maar een vrijwillige bijdra-
ge wordt zeer op prijs gesteld. Namens
de stichting CCK bent u hartelijk wel-
kom op zaterdag 15 November. De
hierop volgende openstellingsdagen
zijn 13 December, 10 Januari en 28 Fe-
bruari. Alle dagen van 10.00 tot 16.00
uur.

Openstelling paasvuurterrein
Vanaf zaterdag 15 November is het
weer mogelijk om snoeihout te
brengen op het paasvuurterrein
aan Bergkappeweg in Kranenburg.

Onder leiding van Meester Martin Ver-
weij (4e dan en oud leerling van Groot-
meester Kim) hebben jaren van trai-
ning en inzet geresulteerd in het beha-
len van de 1e en 2e dan. Hapkido/Hwa
Rang Do is en zeer oude zelfverdedi-
gingskunst waarbij het respect voor de
tegenstander centraal staat. De kunst
wordt niet gevoed vanuit agressie of
vechtlust. Bij deze verdedigingskunst
worden bijv: grepen, stoten, trappen,
gewrichtsklemmen, valbreken, wor-
pen, cirkeltechnieken en drukpunten

behandeld. Ook wordt er geoefend
met stok, zwaard en mestechnieken.
Onder leiding van Meester Bert-Jan
Wijs (2e dan) en Rob Groot Wassink (2e
dan), is iedereen vanaf 16 jaar van har-
te welkom om een les te bezoeken en
actief deel te nemen.

De trainingstijden zijn dinsdag van
18.30-20.00 en op donderdag van
20.30-22.00 uur bij Strada Sports Vor-
den aan de Overweg 16 te Vorden, tel:
0575-553433.

Hapkido / Hwa Rang Do; Dan Examens Strada Sports Vorden
Op zondag 19 oktober jl. hebben 3 leden van Strada Sports Vorden hun 1e
en 2e dan examens gedaan. Bert-Jan Wijs en Rob Groot Wassink 2e dan en
Jerry Bellmann 1e dan hebben dit met goed gevolg afgelegd. Het examen
voor de zwarte band werd door Grootmeester Kim Young Sik, zelf drager
van 8e dan Hapkido/Hwa Rang Do en TaekKwonDo, afgenomen.

Op de foto vanaf links; Martin Verweij, Rob Groot Wassink, Kim Young Sik, Jerry Bellmann
en Bert-Jan Wijs.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Zaterdag 25 oktober waren de prijs-
winnaars uitgenodigd in de show-
room om hun prijs in ontvangst te ne-
men. Na een kop koffie en voor de kin-
deren frisdrank, heette directeur Ge-
rard Mantel iedereen van harte wel-
kom. “De vernieuwde showroom is
een mijlpaal”, liet hij trots weten. Ver-
volgens gaf hij een korte uitleg over
het totale bedrijf. 

Maar liefst 260 inzendingen waren er
binnengekomen van de kleurplaten-
wedstrijd. Alle inzenders hebben een
attentie gekregen. “Het was moeilijk
om een keus te maken. We hebben
een indeling gemaakt in drie leeftijds-
groepen. En we zijn er uitgekomen”,
vertelde directeur Mantel die samen
met Frank Niesink, verkoopleider
showroom, de prijzen uitreikte. Storm
Berendsen (3 jaar) uit Velswijk won de
spelcomputer. Emily (6 jaar) uit Doe-
tinchem ging met een mp4-speler
naar huis en Iris Berendsen (10 jaar)
uit Keijenborg won een NintendoDs.
Om kans te maken op een ballonvaart
en andere prachtige prijzen, konden

de bezoekers op de open dag meedoen
door een kanskaart in te vullen. Daar-
voor moesten ze twee vragen beant-
woorden: Hoeveel keukenopstellingen
en hoeveel ligbaden staan er in de
showroom? Een ballonvaart voor twee
personen, werd gewonnen door de fa-
milie Helmink uit Doetinchem en de
familie Vink uit Varsseveld. De familie
Hendriks-Bouter uit Ruurlo won een
beautyarrangement voor twee perso-
nen. Een weekendarrangement voor
twee personen, werd gewonnen door
de familie Peters uit Zelhem. De win-
naars werden in de bloemetjes gezet. 

BinnenHuisCenter HCI biedt alles
voor een nieuw in te richten of te reno-
veren huis. In de uitgebreide show-
room vinden de bezoekers keukens en
badkamers in elke stijl, smaak en prijs-
klasse. Maar ook wand- en vloertegels,
natuursteen en binnen- en buitendeu-
ren. In de showroom zijn de laatste
trends en nieuwste ontwikkelingen op
badkamer- en keukengebied te zien.
Deskundige medewerkers staan de be-
zoekers bij met advies en service.

Geheel vernieuwde showroom

Prijsuitreiking open dagen
BinnenHuisCenter HCI Hengelo

Ter gelegenheid van de geheel vernieuwde keuken-, badkamer- en tegel-
showroom van BinnenHuisCenter HCI in Hengelo, werden op 10 en 11 ok-
tober twee spectaculaire open dagen gehouden. Beide dagen werden druk
bezocht. Er waren diverse activiteiten waarbij jong en oud mooie prijzen
konden winnen.

De prijswinnaars van de open dagen BinnenHuisCenter HCI.

Nadat hij aan het einde van de route
door een welkomstlint was gefietst,
werd hij welkom geheten door de direc-
teur van de school, Jeroen van Beers.
Daarna ging Robert Gesink mee naar
binnen waar hij de rest van de middag
aan de kinderen van de bovenbouw en-
thousiast uitleg gaf over zijn leven als

profwielrenner. Hij had zich goed voor-
bereid en kon op een digitaal school-
bord heel makkelijk door middel van
een filmpje duidelijk maken wat elke
dag trainen en leven voor je sport in-
hield. De kinderen waren onder de in-
druk, maar ze hadden zichzelf ook
voorbereid; er werden vele vragen op

hem afgevuurd. Aan het eind van de
middag wisten de kinderen veel meer
over het gewicht van de fiets die hij bij
zich had, over de oefeningen die hij
moest doen om sterker te worden en
over de gevolgen van doping. Daarnaast
waren de kinderen ook gelnteresseerd
in zijn persoonlijk leven. Welk eten
vond hij lekker, had hij een huisdier? Al-
les kwam aan bod. Het was een geslaag-
de middag, een mooie opening van een
project waarin tot en met 11 november
veel aandacht wordt besteed aan diver-
se sporten en gezonde voeding.

Start project 'Gewoon Gezond'

Profwielrenner Robert Gesink 
op school Rozengaardsweide

Op maandag 27 oktober was profwielrenner Robert Gesink te gast op obs
Rozengaardsweide in Hengelo. Hij opende het project ‘Rozengaardsweide,
gewoon gezond!’ door met zijn nieuwe fiets een route over het school-
plein te fietsen. De talentvolle wielrenner uit Aalten van de Rabo-ploeg
werd luid toegejuicht door alle kinderen, leerkrachten en ouders.

Profwielrenner Robert Gesink werd met gejuich ontvangen op school Rozengaardsweide.

SOCII
Voor aanvang van de wedstrijd thuis
tegen GWVV werd eerst trainer Jan
Steffens in het zonnetje gezet voor
zijn honderdste competitiewedstrijd
voor het eerste team van Socii. Een ge-
weldige slagroomtaart van de spelers
en een mooie bos bloemen vanuit het
bestuur met een mooie speech van
aanvoerder Robert Kornegoor vielen
bij de zeer verraste Steffens in goede
aarde. Aan de wedstrijd begon Socii fel
tegen de met goed voetbal spelende en
een paar uitstekende spelers in de
groep te hebbende GWVV. Trainer Jan
Steffens had zijn huiswerk zoals ge-
woonlijk goed gedaan en Thijs Ren-
sink aan een van de gevaarlijke en
makkelijk draaiende speler gekop-
peld. Groot compliment voor de Socii
speler die op een voortreffelijke wijze
de man niet in de wedstrijd liet ko-
men en dit op een zeer faire manier
door er het gehele duel bovenop te zit-
ten. Na 14 min werd een cornerbal van

Roland Wolbrink keurig ingekopt
door Gert-Jan Loman 1-0. 

De tweede helft leken de gasten iets
meer vat op de wedstrijd te krijgen
maar viel na een mooie en goed afge-
ronde aanval door Maarten Rensink
de 2-0 precies op tijd. Dat het op laatst
nog 3-0 werd door Robert Kornegoor
was mooi meegenomen en kon trai-
ner Jan Steffens zich geen mooier ka-
do wensen.

Verdere uitslagen
Socii 2 - Concordia W 4 5-3
AZC 5 - Socii 3 2-3
De Hoven 3 - Socii 4 7-0
Socii 5 -Brummen 6 2-6

Programma 9 nov
Socii 1 - Aerdt 1
OBW 5 - Socii 2
Socii 3 - Zutphen 4
Socii 4 - Brummen 4
Brummen 5 - Socii 5

Vo e t b a l

Op 12 november van 14.00-17.00 uur is
er een voer en speelmiddag. De kinde-
ren mogen iets moois maken wat ze
op het eind van de middag mee naar
huis zullen nemen. Er zal genoeg te
drinken, snoepen en eten zijn en, niet
onbelangrijk, in de ‘Zitschure’ is het
lekker warm. En als de kinderen wil-
len spelen dan kan dat bij mooi weer
buiten op de skelterbaan of op het
klim/klautertoestel. En anders in het
hooi lekker ravotten of knuffelen met
bijvoorbeeld de konijnen.
De inpakmiddag is op 29 november. Er
is bekend geworden dat Inpak Piet weg
is, terwijl er cadeautjes voor de dieren
zijn gebracht. Sinterklaas heeft aan de
kinderboerderij gevraagd of die mis-
schien kinderen wil uitnodigen om de
cadeautjes in te pakken in de ver-
warmde ‘Zitschure’. Voor de kinderen
die dat heel leuk vinden en daarna ook
nog wat leuks voor zichzelf willen ma-
ken, doet Sinterklaas er nog wat bij. 
Sinterklaas zal er 6 december voor zor-
gen dat de zak met cadeautjes voor de
dieren ingepakt en wel bij de kinder-
boerderij zal staan. Feltsigt is boven-
dien te weten gekomen dat er een iets

kleinere zak voor de kinderen staat.
Wie benieuwd is wat er in zal zitten,
moet zich aanmelden. De cadeautjes
voor de dieren mogen natuurlijk door
de kinderen zelf worden gegeven,
waarna er lekker gespeeld en geknuf-
feld kan worden met de dieren. 

Voor de drie bovengenoemde midda-
gen wordt een bijdrage per kind ge-
vraagd voor de entree, eten, drinken
en wat te snoepen. Abonnement hou-
ders krijgen korting. De kinderen mo-
gen zonder hun ouders komen. Kinde-
ren die dat niet durven mogen een ou-
der meenemen. 

Met Kerst zal er wederom een kersteve-
nement plaats vinden. ‘Bekveld in het
licht’ is een zeer gevarieerd evene-
ment voor jong en oud. Maandag 22
en dinsdag 23 december is er een
kerstlooproute met kunst en cultuur
langs een deel van de Bekveldse licht-
route, een kerstmarkt, een kinderker-
stroute met levende kerststal en nog
veel meer. Beide dagen geopend van
16.00-20.00 uur. Een kleine entree
wordt gevraagd. 

Reserveren voor 12 en 29 november en
6 december kan via telefoonnummer
(0575) 462828 of via info@feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt blijft op af-
spraak geopend voor kinderpartijtjes,
schooluitjes, kraamfeestjes en andere
groepen. Vraag er gerust naar, er is
veel bespreekbaar. Zie ook de site
www.feltsigt.nl

Met Kinderboerderij
Feltsigt de winter in
Kinderboerderij Feltsigt heeft het
zomerseizoen afgesloten, maar er
blijft natuurlijk voldoende te doen.
Vanaf nu staan de winteractivitei-
ten op de agenda. Het wordt een
leuk gevarieerd programma met
onder andere voer en speelmidda-
gen, het Sinterklaasfeest, het Kerst-
feest en nog veel meer, tot aan
Tweede Paasdag.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Donte.

B. Knoffeleg.

C. Ploddekeerl (ploddekee-al).

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Vooraf aan het heien van de paal wer-
den de vele genodigden, afgevaardig-
den van organisaties en instellingen,
leden van de raad, de buurt en de
ambtenaren welkom geheten door
burgemeester Aalderink. ‘Het komt er
geheid’, had Aalderink gelezen op de
uitnodigingskaart met een foto van de
nieuwbouw van het gemeentehuis
van Bronckhorst. Aalderink schetste
de voorgeschiedenis hoe het een en
ander was ontstaan en wat heeft ge-
leid “tot een uniek project”. 

Wethouder André Baars ging in op
het hele traject van voorbereiding. Hij
was bijzonder content met het ener-
giezuinig gemeentehuis dat Bronck-
horst krijgt. “Dit is uniek. Nergens in
Nederland is dit”. 
Baars doelde daarmee op de duur-
zaamheid die de gemeente Bronck-
horst hoog in het vaandel heeft. De ge-
meente vindt duurzaamheid en het zo
goed mogelijk omgaan met het kli-
maat belangrijk. Daarom is besloten
het nieuwe gemeentehuis zo duur-
zaam mogelijk te bouwen. Door ge-
bruik te maken van de principes van
passief bouwen gaat, volgens wethou-
der Baars, het gemeentehuis maar
liefst 64 procent minder energie ver-
bruiken dan een standaard kantoorge-
bouw. 
“Deel één van het proces is klaar”,
ging Baars verder in zijn toespraak.
“Nu kan definitief en concreet met de
bouw worden begonnen. Graag wil ik
iedereen bedanken die hieraan mee-
gewerkt hebben. Zonder namen te
noemen, wil ik toch speciaal drie groe-
pen bedanken. Dat zijn de medewer-
kers van de gemeente Bronckhorst, de
buren die in de klankbordgroep zaten
(voor de buitenkant van de nieuw-
bouw) en de raad”. 
Het nieuwe gemeentehuis is ontwor-
pen door de architecten van Atelier
Pro uit Den Haag. In haar toespraak
liet architect Dorte Kristensen weten,
dat de voorbereiding een boeiend pro-
ces is geweest. “Maar het is gelukt”. 
Gedeputeerde Marlies van der Kolk
sprak van ‘aanpakken en aanpassen’.
“Dat doet Bronckhorst ook met duur-
zaam bouwen van het gemeentehuis
en past daarmee prima in de visie die
de provincie ook voorstaat. Duurzaam
bouwen is gericht op de toekomst en
ook zuinig zijn met energie”, ging zij
verder. “Als gezamenlijke overheden
zijn we partners en gezamenlijk moe-
ten we optrekken. En wat ik ook pret-
tig vind, is dat het bedrijfsleven erbij
betrokken is, zoals hier bij de bouw
van het gemeentehuis. Dat doet
Bronckhorst goed”. 

De investeringskosten voor het nieuwe
gemeentehuis bedragen 20.6 miljoen
euro. Het nieuwe gemeentehuis wordt
gebouwd door Bouwbedrijf BAM Utili-

teitsbouw. De verwachting is, dat de
deuren begin 2010 open gaan voor pu-
bliek. 

TOTSTANDKOMING VAN HET
NIEUWE BRONCKHORSTER
GEMEENTEHUIS
Eind 2006 ging de gemeente aan de
slag met de voorbereidingen voor het
nieuwe gemeentehuis van Bronck-
horst. Op 28 augustus 2008 stelde de
gemeenteraad de benodigde gelden
beschikbaar, waardoor de bouw defi-
nitief door kon gaan en half septem-
ber 2008 startte Bouwbedrijf BAM met
de grondwerkzaamheden. 

HOE HET BEGON…
De gemeente startte na de herindeling
in 2005 vanuit twee locaties in Henge-
lo Gld. Het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat en het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat. Ons gebouw
aan de Banninkstraat is een tijdelijke
huisvesting, gerealiseerd met artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning. “Dit houdt in dat we maximaal
vijf jaar gebruik mogen maken van de
locatie”. Het is steeds de bedoeling ge-
weest dat de gemeente vanaf 2010 van-
uit één pand, een compleet nieuw ge-
meentehuis, voor haar inwoners zou
gaan werken. In januari 2007 besloot
de raad hiervoor twee percelen aan de
Elderinkweg in Hengelo aan te kopen.
Voor Hengelo als vestigingsplaats voor
het nieuwe gemeentehuis is gekozen
vanwege de centrale ligging in de ge-
meente. “De locatie aan de Elderink-
weg kozen we omdat deze vanaf de
Rondweg gemakkelijk bereikbaar en
goed zichtbaar is”.

ARCHITECT
“Na een uitgebreide architectenselec-
tie vroegen we Atelier PRO uit Den
Haag op basis van hun visie en ideeën
voor het gemeentehuis, hun ervaring

en het contact met het bureau tijdens
enkele presentaties om het nieuwe ge-
meentehuis te ontwerpen”. Het voor-
stel van dit gerenommeerde bureau
sprak vooral aan, omdat zij een ge-
bouw wilden ontwerpen met een ont-
spannen ligging in de groene omge-
ving, door de typische lijnen van het
Bronckhorster landschap te volgen.
“Ook stelden zij voor een centraal atri-
um aan te brengen dat het hart van
het gebouw vormt en uitzicht heeft op
het landschap en gedeelten van het
pand. Verder overtuigde hun visie op
dienstverlening, interieur, de balans
tussen serene rust en dynamiek en
onze toekomstige werkplekken”.
Het voorstel van PRO was gebaseerd op
uitgangspunten voor de nieuwbouw
die zij van de gemeente ontvingen.
“We gaven onder meer aan dat het een
flexibel, multifunctioneel gebouw
moet zijn dat openheid uitstraalt en
een plek is waar burgers met plezier
komen en goed geholpen kunnen wor-
den. Het moet passen in de ruimtelij-
ke omgeving, een prettige werkomge-
ving zijn en mee kunnen groeien met
organisatieontwikkelingen. Maar het
moet ook onderhoudsarm en kosten-
bewust worden en er moet aandacht
zijn voor creatieve en innovatieve
(duurzame) oplossingen”.
Atelier PRO ontwierp onder meer de
Bibliotheek bijzondere collectie Uni-
versiteit van Amsterdam, de Interna-
tional school in Den Haag en de am-
bassade van Kiev. 

DIENSTEN
Het nieuwe gemeentehuis is dus
gelnspireerd op het lijnenspel in het
landschap. Twee geknikte gebouwen
(vleugels van 2 en 3 hoog), verbonden
door een atrium, komen midden in
het weidelandschap te staan. In de
twee vleugels liggen de kantoren. In

het atrium, dat daartussen ligt, vin-
den de contacten met bezoekers
plaats. Op de begane grond, in één van
de vleugels komen de raadzaal en een
grandcafé. Door grote glasvlakken is
er van binnenuit zicht op de natuur in
de omgeving. Vanuit de raadzaal, die
ook als trouwzaal te gebruiken is, kij-
ken bezoekers uit op een beek (Ooster-
wijkse vloed), het dorp en de kerk. De
uitstraling van het gebouw is beheerst
en verfijnd, nergens zijn delen die er
uit springen of overmatig om aan-
dacht vragen.
Het nieuwe gemeentehuis is publieks-
vriendelijk en laagdrempelig. Bezoe-
kers hebben vrije toegang tot het atri-
um. Ambtenaren ontvangen hen hier.
Bij de servicepunten (balies), in de di-
verse spreekkamers, in het vergader-
centrum, voor een huwelijksplechtig-
heid, een raadsvergadering, recepties,
of gewoon voor een kopje koffie. Het
atrium zorgt ervoor dat mensen zich
welkom voelen, maar schermt ook
werkplekken van medewerkers af van
het publieksgedeelte. Op een onopval-
lende manier is een scheiding aange-
bracht tussen openbaar en privé. Ove-
rigens hebben de medewerkers geen
eigen werkplek meer, maar kiezen zij

Bronckhorst gemeentehuis met laagste energieverbruik van Nederland

Eerste paal nieuw gemeentehuis
Bronckhorst de grond in
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 27 oktober werd de eerste paal
geslagen voor het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst. Op het nieuw-
bouwterrein aan de Elderinkweg, tegenover het sportcomplex, werd
het heien van de speciale Bronckhorstpaal gedaan door gedeputeerde
Annelies van der Kolk, burgemeester Henk Aalderink en wethouder
André Baars.

een plek die het beste bij hun activitei-
ten past. In het voorste deel van de
rechtervleugel op de begane grond ko-
men de functies die ook vaak buiten
kantoortijden gebruikt worden. De ge-
meenteraadsleden en ook het Henge-
lose wijkbureau van de politie huizen
hier. 

PARKEREN
Op het omliggende terrein moet na-
tuurlijk ook geparkeerd kunnen wor-
den. Om te voorkomen dat het land-
schap ten koste gaat van het parkeren,
is gekozen voor een halfverdiepte ‘par-
keerbak’. Zo worden de auto’s van de
medewerkers zoveel mogelijk aan het
zicht onttrokken. Het terrein moet
vooral de indruk houden van een wei-
de. Er komt dus geen parkachtige
tuinaanleg. “We gaan veel werken met
hoge grassen en hier en daar komen
bloemen die van nature voorkomen in
weides”.

DUURZAAMHEID HOOG IN HET
VAANDEL
De gemeente vindt duurzaamheid en
het zo goed mogelijk omgaan met het
klimaat belangrijk. “Daarom besloten
we het nieuwe gemeentehuis zo duur-
zaam mogelijk te bouwen”.
Door gebruik te maken van de princi-
pes van passief bouwen gaat het ge-
meentehuis maar liefst 64% minder
energie verbruiken dan een standaard
kantoorgebouw! Passieve gebouwen
zijn extreem goed gelsoleerd, volledig
kierdicht en hebben vrijwel geen zoge-
naamde koudebruggen, waardoor het
energieverbruik sterk daalt. De weini-
ge energie die wel nodig is, wordt bo-
vendien duurzaam opgewekt. Dit alles
zonder concessies te doen aan het
comfort in het gemeentehuis. De ra-
men kunnen bijvoorbeeld open en
door vloerkoeling met een bodemop-
slagsysteem blijft het gemeentehuis ‘s
zomers koel.
“Duurzaamheid zit ook in bouwen
voor een lange levensduur, zoals we
met ons gemeentehuis doen. Bouwen
en een gebouw later weer afbreken
kost veel energie.

Gebouwen die lang blijven staan, om-
dat ze prettig zijn en omdat ze mooi
blijven tijdens het ouder worden, zijn
daarmee bijzonder duurzaam.
De luiken, die gesloten kunnen wor-
den wanneer het gebouw niet in ge-
bruik is, zijn de meest zichtbare ener-
giebespaarders. Maar ook andere toe-
passingen zoals drie-laagsglas, sterk
isolerende materialen en apparaten
die weinig warmte uitstralen, horen
bij ons duurzame bouwconcept”.

KOSTENPLAATJE
De investeringskosten voor het nieuwe

gemeentehuis van Bronckhorst bedra-
gen 20,6 miljoen euro. Hiervan is zo’n
16 miljoen voor de bouwkosten. Het
resterende deel is voor overige kosten,
zoals grondkosten, bouwrijp maken
en financieringskosten. Dit is overeen-
komstig de opgestelde begroting. De
begroting is gemaakt aan de hand van
ons programma van eisen en vervol-
gens vergeleken met normbedragen
voor de kosten van gemeentehuizen
die de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten heeft opgesteld. Het bedrag
is volgens deze richtlijnen reëel en ge-
middeld, onder meer gezien het be-
oogde aantal benodigde vierkante me-
ters voor de te verrichten werkzaam-
heden in het pand, voor zo’n 250 me-
dewerkers.

GEMEENTEHUIS MET LAAGSTE
ENERGIEVERBRUIK VAN ONS
LAND!
“Tegenover de investeringskosten voor
het duurzaam bouwen (1,5 miljoen
euro) staan opbrengsten, doordat we
bijvoorbeeld veel minder energie gaan
verbruiken. De duurzaamheid zoals
wij die willen inzetten, is uniek in Ne-
derland! Het Bronckhorster gemeente-
huis is straks het eerste gemeentehuis
van ons land met zo’n laag energiever-
bruik (van 36%, dit is 64% minder ver-
bruik dan een standaard kantoorpand
op dit moment realiseert)! Ook ont-
vangen we van onder meer de provin-
cie Gelderland subsidie voor dit duur-
zame bouwconcept”.

TOT SLOT
André Baars verantwoordelijk wethou-
der voor de nieuwbouw: “Ik ben heel
trots op het eindresultaat. We gaan in
Bronckhorst een voor Nederland heel
bijzonder gemeentehuis bouwen,
waarmee we onze inwoners en klan-
ten de komende jaren uitstekend van
dienst kunnen zijn!”

DE BRONCKHORSTER 
NIEUWBOUW OP EEN RIJ:
De gemeenteraad heeft op 28 augus-
tus 2008 het definitieve krediet voor
het nieuwe gemeentehuis beschik-
baar gesteld. Het gemeentehuis komt
te staan aan de rand van Hengelo,
zichtbaar vanaf de Rondweg, aan de
Elderinkweg. Het ontwerp komt uit de
koker van Atelier Pro uit Den Haag.
BAM Utiliteitsbouw bouwt het nieuwe
gemeentehuis. Het gebouw verbruikt
64% minder energie dan een stan-
daard kantoorgebouw. Naast het duur-
zaam bouwen vallen de uitstraling en
sterke inpassing in het landschap op.
Bruto oppervlakte: 7.713 m2.
Netto vloeroppervlak: 4.939 m2. Bruto
inhoud: 29.625 m3. Volgens planning
gaan de deuren begin 2010 open voor
publiek.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

OPENINGSTIJDEN
Bistro de Rotonde

te Vorden 

NOVEMBER EN DECEMBER 2008
maandag 17.00 uur tot 22.00 uur 
dinsdag 17.00 uur tot 22.00 uur 
woensdag 17.00 uur tot 22.00 uur 
donderdag 11.00 uur tot 22.00 uur
vrijdag 11.00 uur tot 22.00 uur
zaterdag 11.00 uur tot 22.00 uur
zondag 11.30 uur tot 21.00 uur

Voor grote groepen en/of catering in sluitingstijden
maken wij altijd graag een uitzondering!

Graag tot ziens!
Het Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas.
www.bistroderotonde.nl

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

OLIE BESTELLEN?

BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
0575 551811

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7 l /100 km (17,5 km / l) tot 
10,6 l / 100 km (9,4 km / l ). CO2 -uitstoot varieert van 149-250 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 31 december 2008. Uiterste registratiedatum is 28 februari 
2009. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

*OOK VOOR LEASERIJDERS!

C5 TOURER VANAF €27.590

EXTRA RUESINK RALLYVOORDEEL
GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. € 1.250*



Afgelopen vrijdagmiddag is de prak-
tijk geopend door de wethouder Dhr.
van Oosten. Er stond een zeven meter
hoge opblaasbare champagnefles met

daarin 100 paarse en groene ballon-
nen (de kleuren van de praktijk).  Dhr.
van Oosten heeft de champagnefles
ontkurkt en daarmee was de praktijk
geopend.

Aangezien mondgezondheid in rela-
tie staat tot de algehele gezondheid
van de mens, is dit een medische zorg
welke van maatschappelijk orde is. Ze-

ker met de toenemende vergrijzing
waar steeds meer sprake is van be-
houdt van eigen tanden en kiezen. 

Sinds 2006 is de mondhygiënist voor
patiënten vrij toegankelijk. Toch blijkt
in de praktijk dat de meeste patiënten
komen doordat ze verwezen zijn door
hun tandarts.

Opening Mondhygiënistenpraktijk Zutphen

De mondhygiënisten, Marieke van
Bemmel en Nicolette van den Berg
beginnen aan de Michiel de Ruyter-
straat 4 in Zutphen de Mondhygië-
nistenpraktijk Zutphen.

De katholieke achtergrond van enkele
koorleden en de dirigent  hebben
daarbij een belangrijke rol gespeeld.
Zij zijn enthousiast en vinden het

spannend om deze mis tijdens een
viering in een kerk voor het voetlicht
te brengen.  

Gezongen worden het kyrië, gloria,
credo, sanctus, benedictus en agnus
dei. Daarnaast worden nog het Ave
verum van Edward Elgar en het Tene-
brae factae van Michael Haydn ten ge-
hore gebracht. De dienst begint zon-
dag  9 november om 10 uur en wordt
geleid door pastor Jan van der Meer.
De Christus Koningkerk is gelegen aan
het Jebbink in Vorden.

Het is vrij ongebruikelijk dat een
algemeen koor een kerkelijke vie-
ring muzikaal begeleid. Dat Toon-
kunst Plus Zutphen en omstreken
dat, tijdens een eucharistieviering
in de R.K. Christus Koningkerk in
Vorden wel doet, kan dan met
recht een unicum worden ge-
noemd.

De bazar werd gehouden in het verzor-
gingshuis De Wehme. De belangstel-
ling viel qua bezoek wat tegen, maar
daar stond tegenover dat de verkoop
goed was. De sokken, handschoenen,

kleden en schorten werden het meest
verkocht, terwijl men ook tevreden
was over de verkoop van onder meer
de beestjes en de poppenkleertjes. De
handwerken waren door de deelneem-

sters aan de bazar zelf gemaakt. Van
de opbrengst wordt nieuw handwerk-
materiaal gekocht. 

Ook wordt een deel van het geld aan-
gewend om de deelneemsters en de
bewoners van de Wehme enkele gezel-
lige middagen te bezorgen met daar-
bij een hapje en een drankje.

Welfare Rode Kruis Vorden 
blij met opbrengst bazar

De organisatie van de Welfaremiddag van het Rode Kruis Vorden, toonde
zich woensdagmiddag na afloop van de bazar zeer tevreden met de op-
brengst, om precies te zijn euro 668,65.

Genieten van de koffie en de bazar.

Intussen staat Nelleke op en laat ons
een aantal van de door haar man ge-
maakte knipsels zien, waar onder de
prachtig gemaakte ‘vier jaargetijden’.
Zelf houdt ze van lezen, en is ze ‘gek’
met haar tuin. Ook het autorijden
gaat haar nog goed af. ‘Alleen maar
kleine afstanden hoor’, zo zegt ze la-
chend. Nelleke is geboren in Prinsen-
hagen, het huidige Breda. ‘Mijn vader
was officier bij de marechaussee (‘be-
reden wapen’). Hij was een zeer inspi-
rerende vader, altijd te paard naar zijn
werk. Wij waren thuis met vier kinde-
ren, door het werk van mijn vader
leerden we al heel snel paardrijden,
heerlijk galopperen. ‘Wat ik van Ankie
van Grunsven vindt ? Dat is absoluut
niet mijn ding, een paard behoort
geen pasjes op muziek te maken, een
paard moet over de hei galopperen’,
zo sprak Nelleke overtuigend.

Vanwege overplaatsing van haar vader
naar Arnhem, ging ze daar naar het
gymnasium. ‘Ik wilde daarna, net als
mijn moeder, eigenlijk verpleegster
worden’. Ze volgde deze opleiding en
vervolgens in Amsterdam ook de oplei-
ding maatschappelijk werkster. Tij-
dens een stageperiode zocht zij een ka-
mer en vond zij in Hilversum bij de fa-
milie de Brulne onderdak. Daar woon-
de ook een zekere Johannes Cornelis
(Kees), zoon van de advocaat de Brul-
ne. En toen sloeg op gegeven moment
de vonk tussen Kees en Nelleke over,
met als gevolg enkele jaren later (26
oktober 1948) een huwelijk! Kees de
Brulne kwam uit een zeer muzikaal
gezin. Moeder had een conservatori-
um opleiding genoten, speelde mu-
ziek en was tevens zangeres. Een zus
van Kees werd pianiste.

Kees: ‘Ik wilde ook wel musicus wor-
den, ooit ook nog een poos met de ge-
dachte gespeeld om aan de academie
voor Beeldende Kunst een opleiding te
volgen. Toch besloot ik om in Utrecht
theologie te gaan studeren. De aanlei-
ding was de oorlog. De hele wereld gaat
naar de verdommenis en dan ga ik mu-
ziek studeren. Nee, dat wilde ik niet. In
1948 studeerde ik af als ‘Kandidaat tot
de Heilige Dienst van de Hervormde

kerk’, zo zegt Kees de Brulne. Toen be-
gon voor Kees en Nelleke een leven vol
met verassingen en veranderingen,
maar wel een zeer afwisselend leven. In
de 60 huwelijksjaren kwam de verhuis-
wagen maar liefst acht keer voorrijden!

In Hengelo werd Kees (van 1948-1952)
jeugdwerkleider bij de Algemene
Maatschappij voor Jongeren in Twen-
te’. Kees: ‘Toch wel even wennen, ik
wist wel hoe de hemel en de hel in el-
kaar zaten, echter van jeugdwerk wist
ik aanvankelijk niet veel. Mijn vrouw
heeft mij met haar achtergrond en op-
leiding, veel ondersteund’, zo zegt hij.
Overigens heeft Nelleke de Brulne in
al die jaren als domineesvrouw veel
sociaal werk verricht. Na de ‘Twente-
periode’ werd Kees de Brulne achter-
eenvolgens beroepen in Emmen-Erf-
scheiderveen (3 jaar). ‘Daar heb ik pas
echt het vak van dominee geleerd’.
Vervolgens vanwege de dienstplicht
werd hij vlootpredikant o.m. op een
onderzeeboot. Kees: ‘Toen moest ik
verplicht naar Nieuw- Guinea. Ik kon
kiezen: drie jaar samen met mijn ge-
zin, of 1,5 jaar alleen. Ik koos voor het
laatste, daar drie jaar zitten wilde ik
mijn gezin niet aandoen. Geen fijne
tijd, Soekarno wilde Nieuw Guinea in-
lijven met alle toestanden van dien.
Mijn vader overleed in die periode, ik
kreeg geen toestemming om de begra-
fenis bij te wonen!!

Toen de 1,5 jaar voorbij was, kwam ik
terug naar Nederland naar mijn gezin.
Wij hadden drie kinderen, mijn doch-
ter kende mij niet eens meer. Dat was
wel even slikken, ja’, zo zegt Kees. Het
gezin verhuisde vervolgens naar Den
Helder waar Kees vier jaar lang docent
was bij het Instituut voor Adelborsten.
Nelleke: ‘Ook voor mij een belangrijke
taak in Den Helder. Ik ben ouderling
geworden, met name heb ik mij inge-
zet voor gezinnen waarvan de man als
militair was uitgezonden. Den Helder
was, wat de mannen betreft, haast
ontvolkt’, zo zegt ze. Na Den helder
ging de verhuiswagen naar Utrecht
waar Kees als studentenpredikant een
hectische tijd meemaakte. Tussen de
bedrijven door promoveerde hij als
doctor in de theologie met als hoofd-
vak: kerkgeschiedenis.

Aangezien hij tot dusver in zijn loop-
baan, vooral veel met jeugd (jongeren
in Twente, soldaten en studenten) ge-
werkt had, maakte hij een bewuste
keuze om dominee in Scheveningen (8
jaar) te worden en vervolgens dominee
in het Diaconessenhuis in Heemstede
(bijna tien jaar). ‘Veel trouwerijen mee-
gemaakt en vrijwel nooit begrafenis-
sen, vandaar die stap’, zo licht Kees de
Brulne toe. Daarna met pensioen en
nu al weer 17 jaar samen genieten van
de mooiste streek ‘achter de Yssel’, zo-
als Kees en Nelleke de Achterhoek om-
schrijven. Het paar heeft drie kinde-
ren (Nico, Robert, Erica) en tien klein-
kinderen. Het was de bedoeling dat
burgemeester Henk Aalderink jongst-
leden vrijdagmorgen namens de ge-
meente Bronckhorst het diamanten
paar zijn gelukwensen zou komen
aanbieden. Echter Nelleke de Brulne
werd plotsklaps door de griep geveld
en moest noodgedwongen het bezoek
van de burgemeester en de komst van
de fotograaf afblazen!

Kees en Nelleke de Brulne 60 jaar getrouwd

'Leuk dat het huwelijk nog
geen moment verveelt'!
De muziekvereniging Sursum Cor-
da bracht het diamantenpaar Jo-
hannes Cornelis (Kees) en Nelly
Laura (Nelleke) vorige week in de
tuin van hun huis aan de Nieuw-
stad een serenade. Zo werd o.m. het
nummer ‘De Heer is met ons’ ge-
speeld. ‘Zeer toepasselijk en dat al
60 jaar lang’, zo zegt het krasse
echtpaar. ‘Een geweldig huwelijk’,
zo blikt Kees terug en, zo vult Nelle-
ke aan ‘het leuke is dat het nog
geen moment verveelt, wij zijn ie-
dere dag blij met elkaar’. In 1991
zijn ze na een lang en werkzaam en
soms ook wel spannend leven, in
Vorden neergestreken. Ze voelen
zich hier thuis en zijn beiden de ge-
hele dag nog druk in de weer. Kees
de Brulne: ‘Naarmate je ouder
wordt, ik ben 85, wordt het lopen
beduidend minder en ben ik aan
één oog slecht ‘ziend’, maar geluk-
kig zorgt mijn vrouw Nelleke (89)
goed voor mij. Ik speel elke dag vi-
ool of maak liedjes, ik schilder
graag en vind ‘knipsels’ maken ook
leuk om te doen.

In de R.K. Christus Koningkerk Vordense

Toonkunst Plus zingt mis Bruckner

De Berkelduikers
Afgelopen weken zijn er een aantal
wedstrijden gezwommen door ver-
schillende wedstrijdzwemmers
van de Berkelduikers, bovendien
zijn er een aantal uitslagen van de
competitie bekend geworden.

De eerste Speedo wedstrijd, leeftijd 8
t/m 13 jaar, is gezwommen in Groenlo
en heeft veel plaatsen opgeleverd in de
top 25 van Gelderland: 100 rug: 15e
Nick Bongers, 17e Thomas Luchies,
24e Frank Haijtink. 100 ss: 1e Kim Nij-
land, 7e Marije Lammerdink. 200 ss:
5e Niels Tjoonk, 7e Daan Nijland, 17e
Sander Wissink, 23e Marlieke Schol-
ten. 100 vrij. 2e Torben Lammerdink,
8e Thomas Luchies, 19e Nick Bongers,
21e Edwin Jager. 200 vrij: 1e Luuk Nij-
land, 11e Daan Nijland, 14e Emiel Tho-

len, !7e Irjan Brummelman, 17e Niels
Tjoonk, 21e Loes vd Linden. 100 wissel-
slag: 1e Kim Nijland.

Voor de zwemmers van 13 t/m 16 jaar
was er de Pikeur Junioren Meet. Hier
worden de medailles verdeeld onder
de zwemmer die hun tijden het best
hebben verbeterd: Goud voor: Sanne
ten Have en Richard Ebbers. Zilver
voor Rick Haijtink en Brons voor Ber-
jan Ebbekink, Marieke ten Have, Car-
men Seesing en Daan Nijland.

Tenslotte hebben de zwemmers van 8
t/m 11 jaar hun 2e opstapwedstrijd ge-
zwommen. Uitblinkers waren Irjan
Brummelman met een verbetering
van 22 sec op de 200m wisselslag, Loes
vd Linden 13 sec op de 100m wissel-
slag.

Bij de opstap wedstrijd worden vaak
afstanden en slagen voor de eerste
keer gezwommen om ervaring op te
doen en ook de jongste deelnemers als
Ismay Evers, Iris van Geitenbeek, Fem-
ke Kool, Bouwe Ackema en Lucas He-
bels hebben dat in deze wedstrijd erg
goed gedaan.

COMPETITIE
In de Gelderse competitie zijn de Ber-
kelduikers voorlopig op een mooie 10
plaats terecht gekomen, de Jeugdpro-
motie werd maar liefst 4e van de 36
verenigingen, Op landelijk niveau
hebben de Berkelduikers hun eerste
wedstrijd na promotie erg goed de 13
plaats bezet van de 30 verenigingen in
C competitie. Kijk voor alle uitslagen
op www.Berkelduikers.nl

Z w e m m e n

Gery zal begeleid worden door drie
muzikanten. Te weten Rob Heuvelink
(gitaar), Erik Snellink (percussie) en Ta-
eke Stol (contrabas). Door het samen-
spel met deze musici krijgen geliefde
oude nummers nog meer kracht en
een bredere klankkleur. Ook zult u
veel nummers van de nieuwe CD te
horen krijgen die in 2009 uitkomt. 
Wie Gery eerder heeft gezien weet dat
hij zijn liedjes en verhalen in het Ne-
derlands brengt en soms, als het kan,

in het achterhoekse dialect: een heer-
lijke avond voor mensen, die het Ne-
derlandse luisterlied en een goed ver-
haal kunnen waarderen. De avond
vindt plaats in de Westerholtzaal van
kasteel 't Hackfort aan de Baakseweg 3
in Vorden. Dit concert vindt plaats
dankzij samenwerking met Natuur-
monumenten. Inlichtingen en reser-
veringen: 026-497910.

Gery Groot Zwaaftink en band op kasteel 
't Hackfort
Op een kasteel hoort van tijd tot
tijd een troubadour op te treden.
Vroeger trokken deze verhalenver-
tellers en liedjeszangers van het
ene landgoed naar het andere. Op
8 november 2008 gaat dit weer ge-
beuren op kasteel 't Hackfort. Gery
Groot Zwaaftink, de Vordense trou-
badour en verhalenverteller, zal op
deze avond in de Westerholtzaal
zijn liederen en verhalen brengen
voor wie er maar wil komen luiste-
ren.



De diverse verenigingen en bonden in Hengelo/
Keijenborg/Veldhoek zetten zich in voor ouderen
Als ouderenadviseur heb ik op een rij gezet wat er zoal aan
ouderen wordt aangeboden in onze gemeente. Zo organiseert
de UVV o.a. gezellige middagen, koersbal, dammen, zingen en
dagtochten. De ouderensoos in Varssel en de Veldhoek organi-
seert elk 3e donderdag van de maand een geheel verzorgde
middag. Het Rode Kruis verzorgt handwerk middagen, bege-
leid sporten en diverse vakantie activiteiten.  De Zonnebloem
gaat op bezoek bij ouderen en gehandicapten, organiseert uit-
stapjes en heeft een klussendienst. Ook de bonden: de ANBO,
de KBO Hengelo en de KBO Keijenborg bieden een uitgebreid
programma en zijn er om u te ondersteunen op velerlei
gebied. Zo verzorgt de ANBO o.a. een rijbewijskeuring voor 70+
(ook KBO leden kunnen daar gebruik van maken}, biedt een
belastingservice, geeft informatie over rouw en uitvaart. Ook
de KBO heeft vrijwillige belastingadviseurs. Het uitgebreide
dienstenpakket van de KBO Keijenborg kunt u vinden op
www.kbokeijenborg.nl. De hulpdiensten van Hengelo en
Keijenborg biedt o.a. hulp bij vervoer, oppassen, boodschap-
pen doen, komt bij u langs voor een gesprek en kunnen hulp
bieden wanneer de zorg voor een stervende te zwaar wordt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen Stichting
Welzijn Ouderen Hengelo.

Inloopochtend in het parochiecentrum in Keijenborg
Vanaf 30 oktober is er iedere donderochtend om 9.30 uur een
woord- en gebedsviering in de sacristie. Vanaf 10.00 - 11.00 uur
bent u welkom in het parochiecentrum voor de inloopochtend.
www.parochiestjandedoper.nl

Kunstbus Hengelo/Steenderen
4 december rijdt de kunstbus naar het theater Hanzehof in
Zutphen. Introdance zal ‘Strawinski Swingt’ voor u opvoeren.
De bus is helaas vol, u kunt zich nog wel opgeven voor de
wachtlijst bij mevr. van  Dijke (461166), mevr. Horstink (451290)
of mevr. Beunk (461489).

Ouderen ontmoeten elkaar
In het Dorpscentrum bestaat de mogelijkheid deel te nemen
aan diverse activiteiten voor ouderen. Elke maandag- en
woensdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt er bingo gespeeld en
gekaart.Op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur komt
men bij elkaar om koffie te drinken.Aan de activiteiten zijn
geen extra kosten verbonden, maar vervoer en koffie/thee
komen voor eigen rekening. Informatie: Stichting Welzijn
Vorden, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, tel. 0575-553405. Werk-
dagen van 9.00 uur tot 11.00 uur of: Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden, tel. 0575-552722.

Dagverzorging ‘De Klimop’ (Sensire de Wehme)
De dagverzorging is er op gericht om ouderen 1 tot 5 dagen
per week op een gezellige en plezierige wijze in contact te
brengen met leeftijdgenoten. In het woonzorgcentrum
‘de Wehme’ is hiervoor een speciale ruimte ingericht. Er is
dagverzorging op werkdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. Maxi-
maal kunnen per dag 10 a 12 personen deelnemen. Vervoer:
per Regiotaxi Gelderland, vanaf 1 november.

In aanmerking komen:
Zelfstandig wonende ouderen, die behoefte hebben aan sociaal
contact en het moeilijk vinden alleen thuis te zijn. Zelfstandig
wonende ouderen, die wat vergeetachtig worden. Ouderen,
die wachten op opname in een verzorgingshuis. Ouderen, die
veel hulp krijgen van de mantelzorg, zodat deze ontlast kan
worden.

Kosten
De kosten voor de verschuldigde eigen bijdrage zijn inkomens-
afhankelijk en worden door het CAK (Centraal Administratie-
kantoor) in rekening gebracht. Het taxivervoer is hierbij inbe-
grepen. Wel moet dan bij het CIZ naast de dagverzorging ook

Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK  Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt, 
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e, 
6997 AA  Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 
7255 CX  Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81, 
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
De Bongerd 47, 7221 CR  Steenderen
Tel. (0575) 45 10 04
E-mail: debongerd.steenderen@planet.nl
Website: www.debongerdsteenderen.nl
Inloop en telefonisch spreekuur: 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ  Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 
7021 CD  Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uurInternet: www.welzijnouderenvorden.nl

medisch vervoer worden geïndiceerd. Aanvraag is via het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg) tel.  0314 321250. Informatie:
Sensire ‘de Wehme’, tel: 0314 357467. Dit kan ook bij Stichting
Welzijn Vorden, tel: 0575 553405.

De dagverzorging is op zoek naar vrijwilligers
De dagverzorging vraagt vrijwilligers voor de woensdagmorgen
en op de donderdagmorgen om de 14 dagen. Ook vragen zij
vrijwilligers die tussen de middag met het eten willen helpen. U
kunt contact opnemen met de Dagverzorging, tel. 0314-357467.

Algemene Informatie
Tips voor mensen die niet meer zo handig zijn.
Maakt het u gemakkelijk. Ouderen hebben vaak door allerlei
klachten bewegingsbeperkingen waardoor veel dagelijkse
handelingen moeilijk zijn uit te voeren. Voor sommige  hande-
lingen zoals het snijden van brood, koek, kaas of groente is de
oplossing vrij eenvoudig want deze artikelen zijn in gesneden
vorm te koop. Er zijn echter handelingen waarbij een hulp-
middel wenselijk is om deze nog zelfstandig uit te kunnen
voeren:
- een stevige greep aan uw sleutel voor het open- en dichtdraaien

van het deurslot.
- een greep, zgn. contouropener, voor het openen en sluiten

van kranen en radiatorknop.
- een boekensteun bij het lezen, een lusje aan de trekker van

uw rits, klittenband ter vervanging 
van een knoopsluiting - manchetknopen met elastiekjes, een
knopenhaakje voor knoopssluitingen, een flesje vloeibare
zeep in plaats van een glibberig stuk zeep

- een nagelborstel met zuignappen.
De meeste hulpmiddelen zijn te koop in een winkel voor huis-
houdelijke artikelen, een hobbyzaak e.d. Een aantal artikelen
is alleen te koop bij een winkels die revalidatie-artikelen ver-
kopen b.v. thuiszorgwinkels/ Servicehuis Sensire. 

Servicehuis Sensire in Vorden
In het Servicehuis kan men allerlei hulpmiddelen uitpro-
beren, die in een herkenbare woonomgeving zijn opgesteld.
Er zijn deskundige medewerkers aanwezig, die advies kunnen
geven. Men kan er ook direct een bestelling plaatsen. Adres:
Servicehuis Sensire, Dorpsstraat 7, 7251 BA Vorden. Tel: 0314-
357419. Openingstijden: werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur,
zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur ’s ochtends en ’s avonds
op afspraak 0314-357419.

Inname en uitleendepot
WegWijZer (gebouw Sensire de Wehme). Hier kan men de
zogenaamde ‘top tien’ lenen: Ledikantverhogers; elleboog-
krukken; ondersteek (po); rollator; toiletstoel met emmer;
looprek; toiletverhoger; papagaai; rolstoel en rolstoel kort-
durend gebruik. Ook enkele andere artikelen kunnen bij de
WegWijZer worden besteld. Openingstijden zijn: maandag -
woensdag - vrijdag  van 8.30 tot 10.30 uur. Adres: WegWijZer,
Nieuwstad 32, 7201 JA Vorden. Tel: 0575-553159.

Alzheimercafé Zutphen op 19 november
Gedragsveranderingen. Hoe om te gaan met gedragsverande-
ringen bij dementie. Iedere derde woensdag van de maand
van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimercafé geopend. 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.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,
Lochem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie bereik-
baar 06-46540141.

Progamma mantelzorgsalon op 10 november
Regionale viering Dag van de Mantelzorg. Mantelzorg is topsport.
Een gezellige middag voor mantelzorgers. De invulling van de ze
regionale middag is nog een verrassing. Verdere informatie volgt.
Locatie: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden op
29 november
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs zich
eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de
keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, dagelijks
tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 552003. De prijs
voor deze medische keuring bedraagt € 25,- Locatie: het
woon- en zorgcentrum, ‘de Wehme’, Nieuwstad 32 in Vorden.

Bazar op zaterdag 8 november
Stichting Welzijn Steenderen en de dagverzorging van Sensire
houden een bazar. Op die dag tonen de handwerk- en per-
gamanogroep hun gemaakte spulletjes. Mooie  schortjes,
kleedjes, sokken, handschoenen, sjaals enz. enz. Ook de dag-
verzorging heeft dit jaar weer allerlei leuke dingen gemaakt.
De opbrengst van de verkoop is bestemd om weer allerlei
materialen te kopen. Verder is het heel gezellig, u kunt sjoelen,
een raadspelletje en meedoen voor leuke prijsjes bij het rad
van avontuur. Genieten van een kopje koffie of thee met een
lekkernij er bij. Er worden wafels gebakken en er zijn knieper-
tjes om mee naar huis te nemen. Dus wij nodigen u allemaal
uit op zaterdag 8 november. a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in de
Bongerd te Steenderen. Tot ziens, voor informatie kunt u bellen
met tel. 0575-452270.

Alzheimercafé
Op dinsdag 11 november is er weer een Alzheimercafé in Het
Borghuis aan de Korte Kapoeniestraat in Doetinchem. Het
thema op deze avond is: Wat is het? Er zal uitleg worden gege-
ven over vormen van dementie en de gevolgen daaraan. Het
café vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats. Er wordt
informatie over dementie gegeven door inspirerende gast-
sprekers. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen en
het uitwisselen van ervaringen. Voor meer informatie kunt u
bellen met telefoonnummer: 06-20412665.

Geheugenspreekuur Oost Gelderland, Geheugen 
en concentratieklachten
Iedereen vergeet wel eens wat. Dat is heel gewoon en niet iets
om u zorgen over te maken. Maar met het vorderen van de
leeftijd denken mensen bij vergeetachtigheid al snel aan
dementie. Vaak niet terecht. Er kan sprake zijn van ‘gewone’
vergeetachtigheid, ‘ouderdoms’-vergeetachtigheid, een milde
geheugenstoornis of van (tijdelijke) klachten die samenhangen
met andere problemen, zoals: een verhuizing, verlies van een
dierbare, lichamelijke klachten, langdurige somberheid of
een ziekenhuisopname.

Waarom een geheugenspreekuur?
Veel mensen met zorgen over hun geheugen, stappen niet zo
gauw naar een huisarts. Erover praten blijkt moeilijk. Sommigen
maken zich daardoor onnodig ongerust. Anderen blijven te
lang van noodzakelijke hulp verstoken. Onduidelijkheid over
de oorzaak van de geheugenklachten kan juist veel onzekerheid
met zich mee brengen. Het kan leiden tot het ontstaan van
(lichamelijke) klachten. Om dit te voorkomen is het geheugen-
spreekuur opgezet. Op het spreekuur kunt u  uw vraag over
het geheugen of aanverwante problemen voorleggen aan een
deskundige. De vraag kan ook gaan over uw concentratie,
angst- of spanningsklachten, lusteloosheid en langdurige
somberheid.

Werkwijze spreekuur
Het spreekuur is elke eerste woensdag van de maand van 10.00
tot 11.00 uur in Verzorgingshuis Croonemate Steinlaan 50 in
Doetinchem. U kunt zonder afspraak terecht. Samen met een
deskundige wordt uw vraag nader bekeken. Er wordt tijdens
dit gesprek aandacht besteed aan de aard en de veranderingen
van de klachten, een eventuele ziektegeschiedenis en de
situatie thuis. Ook kan een korte geheugentest worden afge-
nomen. Het gesprek eindigt meestal met een vrijblijvend advies.
U kunt zelf bepalen wat u met het advies doet.

Winterbijeenkomst fietsclub
Meer Bewegen voor Ouderen
Op 18 november vindt er een gezellige winterbijeenkomst
plaats in de Oranjehof aan de Beatrixstraat 41 in Zelhem.
De middag begint om 14.00 uur en is ook toegankelijk voor
oud-leden van de fietsclub.

Op 18 november zal er iemand accordeon komen spelen.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
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Na bijna vier jaar
als griffier bij
onze gemeente
actief te zijn
geweest, neemt
mevrouw 
K.E. (Karen) Pijnenburg op 
11 november 2008 tijdens een
receptie afscheid.

Bent u inwoner van onze gemeente
en wilt u persoonlijk afscheid nemen
van mevrouw Pijnenburg? U bent
van harte uitgenodigd voor de
receptie op 11 november a.s. van
17.15 tot 18.45 uur in de hal van het
gemeentehuis.

Afscheid

griffier27 Oktober jl. was een bijzondere
dag voor de gemeente. Wethouder
nieuwbouw gemeentehuis André
Baars, burgemeester Henk
Aalderink en gedeputeerde
mevrouw Van der Kolk van de
provincie Gelderland sloegen die
dag de eerste paal van het nieuwe
gemeentehuis. Dit heugelijke feit
vond plaats in het bijzijn van circa
200 mensen, waaronder een groot
aantal medewerkers van de
gemeente, vertegenwoordigers van
het bouwbedrijf en architectenbu-
reau en omwonenden. André Baars,
Henk Aalderink, mevrouw Van der
Kolk en architecte Dorte Kristensen
hielden een toespraak. De eerste
paal was een speciale rode heipaal
met goudkleurig opschrift. Het
terrein was opgevrolijkt met
ballonnen en vlaggen. Na de officiële
handeling was er een receptie in een
tent op het bouwterrein. Het
bouwbedrijf (BAM) is medio
september begonnen op het terrein
aan de Hengelose Elderinkweg,
waar het nieuwe gemeentehuis
komt, met het bouwrijp maken van
de grond.

Eerste paal nieuwbouw geslagen

Door de reconstructie van Vorden
Zuid heeft de buurtbus Wichmond
tijdelijk niet over de Nieuwstad in
Vorden gereden. Met ingang van 
29 oktober jl. rijdt de buurtbus weer
de normale route over de Nieuwstad
langs De Wehme en door de
Dorpsstraat richting station. Bij De
Wehme zijn nu aan beide zijden van
de weg haltes geplaatst.

Route buurtbus

Wichmond in Vorden

Geweld tegen met name vrouwen in
Nederland: het gebeurt meer en
vaker dan u denkt. Ieder jaar
worden:

• 160.000 vrouwen het slachtoffer
van een lichte vorm van
lichamelijk en seksueel geweld 

• 30.000 vrouwen het slachtoffer van
ernstig lichamelijk en seksueel
geweld

• 17.000 vrouwen het slachtoffer van
zeer ernstig geweld 

Verschillende organisaties zetten
zich in om de aandacht te richten op
de slachtoffers van geweld. En,
belangrijker nog, op actie. Wat kunt
u doen om geweld tegen uzelf of in
uw omgeving te verminderen of te
beëindigen? In de week van 23 t/m
28 november a.s. staat de jaarlijkse
Week Zonder Geweld op stapel,
waarin verschillende organisaties
activiteiten organiseren om de
aandacht te vragen voor de strijd
tegen geweld en een grotere
bewustwording. De VN heeft 
25 november 2008 zelfs uitgeroepen
als de internationale dag van de
uitbanning van geweld tegen
vrouwen. Voor meer informatie
hierover kijk op www.ywca.nl.

Week Zonder Geweld

Op 12 november a.s. gaan
Provinciale Staten in debat met
betrokken inwoners en vertegen-
woordigers van organisaties over
de toekomst van de Gelderse boer.
De discussie gaat onder meer over
de gevolgen van de marktwerking
voor startende agrariërs, of
schaalvergroting meer zekerheid
biedt in de toekomst en welke rol de
provincie daarbij kan spelen. Het
debat is in café-restaurant Den
Bremer in Toldijk en begint om
20.00 uur.

Toekomst
Marktwerking, schaalvergroting en
multifunctionaliteit veranderen de
agrarische sector. Grotere
bedrijven vertegenwoordigen een
groter vermogen en zijn een
zwaardere last om over te nemen.
Bedrijven zullen verdwijnen of juist

verder uitbreiden. Wat zijn de
gevolgen van de veranderingen in
deze sector? Heeft de boer nog een
toekomst?

Mening
De discussie wordt gevoerd aan de
hand van stellingen. U kunt sinds 15
oktober alvast meediscussiëren via:
www.vertelhetps.nl. 

Meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht op
www.gelderland.nl/geldersdebat,
bij Franske van Hooijdonk,
griffiemedewerker via tel. (026) 
359 85 57 of stuur een 
e-mail naar:
geldersdebat@prv.gelderland.nl

Provinciale Staten in debat over toekomst Gelderse boer

Praat u ook mee?

Huiselijk geweld in uw omgeving? Nu is het genoeg

U bent op een familiefeestje. Ook Jan, uw jongere neef is daarbij
aanwezig. Een zeer charmante man, die altijd in is voor een feestje en die
van een goed glas wijn houdt. U kunt het goed vinden met hem en hij is
altijd in voor een grapje. Zijn vriendin is ook aanwezig, maar eigenlijk
kent u haar niet zo goed. Ze is nogal terughoudend en stelt zich meestal
bedeesd op. Ook nu houdt zij contact af. U merkt echter dat Jan haar
goed in de gaten houdt wanneer zij probeert een praatje te maken met
andere familieleden. Ook ziet u dat ze een blauw oog heeft. Eerder heeft
u haar ook wel eens met blauwe plekken gezien. In de keuken vraagt u
ernaar en dan vertelt ze u dat Jan haar mishandelt.

U kunt helpen! Niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor plegers,
getuigen en professionals



De gemeente is bezig met het maken van een compleet nieuw bestemmingsplan

voor het gehele buitengebied van Zelhem (ca. 10.000 ha van onze gemeente). 

Van 6 november t/m 17 december a.s. ligt het voorontwerpbestemmingsplan

'Zelhem buitengebied' bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

in het gemeentekantoor ter inzage. U kunt alle stukken ook inzien op onze

website www.bronckhorst.nl. Op 3 november jl. was er een informatieavond.

Voor het buitengebied van Hengelo en Vorden is in 2006 al een nieuw

bestemmingsplan vastgesteld en goedgekeurd. Met de nieuwe bestemmings-

plannen voor de buitengebieden van Zelhem en in een later stadium Steenderen

en Hummelo en Keppel, speelt de gemeente in op nieuwe ontwikkelingskansen. 

Op deze gemeentepagina's geven wij u een korte toelichting op het vooront-

werpbestemmingsplan voor het buitengebied van Zelhem.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Zelhem buitengebied' ter inzage

B en w hebben eerst, in overleg met een
klankbordgroep waarin de diverse doelgroe-
pen in het buitengebied zijn vertegenwoor-
digd, een Nota van Uitgangspunten opgesteld.
Hierin staat met welk bestaand beleid
rekening gehouden moet worden. Ook zijn 
de activiteiten per perceel in het buitengebied
geïnventariseerd. Bovendien zijn in mei 2008
zogenaamde inloopdagen gehouden, waarbij
fouten uit de inventarisatie zijn gehaald en

agrariërs wensen ten aanzien van de vorm en
grootte van het bouwperceel aan konden
geven. 

Met al deze gegevens is vervolgens een
voorontwerpbestemmingsplan gemaakt, wat
besproken is met    de klankbordgroep. Uit de
reacties blijkt dat er een behoorlijk draagvlak
voor het plan is.

Nota van Uitgangspunten

In alle bestemmingen zijn regels opgenomen
die reële (bouw)mogelijkheden bieden voor de
(bestaande) agrarische bedrijven. Afhankelijk
van de gebiedsbestemmingen moeten de be-
drijven wel rekening houden met de aanwezi-
ge natuur- en landschapswaarden. De
bebouwingsmogelijkheden zijn dan ook afge-
stemd op deze waarden. In een aantal op  de
plankaart aangegeven gebieden moet u voor
bepaalde activiteiten een aanlegvergunning
aanvragen. Dat gaat bijvoorbeeld om
werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn
voor natuur en landschap, zoals het verharden
van paden, of het dempen van sloten. Bij de
beoordeling betrekken b en w (de gevolgen
voor) bossen, natuurterreinen, waterhuishou-
ding, bodemkundige- en archeologische waar-
den en het behoud van openheid op de esgron-
den. Ook de bestaande landschapselementen
die in het kader van de Ruilverkaveling zijn
gerealiseerd, worden beschermd met het
aanlegvergunningenstelsel. 

Voor elk agrarisch bedrijf is op de plankaart
een bouwvlak opgenomen. De bebouwing moet
binnen dat bouwvlak gerealiseerd worden.

Inhoud

Kikkerpoel Halle-Heide

Gebiedsbestemmingen

De nadruk ligt in deze gebieden op de (ontwik-
kelingsmogelijkheden voor de) landbouw. In
dit gebied is nieuwvestiging van volwaardige
grondgebonden landbouwbedrijven mogelijk.

De landschappelijke en de natuurwaarden zijn
in deze gebieden, relatief gezien, van
weinig/minder belang.

Agrarisch gebied

Onder deze bestemming vallen met name het
essencomplex ten westen van Zelhem, de
gronden die deel uitmaken van het waardevol-
le landschap Hummelo, Keppel en Slangen-
burg en het gebied de Halse Rug. Kenmerken-
de aspecten zoals openheid op de essen of juist
beslotenheid door de aanwezigheid van veel
houtwallen en bossen, hoogteverschillen/ stijl-

randen, aardkundige waarden en karakteris-
tieke verkavelingen worden beschermd door
een aanlegvergunningenstelsel. De landbouw
vervult een blijvende rol en kan zich in
economisch opzicht duurzaam ontwikkelen.
Ontwikkelingen, zowel landbouwkundig als
anderszins, moeten rekening houden met de
landschappelijke waarden. 

Agrarisch met waarden - Landschap

In het plan is de mogelijkheid opgenomen om
vrijkomende agrarische bouwwerken te be-
nutten en te bestemmen voor niet-agrarische
activiteiten. Naast de agrarische
bedrijfsactiviteiten is een ondergeschikte ne-
venactiviteit (bijv. een zorgboerderij, een aan-
huis-verbonden beroep, stalling van caravans,
loonwerkactiviteiten, hoveniersbedrijf, wijn-
makerij, groothandel in, of inpandige opslag
van: akkerbouwproducten en veevoeders,
bloemen en planten, groenten, aardappelen
en fruit, hout- en bouwmaterialen), binnen een
agrarische gebiedsbestemming in maximaal
350 m2 van de bestaande bebouwde oppervlak-
te toegestaan. Bij grotere oppervlaktes
beoordelen b en w of medewerking kan
worden verleend met een ontheffings- of
wijzigingsprocedure, waarbij de beoordeling
onder andere van de gebiedsbestemming
afhangt. Bij een agrarisch bedrijf mag geen
detailhandel plaatsvinden, behalve detail-
handel in streekeigen geproduceerde (agrari-
sche) producten tot een maximale oppervlakte
van 25 m2. Ook voor horeca-activiteiten als
nevenactiviteit is een kleinere maximale
oppervlakte dan de genoemde 350 m2

toegestaan, namelijk maximaal 50 m2. 

Indien een boer zijn agrarisch bedrijf wil
beëindigen en een niet-agrarisch bedrijf wil
starten in zijn voormalige bedrijfsgebouwen, 
is daarvoor een planwijziging noodzakelijk.
Hetzelfde geldt voor een functieverandering
van agrarisch naar wonen. Als voorwaarde
geldt onder andere ruimtelijke kwaliteits-
verbetering door sloop van overtollige
bedrijfsgebouwen en inpassing in de
omgeving. Afhankelijk van de waardering van
het gebied zijn meer of minder niet-agrarische
activiteiten toegestaan. Daarnaast zijn
ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden
opgenomen voor recreatieve verblijfsmoge-
lijkheden bij agrarische bedrijven of als
vervolgfunctie. Voor de overgang van
agrarische gronden naar de bestemming Bos
of Natuur kent het plan een wijzigingsbevoegd-
heid. Het moet dan gaan  om gronden die de
bestaande landschapsstructuur en de EHS
versterken. Dit betekent ook dat de omvor-
ming moet passen in het landschapsbeleid van
de gemeente en het Gebiedsplan Natuur en
Landschap van de provincie. Deze bestem-
mingswijzigingen kunnen alleen tot stand
komen op basis van vrijwilligheid.

Functieverandering bij agrarische bedrijven

Het plan kent een indeling in de volgende gebiedsbestemmingen: 

Gebiedsbestemming (plankaart) Structuurvisie

Agrarisch Multifunctioneel gebied

Agrarisch met waarden - Landschap Multifunctioneel gebied
• waardevol landschap Hummelo, 
Keppel en Slangenburg
• waardevol open landschap/essen
• historische verkaveling

Agrarisch met waarden - Groen-blauwe raamwerk
Landschap en natuur • EHS-verweving

• EHS-verbindingszone

Natuur Groen-blauwe raamwerk
• EHS-natuur

Agrarisch met waarden - Landschap en natuur

Deze gebiedsbestemming omvat de gronden
die deel uitmaken van de Ecologische Hoofd
Structuur (EHS), maar die nog in agrarisch ge-
bruik zijn. Voor deze bestemming geldt  een

beleid waarin aan natuur, landschap, cultuur-
historie en landbouw gelijke waarde wordt
toegekend. 

De bos- en natuurgebieden binnen de EHS
zijn bestemd als Natuur. Andere bestaande
bos- en natuurgebieden zijn apart bestemd
als Bos of Natuur. Het beleid voor deze be-
stemmingen is gericht op bos- en natuurbe-

heer in combinatie met een extensief recre-
atief medegebruik. Met ontwikkelingen van
andere functies wordt terughoudend omge-
sprongen en deze moeten passen binnen de
natuurdoelstellingen. 

Natuur



Wij kunnen niet alle bestemmingen in dit artikel weergeven. Uiteraard zijn er nog andere
bestemmingen/ regelingen, zoals bijvoorbeeld voor maatschappelijke voorzieningen, horeca-
bedrijven, nutsvoorzieningen, sport, verkeer en water. 

Overige bestemmingen

Alle burgerwoningen hebben een bestemming
Wonen. Nieuwe woningen mogen in het bui-
tengebied over het algemeen niet bijgebouwd
worden. Een woning die deel uitmaakt van een
oude boerderij waarin de woning en de stal-
ruimte (de deel) onder één dak in één gebouw
gesitueerd is, mag worden uitgebreid met de
oude stalruimte, ongeacht het volume van het
totale gebouw. Zowel burgerwoningen als ag-
rarische dienstwoningen mogen een maximale
inhoud van 750 m3 hebben. Dit is een aanzien-
lijke verruiming ten opzichte van het geldende
plan. De toegestane oppervlakte aan bijgebou-
wen wordt verruimd van 75 m2 tot 100 m2. Net
als agrariërs hebben ook burgers de mogelijk-

heid om  een aan-huis-verbonden beroep of
bedrijf uit te oefenen. Bij burgerwoningen, die
in het vorige en nu nog geldende bestem-
mingsplan ('Buitengebied, herziening 2-1988')
een agrarisch bouwperceel hadden,  kunnen -
via een ontheffings- of wijzigingsprocedure -
een aantal in het plan genoemde niet-agrari-
sche bedrijfsactiviteiten opstarten. Ook hier
gelden voorwaarden, zoals de sloop van
overtollige voormalige bedrijfsgebouwen en
inpassing in  de omgeving. Deze oppervlaktes
worden nog berekend en nemen we op in de
lijst, bij de volgende stap in de procedure, het
ontwerpbestemmingsplan. 

Wonen

Alle niet-agrarische bedrijven, zoals aanne-
mers-, hoveniers- en horecabedrijven zijn in
het bestemmingsplan bestemd tot Niet-agra-
risch bedrijf. Elk bedrijf is opgenomen op een
verzamellijst in het plan. Naast de bestaande,

legaal gerealiseerde oppervlakte bedrijfsbe-
bouwing in m2, nemen we in de lijst op met
welk percentage een bedrijf deze oppervlakte
mag uitbreiden. Deze groei is mede afhanke-
lijk van de gebiedsbestemming.

Niet-agrarische bedrijven

De grotere campings (met meer dan 15 kam-
peermiddelen) en bungalowparken zijn in het
plan opgenomen met de bestemming Verblijfs-
recreatie. De verspreid in het buitengebied
liggende zomerhuisjes hebben de bestemming
Recreatiewoning gekregen. Veelal gaat het bij

beide bestemmingen om het vastleggen van de
bestaande ruimtelijke situatie. 
De recreatiewoningen mogen een maximale
inhoudsmaat van 300 m3 hebben. In veel geval-
len betekent dit dat er nog een (kleine) uitbrei-
dingsmogelijkheid wordt geboden.

Bungalowparken, campings en recreatiewoningen

In het buitengebied van Zelhem ligt het land-
bouwontwikkelingsgebied Halle-Heide (LOG).
Voor dit gebied stellen wij een ontwikkelings-
visie op. Voor het (planologisch) kunnen
realiseren van dit LOG is eerst een milieu
effect rapportage (MER) noodzakelijk. De

visie wordt te zijner tijd vertaald in een afzon-
derlijk bestemmingsplan voor het LOG. In dit
voorontwerpbestemmingsplan 'Zelhem
Buitengebied' is het LOG Halle-Heide niet
opgenomen.

LOG Halle-Heide

De informatie hierover vindt u onder Openbare bekendmakingen op deze gemeentepagina's.

Inspraak

Als u in het gebied woont of daar belangen heeft, adviseren wij u zeker het bestemmingsplan in te komen kijken!

Het Toeristisch Recreatief Overleg
Bronckhorst (TROB) kan terugzien op
een geslaagde Toeristische Relatiedag
2008. Eind oktober besprak het TROB
de uitkomsten van deze dag in onze
gemeente.

Toeristische Relatiedag 2008
Begin september 2008 organiseerden
de VVV Bronckhorst, enkele leden van
het TROB en de gemeente Bronckhorst
opnieuw een Toeristische Relatiedag.
Zo'n 75 deelnemers aan deze dag
werden aangezet tot innovatie en
samenwerking, met het uiteindelijke
doel het bevorderen van nieuwe
bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Enthousiaste reacties
Bij het nabespreken van deze relatie-

dag binnen het TROB op 22 oktober jl.
blijkt dat we kunnen terugkijken op
een geslaagde dag. Zowel de verte-
genwoordigers als de achterban van
de diverse toeristische sectoren,
waren enthousiast over de dag,
waarop onder andere volop gele-
genheid was om te netwerken tij-
dens de bustocht naar twee inspire-
rende locaties en gedurende de
workshops 's middags in kasteel
Hackfort. De drempel voor onderlin-
ge samenwerking blijkt te zijn ver-
laagd; ondernemers weten elkaar
makkelijker te vinden. We hopen dat
dit in de toekomst een stimulans is
voor nóg meer deelname.

Uitkomsten workshops
Na de spraakmakende inleiding

door twee innovatieve ondernemers
kwamen verrassend vernieuwende
toeristische concepten uit de brain-
stormsessies naar voren. Zoals het
idee voor een Bronckhorst-mascot-
te, een belevingskasteel, een keur-
merk voor landelijk gastheerschap,
een knooppuntenroute en een
Bronckhorstpad. Deze resultaten en
ideeën nemen we mee als input voor
het nieuwe gemeentelijke toeristi-
sche beleid.

Toeristische Relatiedag werkt!

De afgelopen twee weken heeft u 
op deze gemeentepagina's kunnen
lezen over de gemeentebegroting
2009. Twee weken geleden lichtten 
b en w hun plannen voor het
komende jaar toe en vorige week
gaven de in de gemeenteraad
vertegenwoordigde politieke
partijen in een notendop hun mening
over de begrotingsvoorstellen van 
b en w. Tijdens de raadsvergadering
op 6 november a.s. wordt de
begroting behandeld. 
De vergadering is om 17.00 uur
(afwijkende tijd) in de raadzaal in
het gemeentehuis. U bent van harte
welkom om deze bijeenkomst bij te
wonen! 

Met de publicaties gaven wij u een
beknopt inzicht in de begroting van
uw gemeente. De begroting 2009 is
in z'n geheel in te zien tijdens de
openingstijden van de gemeente bij
de recepties van het gemeentehuis
en -kantoor. Ook kunt u deze raad-
plegen op www.bronckhorst.nl �
Gemeente � Begroting. Verder ligt
de begroting ter inzage in de
bibliotheken in Vorden, Hengelo
(Gld) en Zelhem.

Spreekrecht tijdens
raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:

1.allerhande onderwerpen die niet
op de agenda staan 

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

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

hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet
bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen

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

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl.

Raad vergadert op 6 november over

begroting 2009 

U bent van harte welkom om de

vergadering bij te wonen!

Half september ontvingen alle
Bronckhorster huishoudens een
brief van de politie en de gemeente
met de vraag of zij zich willen aan-
melden voor een proef met SMS-
Alert. Ook u heeft deze brief
gekregen. Heeft u zich al
aangemeld? Het kan nog steeds!  

Wat is SMS-Alert?
Met SMS-Alert zijn de hulpverlenen-
de instanties (politie, brandweer en
geneeskundige diensten) in staat 
om u zeer actueel en kosteloos te
informeren over incidenten die zich
in uw omgeving afspelen. Een kind
dat zoek is of een woninginbreker
die in de buurt is gesignaleerd, zijn
twee voorbeelden van informatie die
de politie u via SMS op uw mobiele
telefoon toespeelt. Van de deelne-
mers verwachten wij dat zij tips en
andere bruikbare gegevens snel
doorgeven via het telefoonnummer
dat in het SMS-bericht wordt
vermeld. Deze informatie kan dan
bijvoorbeeld leiden tot het snel
terugvinden van het vermiste kind 
of de aanhouding van de woning-

inbreker. Ook kunnen SMS-berich-
ten worden verstuurd om u
bijvoorbeeld te waarschuwen voor
een onbevoegde collectant die in uw
buurt actief is. Kortom, alle infor-
matie die de veiligheid in uw buurt
vergroot, komt voor SMS-Alert in
aanmerking.

In andere gebieden in ons land waar
SMS-alert is ingezet, is dit succesvol
geweest en is de veiligheid en
betrokkenheid van de inwoners
vergroot. Inmiddels hebben ruim
2.500 Bronckhorsters zich opgege-
ven. Heeft u dat nog niet gedaan? 
Wij hopen dat u het alsnog doet!  

Brief niet meer bij de hand? Zo
meldt zich aan voor SMS-Alert
• Maak het volgende SMS-bericht

met uw GSM: PNOG gevolgd door
uw postcode en uw huisnummer
(bijvoorbeeld: PNOG7300AA1).
Gebruik geen spaties en vermeld
uw huisnummer zonder toe-
voegingen (dus huisnummer 10B
wordt 10).

• Stuur dit bericht naar 8844. Het

SMS-bericht om u aan te melden,
betaalt u zelf. Alle SMS-berichten
die naar u verzonden worden,
ontvangt u kosteloos.

• U ontvangt kort daarna een
welkomst-SMS van de politie, met
het bericht dat u bent aangemeld.
In hetzelfde bericht staat een
wachtwoord.

• Met uw eigen GSM-nummer en dit
wachtwoord kunt u via de website
van de Politie Noord- en Oost-
Gelderland (http://www.politie.nl/
Noord_ en_Oost_Gelderland) uw
gegevens raadplegen en wijzigen.
Zo kunt u aangeven wanneer u wel
en wanneer u geen berichten van
SMS-Alert wilt ontvangen (bv. in
de periode dat u op vakantie bent).

SMS-berichten van de politie
kunnen niet worden beantwoord.
Wel kunt u naar aanleiding van een
SMS-Alert zelf contact opnemen
met het algemene nummer van de
politie (0900) 88 44. Voor vragen of
meer informatie over het project
kunt u ook bij dit informatienummer
terecht. 

Aanmelden voor SMS-Alert het kan nog!
Voor informatie over veiligheid en incidenten in uw omgeving

De bestaande minicampings met maximaal 15
kampeermiddelen kunnen met een ont-
heffingsprocedure uitbreiden naar kleinscha-

lig kamperen (maximaal 30 standplaatsen).
Deze mogelijkheid geldt niet voor minicam-
pings die binnen de EHS gelegen zijn.  



Openbare bekendmakingen

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

Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle 
Commissie Evaluatie en controle
12 november 2008
Op 12 november a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Correctieve herziening bestem-

mingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden'

• Bestemmingsplan 'Orchideetuin
Zelhem'
B en w vragen de raad dit
bestemmingsplan vast te stellen.
Het bouwplan betreft 17 rijwonin-
gen, waaronder een aantal tus-
senwoningen voor starters en
patiowoningen voor senioren

• Afwijzing vrijstellingsverzoek
Winkelsweg 4, Hengelo (Gld)

• Beslissing op bezwaarschrift
Landgoed Stapelbroek Vierakker

• Financiering rondweg Hummelo
Om een aantal redenen vallen de
kosten voor de rondweg Hummelo
fors duuder uit dan geraamd. Met
dit voorstel vragen b en w de raad
in te stemmen met het afkopen
van de gemeentelijke bijdrage en
de financiële risico's bij de pro-
vincie en zodoende duidelijkheid
te krijgen 

• Delegatiebesluit Bronckhorst
• Wijziging gemeenschappelijke

regeling Veiligheidsregio
• Verordening VROM starters-

lening 
De gemeente hanteert de VROM
Startersregeling, waarmee star-
ters het verschil kunnen over-
bruggen tussen de aankoopkos-
ten van een starterswoning en het
bedrag dat de starter maximaal
bij de bank kan lenen volgens de
normen van de Nationale Hypo-
theek Garantie. Starters kunnen
de regeling gebruiken bij nieuw-
bouw- en bestaande koopwonin-
gen. De regeling is nu iets gewij-
zigd. O.a. is de maximale hoogte
van de starterslening aangepast
van € 35.000,- naar € 38.000,- 

Commissie Beleidsontwikkeling
13 november a.s.
Op 13 november 2008 vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Kadernotitie informele zorg 

Als onderdeel van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning
(Wmo) moeten gemeenten beleid
ontwikkelen over hoe zij omgaan
met mantelzorgondersteuning.
In de praktijk heeft de gemeente

Bronckhorst dit al geregeld.
In deze kadernotitie staat hoe de
gemeente het beleid gaat opstellen
met als doel de uitvoering van de
mantelzorgondersteuning nog
verder te optimaliseren 

• Accommodatieplannen
Begin 2008 stemde de raad in met
het plan 'Zicht op accommoda-
ties', waarbij is gekeken wie de
eigenaar is en het beheer doet
van de accommodaties in Bronck-
horst. In het plan staan verschil-
lende uitgangspunten en aanbe-
velingen, waaronder het opstellen
van vier accommodatieplannen
(voor zwembaden, sporthallen,
buitensport en dorpshuizen die in
eigendom zijn van de gemeente).
In deze plannen moet komen te
staan hoe de gemeente deze ac-
commodaties in de toekomst wil
exploiteren. Deze accommodatie-
plannen zijn nu gereed en b en w
vragen de raad hiermee in te

stemmen. Volgende week leest u
op deze gemeentepagina's meer
over deze plannen 

• Gemeenlijk rioleringsplan
B en w leggen de raad het nieuwe
rioleringsplan voor de komende
jaren voor. Hieruit blijkt dat
onderzoeken hebben aangetoond
dat Bronckhorst overal voldoet
aan de wettelijk gestelde eisen
voor beheer en onderhoud van
ons rioolstelsel. De gemeente
doet de komende tijd de normale
reguliere vervangingen, reiniging
en inspectie van het riool en kop-
pelt bij reconstructiewerkzaam-
heden zoveel mogelijk direct het
schoon hemelwater af. Het be-
drag dat de gemeente rekent voor
rioolrechten moet kostendekkend
zijn voor de werkzaamheden die
zij aan het riool verricht. Uit bere-
keningen blijkt dat de kosten voor
2009 omlaag kunnen van circa
€ 250,- naar € 240,- per huishouden   

• Nieuwe toeslagen- en 
verlagingen-, maatregelen- en
re-integratieverordeningen
2009
Hierin is o.a. geregeld hoe de
gemeente omgaat met het onder-
steunen van uitkeringsgerechtig-
den bij de arbeidsinschakeling en
re-integratie, wanneer en met
hoeveel het bijstandsbedrag
wordt verlaagt bij verwijtbaar
gedrag etc. 

• Intrekken verordening klein-
schalige nevenactiviteiten 

• Parkeerverordening
Bronckhorst

Spreekrecht tijdens
commissievergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van
de vergadering, aanmelden bij de
Griffie, via tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Meer informatie over de onderwerpen
die tijdens de commissievergade-
ringen aan de orde komen, vindt u
op www.bronckhorst.nl � Gemeente
� Gemeenteraad � Raadsinformatie.

De gemeente is van plan de verkeer-
sveiligheid op het kruispunt Berend-
schotstraat/Steenderenseweg in
Hengelo te verbeteren. Uit onze
ongevalsgegevens komt naar voren
dat op dit kruispunt een te groot
aantal (letsel) ongevallen heeft

plaatsgevonden. Graag willen we
deze ongevallen beperken.

Verkeersmaatregelen
Om er voor te zorgen dat minder
ongevallen gebeuren, is de gemeente
van plan op zeer korte termijn een

asfaltplateau (60 km/u) aan te leg-
gen. Een plateau is een verhoogd
kruisingsvlak met een attentie-
verhogende werking. Hierdoor valt
het kruispunt beter op en wordt de
snelheid gematigd. 

De werkzaamheden staan gepland
in week 46 en duren waarschijnlijk
één dag. Om de werkzaamheden
veilig uit te kunnen voeren worden
beide wegen tijdelijk afgesloten,
met enige verkeershinder tot
gevolg. 

Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen, belt
u dan met de heer Mark de Bakker
van de gemeente, tel. (0575) 75 03 78
of via e-mail 
m.debakker@bronckhorst.nl.

Aanleg plateau Berendschotstraat/Steenderenseweg in Hengelo

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, café De Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, P.B.J. Leferink
• Baak, café Herfkens, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, J.W.H. Herfkens
• Baak, parkeerterrein Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van vers vlees en vlees-

waren, dinsdagmiddagen in 2009 van 15.00 tot 17.00 uur, Country Slager
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83A, permanent plaatsen van drie vlaggenmasten, hoveniers-

bedrijf Evers
• Bronkhorst, 13 en 14 december 2008 van 12.00 tot 18.00 uur, kerstmarkt op het plein bij de kapel,

afsluiten Bovenstraat en Onderstraat, tussen de Bovenstraat en de Molenstraat, parkeer-
verbod Veerweg, Bakerwaardseweg en ged. Onderstraat, OGB Bronkhorst

• Halle, hoek Halle-Heideweg/Halseweg, 28 en 31 december 2008, jubileumfeest op 28 december
van 12.00 tot 24.00 uur en 31 december van 11.00 tot 20.00 uur, carbidschieten op 31 december
van 11.00 tot 17.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, stichting Knalbal

• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, Bekveld in het licht (levende kerststal met verlichting en 
live-muziek), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 en 23 december 2008 van 16.00 tot
21.00 uur, A. Janssen

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, concert, verloting, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal, 
29 november 2008 van 20.00 tot 23.00 uur, Koninklijke Harmonie Concordia

• Hummelo, Greffelinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. carbidschieten, 
S. Dorrestijn

• Keijenborg, café/restaurant Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten,
1 januari t/m 31 december 2009, H.J.A. Winkelman

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van Chinese
maaltijden, vrijdagmiddagen in 2009 van 13.00 tot 18.30 uur, T.C. Chan

• Vorden en omgeving, oudejaarscrossloop met diverse afstanden met start en finish vanaf de
locatie Oude Zutphenseweg 11, 27 december 2008 van 13.00 tot 16.00 uur, stichting oudejaars-
crossloop Vorden

• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks, zaterdagen
in 2009 van 10.00 tot 17.00 uur, T.P. Nguyen-Hoang

• Zelhem, De Boerderij, besloten feestavond leden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
1 augustus 2009 van 19.00 tot 23.00 uur, fuchsiavereniging Oost Gelderland

Aanvragen

• Zelhem, fuchsia en plantenshow, 30 juli van 14.00 tot 21.00 uur, 31 juli van 10.00 tot 21.00 uur
en 1 en 2 augustus van 10.00 tot 18.00 uur, afsluiten zandweg, tussen de Meeneweg en de oude
spoorbaan, en stopverbod Meeneweg van 30 juli t/m 2 augustus 2009, fuchsiavereniging Oost
Gelderland

• Zelhem, café Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari t/m 
31 december 2009, S.A. Jolink

• Zelhem, dorpshuis D'n Draejer, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari
t/m 31 december 2009, E.A.M. de Gier

• Zelhem, Vincent v. Goghstraat 72, Zelhem Alive, muziekfestival met live-muziek, entertainment
en lunapark op 21 mei van 14.00 tot 01.30, 22 mei van 12.00 tot 01.30, 23 mei van 12.00 tot 01.30
en 24 mei van 12.00 tot 00.30, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 21 mei van 12.00 tot 01.30 uur, 22 mei van 12.00 tot 01.30 uur, 23 mei van 12.00 tot
01.30 uur en 24 mei van 12.00 tot 20.00 uur, afsluiten parkeerplaats sporthal De Pol van 18 t/m
25 mei 2009, sportcafé De Pol

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Toverstraat 12, vernieuwen wagenloods
• Gemeente Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen informatieborden/plattegrondborden
• Drempt, Kleine Dreef 3, vergroten schuur
• Halle, Nicolaasweg 1A, veranderen berging
• Steenderen, Kerkhofweg 1, vergroten carport
• Vierakker, Kapelweg 12, vergroten woning
• Vorden, Decanijeweg 2, plaatsen raamkozijn appartementengebouw
• Vorden, Hilverinkweg 4, bouwen werktuigenberging
• Wichmond, Hackforterweg 11A, dakopbouwcarport
• Wichmond, Hackforterweg 25, plaatsen dakkapellen
• Zelhem, Hengeloseweg 49, vergroten woning en bouwen schuur
• Zelhem, Burgemeester Langmanweg 5, vergroten bedrijfsruimte met berging

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van
6 november t/m 17 december 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:
• Vorden, Okhorstweg 4, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en verbouw 

van de woonboerderij

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 18 december 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heren
W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen 
of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden
aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de 
definitieve beschikking.

Intrekking aanwijzing op gemeentelijke monumentenlijst, boerderij
Capellegoedweg 7 in Olburgen
B en w hebben op 28 oktober jl. besloten de aanwijzing van het gemeentelijk monument, de
boerderij aan de Capellegoedweg 7 in Olburgen, op de gemeentelijke monumentenlijst in te
trekken. De reden van de intrekking is de aantasting van het pand na een brand waardoor 
een gevaarlijke situatie is ontstaan. Het besluit is op 29 oktober 2008 bekend gemaakt en ligt
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 27 oktober 2008:
• Laag-Keppel, Lendenstraat 1, plaatsen van permanente reclameborden, MTG Eldrik
Verzonden op 29 oktober 2008:
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor vogelshow, 1 t/m 13 november 2008, vogelvereniging

Vogelvreugd Zelhem
Verzonden op 30 oktober 2008:
• Toldijk, Wolfsstraat 5, slachtvisite m.m.v. oldtimerband, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

8 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, vleesboerderij Garritsen

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 oktober 2008: 
• Hummelo, Groeneweg 13, bouwen vrijstaande woning met garage, verleend met ontheffing op

grond van artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, nabij Kerkhoflaan 4, plaatsen kunstwerk, verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23

van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30-37, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning
Verzonden op 28 oktober 2008:
• Steenderen, Hoge Wesselink 2, geheel plaatsen luifel
• Zelhem, Kattekolkweg 1, bouwen bedrijfswoning

Drank- en Horecawet (artikel 3)
Verzonden op 30 oktober 2008:
• Vorden, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Stationsweg 24 

(De Gravin B.V.) 

Kapvergunningen
Verzonden op 31 oktober 2008:
• Hengelo (Gld), Steintjesweide/Beukenlaan, vellen van één iep en één els, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 5, vellen van twee paardenkastanjes, herplant verplicht: 

één tulpenboom
• Hengelo (Gld), Menninkweg bij trafo, vellen van één els en vier iepen, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 4, vellen van één els, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Oude Zutphenseweg 8, vellen van drie beuken, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Rijksweg 79, vellen van één berk, geen herplantplicht
• Steenderen, Korenbloemstraat 10, vellen van twee valse christusdoorns, geen herplantplicht
• Zelhem, groenstrook naast Boomgaard 16, vellen van één els en twee berken, geen herplant-

plicht

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet en bouwvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaar-
schrift 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

Voorbereiding bestemmingsplannen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van de geldende bestemmingsplannen
voor te bereiden om medewerking te kunnen verlenen aan de navolgende plannen:
1. Toldijk, bouw van een nieuwe bedrijfshal aan de Zutphen-Emmerikseweg 33B en het

bestemmen van de onderliggende gronden op grond waarvan de uitoefening van een fietsen-,
bromfietsen- en motorfietsenbedrijf wordt toegestaan

2. Vorden, bouw van een tweede bedrijfswoning en uitbreiding van het horecagedeelte met een
serre aan de Wildenborchseweg 19 

3. Vorden, dit plan heeft betrekking op het landgoed Wientjesvoort, voorzover gelegen ten noorden
van de Ruurloseweg, en betreft: 
• de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos
• de omzetting van 174 kampeerplaatsen naar 6 woningen (2 erven met 3 woningen) en een

gebouw met 35 recreatiewoningen met een bijbehorende bedrijfswoning
• herstel van het landhuis, koetshuis (inmiddels via vrijstelling gerealiseerd), salon en park

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen van
een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze gemeente-
pagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan 'Zelhem buitengebied'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Zelhem buitengebied' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 6 november t/m 17 december 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.
Het plan heeft betrekking op het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied van
Zelhem, met uitzondering van het gebied dat volgens het reconstructieplan Achterhoek en
Liemers is aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar het uitgebreide artikel elders op deze gemeentepagina's. 

Inspraakreactie geven?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie (zowel positieve opmerkingen als eventuele bezwaren) op dit voorontwerpbestemmingsplan
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) inbrengen bij b en w of mondeling bij de medewerkers
van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. 

Voorgenomen vrijstelling (oude wet WRO)
B en w van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Hoetinkhof 94, bouwen carport, wegens overschrijden voorgevelrooilijn en bestemming

van het bouwperceel. Het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Vorden west en zuid 1992'

Voorgenomen ontheffingen (nieuwe wet Wro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Kattendijk nabij nummer 1, bouwen woning en garage/berging, wegens overschrijden

maximale inhoud van de woning en maximale bebouwingsgrens van het bijgebouw. Ontheffing
is mogelijk via toepassing artikel 7, lid a en c van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
herz. 2002-05 Kattendijk ong'

• Hengelo (Gld), Zelledijk 32, verbouw schuur, wegens overschrijden maximale hoogte.
Ontheffing is mogelijk via toepassing artikel 17 van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2008'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Westerhofskamp 24, plaatsen overkapping, wegens overschrijden bouwvlak. Het betreft

een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

De bouwplannen liggen van 6 november t/m 17 december 2008 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 afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstelling en ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Bestemmingsplannen

Beleidsregels artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
B en w van Bronckhorst hebben op 28 oktober 2008 de 'Beleidsregels artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening' vastgesteld. Het gaat om beleidsregels voor de toepassing van ontheffingen op grond
van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

De beleidsregels liggen vanaf 6 november 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen � Ruimtelijk beleid.
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

Ruimtelijk beleid

Legesverordening Bronckhorst 2008
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 oktober 2008 de Legesverordening Bronckhorst
2008 vastgesteld. De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling
Belastingen en organisatieondersteuning in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar. De verordening treedt in werking op 5 november 2008.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

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

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Zie ook het artikel elders in deze

krant voor meer informatie.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Open dagen
en opening van onze
nieuwe bedrijfshal
14 november van 10.00 tot 21.00 
15 november van 10.00 tot 17.00  

Deze dagen hebben we vele aantrekkelijke aanbiedingen op 
onze producten en u maakt bovendien kans op een dinerbon. 
Kom onze producten bekijken onder het genot van een 
hapje en een drankje op de Ruurloseweg 118 te Vorden. 

ZONDAGS 
GESLOTEN

MRB LENSINK
MONTAGE - REPARATIE - BOUW

Vorden         Tel. 0575-559232         Mob. 06-53487085

Kunststof Kozijnen
Aluminium Kozijnen
Serre’s en Veranda’s
Gevelbekleding
Garage Deuren
Zonwering en Horren

www.mrb-lensink.nl

MRB Lensink 
is een erkend:

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

SPAREN VOOR GRATIS DOORNROOSJE POPPEN GEWOON BIJ AH

NON FOOD OPRUIMING
AALLELLES WS WEE G G MM EETT

50%50% KKOO RRTT II NN GG

AH 
GREENFIELDS
Rib-/runderlappen

KG7.98

AH ROOMBOTER BAKE-OFF
GEVULDE SPECULAASKOEK
5 stuks

van  4.00
voor2.99

ANDRELON 
SHAMPOO &
STYLING
3 flessen à 300 ml shampoo

van 6.87
voor4.57

2 + 1 G2 + 1 G RRAATT IISS

PAGE 
TOILETPAPIER
pak 24 rol

van  7.84
voor  6.39

JOSEPH GUY V.S.
Fles 70 cl

van 17.99
voor 14.99

Herfsttijd! Tijd voor een wandeling!
Kom naar de VVV voor een verrassende route.

VVV agentschap Hengelo (Gld.)

VVV Vorden

VVV Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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CABARETIER, ENTERTAINER OF
KUNSTENAAR?
Fons Rouwhorst is blij met de Vorden-
se cabaretier: " Erik past prima in het
gezelschap, hij is een cabaretier, enter-
tainer met een Achterhoeks accent. In
het dialect dus, met onderwerpen uit
het dagelijkse leven. Dat is de taal
waarin hij denkt en praat en dus ook
optreedt. Hij is ook een kunstenaar,
die ad rem inspeelt op het karakter
van de avond. 
Met minimale middelen kan Erik de
zaal laten bulderen". 
De voorstellingen van Erik zijn meest-
al grappig maar hij kan ook serieuze
of satirische onderwerpen aan snij-
den. Zo kan het gebeuren, dat Erik
mensen uit het publiek betrekt bij zijn
voorstelling. Dit is meestal niet van te
voren gepland en het kan dus heel ko-
misch zijn om de reacties van de men-
sen te zien. Hij behandelt uiteenlopen-
de onderwerpen van maatschappelij-
ke kwesties, geloof, nieuws, verschil-
len tussen man en vrouw tot bekende
personen. Erik die samen met cabaret-
groep Hoe? Zo! een groot aantal optre-
dens, in onze regio maar ook ver daar
buiten heeft verzorgd is allang geen
beginneling meer. Zijn optredens heb-
ben geresulteerd in een behoorlijke
hoeveelheid publiciteit. Naast de
schrijvende pers, zowel regionaal als
landelijk, schonk ook de radio al aan-
dacht aan Erik. Eerst uitsluitend lo-
kaal en regionaal maar hij trad met
zijn groep bovendien reeds op bij Jack

Spijkerman in het programma "Spij-
kers met Koppen". Op televisie was hij
te zien in het programma "Van Gewest
tot Gewest" met een 20 minuten du-
rend item over hem en zijn gezel-
schap. 

Het publiek boeien en ontroeren dat is
wat Erik wil bereiken. Donderdag-
avond 27 november zal hij dat o.a.
doen met twee nieuwe verhalen, die
hij op zijn welbekende manier zal la-
ten zien en horen in de schouwburg
in Lochem.

KAARTVERKOOP 
29 mei j.l werd in een overvolle thea-
terzaal van het City Centrum in
Groenlo de try-out van " Zwarvers in
de Nacht " gepresenteerd. Het publiek
reageerde enthousiast op de voorstel-
ling van Dinie Hiddink en haar gezel-
schap. Het duurt nog even voordat de
voorstelling in Lochem is te zien, maar
de belangstelling hiervoor is nu al bij-
zonder groot. De verwachting is dat de
voorstelling " Zwarvers in de nacht" tij-
dens de voorverkoop raakt uitver-
kocht. 

DVD: "ZWARVERS IN DE NACHT"
Ruim een jaar lang is er gewerkt aan
de dvd, "Zwarvers in de nacht ", gevuld
met live optredens van Dinie en ge-
dichten die op schitterende wijze zijn
vertaald in beeld en geluid. Ook de in-
schrijving voor deze dvd is inmiddels
een geweldig succes.

Erik Knoef in de
schouwburg in Lochem
"Kaartverkoop voorstelling "Zwarvers in de nacht" geweldig

succes"

Donderdagavond 27 november is in de schouwburg in Lochem de theater
voorstelling "Zwarvers in de nacht" en de dvd presentatie daarvan. Rond-
om de dvd presentatie van Dinie Hiddink heeft Fons Rouwhorst een voor-
stelling bedacht met als thema, "De Achterhookse seizoenen". Een prach-
tig stel artiesten, musiceren, zingen en vertellen over de mooie Achter-
hook. De Vordense cabaretier Erik Knoef werkt mee aan de voorstelling
"Zwarvers in de nacht " van Dinie Hiddink uit Lochem, samen met een
aantal andere artiesten, waaronder Arie Ribbers uit Barchem, Willen te
Voortwis en Yolanda Tangelder uit Winterswijk.

Cabaretier Erik Knoef klaar voor het grotere werk. Foto: Freddy Nauta Kranenburg

En zijn er eigen gemaakte zeepjes,
hout werk voor kinderkamers, Grols
breiwerk, textiel verharder, keramiek,
iris vouwen, en er wordt met de naai-

machine gewerkt waar men diverse
namen of leuke patronen op een
handdoek maakt, hier kunt u een be-
stelling doen en u kunt er op wachten

het wordt direct voor u gemaakt. Dit is
een leuk kado voor de sinterklaas. En
is er iemand aan het borduren met
kaartjes en laten ze u zien hoe je het
voordeligste een kaart kunt borduren.
Tevens is er hobbymateriaal te koop.

De beurs is ook geschikt voor rolstoel-
gebruikers.Voor verdere inlichtingen
www.hobbybeurs.organiseert.nl 
of tel: 0573-491261

Chocolade boeketten op hobbybeurs

Op zondag 9 November a.s. wordt er weer de jaarlijkse hobbybeurs gehou-
den in het Dorpscentrum te Vorden.Nieuw is dit jaar de eigen gemaakte
chocolade boeketten (tevens zijn er ook kinderboeketten).Dit is de nieuw-
ste hobby van Femke Roekevisch. Zij heeft verschillende soorten gemaakt
van kleine tot grote boeketten mocht u een verjaardag hebben of een ziek
persoon dan is een boeket van chocolade leuk om te krijgen. Verder is Ri-
ta Roekevisch er weer met haar warmte zakken.

Inwoners van een gemeente praten
wel eens laatdunkend over "die lui
van de Gemeente, die maar achter
hun bureau zitten".

Maar óf ze werken kunnen! In krap
2 uur werd een kwaaie hoek ontdaan
van bramen en munt en enkele an-
dere woekeraars. Niet alleen uitste-
ken, maar ook nog 2 maal op de
greep. Zo verging het ook de Gulden
roede en de asters of de Blauwe
knoop op andere plekken. Je zou

haast zeggen dat het dagelijks werk
was van de burgemeester, raads-
leden en hoofden van dienst. Als we
dit elders in het land aan familie
vertellen, willen ze ons niet geloven! 

Wij zijn enorm blij en geweldig ge-
holpen met deze onverwachte vrij-
willige hulp. 

Wilt u dat wel eens met eigen ogen
zien? U bent het hele jaar welkom op
de paden en zolang het licht is.

MADD-DAY 2008-11-03
De Gemeente Bronckhorst deed
voor het eerst mee met de vrijwil-
ligersdag."Make A Difference Day"
12 mensen gaven zich op. Vlinder-
tuin Vorden aan de Maandagweg
2, die langs de grens met Ruurlo/
Berkelland loopt, was uitgekozen
als project voor 2008. Klokslag 2
uur kwamen ze het pad op. Door-
dat de medewerkers al vóórinfor-
matie hadden gekregen over de
tuin en het werk dat gebeuren
moest, kon men direct beginnen.

Joost en Willem lopen over de uitgesleten winterweg naar

de Kattenbelt. Wolf dartelt om hen heen. Ze praten druk

met elkaar over wat Derick de smid en brouwer Hermannus

ter Haer hebben verteld. Een geest op de Kattenbelt?

Willem herinnert zich dat zijn vader wel eens verhaaltjes

vertelde over geesten bij het buurtschap Zwiep. Witte

wieven heetten ze. En Joost herinnert zich vaag iets van een

verhaal over de waterput van Roderlo en het Joodse meisje

Mirjam. Ook zo'n winteravondvertelsel dat zich een paar

honderd jaar geleden in Roderlo zou hebben afgespeeld.

Maar nog nooit hebben ze iets gehoord over een geest op

de Kattenbelt. Ineens grijpt hij Willem bij de arm. Hij fluit

tussen zijn tanden. 

-- Tsss, maar nu snap ik het! Hermannus zag misschien een

heks, Willem. 

Willem begrijpt er niets van. -- Heksen in Ruurlo? Nooit

van gehoord. 

Zo kent ie zijn vriend niet. Jonker Joost is een nuchtere

jongen. Een beetje bang, dat wel, vooral voor wolven, maar

niet bijgelovig. Joost ziet de vragende blik van Willem en

lacht. 

-- Ik weet wat je denkt. Het gaat ook niet om wat ík geloof.

Het gaat om hoe de mensen in het dorp aan hun verhalen

komen. Luister maar eens.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



Het koor neemt u op deze veelzijdige
avond mee naar andere dimensies. Op
deze avond laat het koor diverse kan-
ten uit het repertoire horen. U hoort
stukken uit de popmuziek, traditio-
neel Afrikaanse zang, een lied uit de

Native-American traditie en stukken
uit het verre Oosten.  Laat u meevoe-
ren op de cadans van de muziek en
laat u in vervoering brengen door de
schitterende dans. De dans wordt ver-
zorgd door de dansschool van Berta
Huls. De veelzijdige fluitist Rik Bakker
werkt ook mee aan dit concert. Het ge-
hele programma wordt gecomple-
teerd door sfeervolle belichting.
Kortom, een concert dat u niet mag
missen! Zaterdagavond 8 november,
Ned. Herv. Kerk in Voor-Drempt.
Na afloop van het concert is er nog ge-
legenheid om onder het genot van een
drankje na te praten. 
Neem ook eens een kijkje op onze
schitterende, geheel vernieuwde, web-
site: www.vrouwenkooramazing.nl

Vrouwenkoor Amazing
Op zaterdag 8 november aanstaan-
de geeft Vrouwenkoor Amazing
een concert! Het thema van deze
avond is: ‘Achter de horizon’. Vrou-
wenkoor Amazing staat onder de
bezielende leiding van Esther van
der Heijden, die haar sporen op
muzikaal gebied ruimschoots ver-
diend heeft. Evelyn Heijting is de
vaste pianiste van het koor en
zorgt ook deze avond weer voor de
begeleiding op de piano.

Hoewel het vinden van sponsors niet
altijd even gemakkelijk is heeft de
sponsorcommissie van volleybalver-
eniging DASH "Vissermode" bereid ge-
vonden hoofdsponsor dames 1 te wor-
den. Vissermode is voor DASH geen
onbekende. Behalve dat Tinneke El-
brink, Sanne en Lise jaren lang lid van
DASH zijn heeft Vissermode in het ver-
leden al meer teams van DASH ge-
sponsord. Hoewel zij in het verleden
met name de jeugdteams ondersteun-
den zal het logo van Vissermode de ko-
mende 2 seizoenen op het shirt van
dames 1 te zien zijn.

Behalve "Vissermode" zijn ook STRA-
DA en de bistro "de Rotonde" bereid
om als subsponsor dit team te onder-
steunen.

Ook STRADA is geen onbekende voor
de dames.  Ook de voorgaande periode
is STRADA subsponsor van dit team
geweest en heeft zij besloten, op basis
van de prima prestaties van de afgelo-
pen 2 seizoenen (2x achtereen kampi-
oen geworden) het team dat nu lande-
lijke 2e divisie speelt te ondersteunen.

Verder zullen de dames van DASH het
komende seizoen middels de inspeels-
hirts de bistro "de Rotonde" promoten.
De sponsorcommissie en het bestuur
zijn dan ook zeer verheugd dat bistro
"de Rotonde " a;s nieuwe sponsor de
komende periode DASH dames 1 wil
ondersteunen. Nu de randvoorwaar-
den voor dames 1 zijn geregeld zijn de
verwachtingen binnen DASH dan
hoog gespannen. Hoe zullen de dames
zich in de 2e divisie weren ? Binnen-

kort zal DASH de lezers van het Con-
tact informeren over de ontwikkelin-
gen binnen de vereniging en de teams
van DASH.

DASH Dames 1 in nieuwe kleding

De sponsorcommissie van volleybalvereniging DASH is erin geslaagd
nieuwe sponsors voor het eerste dames team van DASH te contracteren.

De shirtjes zijn zelf door Y-Sign Recla-
me gedrukt, waardoor kwaliteit gega-
randeerd is. Y-sign reclame is een re-
clame- en belettering bureau met rui-
me ervaring in het ontwerpen en rea-
liseren van visuele binnen en buiten
reclame. Zij verzorgen ondermeer de
belettering op auto's, borden en pan-

den, textielbedrukking van T-shirts en
bedrijfskleding, welke voorzien wordt
van uw logo of tekst. Kortom complete
reclame op 1 adres http://www.y-
sign.nl

Mullink schilders Is een allround
schildersbedrijf met een frisse kijk op

het onderhoud en de nieuwbouw voor
woningen. Sinds april 2005 is Mullink
Schildersbedrijf actief bezig met alle
soorten onderhoud. Door goede sa-
menwerking met andere kleinere be-
drijven zijn ook grotere werken te rea-
liseren. Om u als klant zo goed moge-
lijk van dienst te zijn, zijn we zo breed
mogelijk georiënteerd op gebied van
reclame-, presentatie-, bescherming-
en afwerking. Schildersbedrijf Mul-
link is meer dan schilderwerk alleen...
www.mullink-schilders.nl

Nieuwe kleding voor Squash Vorden 3

Het squashteam Vorden 3 heeft gisteren nieuwe kleding mogen ontvan-
gen van de sponsors Schilderbedrijf Mullink uit Vorden en Y-Sign Reclame
uit Hengelo (Gld). Vorden 3 speelt in de heren C1 poule van de Euregio-
competitie, waar ze momenteel bovenaan staan. Vorig seizoen zijn ze nog
kampioen geworden in deze klasse.

vlnr: Sponsor Guido Mullink, Bart Goodin, sponsor Robbin Fielt, Michel te Riele, André Balvert. Knielend Edo van Someren en Hajo Stok.

De kasteel- en grondeigenaren vonden
het een prachtig idee en gaven toe-
stemming om over hun grondgebied
te rijden en zo werd in november 1978
voor het eerst in Vorden een slipjacht
gehouden met als naam ‘Kastelen-
jacht Vorden’, zo zegt Johan Norde. En
zo kan Vorden (deelnemers en pu-
bliek) nog steeds van de combinatie
paard/ruiter/foxhounds genieten. In
de loop der jaren werd de naam veran-
derd in ‘Slipjacht Vorden’. Toen Johan
Norde bij het zilveren jubileum als
voorzitter stopte ging het jachtcomité
vrolijk verder. Tiny Koning, Appie
Noordkamp en Albert Mulderije, zij al-
len kenden het ‘klappen van de
zweep’ en nemen al weer jarenlang de
organisatie op zich.

Tiny Koning, woordvoerder van het
jachtcomité, zal de voorbereiding op
de slipjacht die zaterdag 8 november
wordt gehouden, niet snel vergeten.
Zegt ze: ‘Ik ben de laatste dagen altijd
telefonisch bereikbaar, maar morgen
‘effe niet’ want vandaag is ons eerste
kleinkind Hugo geboren en dus gaan
Berend en ik naar Alkmaar om hem te
bewonderen’, zo sprak Tiny Koning
toen wij haar benaderden voor infor-
matie over de slipjacht. Toen oma,
trots en wel, weer in Vorden was terug-
gekeerd, weer volop aandacht voor de
jubileum slipjacht. Tiny Koning: ‘Weet
je waar wij zo bijzonder verheugd over
zijn? In Nederland worden jaarlijks 43
slipjachten gehouden. Uit onderzoek
is gebleken dat wij bij de ‘top vijf’ be-
horen. Tijdens ‘The After Run’, na af-
loop van de slipjacht bij hotel Bakker
komen natuurlijk de verhalen los.

Dan hoor je dat Vorden zo geliefd is
vanwege het afwisselende coulissen
landschap en dat er altijd bij één van
de kastelen een stop wordt gehouden.
Appie Noordkamp, Albert Mulderije
en ik hebben bij de organisatie ook al-
tijd als uitgangspunt om de deelne-
mers ieder jaar een ander parcours te
presenteren. Het hangt er natuurlijk
wel vanaf welke gewassen er op dat
moment nog op het land staan’, zo
zegt Tiny Koning. Het jachtcomité be-
gint in het voorjaar altijd al met de
voorbereiding. ‘Dan bepalen we in gro-
te lijnen het parcours, in de zomer lo-
pen we het traject nog eens rond en
om niets aan het toeval over te laten,
verdelen we een week voor de slip-
jacht het traject (totale lengte van ca.
20 kilometer) in drie stukken en loopt
ieder van ons zeven kilometer voor de
laatste inspectie. Mochten zich dan
hier of daar nog onverwacht obstakels
voordoen, dan kunnen wij die nog ver-
helpen of eventueel een stuk van het
parcours aanpassen.

De landgoedeigenaren vinden de slip-
jacht nog steeds fantastisch en vinden
het prima dat er over hun grond
wordt gereden. Wij nodigen ze om de
twee of drie jaar uit voor een gezellige
avond en het is traditie dat ze ieder
jaar na afloop van de slipjacht een ka-
lender en een verse worst krijgen aan-
geboden. Het jachtcomité gaat op de
zondagmorgen na de slipjacht, na een
gezamenlijk ontbijt, het parcours
weer langs om eventuele slootkanten
dicht te maken, linten te verwijderen,
kortom alles weer in de oude staat te-
rug brengen’, zo zegt Tiny Koning.
Wethouder Peter Glasbergen zal de
jachtruiters zaterdagmorgen om
13.00 uur op de weide voor kasteel Vor-
den verwelkomen.

Aansluitend wordt om 13.15 uur ge-
start voor de eerste run. Inzet nabij de
Hengeloseweg, vervolgens Hammink-
weg, Deldenseweg, Hengeloseweg
naar de eerste kill op een weiland aan
de Zomervreugdweg. De tweede run
start om 14.00 uur nabij de Berken-
dijk, vervolgens Lieferinkweg, Zomer-
vreugdweg, Lindeseweg naar ’t Zelle,
waar de tweede kill is. De derde kill
start rond 14.45 bij de Beukstege, ver-
volgens Zelledijk, Schuttestraat, Berg-
kappeweg, Schuttestraat richting kas-
teel Vorden, waar de jacht zal worden
afgeblazen. De heer J.E. Lichtenvoort
Cats fungeert tijdens de jacht als mas-
ter. Henk Rottinghuis en Boudewijn
van Heuveln zijn de Fieldmasters en
Gert Lourens is de Huntmaster.

30 jaar Slipjacht met een feestelijk tintje

Tiny Koning: 'Vorden is in
trek bij de 'jagers'!

In de zeventiger jaren kon men al
in enkele gemeenten in de Achter-
hoek genieten van mannen en
vrouwen in zwarte pakken of een
rode jas met witte broek die geze-
ten op hun paarden door bossen
en velden galoppeerden. Voor hun
uit een koppel foxhounds die ach-
ter hun prooi aanrenden. De slip-
jacht was een prachtig schouwspel
en dat is het anno 2008 nog steeds.
In Vorden zag Johan Norde, des-
tijds voorzitter van de aanspan-
ning ‘In de Reep’n alles met lede
ogen aan en vroeg hij zich af ‘waar-
om elders wel een slipjacht en hier
in Vorden niet? Hij nam vervolgens
contact op met Joop van Druten,
Dinand Droppers en Willem Biel-
derman. Johan Norde: ‘Wij waren
het al heel snel met elkaar eens, we
organiseren hier ook een slipjacht.

Tijdens deze drukbezochte vergade-
ring van enthousiaste ondernemers
zijn de volgende (oud)leden in het ka-
der van 60 jaar VOV voor hun vele in-
spanningen ten behoeve van de ver-

eniging  in het zonnetje gezet, nl.:
Marcel Siemerink werd lid van ver-
dienste en de volgende leden werden
benoemd tot ereleden: Henk Barend-
sen, Geurt Harmsen, Gerhard Weevers
Sr., Herman Elbrink en Leendert
Schoolderman. De VOV is volop in be-
weging, ondersteund vele activiteiten
en vormt dan ook een wezenlijk on-
derdeel van de Vordense samenleving.

Ledenvergadering VOV
Op woensdag 29 oktober jl. hield
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV) haar halfjaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering.



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

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

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

B  O  U  W  M  A  R  K  T

De Limpar roosterschuif is een handbediende 

electrische machine. Hij is speciaal geschikt voor 
het reinigen van stalroosters. Met deze machine 
zorgt u voor: comfort en gezondheid van uw koeien. 

De kans op ziektes (voornamelijk aan de klauwen) 
verkleint u door regelmatig met de Limpar rooster-
schuif de stalroosters te reinigen. Met een schone 

stal laat u uw koeien er verzorgt en gezond uit zien. 
De loopgangen zijn schoon en toegankelijk. U hoeft 
niet meer met zwaar handarbeid de roosters te reini-

gen, daar de Limpar roosterschuif over een rij 
aandrijving beschikt. Bij regelmatig gebruik, enkele 
minuten per dag, houd u een schone stal! 

Roosterschuif SP 92Limpar

Eigenschappen:

• compacte en wendbare bouw.

• krachtige 24 V aandrijving.

• 1- rijsnelheid.

• schuif tijd  ± 1,5 uur.

• laadtijd bij lege accu ± 6 uur.

• totale gewicht machine 90 kg.

• dubbele V-schuif 90 cm.

• complete vrijloop van de wielen.

• duwboom in 3 hoogtes verstelbaar.

• machine vuurverzinkt / RVS.

• grote luchtbanden met tractorprofiel.

• inclusief accu’s en acculader.

• € 1.425,= (excl. BTW) € 1.695,= (incl. BTW)

VVVrrraaaaaaggg
dddeeemmmooo!!!

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Weeversdrukkerij

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met in

totaal 74 medewerkers, ISO 9001, FSC en milieu gecertificeerd.

Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij een ontwerpstu-

dio in Zutphen, een digitale drukkerij in Lichtenvoorde, een IT-

bedrijf in Vorden en verkoopkantoren in Groenlo, Ruurlo en

Zelhem.

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste

zin van het woord is Drukkerij Weevers ook uitgever van de week-

bladen Contact, Groenlose Gids en Elna.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full time

Acquisiteurm/v

In deze functie bent u een belangrijke spil in het bedrijf. U onder-

houdt contacten met adverteerders en sluit contracten af, zorgt

voor voortgang in de advertentiestroom, controleert advertentie-

proeven en bewaakt deadline’s.

U werkt samen met redaktiemedewerkers en correspondenten en

zult ook bij speciale uitgaven worden ingezet voor extra acquisi-

tie. Uw werkgebied is de gehele gemeente Bronckhorst, Ruurlo en

Warnsveld.

Tevens beantwoordt u de telefoon, staat klanten te woord en leert

zo de relaties kennen van Weevers.

De persoon die binnen ons profiel past houdt van openheid en voelt

zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke

Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en

CV t.a.v. de heer A.B.M. Overbeek. Wij zijn voor uw sollicitatie

ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Internet: www.weevers.nl

Hobbymateriaal, cursussen en 3D knipwerk.
Maandag 9.30 - 15.30 uur
Zaterdag 9.30 - 12.00 uur

en op afspraak

Hobbyshop Annemoontje
Groenloseweg 37
7261 RM  Ruurlo
0573 - 49 12 61

Internet: www.hobbyshopannemoontje.nl
E-mail: hobbyshopannemoontje@hetnet.nl

ROWI BAAK
HERWERS GROEP 
AUTOBEDRIJF NIESINK BAAK
JONGERENCENTRUM FLOPHOUSE TOLDIJK
ALIEN PRODUCTIONS EN LIGHTING
MULTI RATIO DOETINCHEM 
PETERS OLIE DREMPT
PASMAN MOTOREN EN AGGREGATEN BAAK
SCHILDERSBEDRIJF VAN DEN TOREN

DOETINCHEM
CAFE RESTAURANT DEN BREMER TOLDIJK
LOONBEDRIJF ROB MASSELINK HUMMELO
SCHOOT NATUURSTEEN DOETINCHEM
DE KLOK DRANKEN BABBERICH
EASYFARM TOLDIJK
SPERVITAL TOLDIJK
ARCI STEENDEREN 
WULLINK AARDAPPELEN HENGELO
AUTOBEDRIJF PELGROM HUMMELO
JOS REKLAME ZUTPHEN
TEGEKA DAKMATERIALEN
DIRECTIE EN LEERLINGEN

BASISSCHOOL DE RANK TOLDIJK
VAN NATURE BLOEMEN EN PLANTEN HENGELO
TIMMERBEDRIJF GERARD FRANKEN TOLDIJK
VEEHANDEL BRANDENBARG TOLDIJK
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF ROES 

ZEVENAAR
VLEESBOERDERIJ GARRITSEN TOLDIJK
INTERTOYS EVERS DOETINCHEM
KIEK UUT TOLDIEKERS TOLDIJK
HOFS CONSTRUCTIES BEKVELD
BILDERBEEK FM DE LUUR
KRISTL HAGGEMAN
JARNO ANKERSMIT
GERRIT KORNEGOOR
ANNELIES HEKKELMAN

DIEUWKE RIETBERG
FAMILIE RIETBERG
HENK JAN RIETBERG
BARTHOLD EN KARIN
CHOCO HARMSEN
BEN EN STIENY
ELISABETH HEKKELMAN
AUGUST OFFENBERG
OMA GRIEMELINK
TOOS EN LUC VAN ASSELT
ANNE EN MARK
ANNIE EN HARRIE VAN ASSELT 
OMA VAN MIDDELKOOP
EP HARTMAN
MIRANDA DIJKMAN
BROEK UUT FUIF
MEVROUW MEISNER
DE UUTHOEKERS
LIESBETH OUKES
LINDA OORTGIESE
HØKEN RIA LUESINK
GERARD VAN DER BENT
WIM ZENHORST
DE NATTE TOEVEN
DE TALIBAND, VOOR AL UW ROCK EN ROLL
EVERT JANSEN
ANONIEME SPONSOR HENGELO
HUISARTSENPRAKTIJK STEENDEREN,

OOK VOOR UW VAKANTIEVACCINATIES!
HANS OFFENBERG
HAROLD PETERS
ALLE MENSEN LANGS DE WEG TIJDENS

DE OPTOCHT IN TOLDIJK
’T DERDE VAN S.V. STEENDEN 
ARCI STEENDEREN
DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN

Zaterdag 8 november is het dan eindelijk zover, we gaan
vertrekken richting Senegal!! We willen de volgende bedrij-
ven en mensen super bedanken voor hun klasse bijdrage

aan ons avontuur en ons goede doel „Wilde Ganzen”:

Allemaal super bedankt en tot in december!

Geert van Asselt en Dinand Garritsen
WWW.TOLDIEKGOESDAKAR.NL

WWW.AMSTERDAMDAKAR.COM (TEAM 1212 KIEK UUT TOLDIEKERS)



Ratti
ETTEN 1 - RATTI 1
Voor de gastheren uit Etten stond deze
middag de periodetitel op het spel ter-
wijl Ratti de kans had om het gat met
de koplopers in 6D te verkleinen. Et-
ten begon veel feller dan Ratti aan de
wedstrijd. De gasten uit Kranenburg
hadden in het begin geen antwoord
op het felle en bij vlagen harde spel
van Etten. Zowel voetballend als fysiek
zette Etten de gasten flink onder druk.
Eén van de eerste serieus gevaarlijke
momenten was meteen raak. De spits
van Etten gooide zijn lichaam erin en
draaide bij Fabian Dijkman weg. Zijn
schot met links vloot in de verre bo-
venhoek. Een knap doelpunt en op dat
moment verdiend. Ratti tapte vanaf
dat moment uit een ander vaatje en
kreeg meer grip op de tegenstander.
Verder dan een paar kleine mogelijk-
heden kwam Ratti niet totdat Michiel
Gudde in het strafschopgebied naar
de grond gewerkt werd. De strafschop
was natuurlijk de mogelijkheid om op
gelijke hoogte te komen. Koen Klein
Heerenbrink (vorige week nog twee
keer trefzeker vanaf de penaltystip)
schoot de bal te slap in waardoor de
keeper zijn inzet kon keren. 1-0 achter
bij rust.
Na de rust was Etten de bovenliggende
partij. Gek genoeg hadden de gasthe-
ren twee counters nodig om het ver-
schil te maken. Pas bij 3-0 pakte Ratti
het weer op en werd direct enkele ke-
ren gevaarlijk. Invaller Ruud Mullink
(dit vorige week per abuis niet ge-
noemd werd bij de elftalfoto) scoorde
de 3-1. Waar Ratti nog aan aansluiting
dacht, werd deze hoop direct na de af-
trap de grond in geboord omdat Etten
na geklungel in de Ratti defensie de 4-
1 maakt. 
De zege, en de periodetitel, ging ver-
diend naar Etten. Echter, de uitslag
viel wel wat hoger uit dan nodig. Vol-
gende week staat thuis tegen VVL uit
Lengel de vierde plek weer op het spel.

RATTI DAMES
Eibergen 1 - Ratti 1
Op sportcomplex de Bijenkamp trapte
afgelopen zondag de dames van Ratti
af tegen Eibergen. Tot nu toe beide
evenveel punten behaald in de compe-
titie dus het beloofde een spannende
wedstrijd te worden. Al in de vijfde mi-
nuut was het raak voor Eibergen. Een
middenveldster van Eibergen kreeg
vrij baan van de Ratti achterhoede.
Vrije doorgang tot de zestien en sub-
tiel binnengeschoten. 1-0. Hierna
stond Ratti wel meteen op scherp. De
vechtlust kwam tevoorschijn en Eiber-
gen kwam niet in hun eigen spel. De
ommekeer van de wedstrijd had in de
twintigste minuut moeten zijn. Een
duidelijk handsbal in de zestien bij Ei-
bergen werd door de vingers gezien
door de scheidsrechter en een penalty
werd Ratti ontnomen. Ratti bleef druk
zetten maar de rust werd bereikt met
een 1-0 achterstand. 
De tweede helft liet Eibergen zich ver
terugzakken. Ratti bleef uitstekend
naar voren voetballen om de gelijkma-
ker te forceren. Het balbezit was de ge-
hele tweede helft in handen van Ratti,
maar de keepster van Eibergen, die
overigens een prima wedstrijd keepte,
hield haar doel schoon. Eibergen werd
niet meer gevaarlijk en des te zuurder
was het tegendoelpunt dat al zo vroeg
in de eerste helft was gevallen. Geheel
tegen de verhoudingen in keerde Ratti
terug naar de Kranenburg met lege
handen. Aanstaande zondag wederom
een topper op het programma thuis
tegen Rekken. 

UITSLAGEN
Zaterdag: Ratti 5 (zat) - Grol 12 (zat) 0-
11, Ratti B1D - Witkampers B2  3-1, Rat-
ti C1 - Brummen C3M  5-0, Pax E4 - Rat-
ti E1C  2-1, HC '03 F5 - Ratti F1C  0-9.

Zondag: Ratti 3 (zon) - BSC Unisson 5
(zon) 1-4, Etten 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 4-
1, MvR 4 (zon) - Ratti 2 (zon) 6-1, Lo-
chem SP 7 (zon) - Ratti 4 (zon) 0-6, FC
Eibergen DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon) 1-
0.

PROGRAMMA
Zaterdag: Ratti B1D - Harfsen B1  , Rat-
ti C1 - VVO C3  , Ratti D1C - DZC '68 D6
, Ratti E1C - Vorden E4  , Ratti F1C - Zel-
hem F3  , AZSV 10 (zat) - Ratti 5 (zat).

Vo e t b a l Zondag: Ratti 1 (zon) - VVL 1 (zon) Go-
gen, S.  , Ratti 2 (zon) - Kilder 4 (zon)  ,
Ratti 4 (zon) - Pax 8 (zon)  , Ratti DA1
(zon) - Rekken DA1 (zon)  , Grol 10 (zon)
- Ratti 3 (zon).

Vorden
VORDEN - REUNI 2-1
Ondanks het zwakke opereren van
Reuni wist Vorden geen afgetekende
zege te boeken. In de tweede helft gaf
Vorden zelfs het initiatief gedurende
twintig minuten volledig uit handen.
Vorden creëerde zich behoorlijk wat
kansen. Niettemin de drie punten zijn
verdiend. Micha Bolink nam beide
doelpunten voor zijn rekening. Vor-
den besefte, dat wil het de aansluiting
behouden er drie punten gepakt
moest worden. Het zette door aardig
combinatievoetbal Reuni direct onder
druk. Arnold Norde kreeg direct al
twee uitstekende kansen door strakke
voorzetten van Bart Stokman. Het ont-
breekt in de voorste linie bij Vorden op
anticiperen op spelsituaties, waardoor
vaak men net een stap te kort komt.
Bart Stokman die met enige regelmaat
zijn befaamde rushes uitvoerde werd
in de 25e minuut binnen het straf-
schopgebied gevloerd. Rob Enzerink
belastte zich met de strafschop, maar
zag zijn ingezet uitstekend gepareerd,
doch Micha Bolink was attent en kon
in tweede instantie de bal eenvoudig
binnenwerken. 1-0 Vorden had de
kans om meer afstand te nemen maar
het verzuimde te scoren.

In de tweede helft begon Vorden goed,
maar liet op enig moment Reuni in de
wedstrijd komen, vooral door veel en
onnodig balverlies. Reuni scoorde in
de 65e minuut de gelijkmaker. Ge-
pruts bij de cornervlag was de inlei-
ding. In eerste aanleg had doelman
Rick Bargeman de hulp van de lat,
maar in de rebound had hij geen
schijn van kans. 1-1 In deze fase van de
wedstrijd was er van alles mis met het
positiespel en brachten de spelers el-
kaar in moeilijkheden. Nadat Rob En-
zerink wat verder naar voren ging spe-
len kwamen er weer kansen aan Vor-
denzijde. Jeugdspeler Mike van Lingen
die sterk inviel paste uitstekend op Mi-
cha Bolink. Hij was zijn opponent te
snel af en tekende voor de 2-1 . In de
slotfase verschalkte Mike van Lingen
de doelman door hem te poorten,
maar de bal verdween toch nog naast
het doel. Met deze overwinning stijgt
Vorden een aantal plaatsen op de
ranglijst.

UITSLAGEN
Zaterdag 1 november: Twenthe A1 - Vor-
den A1 6 -1 , DZC '68 A4 - Vorden A2D
3-5, Vorden B1 - DZC '68 B2 5-3, Vorden
B2 - Zutphania B1 0-7, Vorden C1 -
SKVW C1C  4-0, SBC '05 C1 - Vorden C2
14-2, AZC C3DC - Vorden C3  8-5, HC '03
D1 - Vorden D1 1 -2, Vorden D2 - Klein
Dochteren D1D 1-4, Oeken D1C - Vor-
den D3 5-1, Vorden E1 - VIOD E2 4-2,
Ruurlo E2 - Vorden E2 10-4, Vorden E4
- Warnsveldse Boys E8C 7-3, Warnsveld-
se Boys E10C - Vorden E5 1 -1, Brum-
men F2 - Vorden F1 5-6, Vorden F2 -
Wolfersveen F1 2-0, Vorden F3 - Warns-
veldse Boys F4 0-2 , Hoven De F2 - Vor-
den F4 0-5, Vorden F5 - SBC '05 F2 2-5,
Vorden F6 - AZC F5 6-1.

Zondag 2 november: Vorden 1 - Reunie 1
2-1, Vorden 2 - Ruurlo 3 5-2, Vorden 3 -
De Hoven 2 1-0.

PROGRAMMA
Zaterdag 8 november: Vorden A2D - SC
EDS A1D, Westervoort B1 - Vorden B1,
Witkampers B2 - Vorden B2 14.30,
OBW C1C - Vorden C1, Vorden C2 - He-
lios C3, Vorden C3 - Concordia-W C3,
Vorden D1 - Be Quick Z. D1, Lochem SP
D2 - Vorden D2, Vorden D3 - SP Eefde
D2D, Varsseveld E1 - Vorden E1, Vorden
E2 - VIOD E4, Vorden E3 - Hoven De E2,
Ratti E1C - Vorden E4, Vorden E5 - SBC
'05 E3, Vorden F1 - Zelos F1, Zelhem F1
- Vorden F2, Brummen F4 - Vorden F3,
Vorden F4 - Harfsen F2, Pax F4 - Vorden
F5, Warnsveldse Boys F7 - Vorden F6,
Mini F Vorden-W'veldse Boys-de Hoven. 

Zondag 9 november: FC Trias 1 - Vorden
1, Erica'76 3 - Vorden 2, Be Quick 4 -
Vorden 3, Vorden 4 - EDS 2, Vorden 5 -
Be Quick 5.

Flash
Na het Nederlands Open badmin-
ton in Almere en twee weken
herfstvakantie mochten bijna alle
teams afgelopen week weer aan de
bak.

SENIORENTEAM 1
Het eerste team speelde thuis tegen
Hengelo. De heren Niels Lijftogt en
Chjehrando Gasper hadden hun goe-
de vorm vastgehouden en wonnen
hun partij. Geeske Menkveld en Berna-
deth Heijink speelden de damesenkels
en deze verliepen zeer spannend. He-
laas verloren ze beiden net in drie sets.
Geeske zelfs met een zeer gering ver-
schil 24-22 in de derde set. Het heren-
dubbel was met 21-7 en 21-6 een prooi
voor Flash. Het damesdubbel werd
weer een driesetter, maar ook hier
trokken de Hengelose dames aan het
langste eind. De beide mixen gingen
echter duidelijk naar Flash. 
Flash 1 - Hengelo 2: 5-3

RECREANTENTEAM
LBC uit Lichtenvoorde was de tegen-
stander. Flash recreanten trad aan met
Wilko Heijink, Theo Huntink, Beppie
Menkveld, Apsie van Dijk en Annie Eg-
gink. Ondanks enkele driesetters gin-
gen alle enkelspelen verloren. Wilko
en Theo wisten daarna echter het he-
rendubbel goed te winnen in drie sets.
Annie en Beppie verloren het dames-
enkel. Theo en Apsie speelden een
spannende mixed dubbel. De tegen-
stander trok de partij echter net in
drie sets naar zich toe. Annie en Wilko
wisten wel te winnen met 21-17 en 22-
20. 
LBC R1 - Flash R1: 6-2

JEUGDTEAM 1
J1 moest uit naar Wehl. Altijd lastig
omdat Wehl met lichtere shuttels
(voor de kenners Mavis 300) speelt dan
Flash gewend is (Mavis 500), maar ook
dat moet je kunnen. Erik van Hoffen
had er wel wat moeite mee. De lichte
shuttles zorgden voor wat meer fou-
ten en het was erg spannend. Erik won
met 21-19 en 25-23. Jelle van Rossum
verloor de eerste set met 21-12, won de
tweede met 23-21, maar verloor de der-
de set weer met 21-12. Ilse van Dijk
won makkelijk met 21-7 en 21-3. Vera
Velhorst kwam goedkoop aan het pun-
ten want haar tegenstandster kwam
niet opdagen. Daardoor konden ook
het damesdubbel en een mixeddubbel
niet gespeeld worden. De herendubbel
werd makkelijk gewonnen met 21-12
en 21-7. De mixed dubbel met Vera en
Erik was nog wat spannend, maar
werd ook gewonnen met 21-13 en 21-
18. 
Wehl J1 - Flash J1: 1-7. 

JEUGDTEAM 2
Het tweede jeugdteam speelde een
goede wedstrijd in Doetinchem tegen
Phido. Sander van Gils, Twan Hel-
mink, Femke Nab en Caitlin Toker wis-
ten al hun partijen te winnen. Een he-
renenkel en een gemengd dubbel gin-
gen nog over drie sets. De andere par-
tijen werden goed in twee sets gewon-
nen.
Phido 4 - Flash 2: 0-8.

JEUGDTEAM 3
J3 speelde thuis tegen Rianto J1. We-
sley Boode beet het spits af. Hij moest
er flink tegen aan, maar won met 21-
18 en 21-17. Lieke ten Have bood flink
tegenspel, maar verloor met 21-14 en
21-15. Dennis Cai deed één set goed

B a d m i n t o n mee 16-21, maar kwam er in de twee-
de set niet aan te pas: 4-21. Lilian Nij-
huis bezorgde Flash het tweede punt.
Ze won met 21-15 en 21-18. Dennis en
Wesley verloren de heren dubbel in
een driesetter: 21-16, 11-21 en 16-21. Ri-
anne Fokkink en Wieneke Winkels
speelden de dames dubbel . Ze verlo-
ren met 21-9 en 21-12. Bram Bruinsma
en Lieke ten Have verloren hun mixed
dubbel met 21-7 en 21-15. Dennis Cai
en Rianne Fokkink maakten het nog
wel spannend, maar verloren met 21-
16 en 21-17. 
Het blijft nog even bikkelen dit eerste
jaar in de klasse U15, maar er worden
wel punten gehaald. 
Flash J3 - Rianto J1: 2-6

JEUGDTEAM 4.
J4 speelde thuis tegen Thuve uit Dui-
ven. Niels Golstein begon met een
mooie overwinning 21-12 en 21-11.
Lynn Berenpas had weinig tegenstand.
Zij won met 21-8 en 21-4. Stefan te Rie-
le moest flink zijn best doen en won
met 21-15 en 24-22. Niels en Stefan
speelde een spannende herendubbel.
Ze wonnen met 21-14 en 21-19. Laura
Hulshof en Lynn Berenpas wonnen de
damesdubbel met 21-14 en 21-4. Niels
Golstein en Paulien te Riele verslikten
zich hun mixed dubbel. Na een mak-
kelijke 21-9, verloren ze met vervol-
gens 21-18 en 21-13. 
Stefan en Laura wonnen tenslotte hun
mixed dubbel met 21-13 en 21-12. 
Flash J4-Thuve J3: 7-1

Dash
HEREN 1 DASH OP ZOEK NAAR
BALANS
Het eerste heren team van volleybal-
vereniging Dash wilde afgelopen
weekend de tegenvallende resultaten
van de laatste twee wedstrijden weg-
poetsen tegen Pajodos uit Pannerden.
Na een aarzelende start lag de winst
voor het oprapen, maar de uitkomst
was opnieuw teleurstellend. Coach
Wietze ten Kate startte verrassend met
spelverdeler Robert Ellenkamp op de
diagonaalpositie vanwege een blessu-
re bij Arjan Bikkel. De heren gespon-
sord door Scheffer Keukens uit Zel-
hem lieten het vooral afweten op de
pass. De set ging verloren met 25-21. 

In de tweede set kwam Arjan Bikkel er
toch in. Het zorgde voor meer rust bij
de pass, zodat spelverdeler Rick Bikkel
meer variatie kon aanbrengen in de
aanval. Met 15-25 trok Dash de set
naar zich toe. 

De derde set startte flitsend met een 1-
6 voorsprong. Het niveau zakte vervol-
gens weer terug naar dat van de eerste
set. De coach greep aan het eind in
door een spelverdelerwissel. Dat pakte
goed uit. De set eindigde met 18-25. 
De vierde set leek een walk-over te
worden. Met een voorsprong van 11-19
leek Dash de winst binnen te hebben.
Onnodige persoonlijke fouten en mis-
verstanden zorgden voor een omme-
keer. Totaal onnodig ging de set met
25-22 naar Pajodos. Dash kon zich niet
revancheren en verloor uiteindelijk
ook de beslissende vijfde set met 15-12.
Onder meer door vijf foute opslagen.
Dash zakt door het verlies van de der-
de naar de vierde plaats en zal aan-
staande zaterdag tegen KSH beter voor
de dag moeten komen om die plek
vast te houden. De tegenstander staat
met 1 punt minder op de vijfde stek.
De wedstrijd spelen de heren om 17.00
uur in Vorden.

Vo l l e y b a l

DASH - REVOC
4 - 0 25-14 25-17 25-19 25-16
Na de 3-1 overwinning op TSL Activia
stond afgelopen zaterdag een ander
kaliber tegenstander te wachten. De
dames uit Reuver, genaamd Revoc,
staan onderaan in de competitie en
hadden nog geen enkele wedstrijd ge-
wonnen. De dames van DASH waren
uiteraard in een goede stemming door
een goede pot van vorige week en had-
den zin in de wedstrijd. Bij het inspe-
len stroomde de sporthal al vol met
supporters. We konden de wedstrijd
mooi op tijd starten en al snel bleek
dat het inderdaad een andere tegen-
stander was dan die van vorige week.
Erg veel persoonlijke fouten, pass fou-
ten en aanvallende fouten zorgden er-
voor dat DASH al snel uitliep en de set
overtuigende won met 25-14

De tweede set is er hard gewerkt aan
de mentaliteit. Er moest van deze te-
genstander gewonnen worden gezien
het matige volleybal. Echter moest
DASH wel de eigen kwaliteit behou-
den en makkelijke ballen scoren. Dus
wisselde de trainer regelmatig en dit
bleek goed te werken. Er werd met ri-
sico geserveerd dat vaak een punten-
reeks opleverde. De tweede set werd
dan ook gewonnen met 25-17.

De derde en vierde set leek de aan-
dacht een beetje te verslappen. De te-
genstander inspireerde niet echt en
DASH moest oppassen dat het niet te-
gen zichzelf ging ballen. Ook hier pas-
te de trainer de juiste wissels toe en
werden er nog een paar mooie rally's
gewonnen. De tegenstander viel nogal
tegen en bood niet veel weerstand. De
derde en vierde set werden met 25-19
en 25-16 binnen gehaald. De eerste 5
punten zijn binnen! Volgende week
hopenlijk een mooi vervolg in de uit-
wedstrijd tegen VC Velden in Velden
om 15.00 uur.

UITSLAGEN
Zaterdag 1 november: Pajodos H1 - Dash
H1 3-2, Pajodos H2 - Dash H3 4-0, Dash
MB2 - Halley MB4 0-4, Dash MC2 - Vios
Eefde MC2 1-3, Dash D4 - Guv Greven
Bovo D2 0-4, Dash MC1 - Guv Greven
Bovo MC1 niet gespeeld, Dash D2 - Hal-
ley D2 1-3, Dash D3 - Vios Eefde D1 1-3,
Dash MB1 - Longa '59 MB2 3-1, Dash D1
- Revoc/VCB D1 4-0.

PROGRAMMA
Zaterdag 8 november: ’s Heerenberg
Smash '68-SCM MB1 - Dash MB2 Mont-
ferland, Rietmolen GeKoMo Rivo MC1
- Dash MC2 de Molle, Steenderen WIK
MB1 - Dash MB1 Het Hooge Wessel, La-
ren Tornado Laren MC1 - Dash MC1 de
Branink, Lichtenvoorde Longa '59 D6 -
Dash D3 Hamalandhal, Velden VC Vel-
den D1 - Dash D1 de Visgraaf, Gaande-
ren Volga D3 - Dash D4 Gymzaal de
Pol, Didam Victoria D1 - Dash D2 de
Muizenberg, Dash circ. 1 - Gorssel 1 ,
Dash circ. 2 - Dijkman/WSV 1 , Dash
H2 - Volllverijs H4 , Dash D6 - BVC '73
D3 , Dash H1 - KSH H1 , Dash D5 - Vios
Beltrum D3 , Dash H3 - Victoria H3,

Het werd op het onderdeel cross een
uitermate spannend gevecht tussen
de Vordenaar en zijn rivaal Mark
Wassink uit Lochem. 
Mark won met een verschil van
slechts 0,86 seconde, voldoende voor
de dagzege. Dat het tweetal aan el-

kaar was gewaagd bleek wel uit het
feit dat van de elf crossproeven er
vijf in precies dezelfde tijd eindig-
den. 
In het dagklassement dus een twee-
de plaats voor Erwin Plekkenpol,
waardoor hij thans 28 punten voor-
sprong heeft op Mark Wassink. 

Zaterdag 15 november staat de vol-
gende in enduro (Harfsen) op het
programma.

Erwin Plekkenpol blijft aan
de leiding
In de strijd om het Nederlands
kampioenschap enduro heeft Er-
win Plekkenpol zaterdag in Hel-
lendoorn goede zaken gedaan.

Vordense Bridgeclub
De bridge uitslagen van de op maan-
dagavond 27 oktober in het Dorpscen-
trum gespeelde wedstrijden.

A-Lijn: 1. Mevr. van Gastel/Mevr. Walter
Kilian 63,70%, 2. Mevr. Hendriks/Dhr.
Bergman 59,33%, 3. Mevr. Gerichhau-
sen/Dhr. Wullink 56,71%.
B-Lijn: 1. Dhr. Schipper/Dhr. Veenhuis
62,08%, 2. Mevr. v.d. Lugt/Dhr. Lam-
mers 58,33%, 3. Mevr. en Dhr. Meij-
erink 54,58%.

De bridge uitslagen van de op woens-
dagmiddag 29 oktober in het Dorps-
centrum gespeelde wedstrijd:

A-lijn: 1. Mevr Nulden/Mevr. Simonis
61,67%, 2. Dhr. Post/Dhr. Sprey 56,46%,
3. Mevr. Hoftijzer/Mevr. Vruggink
54,79%.
B-lijn: 1. Mevr. Stertefeld/Dhr. Stertefeld
62,83%, 2. Dhr. Brunsveld/Dhr. Rutgers
61,33%, 3. Mevr. Vreeman/Dhr. Vreem-
an 60,33%.

B r i d g e

VOOR HET ALLERLAATSTE
PLAATSELIJKE NIEUWS:

WWW.CONTACT.NL
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Donte:
1) Mannetjesbij, dar. "Donten in de iemenhuve zorgt veur de

bevruchting". 
2) Luie, saaie vrouw of meisje. "Dee donte zit moor met 't gat

op den stool".

B. Knoffeleg:
Kreukeleg, vol kreukels. "Ow kleed is knoffeleg, he'j der op
zettene?".

C. Ploddekeerl (ploddekee-al):
Voddenkoopman. "In den wiedten kö'j den ploddekeerl an zeen
kommen".

Spannend om voor te lezen! En nog
leuker om de sprookjes voorgelezen te
krijgen. Je kunt dan tegelijkertijd naar

de foto's en de tekeningen kijken. Je
ziet van alles: niet alleen draken en
reuzen maar ook een haas, een water-

juffer, een mol, een eekhoorn, een
heks en zelfs een boomwortelmanne-
tje. Een prachtig geschenk voor de ko-
mende Sint- , kerst- en winterperiode.

Het boekje, gedrukt door drukkerij
Weevers, is in Vorden te koop bij Foto
Willemien (Dorpsstraat 20) en bij de
Bruna (Raadhuisstraat 20). 
Het boekje is ook te bestellen via 
info@kieftskamp.nl

Opa, vertel nog eens van de draken

Voor grootouders, ouders èn kinderen is  een prachtig, gebonden boekje
verschenen, Opa, vertel nog eens van de draken. Het is niet alleen een lees-
boek maar ook een kijkboek. Naast sprookjes zijn er schitterende foto's
en grappige kindertekeningen. Wat het boek extra leuk maakt: alle
sprookjes hebben betrekking op deze regio, de Graafschap.  De verhaal-
tjes spelen zich namelijk af rondom en binnen een van de 'kastelen' van
ons wonderschone landschap.

BIOGRAFIE GIN GEDONDER 
De band is in 1998 ontstaan door een
paar vrienden uit Zwartsluis, die een
enorme passie voor de Achterhoekse
band Normaal koesteren. In het plaat-
selijke cafe werd toen een idee gebo-
ren om een band te beginnen die
nummers van Normaal na gingen spe-
len. Er werden een paar gitaren ge-
kocht en als drumstel werden eerst
thuis de potten en pannen uit de kast
gehaald. Al gauw werd er een tweede
gitarist gezocht en via een advertentie
kwam John Spin bij de band (ook een
verstokt Normaal-fan). Door tijdgebrek
en werken in de ploegendienst haak-
ten er na een poosje toch een paar

bandleden af. Via advertenties werd er
toen naarstig gezocht naar nieuwe
bandleden en via via was de band
weer compleet. 

Nu anno 2007 bestaat de band uit de
volgende personen:
Zang: Johnny Boers
Drums: Rob Magre
Bas: Erwin Nijsingh,
Sologitaar: John Piek
Slaggitaar: John Spin.
De muziek die Gin Gedonder maakt
bestaat uit het grootste gedeelte uit
covers van de band Normaal: zeer her-
kenbaar en staat als een huis! Wij wil-
len ons dan ook omschrijven als een
Normaal-Coverband met goede en
zeer gedreven muziekanten met het
rock & roll hart op de juiste plaats.
Website www.gingedonder.nl

Live On Stage in Cafe de Zwaan
Zaterdagavond 8 november a.s. zal
de band Gin Gedonder optreden in
Cafe de Zwaan te Hengelo gld.

Vanaf 11.00 uur bent u van harte wel-
kom aan de Stellingweg 2 te Veldhoek.
(tussen Ruurlo en Zelhem) Dan begint
de motormarkt waar u o.a. onderde-
len kunt kopen voor uw motor. Maar
ook staan Daniël Willemsen en Marcel
Willemsen er met een kraam. Verder
is er die dag een zogenaamde opstap-
dag. Achter de loods is een heuse
crossbaan aangelegd waar u de kans
krijgt om met Daniël Willemsen, Mar-
cel Willemsen of Wim Janssen een
rondje in het zijspan te rijden. Voor de
kinderen zijn er speciale mini-motors

en is ‘opa Bart’ van de partij met zijn
Kids&Sidecars. Dit is een initiatief van
de oud-crosser waarmee hij probeert
de jeugd het zijspancrossen bij te
brengen. Maar ook voor de kids die
niet dol zijn op motoren is er genoeg
leuks die dag. Papa en mama kunnen
rustig rondkijken op de markt terwijl
de kinderen zich vermaken op het
springkussen of zich laten schminken
door een clown.

Vanaf 20.00 uur is er een geweldig
feest met de bekende band HIKE. Ook
is er een verrassingsact. Voor diegene
die na alle feestelijkheden niet meer
naar huis willen (of kunnen), is er de
mogelijkheid om op de camping te
overnachten. Deze camping is overi-
gens vrijdagavond al geopend.

7e Achterhoekse sidecar party
Zaterdag 8 november is weer de in-
middels regionaal bekende sidecar
party, die dit jaar voor de 7e keer
plaatsvindt op het terrein van de
fa. Enzerink.

Reiki geef je simpelweg door je han-
den neer te leggen. Reiki komt nooit
in plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar kan er wel naast toegepast
worden. Reiki is een krachtige, liefde-
volle energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden. Door jezelf (of een ander)
Reiki te geven wordt het zelfgenezend
vermogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een diep
gevoel van ontspanning. Door regel-
matig te behandelen wordt je weer-
stand en vitaliteit vergroot. Reiki on-
dersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak.
Voor alle duidelijkheid, Reiki is abso-
luut niet zweverig. Integendeel zelfs,
Reiki is een geheel op zichzelf staand
praktisch iets. Iedereen kan Reiki le-
ren. Voor een cursus Reiki heb je geen
speciale voorkennis of vaardigheden
nodig. Ook je opleidingsniveau speelt
geen rol.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Als Reikimaster is het mijn grootste

wens om anderen Reiki te mogen le-
ren en hopelijk gaan zij net zo enthou-
siast met Reiki aan de slag als ik.

Ik organiseer Reikicursussen. Tijdens
een Reikicusus leer je hoe jezelf en
anderen deze universele levensener-
gie (= Reiki) kunt geven. Deze cursus-
sen worden gegeven op de traditionele
wijze (Usui Shiki Ryoho). Ik geef Reiki-
behandelingen, zodat je aan den lijve
kunt ervaren wat Reiki doet. Regelma-
tig geef ik informatiebijeenkomsten
voor mensen die graag wat meer infor-
matie willen hebben over Reiki en
kennis willen maken met mij. Deze
data staan vermeld op mijn website.
Je kunt natuurlijk ook een afspraak
maken om een keer bij mij langs te
komen, zodat ik je informatie kan ge-
ven en al je vragen kan beantwoorden.
Daarnaast geef ik bij mij aan huis ook
oefenavonden voor mensen die een
Reiki-cursus hebben gevolgd. Als je
nog geen cursus hebt gevolgd, ben je
ook welkom als gast. Dus gewoon om
eens te ervaren wat Reiki is. 

REIKI, EEN CADEAU VOOR JEZELF
Reiki is een cadeau voor jezelf. De
koesterende energie leert ons een be-
ter, liefdevoller contact met ons zelf te
maken, zodat ook emotionele pijn en
onverwerkte ervaringen alsnog wor-
den verwerkt. Reiki brengt ons dichter
naar ons zelf. Het brengt je in situaties
waardoor je jezelf nog beter leert ken-
nen en je meeneemt naar je eigen in-
nerlijke schoonheid. Je bouwt een
warm en liefdevol contact op met je ei-
gen lichaam en je leert luisteren naar
de taal ervan.

EERSTVOLGENDE REIKICURSUSES:
Ik heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis:
18, 19 en 20 december a.s. (2 avonden
van 19.30-22.30 uur en op zaterdag
van 9.30-16.30 uur) 
22 en 23 december a.s. (2 dagen van
9.30-16.30 uur) Op mijn website staan
ook reeds geplande cursussen voor be-
gin 2009. Als deze data je niet schik-
ken, neem dan contact op met mij,
dan plannen we samen een ander mo-
ment.

WIL JE INFORMATIE
Kijk op mijn website: www.reiki-vor-
den.nl  Ook kun je mailen naar: leij-
ten@reiki-vorden.nl of bellen met Rei-
ki Vorden Rianne Leijten (Reikimaster
Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat 13 te
Vorden, tel. 0575-553528 (bij voorkeur
tussen 17.00 en 19.00 uur).

De kracht van Reiki ligt in de eenvoud
Reiki komt uit Japan en betekent "Universele Levensenergie". De oer-
kracht die in oorsprong in alles wat leeft aanwezig is. Dr. Mikao Usui ont-
dekte begin 20ste eeuw een manier om gebruik te maken van deze ener-
giestroom, met als doel genezing tot stand te brengen. Nadat Reiki lange
tijd alleen in Japan en op Hawaii onderwezen werd, is het aantal beoefe-
naars sinds de jaren tachtig sterk toegenomen. In Nederland werd in 1984
de eerste Reikicursus gegeven. Op dit moment beoefenen alleen al in ons
land naar schatting meer dan 800.000 mensen Reiki. Over de hele wereld
zijn er miljoenen beoefenaars van deze eenvoudige vorm van zelfheling.

Om verkeershinder tot een minimum
te beperken wordt het werk in vijf

fasen uitgevoerd, waarbij telkens kor-
te stukken van de weg zijn afgesloten. 

Tijdens de werkzaamheden aan het as-
falt zijn deze wegvakken afgesloten
voor het doorgaande verkeer. 

De naastgelegen wijken zijn echter
bereikbaar. Omleidingen staan met
borden aangegeven.

Onderhoudswerkzaamheden
aan het asfalt van de N314 
tussen Warnsveld en Zutphen
De provincie Gelderland start op
woensdag 12 november met de rei-
niging van het ZOAB asfalt tussen
de Vordenseweg in Warnsveld en
de Den Elterweg in Zutphen. De
werkzaamheden nemen drie da-
gen in beslag en zijn op vrijdag 14
november afgerond.

Mevr. Alice Nijenhuis uit Halle zal
meewerken aan de uitzending van
maandag 17 november. Voor de uit-
zending van maandag 24 november
zal mevrouw Joke van der Velde uit
Hengelo een overdenking verzorgen. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 
Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale

verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tele-
foonnummer van de studio: 0314-
624002. 

De kabelfrequentie's van Radio Ideaal
zijn dit jaar uitgebreid. Voor heel Oost-
Gelderland is het nu: FM 91.1 of 94.00. 

De etherfrequentie's blijven 105.1 tot
en met 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma "De Muzikale Ontmoeting bij Radio
Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten uitgeno-
digd. Op maandag 10 november is er een overdenking te beluisteren van
dhr. Jan Vreman, parochie-medewerker in Vorden. WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

Opruiming is begonnen! 

KORTINGEN tot 60%
Opruiming start in week 46.

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

WinterKlaarControle.
WAAROM ZELF DOEN?

WIJ DOEN HET GEWOON GRATIS EN BOVENDIEN BETER!

LAAT UW PEUGEOT OP ZATERDAG

22 NOVEMBER GRATIS 

CONTROLEREN OP 27 ESSENTIËLE

PUNTEN. WINTERKLAAR,

STARTEN MAAR!

ACTIE!

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

W P R
Willem Piepers

Gespecialiseerd in hagel- en parkeerdeukjes

Breegraven 66
7231 JG  Warnsveld 06 - 45186925

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 8 november

in het café

Gin
Gedonder

In de discotheek

D.J. Dion

De Heesterhof Tuinplanten-
centrum en hoveniersbedrijf

Kom kijken naar de mooie kwaliteit!
Wij helpen u graag uw tuinplannen te verwezenlijken.

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag de gehele dag.

Varsselseweg 20 Tel.: 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl  

7255 NR Hengelo of 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl

Ook binnen buitengewoon goed!

Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels 
in vertrouwde handen. Met vakmanschap 
en professioneel advies, en met de nieuwste 
materialen en technieken waardoor zelfs oude 
plafonds en muren weer als nieuw worden.
Wilt u meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor 

een vrijblijvende afspraak en offerte.

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

HAAL NU DE SCHILDER 
NAAR BINNEN!

A B C B E S S E L S , E E N H E L D E R E V I S I E O P S C H I L D E R W E R K

Neuzendijk 7 Zelhem. Tel. 0314 - 64 19 50
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Het ontwerpproces bestaat uit achter-
halen wat je nou eigenlijk wilt, prak-
tisch denken, creativiteit en energie,
financieel plannen en doorzettings-
vermogen. Maar het resultaat kan zijn
dat je een heerlijk thuis voor jezelf
kunt maken. Passend bij de manier
waar op je wilt wonen en de manier
waarop je wilt leven. Het maken van
een ontwerp voor een kamer of een
huis is een goed moment om eens bij
jezelf stil te staan en na te gaan hoe je
leeft, welke dingen je wilt laten zien
(of juist niet) en wat je graag over je-
zelf wilt vertellen. Een fijn ingericht
huis kan een weldaad zijn als het
zorgt voor opgeruimde leefstijl en
ruimte biedt voor ontspanning en cre-
ativiteit. Als u vorm wilt geven aan uw
woonwensen kunt u meedoen met de
cursus interieur ontwerpen die wordt
gegeven door Jacquelien Koopman,
binnenhuisarchitect en opruimcoach
in Zutphen. De cursus bestaat uit 12
bijeenkomsten van 21/2 uur en een dag-
excursie. U leert stap voor stap welke
mogelijkheden er zijn voor uw eigen
huis. Deze cursus is geschikt voor
mensen die zonder al te veel ingrepen
willen weten wat er nog meer kan met

hun bestaande interieur, maar ook
voor mensen die gaan (ver)bouwen,
omdat een nieuwe keuken uitzoeken
of een serre aanbouwen heel leuk kan
zijn, maar ook voor veel hoofdbrekens
kan zorgen. Waar moet je beginnen?
Wat past bij elkaar? Tijdens de cursus
zet u alles op een rijtje, leert u uw
woonwensen te formuleren en maakt
u een compleet inrichtingsplan dat in
verschillende fases kan worden uitge-
voerd, waarbij de uitdaging natuurlijk
des te groter is om met een beperkt
budget toch hele mooie resultaten te
bereiken. Kleur, verlichting, materiaal-
keuze, meubelstijlen en aankleding
komen aan bod. U maakt uw eigen
keuzes, zoekt uw eigen stijl, die pre-
cies past bij u én bij uw woning. U
vindt uw persoonlijke en 'eigen' crea-
tieve oplossingen. Naast het zoeken
naar rust, ruimte, licht en sfeer wordt
er ook aandacht besteed aan heel
praktische zaken zoals het mooi en
handig opbergen van al uw spulletjes.
Maar deze cursus is vooral leuk voor
die mensen die het wonen zelf als cre-
atieve uitdaging zien en het fijn vin-
den om zich daarin te ontwikkelen.
Juist daarom is het prettig dat er alle
mogelijkheid is om met elkaar mee te
denken omdat er in kleine groepjes
van hooguit 5 personen gewerkt
wordt. Daardoor is er ook ruimte voor
veel  persoonlijke aandacht voor iede-
re deelnemer. Cursusdata en tijden
worden in overleg vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Jacquelien Koopman 0575-513426
of kijk op haar website:
www.burobinnenkant.nl
U bent van harte welkom!
Zie ook de advertentie elders.

Cursus interieurontwerpen
bij Binnenkant
Als we de woonprogramma's op de
televisie en de woonbladen mogen
geloven, veranderen ontwerpers in
een handomdraai elk huis in een
paleis. De werkelijkheid is anders.
Een goed ontwerp vereist een goede
indeling. Een goede indeling ma-
ken kost tijd. Alle mogelijkheden
moeten stap voor stap onderzocht
worden op hun consequenties. Fou-
te beslissingen en miskopen kun-
nen erg kostbaar blijken te zijn.

Er hangt een geslacht varken op de
ladder en de vakman laat aan het pu-
bliek zien, waar onder andere de spe-
klap en de karbonade vandaan ko-
men. Het ‘uitbenen’ en de traditionele
verwerking van varkensvlees tot diver-
se producten zal men ook kunnen
aanschouwen.

Uiteraard kunnen ook de ouderwetse
producten uit de jaren ‘50 van de vori-
ge eeuw en daarvoor geproefd wor-
den. Balkenbrij, Schraomkes (uitge-
bakken reuzel) op roggebrood, bak-
bloedworst en gewone broedworst zul-
len te proeven zijn. 

De aanvang van de slachtvisite is om
10.00 uur, waarbij men ontvangen
wordt met uiteraard een jonge klare.
Ook kan men het geslachte varken
schatten op zijn gewicht, voor de juis-
te gewichten zijn diverse ‘vlees’prijzen
te winnen. 

Voor nadere info kunt u bellen met
(0575) 441383 of kijken op de site
www.vleesboerderijgarritsen.nl

Slachtvisite in Toldijk
Degenen, die van nostalgie en oude
gebruiken houden, kunnen hun
hart ophalen op zaterdag 8 novem-
ber aanstaande in Toldijk. Dan
wordt de slachtvisite gehouden bij
Vleesboerderij Garritsen, aan de
wolfstraat 5 te Toldijk. Aanvang
10.00 uur.

Tijdens de slachtvisite van Vleesboerderij
Garritsen laat een vakman zien waar de
karbonades vandaan komen.

De volgende afstanden kunnen wor-
den gelopen: 1,25 km, start om 11.00
uur; 2,5 km, start om 11.03 uur; 5 km,
start om 11.10 uur en 10 km, start om
11.20 uur. De Start en Finish vinden

plaats bij zaal Concordia, Pastorie-
straat 5 te Baak, alwaar men zich van
10.00-10.50 uur op kan geven. Na 10.50
uur kan géén inschrijving meer
plaatsvinden, er wordt geadviseerd

om op tijd te komen! Inschrijfkosten
bedragen voor de jeugd t/m 12 jaar 3
euro, voor 13 jaar en ouder 4 euro. 

In tegenstelling tot wat er in de Acht-
ste Steen vermeld staat, vindt geen
trimloop plaats in april 2009. Vanaf
heden vindt de trimloop nog maar
één keer per jaar, in november, plaats.

9 november 2008

Trimloop Baak

Op zondag 9 november 2008 organiseert Gymnastiek Vereniging D.O.G.
Baak wederom haar halfjaarlijkse trimloop. Gestart wordt vanaf 11.00 uur,
inschrijven kan tot uiterlijk 10.50 uur!

Het overlijden van Ronald Buyting betekent een groot verlies
voor familie, vrienden en kennissen, maar ook voor de leden van
deze vereniging. Behalve dirigent was Ronald Buyting ook een
echte verenigingsman. Hij dacht mee met alles en deed veel meer
voor de vereniging dan alleen muzikaal leiding geven. In de be-
trekkelijk korte tijd dat we hem gekend hebben, maakte hij veel

vrienden onder de leden. Hoewel de Najaarsuitvoering muzikaal
al voor het overgrote deel in de steigers stond, hebben bestuur en
leden van "Olden-Keppel" uit piëteit voor Ronald Buyting, die im-
mers een groot aandeel had in de opzet en invulling hiervan, be-
sloten om de geplande Najaarsuitvoering niet door te laten gaan.
Bestuur en leden vragen uw begrip hiervoor.

Najaarsuitvoering "Olden-Keppel" gaat niet door
De Najaarsuitvoering van de Muziekvereniging "Olden-
Keppel" uit Drempt, welke gepland stond op zaterdag 22
november gaat niet door. Reden hiervan is het plotseling
overlijden van de dirigent Ronald Buyting, die sinds
december 2002 voor het orkest stond.

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

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag
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Tiny Keizer schildert merendeels figura-
tief, vaak uit de fantasie of intultief. Een
uitstapje naar de realiteit is haar ook niet
vreemd, zoals het themawerk Anna Rein-
tjes dat kort geleden was te bezichtigen in
de Slangenburg. Tiny heeft diverse oplei-
dingen gevolgd waaronder modelteke-
nen, etsen etc. Onder leiding van Jos Kla-
ver heeft zij haar eigen stijl ontwikkeld. In
het Web exposeert zij voornamelijk haar
vrije werk.
Carla de Vrijer maakt mo-
numentale abstracte sculp-
turen welke met de hand
worden opgebouwd. Vorm
en evenwicht door middel
van eenvoudige lijnen
staan in haar werk cen-
traal. Na de lerarenoplei-
ding Beeldende Vorming
en de opleiding Kerami-
sche Technieken vormt zij
al ruim 15 jaar keramische
objecten welke voorname-
lijk ‘naked raku’ gestookt
worden. Daardoor ontstaan
doorleefde, gecraqueleerde
eindproducten. Tijdens de
expositie exposeert zij een

deel van haar nieuwe werk: porselein.
De inloopmiddag/opening is 16 november
waar een ieder hartelijk welkom is. Tiny
Keizer is de eerste drie zondagmiddagen 's
midags aanwezig.
Galerie Kunstcentrum Het Web aan De
Veentjes 35 in Doetinchem is donderdags
t/m zondags 's middags en zaterdags ge-
opend. Meer info: telefoon (0314) 36 29 96
of www.webartsight.nl.

Van 13 november 2008 t/m 11 januari 2009 exposeren Tiny Keizer en Carla de
Vrijer in de galerie van Kunstcentrum ’t Web aan de Veentjes 35 te Doetinchem.

Familie, vrienden, sport-, stapmaten
of mensen die gewoon net als de
vriendengroep uit Steenderen van
een feestje houden. Iedereen die een
associatie heeft of voelt met de man-
nen mag zich inschrijven als lid van
de Club van Honderd. Als de Club
van Honderd het magische getal zou
halen, beloofde de acht vrienden
van Sint Eenderen een knalfeest te
organiseren. En dat deden ze. Dit
jaar voor het derde jaar op rij.

Het Sikkerfest van de vriendengroep
Sint Eenderen groeit meer en meer.
En ook de Club van Honderd, zoals
de mannen de groep die ze om zich
heen verzameld hebben noemen. Al
is deze groep eigenlijk niet meer de
Club van Honderd, want dat aantal
zijn ze allang gepasseerd.

Een feest met een ludieke naam voor
jong en oud. Een band als The Ava-
lance weet er op in te spelen. De vijf
bandleden van The Avalance maken

stevige, lekkere en leuke rockcovers.
Ze spelen nummers van Skunk
Anansie en Metallica, tot Within
Temptation en The Killers. Een band
die passie uitstraalt en een zaal vol
feestgangers in dit gevoel mee weet
te slepen. In de regio wisten ze al
goed naam te maken.

Leden, maar natuurlijk ook niet-le-
den van de Club van Honderd zijn
van harte welkom. 

Kaarten zijn te koop bij café/snack-
bar de Seven Steenen of bij een van
de mannen van Sint-Eenderen.
Nieuwsgierig geworden naar de
vriendengroep, het feest of je wilt
weten hoe je bij de Club van Hon-
derd kunt komen? Zie www.sint-een-
deren.nl

Elk jaar meer Sikkerfest

Een belofte aan ‘de vrienden van’ Sint Eenderen, daar begon het mee.
Inmiddels is het Sikkerfest uitgegroeid tot een feest in de regio waar
je niet meer omheen kunt. Zaterdagavond 15 november is de dag dat
de vriendengroep Sint Eenderen weer flink feesten mag. Met de regio-
nale band the Avalance die deze avond een spectaculair optreden ver-
zorgt, een gratis welkomstdrankje en natuurlijk scherpe drankprijzen
zijn de ingrediënten zeker in huis.

De band The Avalanche op Marktpop 2008.

Expositie Tiny Keizer en Carla de Vrijer

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel.: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Wij runnen in november 5 jaar
Herberg de Gouden Leeuw

en dat willen we vieren.

5 gangen jubileum-menu
voor

5 x € 5,00
Aanbieding geldt de hele maand november,

maar niet op de zaterdagen.

Koken en 
wonen

KEUKENS TEGELS DEUREN

 HENGELO GLD: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m do 8.30 - 17.30 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. 

ZEVENAAR: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Tel. 0575 46 81 81
Showroom geopend: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur. Za 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

binnenhuiscenterhci.nl

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 8 november

in het café

Gin
Gedonder

In de discotheek

D.J. Dion
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur vak

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000
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Delden
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Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• 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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
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20%
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OP GEHE
COLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84
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NIEU
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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Deze week
in Contact
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

1
T  06 55916250

E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICEGIBO Groep, Tramstraat 6, Lochem.
Telefoon (0573) 43 84 56 of kijk op www.gibogroep.nl.

KAPELWEG 22 7218 NJ  ALMEN 

TEL.: 0575-431566 

Akkerbouw–Weidebouw–Grondverzet–Bermonderhoud

Wij zijn op zoek naar een 

MEDEWERKER

die ons team wil versterken.

Wij zoeken iemand met belangstelling en

enige ervaring in het agrarisch loonwerk en

met interesse om de monteur in de werk-

plaats te assisteren. Eventueel is een

bedrijfswoning beschikbaar.

Tevens zijn wij op zoek naar een

SCHOONMAAK(ST)ER

voor ongeveer 2 maal 2 uur per week.

Voor inlichtingen en sollicitaties contact

opnemen met de heer F.J. Heuvelink.

• Complete haarverzorging
voor het hele gezin

• Alle knip-, kleur-, en
permanent behandelingen

• Ook semi-kleuringen
zonder ammonia

• Epileren, wenkbrauwen en
wimpers verven

• Cadeaubonnen (leuk idee feestdagen)
• Geopend van maandag t/m vrijdag.

Voor een afspraak 0575 - 46 30 66

Sylvia Waenink
Het Jebbink 45
7251 BJ Vorden
sylviahaar@hetnet.nl

Zuid Afrikaanse 
Perssinaasappelen 1 kg 0,99
Grove zoete witte 
druiven 1 kg 1,99
Gesneden boerenkool 250 gram 0,89

Uit eigen keuken
Bospaddenstoelensoep
rijkelijk gevuld 1 liter 3,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 8 november. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

GROOT ENZERINK
Loonbedrijf

Gevraagd ervaren medewerker

Agrarisch Loonwerk.

Ervaring in de gewasbescherming

of bereid deze licenties te halen.

Technisch inzicht, zelfstandig 

kwaliteitsbewust en opgeruimd van aard.

Spreekt deze vacature je aan!

Stuur dan een schriftelijke reactie.

Deldenseweg 13
7251 PN Vorden

0575-551571
www.loonbedrijfgrootenzerink.nl

IJSVERENIGING VORDEN
Leden- Jaarvergadering

te houden op Maandag 10 november 2008 om 20.00 uur
in de Kantine “IJsvereniging Vorden” Het Hoge 41a te Vorden.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen vorige Leden- Jaarvergadering d.d. 5 november 2007.
4. Jaarverslag 30 september 2007 t/m 1 oktober 2008.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2007/2008.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2008/2009.
8. Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar; Dhr. H.J. Reindsen (voorzitter)

Dhr. A. Mulder
Dhr. T. Groot

Aftredend en

niet herkiesbaar; Mevr. H.A. Beck - Bouwmeester
Verkiesbaar bestuurslid; Mevr. A. Langendijk  *voordracht
9. Contributie 2008/2009.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.
============================================

www.ijsvereniging-vorden.nl
ABONNEMENTEN VOORVERKOOP Start medio november, zie Contact


