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Dirigent Jacob Jansen aan vooravond concert

'Saamhorigheid bij Sursum Corda
is erg groot'!
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Jacob Jansen: saamhorigheid groot
Jacob Jansen is sedert 2005 de dirigent van de christelijke muziekvereniging Sursum Corda. Hij had destijds al direct bij zijn aanstelling een goed
gevoel bij deze Vordense muziekvereniging. ‘Een leuk orkest, heel gevarieerd in leeftijd en een goede bezetting. De mix in leeftijd was ( en is ) goed,
al zou ik er nog wel graag een hobo, basklarinet en een fagot bij willen
hebben. Wat mij ook opviel, de saamhorigheid binnen de groep muzikanten. Deze saamhorigheid is na de gebeurtenissen in augustus vorig jaar,
alleen nog maar sterker geworden. Men is het drama nog niet te boven, bepaalde muziekstukken liggen nog erg gevoelig en hebben soms nog
steeds een zware lading.
Toch is het goed geweest dat wij de
draad weer hebben opgepakt en dat
wij eind vorig jaar een uitvoering hebben gegeven. Zie het maar als een uitvoering met een therapeutische inslag. Komt natuurlijk bij dat muziek
een sterk bindmiddel is.
Muziek maken is een manier om je gedachten te verzetten’, zo zegt Jacob
Jansen aan de vooravond van een volgend concert op zaterdagavond 10 november in het dorpscentrum. Een concert waarop de dirigent zich om een
aantal reden erg verheugt.
Jacob Jansen: ‘ We geven dit concert samen met de muziekvereniging ‘De
Harmonie’ uit Gorssel- Eefde waar ik
ook dirigent ben. Voor de pauze is er
eerst een optreden van deze vereniging.
Dan wordt ook het nummer ‘Trio’ gespeeld. Een stuk voor harmonie, cello
en viool dat ik zelf heb gecomponeerd.
Rozemond Zigterman (viool ) en haar
broer Keimpke (cello) verlenen hun
medewerking en daar ben ik trots op.
Broer en zus zijn zeer begaafd en studeren momenteel op het conservatorium’, zo zegt Jacob Jansen. Het programma na de pauze wordt ingevuld
door Sursum Corda. Aan het slot spelen beide orkesten samen het nummer ‘Mosa Terra’, ook een muziekstuk
dat destijds door Jacob Jansen voor de
harmonie uit Maasland is gecomponeerd.

De in Ede woonachtige Jacob Jansen
omschrijft zich zelf als een ambitieus
dirigent, die altijd het onderste uit de
kan wil halen, maar wel op een beheerste manier.
‘Ik probeer de mensen te motiveren en
ga er vanuit dat iedereen voortdurend
zijn best doet. En wat denk ik heel belangrijk is dat je de muzikanten in
hun waarde laat’, zo zegt Jansen. Overigens is hij een druk bezet ‘baasje’,
niet alleen dirigent van de twee genoemde verenigingen maar ook verzorgt hij tientallen keren per jaar de
inleiding bij het Gelders Orkest en
geeft hij ook les in muziekgeschiedenis aan de Volksuniversiteit in Arnhem.
Jacob Jansen: ‘Dat betekent inderdaad
een ‘strakke agenda’., niet erg want ik
heb veel voldoening in mijn werk en
bovendien is mijn vrouw Siebke ook
erg muzikaal, zij speelde vroeger viool. En mijn beide zonen Emiel (13) en
Timo (10) zijn ook echte muziekliefhebbers, zij spelen samen in een eigen
band popmuziek, Emiel op drums en
Timo op basgitaar’, zo zegt een trotse
vader! Heeft Jacob Jansen dus zelf een
muzikaal gezin, ook is hij opgegroeid
in een gezin waar de muziek centraal
stond. Zegt hij: ‘Mijn ouders waren
overigens niet zo muzikaal, maar mijn
vijf broers en drie zussen wel. Die
speelden allemaal bij het harmonieorkest ‘Soli’ in Driehuis. Dat wilde ik natuurlijk ook.

Wanneer de harmonie in prachtige
pakken gestoken, door het dorp marcheerde, was ik er niet bij weg te slaan.
Ik vond het fantastisch. Toen ik zeven
jaar werd mocht ik ook bij de muziek.
Ik kreeg een hoorn, een muziekinstrument dat later een groot deel van mijn
leven zou gaan bepalen. Na de middelbare school ben ik op mijn 19e jaar
naar het conservatorium gegaan. Dat
was in feite op advies van een paar
enthousiaste leraren op de muziekschool. Daar was ik intussen al begonnen met piano spelen en als extra vak
theorie. In totaal heb ik (met tussenpozen) tien jaar op het conservatorium
gestudeerd.
Niet alleen op de hoorn leren spelen
maar ook om, in de breedste zin van
het woord, muziek te leren. Vervolgens ben ik compositie gaan studeren,
het leren componeren, ik bleek er aanleg voor te hebben. Het is daarbij de
vereiste dat je alle muziekinstrumenten leert kennen.
Omdat het als hoornist moeilijk was
om er genoeg geld mee te verdienen
ben ik, uit nood geboren, ook ‘orkestdirectie’ gaan studeren. Tijdens de studiejaren speelde ik bij een aantal amateur orkesten en ook een aantal keren
als invaller bij het Residentie Orkest.
Nadat ik in 1992 was geslaagd voor de
opleiding van orkest- dirigent, kon ik
met de muziek mijn boterham verdienen. Dat ik bij Sursum Corda als dirigent aan de slag kon, berustte min of
meer op toeval. Bij de Harmonie in
Gorssel speelt namelijk ene Herman
Aalpol. Hij is tevens lid van Sursum
Corda.
Herman vertelde mij dat men hier
bij Sursum Corda een dirigent zocht.
En zo is het hier in Vorden begonnen’,
zo zegt een lachende Jacob Jansen.

Unieke samenwerking tussen
Super de Boer en de Graafschap

Win tribunekaarten
voor: de Graafschap Excelsior
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys in Vorden zijn een
unieke samenwerking aangegaan
met de "SUPERBOEREN".
Bij iedere thuiswedstrijd van "De
Graafschap" geeft Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys maar liefst
8 GRATIS* (4x 2) kaartjes weg!
Er worden dus 4 winnaars getrokken,
het hele voetbalseizoen door.
Win tribune kaarten voor de wedstrijd
de Graafschap - Excelsior voor zaterdag 10 november a.s. om 20.00 uur.
Hoe werkt deze actie:
• Besteed minimaal (e 15,- aan boodschappen.
• Schrijf uw naam en telefoonnummer achter op de kassabon en deponeer deze in de groene zuil achter
de kassa;
• Voor iedere thuiswedstrijd worden
er 4 kassabonnen getrokken;
• Iedere winnaar mag iemand meenemen naar de wedstrijd.
• De winnaars krijgen telefonisch bericht (zie ook de voorwaarden in de
winkel).

Grolsch Bier

€ 7.99

Kilo Biefstuk

€ 6.99

met de bon uit het
waardebonnenboekje!!!

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Woensdag 7 november 19.30 uur Dankdag 19.30 uur in de
Geref. Kerk, ds. J. Kool.
Zondag 11 november 10.00 uur ds. D. Westerneng RvKdienst in de Dorpskerk, Schoenendoosactie, 16.00 uur
Vesperdienst.
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 november 10.00 uur ds. J. Kool.
Gereformeerde kerk Vordenw
Woensdag 7 november 19.30 uur Dankdag 19.30 uur in de
Geref. Kerk, ds. J. Kool.
Zondag 11 november 10.00 uur ds. D. Westerneng RvKdienst in de Dorpskerk, Schoenendoosactie, 19.00 uur ds.
D. Westerneng.
Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 7 november 19.30 uur ds. L.J. Horjus, Didam,
dankdag.
Zondag 11 november 10.00 uur dhr.H.J. Boon.

en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden:
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 11 november 10.00 uur ds. D. Westerneng in de
Ned. Herv kerk, Schoenendoosactie.

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.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 10 november 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 11 november10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor.

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

Tandarts
10/11 november B.W. A.M. Polman, Lochem tel 0573 25
14 83. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen
van 11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. 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. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische

Het is herfst

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg 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, dinsdag, woensdag of vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55
31 59. E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

VLAAI V/D WEEK
 Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Kom naar onze sfeervolle
boerderij De Wilghenhoeve
in Ruurlo voor diverse workshops. Info: Liesbeth Schot
0573 - 45 21 57. Website:
www.wilghenhoeve.nl. Email:
hl.schot@hetnet.nl
 Te huur gevraagd. Wij zijn
Tineke Wonnink (47 jaar) en
Peter Kok (50 jaar). Wegens
een zeer onprettige woonsituatie zoeken wij het liefst z.s.m.
iemand die aan ons voor de
duur van minimaal 1 jaar en
maximaal 2 jaar een huis,
vakantiehuisje of een gedeelte van een boerderij, in
Vorden of in het buitengebied
van Vorden, wil verhuren. De
bedoeling is dat wij ons
koophuis in Wezep versneld
te koop kunnen zetten en dat
wij op deze wijze rustig een
huis in Vorden kunnen zoeken om te kopen. Echter wij
zijn wel in het bezit van een
lieve Golden Retriever (6 jaar),
een poes (6 jaar) en een buitenkonijn (6 jaar) en die willen
wij graag meenemen. Voor
eventuele reacties kunt u bellen naar dit nummer: 0383769115 van 9.00 s'ochtends
tot 20.30 s'avonds. U kunt
ook een e-mail versturen naar
c.wonnink@planet.nl
 RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Walnotenbavaroisevlaai
€

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin tijger

 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Geweldige zakelijke
mogelijkheid aangeboden
in de welzijnssector speciaal
voor huisvrouwen (eigen tijdsindeling). Bel (0575) 46 35 77.
 Gevraagd: hulp in de
huishouding voor 4 uur per
week in het buitengebied van
Vorden. Tel. 0575-554437 of
06-51064639.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
 Gevraagd: hulp in de
huishouding voor plm. 3 uur
per week, net buiten centrum
Vorden. 0575 - 55 40 10.
 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

€

4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Boterblokjes
€

van echte roomboter

2,50

• 3 meergranenbroden
€
 Te huur: woning voor 1-2
pers. in buitengebied Keijenborg/Zelhem. Tel. 0314-64 16
34.

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,
telefoon 0314-621364. Vestigingen in:
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

6,95

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

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

“Er is meer……”
dinsdag 13 NOVEMBER 2007
Aanvang 20.00 – Zaal open 19.00 uur
Entree: € 6,00
www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info:
Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

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

 Afslanken zonder roofbouw. Herbalife. Nieske Pohlmann, tel. (06) 54 32 66 69.
 Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalanceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

6,25

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Dagmenu’s
7 t/m 13 november 2007

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

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

Woensdag 7 november
Bruine Bonensoep / Zoetzure kipfilet met nasi en
groente.
Donderdag 8 november
Huisgemaakte gehaktballetjes in jus met aardappelpuree, rauwkostsalade / vlaflip met slagroom.
Vrijdag 9 november
Minestronesoep / Weense vis met bieslooksaus, aardappelsalade en groente.
Zaterdag 10 november (alleen ophalen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
Maandag 12 november
Gesloten.
Dinsdag 13 november
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Lianne

Christiaan Dix
* Brummen,
9 juli 1934

Lianne is geboren op 30 oktober 2007 om 02.20
uur weegt 3230 gram en is 52 cm lang.
Herbert en Ingrid Hulstijn-Huurneman

Vorden,
† 4 november 2007

Onze dank gaat uit naar het personeel en de
medebewoners van wooncentrum “De Zon” te
Vorden voor alle zorg en gezelligheid die Chris
daar bijna 30 jaar heeft gekregen.

Geurkenweg 3
7251 MN Vorden
tel. 0575-559251

Brummen:
Maarn:

Zeist:
Zutphen:

Onze kleine vriend is geboren!

W. Hol-Dix
René en Jeanette
Anouk
Elise
Marlène
Herma

1 november 2007
10.06 uur
3815 gram

De Boonk 17
7251 BS Vorden
0575 - 52 25 34

Dankzij jullie is het bij materiele schade gebleven.

Fam. Ruessink, Toldijk
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De special van deze week is het Biefpakketje. Een verrassende
verzameling van rosbief, mascarpone, gedroogde abrikoosjes,
geschaafde amandel, speculaaskruiden en cayennepeper. Bij aankoop van 2 Biefpakketjes ontvangt u de komende twee weken
gratis het Rundvleesboekje. Dat maakt uw culinaire collectie
compleet. Ga naar ww.keurslager.nl voor bijpassende recepten.
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Vleeswarenkoopje

Runderrollade en
snijworst
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Wij gedenken Chris tijdens een samenzijn op
donderdag 8 november a.s om 11.00 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en
napraten. Vervolgens brengen wij Chris in familiekring naar het crematorium te Dieren.
Voorafgaand aan de plechtigheid is er vanaf 10.30
uur gelegenheid om afscheid te nemen van Chris.

We willen een ieder die, op welke wijze dan ook,
hulp heeft geboden bij de bestrijding van de
brand hartelijk bedanken.
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€

2.79

500 gram

€

3.98

4 stuks met GRATIS saus

€

2x 100 gram samen voor

Chris is thuis in wooncentrum “De Zon”, Zutphenseweg 32 te Vorden.

Bas, Kizzy en Lois Vriend
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Annelies en Peter

Correspondentieadres:
van Limburg Stirumplein 33
6971 CG Brummen

Twan

“Het pakket voor
de complete collectie”

Heden is rustig in zijn vertrouwde omgeving overleden mijn broer en onze speciale oom

GRAFSTEENSPECIALIST

Bij 2 stuks GRATIS rundvleesboekje

• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig
Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

“Als een vogel zonder nest”



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

Biefpakketje

TE KOOP

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



Special

Boek van Elly Weulen Kranenbarg
nu te koop bij de boekhandel

Maaltijdidee

Lasagne
Keurslagerkoopje

Megaburgers
Aanbiedingen geldig van 5 t/m 10 november 2007

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Kookidee

Ribkarbonade

4 stuks

€

5.50
5.00

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Diverse soorten Tapas

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

Marinus J. Hesselink b.v.

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te
Vorden

grafmonumenten
sinds 1908

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

zoeken wij:

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

Chauffeur

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

(groot rijbewijs)
Reacties alleen schriftelijk
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

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

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

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

autoschade

naaimachinespecialist

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Hotel - Café - Restaurant

De Exelse Molen

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

€ 18,00

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

jansen & gal bv

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

BESTEL ZE NU!

UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN
We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen
tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703
info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

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

Tentoonstelling De Vogelvriend

De vereniging De Vogelvriend hield afgelopen weekend in zaal "’t
Stampertje" (Dorpscentrum) haar jaarlijkse vogeltentoonstelling,
waarschijnlijk de laatste onder de eigen vlag. Bennie Horsting namens
de organisatie: ‘De belangstelling voor vogelclubs loopt sterk terug.
Heeft te maken met de vergrijzing onder de vogelliefhebbers. Jongelui
willen de verplichting niet meer, want thuis vogels houden betekent
tevens dat je er wat voor moet doen. Zelf heb ik ongeveer honderd vogels, dat houdt in dat ik iedere dag minimaal anderhalf uur bezig ben
met het schoonmaken van de kooien en dat soort zaken. Ook moet ik
de vogels zoals in mijn geval diverse keren naar tentoonstellingen vervoeren, daar de kooien opbouwen e.d.‘, zo zegt hij.

Mede clubgenoot Henk Harmsen
wijst nog op een ander verzorgingsaspect: ’Neem bijvoorbeeld de parkieten, die worden dagelijks met
een plantenspuit, gevuld met water,
‘beneveld’. Verder moeten de ‘bolstertjes’ waarin de veertje groeien,
regelmatig met een tandenborstel
worden weggeborsteld zodat de parkiet een glad kopje krijgt. Dat alles
hoort ook bij de verzorging van de
vogels’, zo zegt hij. Bennie Horsting:
‘Wat deze tentoonstelling betreft is
ons de inzending van ruim 150 vogels meegevallen, we hadden op cir-

ca 120 gerekend. Aangezien ook de
belangstelling van bezoekers terug
loopt hebben we besloten om vanaf
volgend jaar te gaan samenwerken
met de ‘Vogelvreugd’ uit Zelhem.
Wel zullen de verenigingen de eigen
identiteit behouden, maar verder
gaan we alles samen doen, zo ook
het organiseren van tentoonstellingen’, aldus Bennie Horsting.
Uitslagen tentoonstelling:
Kleurkanaries wit recessief: 1e prijs
stam G.J. Schumaker 96 punten; 1e
prijs stel E. Korenblik 93; 1e prijs en-

kel E. Korenblik 91 punten.
Idem Roodschimmel: 1e prijs G.J.
Schumaker 91 punten.
Mooiste kleurkanarie Sabinet-geelmozaiek:1e prijs stel B.A.M. Horsting
93 punten.
1e prijs enkel Mooiste Postuurkanarie Raza Espagnola Intensief: T. Bielderman 92 punten.
1e prijs enkel Mooiste Cultuurvogel:
B.A.M. Horsting 93 punten.
1e prijs enkel Mooiste grasparkiet
Groen (lichtgroen): E. Jansen 91 punten.
Argaporniden Groen (lichtgroen) 1e
prijs enkel: J.A. Berendsen 91 punten.
Mooiste Agaporniden Ino Groenserie: J.A. Berendsen 94 punten.
1e prijs enkel Mooiste Grote Parkiet
H.H.L. Harmsen 92 punten.
Klassement De Vogelvriend: 1 B.A.M.
Horsting 458 punten, 2 G.J. Schumaker 455, 3 J.A. Berendsen 455, 4 B.
Achtereekte 455, 5 T. Bielderman
454 punten.

Bennie Horsting en Henk
Harmsen.

TAXIBEDRIJF VAN HELDEN v.o.f.
Voorst - Warnsveld

Erwin Plekkenpol pakt allereerste zege van het seizoen

De Booking.com Honda-rijder Erwin Plekkenpol
heeft zaterdag bij de achtste wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap Enduro in Zelhem zijn allereerste overwinning van het seizoen binnen weten
te halen.

De rijder uit Vorden verloor in de eerste ronde

wat tijd op zijn naaste belager maar wist in het res-

terende deel het gat dicht
te rijden en uiteindelijk
met een klein verschil de
enduro op zijn naam te
schrijven.
Fanatiek begon Erwin aan
de eerste ronde maar dit
had tot gevolg dat hij in de

eerste proef aan het einde
van een lang recht stuk
rechtdoor schoot en gelijk
al kostbare tijd verloor.
Ook in de tweede en de
derde proef moest Erwin
wat seconden prijsgeven
maar in de tweede en de

derde ronde bracht hij
hier verandering in. Vanaf
de tweede ronde verliep
alles naar wens en wist hij
vele proeven te winnen.
Gedurende de wedstrijd
werkte hij zijn achterstand op de kopman weg
en uiteindelijk wist hij de
enduro met een klein verschil winnend af te sluiten.
In de tussenstand om
het Nederlands Kampioenschap Enduro is
Plekkenpol opgeklommen naar een vierde
plaats.

A. Teunissen
Tel. 0575-501261
p/a Lochemseweg 32, 7231 PH Warnsveld

We hebben nog vacatures voor
enthousiaste chauffeurs voor de
onderstaande werkzaamheden:
• Schoolroute chauffeurs (m/v)
• Regio-taxi chauffeurs (m/v)
• Weekend chauffeurs (m/v)
Onze voorkeur gaat uit naar een
chauffeur, die in het bezit is van een
chauffeurspas.
•TAXI • ZIEKENFONDSEN • GROEPSVERVOER • ROLSTOELVERVOER

Volwit

AARDBEIENBAVAROISE
VLAAI
50

Het wit waar méér in zit!

7.25
€ 11.

KLEIN
GROOT

€

HARDE BROODJES

1.00

ALLE SOORTEN
NU 3 voor

,
Méér vezelsn
calcium e 1
vitamine B

HALEN BETALEN
5WHYPOTHEEKRENTEJAARVAST
TEGENHETTARIEFVANJAAR
6RAAGNAARDEACTIEVOORWAARDEN

De enige echte

ZWANENHALZEN

NU VAN 2,35 VOOR €

1.99

volgens origineel recept

De Echte Bakker
De Echte Bakker Dat proef je!

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

Aanbiedingen zijn geldig
van 5 t/m 10 november

Wij zoeken met spoed

€

L I E V E G AS T O U D E R S !!!!

voor 2 kinderen (2,5 en 4,5 jaar) in Vorden
Dit gezin zoekt opvang op dinsdag van 07.00–16.00uur
en
voor 2 kinderen (1 en 4 jaar) in Ruurlo
Dit gezin zoekt opvang voor 5 ochtenden per week vanaf 07.00–12.00 uur

'H]HDFWLHLVJHOGLJELMGHYROJHQGH5DEREDQNHQ$FKWHUKRHN1RRUG$SHOGRRUQHQ
2PJHYLQJ%HUNHO,-VVHOHQ*HPHHQWH9RRUVW

Heeft u een vertrouwd opvangadres in deze woonomgeving, dan bieden wij u een
ruime vergoeding voor uw diensten
€ 4,15 (0 tot 4 jaar)en € 4,50 (4 tot 12 jaar) per uur/per kind.

KINDEROPVANG AVONTURIJN
IS STEEDS OP ZOEK NAAR GASTOUDERS

Kijk voor meerinfo opwww.kinderopvang-avonturijn.nl
of bel met ons in Ruurlo op nummer (0573) 45 81 30 optie 3
Erkende kinderopvang! - Bij ons GEEN kleine lettertjes in de contracten!
Altijd een passende oplossing! - Goede begeleiding - Ruime vergoedingen!
Lage kosten!

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

Startklaar voor een veilige winter?
Kom zaterdag 10 november naar de GRATIS
Peugeot WinterStartdag voor de WinterCheck-up

10 tot 25% korting

10% korting

op specifieke
winterbenodigdheden
en onderhoudsartikelen.
(Accu’s, lampensets,
wisserbladen, etc.).

op reparaties
(onderdelen en uurloon!)
welke op de winterstartdag
geconstateerd worden.

Een lekkere
warme kop
erwtensoep.

Gratis
wasbeurt
bij Autowascentrum
de Hoge Voort in Zelhem.

Circuitdag 206 RCC
op Michelin
winterband/velg sets,
welke op deze dag
besteld worden.

4.3 Inch scherm West europa

249,-

van 399,- voor

Tevens diverse demo’s en occasions
zéér scherp in prijs verlaagd!!!
Tijdens deze WinterStartdag
zijn wij geopend
van 08.30 tot 16.00 uur.

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

Uw Peugeot wordt op maar liefst 27 punten
gecontroleerd. Na 10 november kunt u nog tot
1 maart 2008 voor € 19,- uw Peugeot laten controleren.
Dus een bezoekje aan Peugeot is zeker de moeite waard!

Molenenk 2 7255 AX HENGELO Gld.

Deze WinterCheck-up is niet alleen voor
Peugeot-rijders!!!!

TEL. 0575 - 46 19 47

Tijdens deze dag ontvangt u GRATIS strooizout en een thermodeken.*
*

Voor iedereen
die op deze
dag zijn auto
laat controleren wordt er
een geheel
verzorgde circuitdag voor 2 personen verloot als bijrijder in de snelle peugeot 206 RCC! De uitslag hiervan
staat vanaf 14 november op onze site.

30% korting

Navigatiesysteem Navman S70

Zolang de voorraad strekt!

AUTO RIDDERHOF
JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

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

DE AH DISNEYWEKEN GAAN WEER VAN START!
PUNTEN SSSPAREN VOOR GRATISSS JUNGLEBOOK POP

EDET FRIENDLY

5.

RUNDERGEHAKT

69

van 9.31

pak 24 rol

voor

APPELSIENTJE
ALLE VARIANTEN
BIJV. SINAASAPPELSAP

3 pakken à 1 liter
van 3.33

voor

1.

99

CELAVITA NAT
DOBBELTJES

KG

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

2+1 GRATIS

nu

HENGELO (G)

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

ALLE

DOVE PRODUKTEN
alle combinaties mogelijk

2+1 GRATIS

HOOGHOUDT jonge jenever HONIG SOEP
van 24.58

19.

49

2 FLESSEN À 1 LITER

OF MINI KRIELTJES
zak 250 gram

2.

99

voor

3 pakken naar keuze

2+1 GRATIS

Franchiseondernemer Remko Offringa:

'Hemavestiging versterkt
dorp Vorden'

Bulten wint
'55 Plus Cup'
De
hengelaarsvereniging
De
Snoekbaars heeft het gehele jaar
door een competitie voor 55 plussers georganiseerd. Er waren in totaal zes wedstrijden, waarbij de inzet was de ‘55 Plus Cup’.
Deze werd met nipt verschil gewonnen
door W. Bulten. Hij behaalde 598 punten op de voet gevolgd door A. Golstein
met 592 pnt.; 3 W. Vreeman 582; 4 G.
Bruggink 584, 5 V. Eijkelkamp en D.
Weustenenk met 560 pnt.

Orgelvesper in
Hervormde dorpskerk
Zondag 11 november wordt er in de
Hervormde dorpskerk een speciale
vesper gehouden.
Een zgn. orgelvesper, waarbij naast de
gebruikelijke lezingen, liederen en gebeden, in plaats van het vesperkoor, orgelmuziek te horen zal zijn. Het orgel
wordt bespeeld door Mirjam Berendsen, de cantor-organiste van de kerk.
Aanvang 17.00 uur.

Unieke samenwerking
Europatuin en Gamma
Vestigingsmanager Wilbert de
leeuw van EuropaTuin Zutphen en
vestigingsmanager Peter Hendriks
van Gamma Zutphen hebben de
handen ineen geslagen en organiseren op zondag 25 november helicoptervluchten boven Zutphen en
directe omgeving. De passagiers
zullen o.a. de winnaars zijn van de
actie die de bedrijven samen op
touw hebben gezet. De actie loopt
t/m 17 november 2007. Voor de
voorwaarden van de actie kunt u in
beide winkels terecht.
In totaal worden er 75 vluchten verloot bij deze vestigingen. Ook kunnen
er rondvluchtkaarten gekocht worden, boeken kan alleen bij Gamma
Zutphen. Voor de snelle boekers onder
ons kan men zelf de tijd bepalen wanneer ze op zondag 25 november de
lucht in gaan. Door medewerking van
diverse sponsoren hebben ze de kosten
per vlucht laag kunnen houden.In totaal kunnen er 3 personen tegelijk de
lucht in. De vluchten zullen plaats vinden vanaf het sportpark Noordveen en
de vluchten zelf gaan over Zutphen en

directe omgeving. Leuk om b.v. een foto te maken van je huis, sportterrein,
enz, enz. Een ieder zal na afloop, buiten het feit dat ze er nog maanden
over zullen praten, ook nog een Luchtdoop Certificaat ontvangen. Verder zal
er voor iedereen die gaat vliegen en de
toeschouwers een hapje en een drankje klaar staan, een en ander aangeboden door EuropaTuin en Gamma Zutphen. I.v.m. met de verwachte drukte
zal men op het Polplein moeten parkeren. Van af hier rijden er bussen continu heen en weer naar de landingsbaan van de helikopter. De vluchten
starten om 10.15 uur tot 30 minuten
voor zonsondergang. Bij voldoende
deelname zal er een 2e helikopter die
dag gaan vliegen en zoals het er nu uit
ziet zal dat ook gaan gebeuren, de reacties zijn nu al overweldigend. De helicopters, piloten en bemanning op de
grond worden geleverd door Sky Service Netherlands. Dit gerenommeerde
bedrijf is gevestigd op vliegbasis Teuge.
De scouting Sint Joris uit Zutphen zal
die dag zorgen voor het in goede banen leiden van het verkeer en diverse
andere werkzaamheden.

'Droom is uitgekomen'

Autobedrijf Robert Nijenhuis in nieuw pand
Remko Offringa: vol verwachting
Vrijdag 23 november wordt aan de achterzijde van het voormalig pand
van Wim Polman, pal achter fotozaak Willemien aan de Dorpsstraat een
nieuwe Hema vestiging geopend.De ingang voor het publiek is aan de
rechterzijde van het pand.
Volgens franchise- ondernemer Remko
Offringa zal deze Hema winkel een
versterking voor het dorp Vorden betekenen. ‘Natuurlijk betekent het een
stukje concurrentie voor de reeds gevestigde winkels. Echter concurrentie
is gezond en persoonlijk denk ik dat
wij met ons assortiment een aanvulling betekenen’, zo zegt Offringa. Nico
van Goethem, eigenaar van het pand,
heeft het gebouw verhuurd aan Hema
Nederland in Amsterdam. Het betekent voor franchise- ondernemer Remko Offringa dat hij contractueel verplicht is het Hema- assortiment te voeren.
Remko Offringa: ‘ De Hema is twee
jaar geleden met een nieuwe formule
begonnen. De ‘ AA’ formule, dat wil
zeggen kleine winkels van rond de 300
vierkante meter, zoals ook hier in Vorden. Uit marktonderzoek is gebleken
dat het verantwoord is hier een dergelijke vestiging te beginnen. De filosofie
achter het beleid is, dat wanneer men
als Hema door wil groeien naar panden met een groter vloeroppervlak, dit
dikwijls op grote problemen stuit met
aanwerven van grond c.q uitbreiding.
Vandaar dat richting toekomst het accent op kleinere vestigingen in kleinere gemeentes wordt gelegd. Daarbij
worden met name reeds bestaande
panden gehuurd of gekocht, die vervolgens tot ‘Hema’ worden omgebouwd. Hier in de buurt zijn onder
meer vestigingen in Zutphen, Lochem
en Ruurlo. Vorden past goed in dat rijtje’, aldus Remko Offringa.
De ‘AA’ formule houdt tevens in dat
Hema afziet van het food- assortiment,
dus bijvoorbeeld geen kaas, vleeswaren, gebak e.d. Remko: ‘Er is één uitzondering op de regel, de landelijk bekende ‘Hema rookworst’ zal ook hier
in Vorden worden verkocht’, zo zegt
hij lachend. Het assortiment dat wel
de schappen zal vullen bestaat uit onder meer ‘hardware’(kopjes, schotels
e.d.), kleding voor zowel jeugd- dames
en heren, huishoudelijke artikelen,
kantooraccessoires, schrijfwaren, baddoeken/ handdoeken e.d. en foto- apparatuur. En alle artikelen onder het
merk ‘Hema’.
Wanneer de verbouwing klaar is en
het assortiment is in de winkel geplaatst, dan breekt er ook voor Remko
Offringa een wat rustiger periode aan,
hoewel met Sinterklaas en de Kerst

voor de deur, in de winkel zelf van rust
weinig sprake zal zijn. Remko: ‘ Ik kan
me trouwens erg op de opening verheugen, ik vind het een hele uitdaging
om aan deze klus te beginnen’, zo zegt
hij. Geboren en getogen in de Noord
Oost polder, waar zijn vader in de omgeving van Emmeloord een boerderij
runde, bezocht de thans 32 jarige ondernemer de MEAO in Emmeloord, gevolgd door een HBO opleiding in Leeuwarden waar hij met goed gevolg retail- management studeerde.
Remo Offringa: ‘ Boer worden was voor
mij geen optie, ik wilde of bij een bank
gaan werken of in een detail handelszaak. In eerste instantie werd het toch
totaal wat anders, ik ben namelijk bij
een reisorganisatie gaan werken met
reizen naar en in Oostenrijk, Frankrijk
en Griekenland. Hartstikke leuk werk,
de mensen hebben altijd goede zin,
maar toch ook één nadeel, je bent
nooit thuis. Na een jaar ben ik naar ander werk op zoek gegaan. Zo kreeg ik
de kans om in Emmen als franchiser
in een ‘verlichtingszaak’ ( lampen, batterijen e.d. ) te gaan werken. Dat heb ik
vijf jaar, tot het afgelopen voorjaar,
met veel plezier gedaan, toen wilde ik
wat anders. Ik had inmiddels al wel
wat contacten met de Hema.
Op gegeven moment had Hema Nederland dit pand van van Goethem gehuurd en werd ik gepolst of ik interesse had om mij hier als franchise- ondernemer te willen vestigen. Dus ben
ik samen met mijn vriendin Marian (
zij is onderwijzeres in Emmen ) naar
Vorden gegaan om te kijken. We waren
meteen enthousiast, bovendien denk
ik dat de mentaliteit hier in de Achterhoek niet veel met die in Drenthe verschilt’, zo zegt Remo Offringa. Inclusief hijzelf, zal het personeelsbestand
uit acht medewerkers bestaan. Inmiddels zijn er al wel mensen aangetrokken, maar hij zoekt nog wel enkele medewerkers. Wat betreft de nabije toekomst gaat vriendin Marian op zoek
naar een baan als onderwijzeres in deze regio. Remko: ‘ Dan gaan wij ook op
zoek naar een woning. Voorlopig blijft
Marian in Emmen voor de klas staan
en blijf ik doordeweeks hier in Vorden’. De openingstijden van de Hema
vestiging zijn: maandag van 11.0018.00 uur, dinsdag t/m donderdag van
9.00- 18.00 uur, vrijdags van 9.00 tot
21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
17.00 uur.

Van links naar rechts: Bert Brouwer, Peter Olthuis en Robert Nijenhuis.
Je moet het toch maar aandurven, een goede baan als chef werkplaats bij
een gerenomeerd garagebedrijf en dan toch besluiten om je baas vaarwel
te zeggen om voor je zelf te beginnen. Robert Nijenhuis is zo’n man. Bijna
tien jaar geleden startte hij in een huurpand aan de Burgemeester Galleestraat zijn eigen autobedrijf. Vorige maand verhuisde hij naar het industrieterrein aan de Dienstenweg in Vorden in een spiksplinternieuw
gebouw. Niet zomaar een pand, een autobedrijf door Robert Nijenhuis
zelf ontworpen en waarover hij nu aan de vooravond van het ‘open huis’,
(dat afgelopen weekend werd gehouden, red.) zegt: ‘mijn droom is uitgekomen’.
Het vak van automonteur en alles wat
daarbij in de praktijk komt kijken,
heeft hij thuis van zijn vader (ook Robert) geleerd. ‘Als jongen groeide ik ermee op en was ik er al op heel jonge
leeftijd van overtuigd dat ik later iets
voor mij zelf wilde beginnen. Toen ik
verkering kreeg met mijn huidige
echtgenote Christel, heb ik haar ook
meteen over mijn ambities verteld.
Dat hoorde bij het ‘ja-woord’, dus toen
ik mijn baan opzegde, stond zij ook direct achter mijn beslissing’, zo zegt Robert Nijenhuis lachend. Met het diploma LTS op zak, pakte Robert een paar
jaar later diverse vervolgstudies op. Zeven jaren s’avonds studeren leverde
hem een aantal vakdiploma’ s op die
nu keurig ingelijst aan de muur in zijn
nieuwe kantoor prijken.
Robert: ‘De periode dat ik bij mijn vader werkte was zeer leerzaam, ik leerde alle kneepjes van het vak. Pa liet
mij veel dingen alleen doen. Als ik iets
niet wist zei hij altijd: ‘Zoek het zelf effe lekker uit’. Daar heb ik tot dusver in
mijn leven veel profijt van gehad. Zelf
dingen doen, de handen uit de mouwen steken, zo leer je ook met tegen-

slagen omgaan. Je komt er soms vanzelf wel achter wanneer het schip
strandt. Trouwens dat mis ik toch wel
een beetje bij de jeugd, bij stagiaires
zie je dat ook vaak, gebrek aan initiatief’, zo zegt Robert die ook nog een
surplus aan ervaring heeft opgedaan
door bij een aantal dealers ‘in de keuken’ te kijken.
In mei 1998 was het dan zover, Robert
ging op persoonlijke titel aan de slag
in een gehuurd pand van Nico van
Goethem aan de Burgemeester Galleestraat. Robert: ‘De eerste klanten waren hoofdzakelijk familieleden, vrienden en kennissen. Via mondreclame
kreeg ik steeds meer werk. Dat hield
in dat ik na anderhalf jaar Bert Brouwer in dienst kon nemen. Hij werkt
nog steeds mij. Ook Peter Olthuis is al
weer vijf jaar bij mij werkzaam.
Drie jaar geleden kreeg ik te horen dat
wij op de plek aan de Burgemeester
Galleestraat, vanwege toekomstige woningbouw, weg moesten. Toen heb ik
hier aan de Dienstenweg van Barendsen Vastgoed B.V. in totaal 2000 m2
grond gekocht om nieuw te bouwen.
Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd,

maar het moet natuurlijk wel betaald
kunnen worden. Eerst toen ik een gedeelte van de grond aan een benzinemaatschappij kon verhuren, kon ik definitief de beslissing nemen om een
nieuw autobedrijf te bouwen. En wat
veel voldoening geeft, ik heb het gehele plan zelf uitgewerkt. Ik heb 's
avonds en 's nachts heel wat geknutseld en tekeningen gemaakt. Ik wist
voor mij zelf precies hoe het gebouw
er uit moest komen te zien. Daarbij
heb ik veel gebruik gemaakt van de
kennis van Bert en Peter. Zij werken
dagelijks in de werkplaats, dus was
hun inbreng erg belangrijk voor mij.
Toen met de bouw werd gestart heb ik
het vanaf het begin tot het eind begeleid, ik wist precies waar alles moest
komen. Met het uiteindelijke resultaat
ben ik dan ook dit tevreden’, zo zegt
Robert Nijenhuis.

Het autobedrijf put zijn inkomsten uit
reparaties van auto’s en de verkoop
van zowel gebruikte als nieuwe auto’s.
Robert Nijenhuis: ‘Ik heb geen dealerschap en mag dus alle automerken (inclusief garanties), verkopen. Ook veel
verkoop via de site www.auto-nijenhuis.nl . Bert en Peter doen alle reparatiewerkzaamheden. De verkoop is
mijn ‘pakkie an’, terwijl ik daarnaast
regelmatig bijspring in de garage’, zo
zegt hij. Hij hoopt na de hectische toestanden van de afgelopen maanden,
in de nabije toekomst meer tijd te
kunnen vrijmaken voor zijn gezin;
echtgenote Christel en de drie dochters Esmee (14), Elise (12) en Fleur (7)!

Maaltijdvoorziening Apetito
Met de feestdagen alleen het beste
Het lijkt misschien nog ver weg,
maar voordat u het weet staan de
kerstdagen alweer voor de deur.
Speciaal voor die feestelijke tijd van
het jaar, zijn er drie heerlijke gerechten ontwikkeld door Apetito.
Varkenshaasje in champignonroomsaus met spruitjes en aardappelkroketjes in dennenappelvorm; Hertengoulash in cranberrysaus met rode
kool en krielaardappeltjes; Kipfilet in
wijnsaus met kwark-aardappel-sterren
en wortelen, gegarneerd met broccoli
Maakt u gebruik van de maaltijden
van Apetito dan heeft u al een actuele
à la carte catalogus waaruit u verschillende soorten maaltijden kunt uitzoeken. Degenen die geen gebruik maken van de maaltijden kunnen deze
via Welzijn Ouderen bestellen. (uiteraard zolang de voorraad strekt)Bovenstaande gerechten zijn niet terug te
vinden in deze catalogus. U heeft de
mogelijkheid deze gerechten te bestellen via Welzijn Ouderen Vorden. Het
gebruik van deze gerechten draagt
iets bij aan het warme gevoel dat zo
kenmerkend is voor deze gezellige tijd
van het jaar. De maaltijden zijn vanaf
12 november t/m 31 december à la carte te bestellen (zolang de voorraad
strekt). Degenen die reeds gebruik
maken van de maaltijdvoorziening
ontvangen van Apetito bij aflevering
van uw bestelling bovendien een kerstattentie. Wilt u meer informatie
over deze maaltijdvoorziening dan
kunt u terecht bij Welzijn Ouderen
Vorden, Nieuwstad 32, telnr 553405.
Uw mening telt!
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is ingegaan op 1 januari
2007 en er zijn al signalen dat deze
nieuwe wet mensen voor problemen
stelt. Met thuiszorg ondermeer. Help
al die signalen te bundelen en aan de
politiek over te dragen. De landelijke
belangenorganisaties willen een beter
beeld krijgen van de aard en omvang
van de problemen. Zo kunnen de belangenorganisaties de 2e Kamerleden
beter informeren over wat goed en
wat niet goed loopt in de dagelijkse
praktijk en uitvoering van de WMO. U
kunt daarbij helpen door uw ervaringen te melden bij het landelijke WMO
Meldpunt op www.wmomeldpunt.nl
Belastingvoordeel voor
gehandicapten
Op initiatief van de Chronisch zieken
en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen is de website www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl samengesteld. Deze website geeft uitgebreide informatie over aftrekposten. Ook als u informatie, advies of ondersteuning wilt over onderwerpen die met handicap, ziekte of arbeidsongeschiktheid te maken hebben kunt u deze website raadplegen
voor adressen en telefoonnummers.
Alzheimer Café Zutphen
op 21 november
Iedere derde woensdag van de maand
van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café 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.
Alzheimer Cafe 10 jaar
Dit jaar bestaan de Alzheimer Cafés
tien jaar. Een Alzheimer Café is een
maandelijkse ontmoetingsplaats voor
mensen met dementie, mantelzorgers
en hulpverleners. De bezoekers krijgen informatie over dementie en kunnen ervaringen uitwisselen. Nederland telt inmiddels 140 Alzheimer Cafés, verspreid over het land. De Cafés
worden door een regionale afdeling
van Alzheimer Nederland georganiseerd. "In het Alzheimer Café kan je
alles zeggen, zonder schroom en gêne", zegt Kees Eek (51), zoon van een
moeder met dementie. Hij prijst de
formule van de succesvolle Cafés. "Met
lotgenoten praat je makkelijker. Je
weet zeker dat je begrepen wordt. Bovendien is het leerzaam". Kees had

vaak confrontaties met zijn moeder,
totdat hij een Alzheimer Café bezocht.
"Tijdens het eerste bezoek aan een
Alzheimer Café drong pas echt tot me
door dat mijn moeder ziek was. De
verhalen van andere bezoekers opende mijn ogen: mijn moeder heeft een
ziekte. Zij kan niets doen aan haar
dwarsigheid, stemmingswisselingen
en eindeloze gemopper. Het is geen
onwil. Ze is ziek. Ik besefte dat ik mijn
moeders gedrag moest accepteren.
Vanaf die dag verdwenen onze confrontaties." In het jubileumboekje
over 10 jaar Alzheimer Cafés dat binnenkort bij Alzheimer Nederland verschijnt, beschrijft Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in het voorwoord
waarom het Alzheimer Café zo belangrijk is. "De Cafés maken dementie
bespreekbaar en leveren daarmee een
grote bijdrage aan de maatschappelijke acceptatie en integratie van mensen met dementie." Openheid over deze ziekte is nodig, vindt Verbeet, die
zelf een dementerende moeder heeft.
Het aantal mensen met dementie
stijgt als gevolg van de vergrijzing van
de bevolking. De belangrijkste en
meest bekende oorzaak van dementie
is de ziekte van Alzheimer. Nederland
telt momenteel ongeveer 270.000
mensen met dementie. Jaarlijks komen er 30.000 nieuwe dementiepatiënten bij. Volgens berekeningen van
de Gezondheidsraad zal het aantal
mensen met dementie de komende
decennia verdubbelen. Dementie
heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. Gemiddeld
genomen zijn er drie mensen betrokken bij de verzorging van een persoon
met dementie. Meer dan een miljoen
Nederlanders hebben dus met dementie te maken in hun nabije omgeving.
Voor de omgeving van iemand met dementie is de dagelijkse zorg vaak
zwaar. Bezoek aan een Alzheimer Café
kan daarbij ondersteuning bieden.
Kijk voor meer informatie over dementie en een overzicht van alle
Alzheimer Cafés op de website van
Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl).

neer en hoe u in aanmerking kunt komen voor de Valys-pas. U kunt ook bellen met 0900-9630 of kijken of
www.valys.nl
Rijbewijskeuring 70+
via Ouderenbonden in Vorden
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,--. De eerstvolgende rijbewijskeuring is op zaterdag: 24 november a.s.

Rijbewijskeuring voor
70-plussers Ruurlo
De eerstvolgende en laatste keuringsmogelijkheid in 2007 zal
plaatsvinden op zaterdag 24 november. In het nieuwe jaar worden
de keuringen, ten behoeve van de
vernieuwing van het rijbewijs, met
vernieuwd elan voortgezet. De eerste in 2008 vindt plaats op zaterdag
19 JANUARI
Om meerdere redenen is het van belang, om enkele maanden vóór het
verstrijken van de vervaldatum van
het (oude) rijbewijs, actie te ondernemen voor het verwerven van een

Welfarebazar leverde
475 euro op
‘Toen wij het geringe aantal bezoekers zagen schrokken we toch wel
en bekroop ons het gevoel dat
wordt niks vandaag. Echter toen
we de inkomsten hadden opgeteld
bleek dat wij toch nog 475 euro
hadden ontvangen en dat bedrag
viel ons achteraf goed mee’. Deze
woorden sprak Louise Telman na
afloop van de bazar die Welfare Rode Kruis in het verzorgingstehuis
de Wehme hield.

Een bazar waarvoor zo’n acht vrijwilligsters onder meer leuke handwerken hadden gemaakt. Verder waren er
schortjes, sokken, poppenkleertjes, geborduurde en gehaakte kleden e.d. in
de aanbieding.
Het geld zal worden besteed voor de
aanschaf van nieuw handwerkmateriaal. Ook zullen er voor de medewerkers enkele contactmiddagen worden
georganiseerd.

nieuw exemplaar. Voor nadere informatie en het tijdig vastleggen van een
keuringsdatum, kunnen leden van
de seniorenorganisaties ANBO, Unie
KBO, PCOB en andere gelnteresseerden in de regio Lochem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zutphen en wijde omgeving, dagelijks tussen 10.00 en 17.00
uur terecht bij het secretariaat van de
ANBO-afdeling Vorden.

Het medisch on-derzoek vindt plaats
in het Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden.

Vesper

Op zondag 11 november 2007
wordt er in de Dorpskerk in Vorden weer een VESPER gehouden.
Ditmaal een zgn. orgelvesper,
waarbij, naast de gebruikelijke
lezingen, liederen, gebeden etc.
orgelmuziek te horen zal zijn, i.p.v.
het vesperkoor.

Het orgel wordt bespeeld door de
cantor-organiste van de kerk, Mirjam
Berendsen.
Wederom een gelegenheid om in alle
rust even tot jezelf te komen, alvorens
de werkweek weer gaat beginnen.
Aanvang 17.00 uur. We zien uit naar
uw komst.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand
wordt er een buffet verzorgd aan de
hand van een thema.Gasten (buiten
De Wehme) van de 'Open Tafel' kunnen ook deelnemen. De kosten zijn
¤10,00 per persoon. Als u geen deelnemer van de 'Open tafel' bent, mag u
ook aanschuiven. De kosten zijn dan
¤14,50 per persoon. U bent van harte
welkom. Informatie en/of aanmelden
via De Wehme, tel. 0314-357450.
Progamma: mantelzorgsalon
op 13 november
Thema: de Dag van de Mantelzorg. Viering van de landelijke dag voor de
mantelzorgers. Vanaf 12.00 uur is er
een lunch, daarna is er tot 3.00 uur
een ontspanningsactiviteit. De middag is in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo en is georganiseerd
door de VIT Oost- Gelderland, initiatiefnemer van de mantelzorgsalon en
bestemd voor alle mantelzorgers in de
gemeente Bronckhorst. U kunt zich
aanmelden voor 7 november bij de
VIT, telnr 0573-438400.
Zelfstandigthuis.nl
Zelfstandigthuis.nl is een thuiswinkel
die producten verkoopt om zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te blijven
wonen. Zij bieden u een ruim assortiment gebruiksvriendelijke producten
aan om het leven comfortabeler, veiliger of gewoon leuker te maken. Voor
meer informatie kunt u hun website
bezoeken. WWW.Zelfstandigthuis.nl
Valys
Valys is een vervoersvoorziening voor
reizigers met een mobiliteitsbeperking. Deze is bedoeld voor sociaal recreatieve uitstapjes waarbij de bestemming of het vertrekpunt van de reis op
meer dan vijf openbaar vervoerzones
van uw woonadres ligt. Voor kortere
afstanden kunt u gebruik maken van
de regiotaxi. Om van Valys gebruik te
kunnen maken heeft u een Valys-pas
nodig. Wij informeren u graag wan-
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De Vogelvriend huldigt twee leden

Kees Bink (l) en Wim Berendsen zijn gehuldigd met een gouden speld.
Tijdens de opening van de onderlinge tentoonstelling van vogelvereniging
De Vogelvriend uit Vorden kregen Kees Bink en Wim Berendsen een gouden
speld. De speld is uitgereikt vanwege jarenlange bestuurlijke verdiensten.
Wim Berendsen werd door voorzitter
Harm Harmsen gekenschetst als een
bestuurder die altijd klaar staat voor
anderen. Leden die problemen hadden met het kweken van vogels of
kampten met andere problemen,
klopten nooit tevergeefs bij hem aan.
Ook droeg hij in de afgelopen 25 jaar
dat hij in het bestuur zat de verantwoordelijkheid voor de gezelschaps-

volière bij verzorgingstehuis De Wheme in Vorden. In het bestuur vervulde
Wim tot en met februari 2007 de functie van tweede penningmeester.
Kees Bink was voorzitter van 1989 tot
en met februari 2007. Hij was in die jaren de grote motivator voor leden die
zich aansloten bij de vereniging, maar
ook bij de oudere leden. Het was mede
zijn verdienste dat het ledenaantal op

peil bleef en de vogelshow in het
Dorpscentrum een aandachtstrekker
is gebleven voor Vordenaren en vogelliefhebbers uit omliggende plaatsen.
Harmsen roemde ook zijn uitgebreide
netwerk binnen de vogelsport, waar
de vereniging zijn voordeel mee kon
doen. Zijn andere bestuurlijke activiteiten binnen de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders zorgde
bovendien voor een bovengemiddeld
kennisniveau binnen de vereniging.
Verder sprak Harmsen lovende woorden over de grote betrokkenheid van
beide heren. Zonder hun inzet voor de
show van 2007 was het niet gelukt om
de organisatie rond te krijgen.
Na de huldiging maakte voorzitter
Harm Harmsen de prijswinnaars bekend. Het klassement van de vijf beste
vogels per inzender werd gewonnen
door Bennie Horsting met 458 punten.
Gertie Schumaker, Jan Berendsen en
Bennie Achtereekte eindigden daar
met 455 punten achter.
Uitslag mooiste vogel per hoofdgroep:
Bennie Horsting met een kleurkanarie
satinet-geel mozalek 1 van 92 punten,
Tonnie Bielderman met een postuurkanarie Raza Espagnola intensief van
92 punten, Bennie Horsting met cultuurvogel sijs bruin man van 93 punten, Eric Jansen met een grasparkiet
lichtgroen van 91 punten, Jan Berendsen met een Agapornide ino groenserie van 92 punten en Harm Harmsen
met een grote parkiet Forpus xanthopterygius spengli.

Leden Rabobanken stemmen in met fusie
De nieuwe Rabobank GraafschapNoord komt er. De ledenvergaderingen van Rabobank Berkel-IJssel
en Rabobank Achterhoek-Noord
hebben maandagavond ingestemd
met de fusie per 31 december 2007.
De huidige twaalf kantoren van beide
banken blijven een belangrijke rol vervullen in de dienstverlening.

Door het bundelen van kennis en ervaring krijgen we nieuwe mogelijkheden om onze deskundigheid verder te
ontwikkelen en kunnen we ook in de
toekomst onze klanten optimaal van
dienst zijn. Dit zegt Jan ten Hove, algemeen directeur van Rabobank Achterhoek-Noord, die directievoorzitter
wordt van de nieuwe bank.

De bank die na de fusie ontstaat, heeft
een balanstotaal van ruim 2 miljard
euro met circa 375 medewerkers en
behoort daarmee tot één van de grotere Rabobanken in Nederland.
De fusie heeft geen gedwongen ontslagen tot gevolg. Nadrukkelijk geeft Ten
Hove aan dat de bank ondanks deze
schaalvergroting dichtbij de klant
blijft staan.

Heel Holland Helpt in Vorden!
Je zou het ook anders kunnen zeggen Heel Vorden Helpt!
Afgelopen maandag is de fam. Jansen verrast door een groep mensen die
het huis van de familie heeft opgeknapt. Onder valse voorwendselen zijn
zij een weekend weggestuurd, en terwijl zij weg waren is er een team van
ongeveer 11 volwassenen en nog een aantal kinderen flink in de weer geweest in hun huis.
Eerst werd de huiskamer en de logeerkamer leeggehaald. Tot in de late uurtjes is het team bezig geweest met inpakken van de persoonlijke dingen, en
het afhalen van het behang. Een aantal mensen ging weer op pad om ondernemers te vragen of ze dit gezin
iets wilden schenken. En dat hebben
we geweten! Tjonge wat geweldig!!! Op
zaterdagochtend 8 uur stonden, geheel
vrijwillig, schilders klaar om de woonkamer opnieuw te verfen en behangen.
Ook de logeerkamer, die omgetoverd
werd tot een studeer/ slaapkamer voor
de oudste zoon, mocht niet ontbreken.
In de keuken werd nog even snel een
nieuw stopcontactengroep aangelegd,
zodat er niet meer met verlengsnoertjes gewerkt hoeft te worden. Tegen
half 1 was het tijd voor de lunch. Heel
snel een broodje eten en gewoon weer
verder.
De vorderingen waren geweldig om te
zien!! Ook deze avond werd het een latertje voor het team. De volgende morgen stonden weer om 8 uur de schilders klaar om het grote karwij af te maken. Tussendoor werd de keuken ook
nog ontruimd om die nog even mee te
pakken met het schilderen en sauzen.
Het team was ondertussen druk aan
het poetsen en opruimen. Eenmaal
klaar was het tijd om te eten en even bij
te komen van de hectiek en chaos. 's
Avonds ging het team nog even aan het
sauzen van de gang en het toilet. Dit
mocht niet worden overgeslaan. Toen
werd het maandag, de meest stressvolle dag van allemaal, want we wisten

nog niet precies hoe laat de familie
thuis zou komen. Er werd gebeld met
het bungalowpark, waar de familie op
dat moment verbleef, met het verzoek
om even te bellen wanneer de familie
het park verliet, zodat we wisten hoe
laat onze deadline zou zijn en de familie weer thuis zouden komen. Er werd
begonnen met het ophangen van de
gordijnen en de lampen.
Om half 10 kwamen de mannen die de
nieuwe vloeren gingen leggen. Toen
die weg waren kon worden begonnen
met het opnieuw inrichten van de 2 kamers. Een hele klus, want hoe gaan we
inrichten? Nou gewoon zoals wij denken dat goed is, was al snel de oplossing. Ook werden nog even snel wat kabels goed gelegd, en weggewerkt. Nog
even snel dit en nog even snel dat…er
was hectiek alom. Gelukkig vonden
we nog even tijd om tussendoor de innerlijke mens te voeden.
Al snel naderde het spannende telefoontje.. Het werd half 8… ja telefoon!
Iedereen stil!!! Oké, ja, dus ze gaan nu
weg? Goed bedankt voor alles! Team,
nog een half uur!!! En ja het was allemaal redelijk op orde en we hadden
het bijna klaar. De fakkels werden buiten aangestoken en het wachten kon
beginnen…. JAAAH! Daar komen ze!!
Wat is er aan de hand? De dieren?
Brand? Nee hoor… kom, ga maar eens
naar binnen. En daar was de verrassing
enorm! Stelletje mafkezen was het antwoordt dat ik als eerste hoorde en dat
kan toch niet was ook een veel ge-

noemde kreet! Geweldig was het! Het
heeft nog lang geduurd voordat de familie bijgekomen was van de schrik.
Met zijn allen hebben we wat gedronken en gelachen om de verhalen die
toen loskwamen. Wij het team hopen
dat ze nog lang mogen genieten van
hun huis! Veel geluk! Hierbij willen wij
de sponsoren enorm bedanken, zonder
jullie was dit alles niet mogelijk geweest! BEDANKT!
Vorden:
Globe reisbureau, Schildersbedrijf
Boerstoel, Rabobank, Keurslager Vlogman, Echte Bakker Van Asselt, Meeks
meubelen, Sfeer van Josephine, Kluvers/Discus, Profile Bleumink, De Vordense tuin, Etos Barendsen, Sueters
Speelgoed-Huishoud-Muziek-Kadoshop,
Dutch PC, Lammers Woninginrichting,
Bruna, Bloemist Halfman, Kruitvat, Super de Boer, Bakkerij Joop Bruggink, Foto Willemien, Welkoop, Barendsen
Fixet, Pizza/Shoarma Café-Restaurant
Asya, Chinees restaurant Fan Sheng, Café-Restaurant De Herberg, Pizza Shoarma Amon, Plaza food for all, Helmink
Meubelen, Salon Marianne, Slijterij Mitra, De Vordering Katholieke Basisschool, Yunio De Klimboom, Wentink
Electro, Bloembinderij Groot Roessink,
Vorden/Hengelo.
Hengelo:
G. Onstenk meubelen, Slotboom Tweewielers, Expert Arendsen, Enzerink b.v.
Zutphen:
Carpet Right, Scheer en Foppen,
Woonboulevard Eijerkamp.
Doetinchem:
Het Lederwarenhuis, Beauty & sauna
Easyfeeling.
Lochem:
Plus Cornelis.
Enter:
Landal greenparks.

Geen ijsbaan, wel tentfeest!
Er zal dit jaar geen ijsbaan liggen
op het marktplein te Vorden. De
"Kolde Karmis"-commissie heeft
dit besluit helaas moeten nemen,
omdat men de financiering voor
dit jaar niet rond krijgt.
Om het evenement volgend jaar en de
jaren daarna wel weer te kunnen organiseren, is er behoefte aan structurele
sponsoring voor meerdere jaren. De
commissie doet dan ook een oproep
aan bedrijven en/of particulieren, die
zich willen verbinden aan dit mooie
initiatief. Alleen op deze wijze is het
mogelijk te werken aan een jaarlijks
Achterhoeks spektakel, dat veel vertier biedt aan kinderen én ouders.
Voor sponsor-informatie kunt u terecht bij Gert Kraayenzang, tel. 0652323691. Tevens staan wij open voor
creatieve ideeën, om zodoende de financiering in de volgende jaren wel
rond te krijgen. Uiteraard bedanken

wij alle ondernemers, die reeds hun financiële bijdrage voor dit jaar hadden
toegezegd. Wij hopen bij een volgende
editie weer een beroep op hen te mogen doen.

HET TENTFEEST GAAT GEWOON
DOOR!
Op zaterdag 1 december, zal het
marktplein weer trillen van de bastonen, als het jaarlijkse Kolde Karmis
tentfeest weer plaatsvindt. Het programma staat nog niet helemaal vast,
maar het belooft weer een mooi muzikaal spektakel te worden. Nader bericht volgt.

KERSTMARKT OP 15 DECEMBER!
Op 15 december zal de traditionele
kerstmarkt weer plaatsvinden, vol gezelligheid, sfeer en muziek. Houdt u
de media in de gaten. De leden van de
Kolde Karmis Commissie wensen u
een ouderwetse, gezellige winter!

Mills brothers
Wegens enorm succes en op veler
verzoek geeft het fameuze jazzorkest The Mills Brothers weer een
jazzconcert in het TheaterOnderdeMolen op zondagmiddag 11 november 2007 om 15.00 uur.
Dit concert werd na een succesvol optreden van The Mills Brothers afgesproken met de gelukkige bezoekers
in het Theater en bezegeld door publiek en orkest met een We'll meet
again. De muziek van de Mills Brothers smaakt naar meer, zeker met
topmuzikanten als Hans Kwakkernaat
(piano), Florian Hoefnagels (drums),
de melodieuze saxofoon en clarinet
van Jos Driever en John Grandhouse
als bassist. De zanger Boris Tomas
wordt al een dagje ouder, maar dat

heeft in de jazz voordelen, ook gezien
zijn jarenlange ervaring als zanger
van het Franse Django Reinhardt-orkest van Coco Briaval.

Het intieme TheaterOnderdeMolen
bevindt zich onder de Lindese Molen
aan de Lindeseweg 29 te Vorden.

De reservering voor het laatste optreden van The Mills Brothers moest wegens het beperkt aantal plaatsen worden stopgezet; ook dit was een goede
reden om The Mills Brothers opnieuw
uit te nodigen voor het concert op 11
november. De entreegelden dienen
tot het onderhoud en voortbestaan
van het monument de Lindese Molen.
Alles dank zij de belangeloze medewerking van de trouwe vrijwilligers.

Roy Eijkelkamp internationaal succes
Het succes voor Vordenaar Roy Eijkelkamp, student aan de Cas Spijkers academie, kan niet op. Nadat
hij in januari het Nationale kampioenschap voor jonge koks heeft
weten te behalen, heeft hij zich nu
weten te plaatsen op een internationaal podium. Roy zit bij de beste 5
jonge koks van Belgie, Luxemburg
en Nederland.
Op 19 november 2007 gaan de 5 jonge
koks onder de 24 jaar strijden om de
prestigieuze titel:"Jeune TalentTrophée Auguste Escoffier Benelux" Tijdens de horeca expo van 2007 in Gent.
De wedstrijd is genoemd naar de
grootmeester uit de negentiende
eeuw Auguste Escoffier. De grootmeester legde de fundamenten voor de hedendaagse Franse kookkunst.
Toen Escoffier bezig was met zijn boek
ging hij uit van de oude Franse kookstijl. Hij zette echter het oude pompeuze en wat smakeloze uit de kookkunst
opzij en introduceerde specialiteiten
van andere landen.
Daarmee was hij de grondlegger van
de internationale kookkunst, een belangrijke ontwikkeling, die tegen-

woordig als een deel van de Franse
kookkunst gezien wordt.

Roy is werkzaam bij restaurant 't Diekhuus in Terwolde en bezit een grote
mate van creativiteit, dagelijks verzint
hij samen met zijn collega's weer gerechten op basis wat de biologische
tuin van het Diekhuus te bieden heeft,
want een menukaart kent men niet.

Voor de gasten is het dus ieder keer
weer een verassing welke mooie en
vooral smakelijke creaties ze krijgen
opgediend.

De 5 jonge internationale koks zullen
voor 8 personen een opgelegd gerecht
moeten koken: Ossehaas helder met
twee vrije garnituren. Ook zullen ze
hun creativiteit moeten laten zien in
een vrij gerecht waarvan het recept op
basis is van peer, chocolade, hazelnoot
en thee.

De winnaar van deze prestigieuze titel
gaat door naar de "Trophée International Auguste Escoffier du Jeune Talent"
in Frankrijk waar hij uit zal komen tegen vakgenoten uit onder andere: Canada, China, Japan, de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland, Italië en Hongarije.

Vorden moet op zoek
naar nieuwe trainer
Voor het seizoen 2008-2009 moet
Vorden op zoek naar een nieuwe
trainer. De huidige trainer Maarten Wolvetang, die het roer na 3
wedstrijden overnam van Gerard te
Winkel, heeft het bestuur van Vorden laten weten het bij dit seizoen
te houden.
Overigens is Maarten Wolvetang erg te
spreken over de huidige samenwerking met selectie en bestuur maar gezien een vorig arbeidsverleden acht

hij het verstandig dat Vorden een ander gezicht voor de groep krijgt.

Vorden heeft een speciaal plekje in
mijn hart; ik begon er ooit als hoofdtrainer en ben blij ze dit seizoen uit de
brand te kunnen helpen maar meerjarige verbintenis is echter nu voor beiden niet van belang.
Bestuur respecteert de mening van de
trainer en zal op zoek gaan naar een
nieuwe hoofdtrainer voor het volgende seizoen.

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

Vooruitzichten wintersport lijken goed dit jaar

Free-wheel breidt
uit met opslag ski's
Het mais van het land, donkere kille avonden en de
eerste nachtvorst is alweer over het land getrokken.
Tijd om te denken aan de wintersport.
Leuk, maar er komt wel weer van alles bij kijken: ski´s
van zolder halen en laten controleren of ski's gaan huren, kleding passen van vorig jaar (pijnlijk moment voor
sommigen) en eventueel op stap voor nieuwe kleding,
handschoenen, mutsen, brillen etc. etc., skibox controleren of gaan huren. Gelukkig is er een zaak bij u in de
buurt waar u voor ALLES terecht kunt. Dit jaar heeft Freewheel in Vorden haar service uitgebreid met de opslag
van uw ski's.
Bij free-wheel in Vorden wordt de ski-afdeling op dit moment weer winterklaar gemaakt. U kunt daar natuurlijk
terecht voor het waxen, slijpen en reparaties van het belag van uw ski's. Ook onderhoud van snowboards en
langlaufski's wordt gedaan in de eigen werkplaats. Het
prettige is dat u niet met uw ski's hoeft te sjouwen want
u parkeert voor de deur!
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om tegen een gering
bedrag uw ski's op te laten slaan. Dan hoeft u helemaal
niet meer met de ski's op en neer. Natuurlijk kunt u er
ook voor kiezen ski's te huren. Free-wheel heeft het laagste huurtarief in de omgeving. Daarvoor heeft u paar
mooie, scherpe ski's en skischoenen van het merk Salomon. Daarnaast hebben ze een mooi assortiment alpineen langlaufski's, schoenen, (thermo)kleding, sokken,
handschoenen, wanten en nog vele andere accessoires.
Zorg dat u ruim van te voren de spullen in orde heeft dan
heeft u de meeste keus en tenslotte is een goede uitrusting is al de helft van het wintersportplezier. Vergeet verder natuurlijk niet de conditie op peil te brengen en de
juiste spieren in vorm te brengen. Alvast veel skiplezier!

Uitnodiging
Open dag melkveebedrijf

Familie Hebbink
Vrijdag
r 2007
9 novembe
bbink
Familie He

Hengelo Gld.
40 - 7255 NR
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16.00 uur
van 10.00 tot

Koecomfort, arbeidsefficiëntie en gemak
Dat waren de uitgangspunten voor de Familie Hebbink
toen zij besloot aan de Varsselseweg een nieuwe stal
te bouwen. Een stal met meer ruimte, koecomfort en
een automatisch melksysteem voor de 65 melkkoeien.

Waarom automatisch melken?

De deelnemende bedrijven:

De keuze voor het automatisch melksysteem werd heel bewust gemaakt,
en wel om de volgende redenen:

InFarming BV, VMS, coating, melktank, vijzel, Zelhem, 0314
621 906 - DeLaval BV, Steenwijk, 0521 537 500 - Van der
Toorn, Aannemersbedrijf, Zelhem, 0314 641 607 - Rabobank
Achterhoek Noord, Financiering, Lochem, 0575 558 582
- Velthorst Aannemersbedrijf, Zelhem, 0314 641 333 Kuiper Installatie BV, Installatiewerk, Weelink voersysteem,
Breedenbroek, 0315 617 555 - Gibo Groep, Accountants &
Adviseurs, Lochem, 0573 438 456 - Hissink Veehandel,
Baak, 0575 441 305 - HCI Roostervloeren, Hengelo Gld.,
0575 468 181 - Spinder BV, Stalinrichting, koematrassen,
Harkema, 0512 369 160 - Uniform Agri, Management, Assen,
0592 394 959 - Tellus Ferti Plus, KI-service, bedrijfsinspectie, vruchtbaarsheidsbegeleiding, Ruurlo, 0573 453 081
- Heusinkveld, Kalverhandel, Zelhem, 0314 621 336 - JOZ
BV, Mestrobot, Westwoud, 0228 566 500 - ATO Agro &
Bouw Service, Ventilatiesysteem, Hengelo Gld., 0575 555
457 - Univé Oost, Verzekeringen, Ruurlo, 0315 292 800
- Oostra Handelsonderneming, Nok-ventilatiesysteem,
Yhorst, 0522 441 180 - Friesland Foods, Meppel, 0522 276
276 - Coops Mengvoeders BV, Halle, 0314-631212

•
•
•

Optimalisering van de melkkwaliteit
Besparing op arbeidsuren
Niet afhankelijk meer te zijn van externe arbeidskrachten

Verder is er veel aandacht besteed aan koecomfort, arbeidsefficiëntie en
gemak, zoals lichtdoorlatende nok, JOZ mestrobot, ATO Agro ventilatiesystemen, Meadow koematras, DeLaval flexibele koeborstel, Weelink
voersysteem.

Het resultaat
Het resultaat willen de Familie Hebbink en de deelnemende bedrijven u
graag laten zien op deze open dag. U bent van harte welkom!

Korte routebeschrijving:
De route wordt vanaf Hengelo met bordjes aangegeven. Bezoekers worden vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te verschijnen.

Bronckhorst Kunst&Cultuur; Natuurlijk

Henk Hulshof "Galerie 1880"

Henk Hulshof met zijn nieuwste werk voor Galerie 1880.
De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur,;
Natuurlijk zal plaatsvinden van 25 april tot 4 mei
2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieuwe gids
samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en
tentoonstellingsruimten, terwijl de route om deze
te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven.
Nieuw is de podiumkunstenagenda, die in de
Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Natuurlijk-gids zal
worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars de gelegenheid geven hun podiumkunsten te
tonen tijdens dit 10Daagse evenement. Graag wilde
galeriehouder en schilder van Galerie 1880 Henk
Hulshof na deelname aan de eerste editie, meedoen
met de tweede Kunst10Daagse. De galerie is gedurende deze dagen geopend en eigen werk, maar ook
werk van anderen zijn te bezichtigen. Bijzondere
aandacht krijgt het werk van de Amsterdamse schilder Guillaume Lo a Njoe.
Henk Hulshof werd in 1946 in Doetinchem geboren. Op
zijn 30ste jaar begon hij met schilderen. Hij had een volledige baan in de techniek en door het werken in de buitendienst deed de gelegenheid zich voor om buiten te genieten van landschappen en luchten. “Het was puur uit
interesse in kunst,” vertelt Henk Hulshof. “Ik bezocht
veel tentoonstellingen en musea en werd geprikkeld en
gelnspireerd door alles wat ik zag.” Er volgde een jarenlange weg van zelfstudie en met advies van de expressionist Eef van Brakel ontwikkelde hij in de loop van tijd een
‘eigen handschrift’. Hulshof is geboeid door de Vlaamse
en Duitse expressionisten als die Brücke, Der Blaue Reiter en de Latemse School, maar ook Groninger schilders
als Altink, Dijkstra en Werkman. Zijn eerste werken waren bijna fotografisch. “Ik heb alle boerderijen in de omgeving wel geschilderd,” aldus Henk Hulshof. “Maar
gaandeweg ging ik steeds meer weglaten en een ander
kleurgebruik deed zijn intrede”. In zijn nu voornamelijk
kleurrijke werken zijn bomen, maar ook wolkenpartijen
en gebouwen de terugkerende kenmerken in het geschilderde landschap. Hij schildert de werkelijkheid in een

andere gedaante, figuratief met een eigen interpretatie
van kleur en vorm. Het doek, wat hij zelf opspant, wordt
eerst met Engels rood opgezet. Van daar uit worden de
lichtere tinten geschilderd, waarbij de geschilderde ondergrond deels zichtbaar blijft welke een bepaalde spanning in zijn schilderijen teweeg brengt. Provençaalse en
Toscaanse landschappen zijn veelal terugkerende onderwerpen. Maar ook het Gelderse IJssellandschap alsook de
Achterhoek keren regelmatig terug op zijn kleurrijke
doeken. Zo’n 25 jaar geleden woonde Henk Hulshof in
Drempt. Daar werd hij gevraagd mee te werken met de
opening van het nieuwe Dorpshuis. Er werd een expositie ingericht en hij hielp met organiseren en inrichten ervan. Daarbij kreeg hij de gelegenheid ook zijn schilderijen te tonen. Het was een succes én kreeg een succesvol
vervolg. Hij werd gevraagd leiding te geven aan een schildersclubje, op de bovenverdieping van het gebouw. Dit
deed hij een aantal jaren, maar toen het echt te klein
werd, zocht hij naar een andere ruimte. Via de gemeente
werd hem de gelegenheid geboden iets anders te huren.
Toenmalig Burgemeester Bannink doelde op het schilderachtige neogotische Kerkje in Keppel dat eerst tot kasteel Keppel behoorde. “’Is het iets voor jou?’ vroeg hij
me,” vertelt Henk Hulshof erover. En zo gingen Joke en
Henk Hulshof aan de slag om het kerkgebouw tot een
fraaie galerie om te bouwen met de naam Galerie 1880 –
het bouwjaar van het kerkje. In 1987 werd gestart met
een expositie van de heer Matthijs Gerritsen uit LaagKeppel. Deze schilder maakte aquarellen, landschappen
uit de omgeving en het onderwerp ‘paarden’ vond men
terug op zijn schilderijen. “Tien jaar hielden we elke
maand een nieuwe expositie van kunstenaars uit heel
Europa,” herinnert hij zich. “Maar daarna stopten we ermee. We gingen ons meer toeleggen op exposities van
door ons aangekocht werk van kunstenaars uit het hele
land en de schilderijen van Henk Hulshof zelf”. De galerie heeft altijd een gevarieerd aanbod aan kunstwerken
in verschillende stijlen. Werken van Corneille, Cremer,
Brood, Heyboer en regionaal bekende schilders, zoals Eef
van Brakel, de galeriehouder zelf en vele anderen. “Omdat we van meerdere kunstenaars werken hebben hangen, komen de mensen altijd binnen,” licht Henk Hulshof de belangstelling toe. “Liefhebbers die een schilderij
willen kopen, krijgen het altijd eerst op zicht mee. Bevalt
het werk niet dan kan men het gerust terug brengen of
we halen het weer op”. Steeds meer bedrijven weten de
weg naar Galerie 1880 te vinden en kopen werken aan en
gaan een eigen kunstcollectie beginnen om zo een gunstig werkklimaat in hun bedrijven te realiseren. Ook bij
Schouwburg Amphion in Doetinchem hangt regelmatig
werk van galerie 1880 in een vitrine .Vanuit het hele land
komen mensen naar de Achterhoek op weekend en rijden dan de kunst & cultuur route. “Het boekje van de
eerste kunst10Daagse wordt nog steeds gebruikt!” Office
Design Nederland BV, leverancier van kantoorinrichtingen en verzorger van totaalinrichtingen, organiseerde in
september de Wine, Art en Design dagen. Hier werden en
worden vele werken van Henk Hulshof tentoongesteld.
Enkele wijnen waaronder een fijne Merlot, die kopers

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907
van zijn werken meekrijgen, heeft een etiket waarop een
‘Toscaans’ werk van de schilder is afgedrukt. In september van dit jaar werd het 20-jarig bestaan van Galerie
1880 gevierd. Nu wordt er druk gewerkt aan een metamorfose. Met nieuwe verf op de muren en speciaal doek
dat het plafond afsluit wordt de galerie opgefrist. Op de
donkere wand komen de moderne werken prachtig tot
zijn recht. Aan het einde van het jaar heeft de galerie ter
gelegenheid van het vierde lustrum nog een leuke actie
in voorbereiding. Tijdens Bronckhorst Kunst& Cultuur,;
Natuurlijk 2008 is de Galerie 1880 geopend gedurende
tien dagen. Werk van Henk Hulshof worden dan eveneens geëxposeerd in het Beeldhouwatelier Baak. In Galerie 1880 wordt extra aandacht geschonken aan de werken
van Guillaume Lo A Njoe (1937). Deze in Amsterdam geboren en getogen schilder en tekenaar maakt landschappelijke en ruimtelijke werken in olieverf. Het ruimtelijke
effect ontstaat door gebruik van houtsnippers en zand te
mengen in de verf. Galerie 1880, het hele jaar van donderdagmiddag t/m zondagmiddag geopend, Hummeloseweg 4a, Laag-Keppel, tel. (0314) 382208, fax (0314)380023,
hulshof.galerie@planet.nl, www.galerie1880.nl

Wij halen
voor U uw recht
Schakel Juridisch
Adviespunt in.
Betaalbaar en bij u
in de buurt.
juridisch

AdviesPunt
voor goede zaken

t 0575 51 15 74
www.adviespunt.info
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

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

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

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

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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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
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De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

Vorden ranenburg
Medler

Wichmond

Linde
Delden

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

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

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertentiesen
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.
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Extra
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nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: iverse 2006 modellen van
GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MGengelo
H Gld.tel:0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte kleinE L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

SPALSTR AAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE coectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLD ER E Prijzen
B LAZ E RS N U
T'S H R TS U
B RO E E
U
PU LLO E R S

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

U € 35.--

2 O O R€ 125,-2 O O R€ 35,-2 O O R€ 75,-2 O O R€ 50.--

Oud Vorden

LANG ELE R MOD E
ER STRAAT 11
7255 CB H E GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

LDE BORCH - DELDE

Passage

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

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

M

M

W

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november

• 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 van
GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Extra
Extra
koopavonden
wo / do
/
22 / 23
23/ nov

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom
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10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . (0575) 46 25 47

10
10
10

‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

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

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

B r o n c k h o r s t N o o rd

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

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

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

2 VOOR € 125,--

€ 20,-€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

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

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

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

Nu
ook op Internet!

26 KOOPZONDAG
• 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

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

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

CHEVROLET

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Dus kijk snel op www.contact.nl

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

Trimloop Baak 11 november
Op zondag 11 november 2007 organiseert Gymnastiek Vereniging D.O.G. Baak
wederom haar halfjaarlijkse trimloop. Gestart wordt vanaf 11.00 uur, inschrijven kan tot uiterlijk 10.50 uur!

De volgende afstanden kunnen worden gelopen: 1,25 km, start om 11.00 uur; 2,5 km,
start om 11.03 uur; 5 km, start om 11.10 uur en 10 km, start om 11.20 uur. De Start en
Finish vinden plaats bij zaal Concordia, Pastoriestraat 5 te Baak, alwaar men zich vanaf 10.00 uur tot 10.50 uur op kan geven. Na 10.50 uur kan géén inschrijving meer plaatsvinden, er wordt geadviseerd om op tijd te komen! De volgende trimloop wordt gehouden op zondag 27 april 2008.
Sparen voor Gymnastiek Vereniging D.O.G. Baak door middel van de Stichting BEB
Bij Super de Boer Rinders in Hengelo Gld. loopt een vereniging zegelactie, genaamd
BEB (van de Stichting Beb, Buurt en Bewoners). Gymnastiek Vereniging D.O.G. Baak
doet daar sinds kort aan mee. Een BEB zegel wordt gegeven bij elke 15,00 euro aan
boodschappen. Deze kan men op een spaarkaart geplakt (bij voorkeur) of los in het
postvakje van D.O.G Baak in de winkel van de Super in Hengelo Gld. stoppen. Elke volle kaart levert de vereniging 1 euro op. Daarnaast zijn er regelmatig extra acties vanuit
de Super de Boer. Voor meer info kunt u terecht op www.beb.nl

Wij wensen u een
plezierige avond uit

Kwaliteit door
jarenlange ervaring
en vakmanschap
SCHILDERSBEDRIJF

ROUWE N
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

GIBO Groep

In onze winkel verkopen wij
Histor-verfprodukten

Accountants en Adviseurs

Vestiging Vorden, Dienstenweg 3
tel. (0575) 55 14 55, www.gibogroep.nl

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

en we beschikken over een
uitgebreide behangcollectie

“Is het vet al warm?”
Maffia in Vorden, wie had dat gedacht. Maar het meest
onwaarschijnlijke is waar! Er bestaat een club van maffioso die
geregeld bij elkaar komen om criminele activiteiten te beramen.
Het gaat echter niet zo goed met deze Vordense maffia. Ze
hebben namelijk een aanzienlijke schuld van twee miljoen euro
bij Eleonara, het hoofd van de internationale maffia. Deze
schuld dienen ze zo spoedig mogelijk te voldoen. Vele ideeën
worden er op los gelaten. Helaas bestaat de Vordense maffia
vooral uit mannen die het denken niet hebben uitgevonden.
Hun vrouwen zijn echter mans genoeg. Lukt het ze om de twee
miljoen euro af te lossen bij Eleonora , het hoofd van de maffia?
En welke rol speelt de tentoonstelling van het ei van Fabergé
hierin…
Ook dit jaar is het de schrijvers weer gelukt een geweldige revue
te schrijven. De revue staat net als eerdere jaren in het teken
van zang, dans en toneel. Een vrolijke revue de veel komische
situaties oplevert. Ruim drie maanden is iedereen zowel voor als
achter de schermen druk in de weer geweest om een
spetterende revue te maken. Het resultaat is te zien op
17, 23 & 24 november 2007.
Door het succes van vorig jaar hebben we besloten deze keer
drie avonden te organiseren in plaats van twee. Let op kaarten
zijn in de voorverkoop van 5 tot 22 november te koop bij het
Dorpscentrum te Vorden. Daarna zijn ze enkel te verkrijgen aan
de kassa. Kom op tijd want vol = vol. Wil je verzekert zijn van
een zitplaats? Zorg dan dat je voor 19.45 uur aanwezig bent.
Wij zorgen er weer voor dat u een geweldige avond heeft vol
dans, zang en toneel.

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT Vorden
TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktorenlandbouw/tuin- en parkmachines
Ook zaterdags geopend

TIMMERFABRIEK

jb BESSELING BV
kozijnen

ramen

deuren

trappen

interieurbouw

winkelbetimmeringen

draaivalramen

schuifpuien

alle voorkomende
timmerwerkzaamheden
Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662
www.timmerfabriekbesseling.nl

milieubewust timmer- en onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

vakkundig
veelzijdig
kleinschalig
Heerlerweg 13
7233 SG Vierakker
Tel: (0575) - 54 41 05
Fax: (0575) - 44 27 22

Kerkstraat 3
7251 BC Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

•
•
•
•

Dagmenu € 7,75 afhalen € 6,50
Sfeervolle bistro
Zonnig terras, buiten eten mogelijk!
Italiaanse IJssalon (18 smaken schepijs)
di. 17.00 - 22.00 uur
wo. t/m za. 11.00 - 22.00 uur
zo. 11.30 - 22.00 uur

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen
Beeklaan 22
7234 SL Wichmond
Tel. 06-18 63 78 43
of 0575 - 44 19 00

Toldijk

Veelzijdig in bouwen en advies.
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Nieuwbouw
Reparatie
Onderhoud
Renovatie

Z-Emmerikseweg 35
(0575) 45 14 41

Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677 / 442849

www.wolbrink-masselink.nl

Vorden
Stationsweg 16
(0575) 55 15 83

w Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten Stallenbouw Machinale- houtbewerk

h

Jong
g Gelre
Vorden
n
d
Warnsveld

Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

U kunt bij ons terecht voor:
- Aardappelen, groente en fruit
- Boerenzuivel
- Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund
- Vele soorten bakprodukten

Presenteert…

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl - website www.boerstoel.nl

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s
onderhoud en
reparatie van
alle merken

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag gesloten

van 10.00-12.00
van 10.00-17.00

13.00-19.00

Premièree
Zaterdag17
7 november

Vrijdag
g
Zaterdag
g

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond

De Revue
2007

23
3 november
24
4 november

Zaall open
n 19.30
0 uurr Aanvang
g 20.00
0 uur

Voorverkoop
(0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

5 t/m 22 november
Dorpscentrum Vorden

TANKSTATION & OLIEHANDEL

WEULEN KRANENBARG

VEEHANDEL

ENKWEG 1A, VORDEN
0575 551811

HERFSTAANBIEDING !!

André Hissink
Lankhorsterstraat 25, 72 34 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 55 860 430 / (0313) 63 16 18
Fax: (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl www.gebr-arends.nl

Wij adviseren/verzorgen:
•
•
•
•
•

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud
groenvoorziening/renovatie
sierbestrating binnen/buiten
voor- en najaarsbeurt

vhg
vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

Toverstraat 14
7223 LP Baak
T (0575) 44 13 05
F (0575) 44 10 59
M 06 22 26 39 44

TANK 1200 LITER
DUBBELWANDIG EN KIWA GEKEURD INCLUSIEF:
TELWERK, AUTOMATISCH VULPISTOOL,
ELEKTRISCHE POMP, BRANDSTOFFILTER EN
3 METER VULSLANG.
ALLEEN DE MAAND NOVEMBER !!
VAN € 1595.- VOOR

€ 1295.- EXCL. B.T.W.

AANBIEDING MOTOROLIE
SAE 10W40 EXTRA UNIVERSEEL
VAT A 60 LITER:

€ 2,60 EXCL. B.T.W.

Afscheid Wim Verbeek
inwoner van Sinderen zette zich op vele terreinen in voor het opleiden en
begeleiden van jongeren en volwassenen in bouwberoepen. 'Ik heb wel gemengde gevoelens bij het afscheid.
Het is toch een hele stap om je werk
los te laten. Zeker als je het altijd met
zoveel plezier hebt gedaan. Daarom
was het ook nooit een opgave', merkte
Wim Veerbeek op. 'Aan de andere kant
heb ik alle vertrouwen in het huidige
team van Bouwopleiding Berkelstreek.
Met een jong bestuur en de vernieuwde accommodatie is men helemaal
klaar voor de toekomst.' De voormalige directeur doelt op de uitbreiding
van de huisvesting van het opleidingsbedrijf in Borculo. Het was de laatste
klus waar hij zijn steentje aan bijdroeg. De uitbreiding is nodig door de
groei van de activiteiten. Het nieuwe
gedeelte is bijna klaar en bestaat uit
een technieklokaal, een leslokaal en
een kantine, waardoor les op locatie
kan worden gegeven in het gebouw in
Borculo en dat het project promotie
techniek voor het basisonderwijs
meer tot zijn recht kan komen. De uitbreiding biedt eveneens extra mogelijkheden bijvoorbeeld tot verbreding
van het aanbod aan bedrijfstrainingen
en om ruimten te verhuren aan derden.
Wim Veerbeek heeft vorige week officieel afscheid genomen van Bouwopleiding Berkelstreek. Veerbeek gaf 22 jaar leiding aan het opleidingsbedrijf in Borculo, hij maakt gebruik van de vroegpensioenregeling.
Op de afscheidsreceptie bij Café Restaurant Peters in Borculo waren ruim
160 belangstellenden om de voormalige directeur van Bouwopleiding Berkelstreek uit te zwaaien. Veerbeek
werd flink in het zonnetje gezet,
kreeg alle lof van de sprekers over zijn
enthousiasme en gedreven werkwijze
en ontving mooie cadeaus waaronder
een stedentrip naar Rome. Veerbeek
was zichtbaar geëmotioneerd na alle
fraaie woorden. 'Dat doet we wel wat,
ja. Ik ben haast sprakeloos', was zijn
commentaar. 'Het is heel bijzonder
dat zoveel mensen de moeite hebben

genomen afscheid van me te nemen.'
Wim Veerbeek trad in 1984 als coördinator en instructeur in dienst van opleidingsbedrijf de Achterhoek, dat in
2005 werd omgedoopt tot Bouwopleiding Berkelstreek. De laatste jaren was
er als directeur actief. Richard Tibben
heeft de leiding van Bouwopleiding
Berkelstreek inmiddels overgenomen.
Veerbeek kreeg vanwege zijn verdiensten onlangs nog een zilveren erespeld
van Fundeon, het landelijke opleidingsinstituut voor bouw en infra. De

Nieuw in Nederland

Echte Bakker van Asselt
introduceert Volwit,
het wit waar méér in zit!
Echte Bakker van Asselt introduceert Volwit. Dit op het oog gewone
witbrood heeft echter bijzondere
eigenschappen en mag het Ik Kies
Bewust - logo dragen. Volwit is zeker geen standaard witbrood. Het
heeft evenveel voedingsvezels als
een volkorenbrood en méér calcium en vitamine b1. Er zit 15% procent minder zout in dan in volkorenbrood en heeft toch volop
smaak. Kortom, dit brood haalt
een wit voetje bij jong én oud!
Niet zomaar een witbrood!
Volwit heeft dezelfde eet- en kauweigenschappen als witbrood maar is
voedzamer.
Volwit is zeer vezelrijk! Voedingsvezels
zorgen voor een sneller gevoel van verzadiging en een goede spijsvertering.
Bovendien bevat het vijftien procent
minder zout. Minder zout eten is beter voor de bloeddruk, nieren en botten. Hart- en vaatziekten en botontkalking zijn juist zaken waar met name
volwassenen en senioren op moeten
letten. Het extra calcium is mooi meegenomen en de vitamine b1 is goed
voor de energiewinning. Kies voor een
verantwoord en lekker witbrood bij
Echte Bakker van Asselt.
Ik Kies Bewust!
Volwit voldoet aan de internationale
voedingseisen die betrekking hebben
op verzadigde vetzuren, transvetten,
zoutgehalte, suikers en voedingsvezels. Het brood draagt dan ook een ouwel met het Ik Kies Bewust -logo. De
stichting Ik Kies Bewust helpt consumenten bij hun keuze in het samenstellen van een verantwoorde maal-

Wim Veerbeek was één van de belangrijke initiators van het regionale convenant 'samenwerking onderwijs en
bedrijfsleven' tussen de industriële
kringen, het regionale vmbo, Fundeon
en het opleidingsbedrijf. Hij zorgde er
mede voor dat het technieklokaal voor
basisschoolleerlingen een plaats kreeg
binnen het opleidingsbedrijf. En was
verder nauw betrokken bij vernieuwende projecten als les op locatie en
activiteiten als uitwisselingen, bedrijfsstages, basisscholenprojecten,
gastlessen en techniekdagen. Veerbeek vond het van groot belang om de
sector techniek in het algemeen en
bouw in het bijzonder te promoten en
deed dat dan ook altijd vol overtuiging.

Zonnebloem Vorden viert
zaterdag feest
De Zonnebloem afdeling Vorden viert
zaterdagmiddag 10 november in het
dorpscentrum haar 20-jarig bestaan.
Aanvang 14.00 uur. Zoals wellicht bekend houden de vele vrijwilligers van
de Zonnebloem zich het gehele jaar
door bezig met het thuis bezoeken
van mensen, die als gevolg van lichamelijke beperkingen door hun ziekte,

handicap op gevorderde leeftijd, over
het algemeen niet meer mobiel zijn.
Dit met als doel de mensen een stukje
afleiding te bezorgen. De activiteitencommissie van de afdeling Vorden
heeft voor 10 november een ‘verrassing’ programma samengesteld, waarbij zeer zeker de traktaties niet zullen
ontbreken.

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

Ook kunnen zij op deze dag bij de apotheek terecht om eventuele vragen te
stellen over diabetes. De metercontroledag vindt plaats op 8 november bij
Mediq Apotheek Vorden. Indien u interesse heeft in deelname aan deze
dag kunt u contact opnemen met de
apotheek op telefoonnummer: 0575551471.

Leden Rabobanken
stemmen in met fusie
De nieuwe Rabobank Graafschap-Noord komt er. De ledenvergaderingen van Rabobank
Berkel-IJssel en Rabobank Achterhoek-Noord hebben maandagavond ingestemd met de fusie
per 31 december 2007.
De huidige twaalf kantoren van beide banken blijven een belangrijke
rol vervullen in de dienstverlening.
Door het bundelen van kennis en ervaring krijgen we nieuwe mogelijkheden om onze deskundigheid verder te ontwikkelen en kunnen we

ook in de toekomst onze klanten optimaal van dienst zijn. Dit zegt Jan
ten Hove, algemeen directeur van
Rabobank Achterhoek-Noord, die directievoorzitter wordt van de nieuwe bank. De bank die na de fusie
ontstaat, heeft een balanstotaal van
ruim 2 miljard euro met circa 375
medewerkers en behoort daarmee
tot één van de grotere Rabobanken
in Nederland. De fusie heeft geen
gedwongen ontslagen tot gevolg.
Nadrukkelijk geeft Ten Hove aan dat
de bank ondanks deze schaalvergroting dichtbij de klant blijft staan.

Berkelduikers op dreef

tijd. Volwit is een verantwoord witbrood dat past binnen een gezond voedingspatroon. Producten met het Ik
Kies Bewust-logo worden aanbevolen
door het voedingscentrum in Den
Haag.
Niet met een korreltje
De Consumentenbond en de Universiteit Wageningen riepen eind april de
producenten van alledaagse consumptiemiddelen al op om minder zout in
hun producten te verwerken. Zelfs de
bewuste consument kon zich niet
meer aan de dagelijkse aanbevolen
hoeveelheid houden. Dit bericht nam
het Echte Bakkersgilde serieus en zij
ontwikkelde een brood dat zeer geschikt is voor volwassenen.
In Volwit zit vijftien procent minder
zout dan in een gewoon volkorenbrood. Door toevoeging van voedingsvezels, calcium en vitamine B1 is Volwit een verantwoord witbrood met
volop smaak!
ECHTE BAKKER
Van de 2.000 warme bakkers in Nederland, zijn slechts 230 (met ongeveer
430 winkels) toegelaten tot het Echte
Bakkersgilde.
Het Echte Bakkersgilde stelt zeer hoge
eisen aan de kwaliteit van brood en
banket. Alle leden staan dan ook continu onder controle van het Nederlands Bakkerij Centrum, een onafhankelijke instantie die brood- en banketkeuringen uitvoert. De lat voor Echte
Bakkers ligt hoger dan voor een gemiddelde warme bakker en alleen als
ze aan deze kwaliteitsnorm voldoen
zijn ze gerechtigd het gele kwaliteitslogo van de Echte Bakker te voeren.

Op zondagmiddag 4 november trokken 26 kinderen van de Berkelduikers
jeugdselectie gezamenlijk naar Lichtenvoorde, om daar de tweede minioren wedstrijd van dit seizoen te zwemmen.

dat de zwemmers voor hun groep nog
harder weten te zwemmen dan voor
hun individuele tijd.

Een flink aantal kwam uit op, voor
hen nieuwe afstanden, zoals 100 meter wisselslag en 100 of 50 meter vlinderslag. De vlinderslag is voor de jonge kinderen tussen 7 en 11 jaar geen
gemakkelijke slag om onder de knie te
krijgen Het is dan ook een hele prestatie die techniek gedurende de 50 of
100 meter goed vol te houden en dan
ook nog een prima tijd te zwemmen,
zoals dat vandaag vrijwel iedereen
weer is gelukt. Weer anderen zwommen voor de eerste keer 100 meter rugslag. Het lastige hier is dat je natuur-

Dat de sfeer op de minioren opstapwedstrijden goed is kun je wel zien op
de foto. 1e plaatsen: Marlieke Scholten
en Niels Tjoonk (2x); 2e plaatsen: Nick
Bongers en Luuk Nijland; 3e plaatsen:Torben Lammerdink, Loes van der
Linden (2x), Harmen van Middelkoop,
Judith Wentink, Luuk Nijland, en Marlieke Scholten.

lijk niet kunt zien waar de kant is, dus
met behulp van de vlaggen moet bepalen wanneer je op je buik mag draaien
om het keerpunt in te zetten.
Elke wedstrijd is op deze manier weer
een uitstekende manier om je technieken op volle snelheid, met een beetje
wedstrijd druk, in de praktijk uit te
testen. Natuurlijk werd er weer afgesloten met een estafette waarbij de
kinderen zelf hun groepje van 4 in
hun eigen leeftijd samenstelden. Het
was letterlijk oorverdovend spannend
en fantastisch om in die sfeer te zien

Opmerkelijke persoonlijke records:
Anniek Welmemer, Britt Zweverink,
Sjoerd Teunissen, Emiel Eising, Kim
Nijland en Silke Bruins.

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

En een Franse Hangoor van uitmuntende kwaliteit!

Discobus Bill's Bar

Bronckhorsterkleindierenshow een succes

Zoals al vele jaren wordt ook dit
jaar een discobus geregeld door
Stichting HUMSTEE naar een discotheek. Zaterdag 17 november 2007
gaat het weer gebeuren! Er gaan
een aantal bussen naar Bill’s Bar in
Markelo.
Ga gezellig mee en mis het niet want
het wordt weer een super avond. Voor
meer informatie over Bill’s Bar kijk op
www.billsbar.nl. Kaarten zijn alleen
verkrijgbaar in de voorverkoop en vol is
vol. Wat: Discobussen naar Bill’s Bar in

Markelo. Wanneer: 17 november 2007.
Vertrek: 21.15 uur Hummelo, 21.15 uur
Steenderen, 21.20 uur Toldijk en 21.30
uur Baak. Terug: 3.00 uur. Leeftijd: vanaf 16 jaar (denk aan legitimatiebewijs).
Voor meer info en eventuele veranderingen kijk op www.humstee.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar bij een aantal bestuursleden van Plattelands Jongeren
Steenderen (PJS) en Jong Gelre Hummelo & Keppel. Voor meer informatie
kun je ook contact opnemen met JosBert Aalbers tel. (06) 10873548 of mail
naar jbaalbers@hotmail.com

Geslaagd jeugdtennistoernooi

Wethouder Glasbergen opent het toernooi door een tennisbal door de kaart van Bronckhorst te slaan.

Winnaar Robert Bruinsma uit Vorden, links op de foto, zijn konijn een Franse Hangoor kreeg van de hoofdjury het hoogst haalbare
predikaat Uitmuntend. Iets wat zelden voorkomt. Rechts op de foto voorzitter Gerrit Lenselink die de prijs uitreikte.
Voorzitter Gerrit Lenselink van de Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden e.o. (PKV) was afgelopen weekend ape- trots om te kunnen melden dat
fokker Robert Bruinsma met zijn Franse Hangoor, kleur konijngrijs man
jong, kampioen bij de konijnen is geworden. ‘Niet zomaar een kampioenschap maar met het predikaat ‘U’. Zover ik weet is het predikaat ‘Uitmuntend’ de laatste tien jaar niet meer bij onze vereniging voorgekomen. Eind
negentiger jaren was dat een keer met een kip en twee keer met een konijn. Een dergelijke jury- beoordeling is natuurlijk een prachtige reclame
voor onze vereniging. Daarnaast werden op deze tentoonstelling ook nog
eens 58 hoenders, konijnen, sierduiven en cavia’ s bekroond met het predikaat ‘Fraai’ en ook dat is uitzonderlijk hoog’, aldus Gerrit Lenselink.

Mooiste Konijn C- klasse jeugd Franse
Hangoor, Jory Brummer, Baak.
Mooiste collectie 4 dieren:
Hoenders, Bart Tiessink, Vorden 15
punten
Dwerghoenders T. Zevenhoeken, Vorden 14 punten
Konijnen J. Bakering, Vorden 15 punten
Cavia T. Zevenhoeken, Vorden 9 punten.

Ook over het aantal inzendingen (250)
was de PKV voorzitter tevreden en
überhaupt over het feit dat de vereniging kerngezond is. ‘Terwijl op diverse
plaatsen in de regio pluimvee- en konijnenverenigingen verdwijnen blijven wij met een ledental van rond de
80 stabiel. Bovendien maakt PKV met
plakkaten op school, via internet
www.freewebs.com/pkv-Vorden veel
reclame en ook dat werpt zijn vruchten af. Met behulp van de plaatselijke
middenstand ( advertenties in het programmablad en het beschikbaar stellen van prijzen voor de verloting) en
met de lage kosten hier in de Kapel
kunnen wij ons ook financieel bedruipen’, zo zegt Gerrit Lenselink. Overigens is PKV binnen de gemeente
Bronckhorst de enige vereniging, vandaar ook de naam ‘ Bronckhorsterkleindierenshow’.

Uitslagen Kind en Dier:
Cavia’s 1e prijs Sven Janssen Vorden.
Hamsters 1e prijs Cayleigh Berentsen,
Vorden; Konijnen 1e prijs: Sander
Schot, Vorden.

Tijdens deze jaarlijkse tentoonstelling
( in 2008 wordt die gehouden op 31 oktober en op 1 en 2 november) vindt er
vanaf 1995 elk jaar de wedstrijd Kind
en Dier plaats. Dit keer kwamen 18
kinderen met hun lievelingsdier naar
de Kapel voor de eindjurering. Zaterdagmiddag werden de kinderen tij-

dens de prijsuitreiking door voorzitter
Gerrit Lenselink gecomplimenteerd
voor hun goede zorg voor hun dieren.
Ook dit jaar was er op zondag een verkoopklasse aanwezig, waarbij leden
van PKV dieren te koop aanboden. Op
deze manier kon men aan een dier komen van een bekende en erkende fokker. De verkoopklasse bestond uit verschillende soorten hoenders, konijnen
en cavia’ s.
UITSLAGEN TENTOONSTELLING
PKV
Hoofdereprijzen: mooiste Grootste
Hoen Wayandotte Gebr. Rouwenhorst
uit Laren.
Mooiste Dwerghoen Wyandotte, Gebr.
Rouwenhorst, Laren
Mooiste Sierduif Felegyhazer, F. van
Olst, Ruurlo
Mooiste Konijn Franse Hangoor, R.
Bruinsma, Vorden
Mooiste Cavia Borstelhaar, T. Zevenhoeken, Vorden
Mooiste Dwerghoen jeugd Vorwerk
Kriel, Sil Ruesink, Hengelo
Mooiste Konijn jeugd Ned. Hangoor
Dwerg, Devin Horstman, Vorden
Mooiste Konijn C- Klasse Franse Hangoor, K. Brummer Baak.

Op zondag 4 november vond op de banen van tennisclub "Het Elderink" in
Hengelo het eerste Bronckhorst jeugdtennistoernooi plaats. Bijna alle tennisverenigingen uit de voormalige gemeenten waren vertegenwoordigd. Er
deden in totaal 56 kinderen mee in
drie categorieën. De wedstrijden vingen 's middags om één uur aan, nadat
wethouder Glasbergen de opening
had verricht. Na overleg tussen de diverse tennisverenigingen uit Bronckhorst werd door de commissie Jeugdzaken van "Het Elderink" het eerste
Bronckhorst jeugdtennistoernooi opgezet. Verenigingsvoorzitter Dick Wullink heette de deelnemers, ouders, belangstellenden en wethouder Glasbergen welkom. In zijn openingswoord
ging de wethouder in op de onderlinge contacten tussen de verschillende
sportverenigingen, zoals ook bij de

tennisclubs uit de gemeente Bronckhorst. Hij prees de daaruit voortvloeiende initiatieven, zoals dit eerste
Bronckhorst jeugdtennistoernooi. Vervolgens werd hij uitgenodigd het toernooi "open te slaan". Na enkele pogingen lukte het hem de kaart van
Bronckhorst te raken en kon het toernooi beginnen. De 56 deelnemers werden in drie leeftijdsklassen ingedeeld
en speelden steeds wedstrijden van 20
minuten. De gevormde dubbels speelden met veel inzet en plezier.

DE WINNENDE TEAMS WAREN:
mini's: Marée Oplaan en Niek Olthof;
10-12 jr: Bram Pijnappel en Dirk Koehorst; 14-15 jr: Lisanne Fluit en Jarno
Jansen. Aan het eind van de middag
ontvingen de deelnemers een traktatie en kon op een gezellig en sportief
evenement worden teruggezien.

Jubilarissen PKV

Socii nieuws
Socii ging dit keer met een te kleine
groep spelers i.v.m.vele geblesseerden
naar Den Dam. Trainer Steffens had
een paar omzettingen gedaan en Socii
voetbalde zoals het hoort bij een club
die bovenin wil meedraaien de bal het
werk laten doen goed positie spel ondanks de vele gemiste basis spelers
een genot om na te kijken en een
groot compliment voor dit team is
dan op zijn plaats. De gehele wedstrijd waren de gasten de betere partij
en dit kwam in de 30 min tot uitdrukking een schot van de zeer op dreef
zijnde Thijs Rensink werd door de
doelman niet goed verwerkt en toen
was Peter Rietman er snel bij om hem
na drie maal hoog te hebben gehouden binnen te schieten 0-1. Na de thee
het zelfde beeld en ook al snel de 0-2
door weer Rietman die een mooie aan-

val over vele schijven keurig afronde.
Bij deze stand lijkt alles allemaal vele
keren gemakkelijker te gaan en duurde het tot kort voor tijd dat ook Mark
Schoenaker zijn welverdiende doelpunt meepikte en de eindstand op 0-3
bepaalde.
Zondag is St Joris de tegenstander
thuis aanvang 14.00 uur.
VERDERE UITSLAGEN
DCS 5 - Socii 2: 4-0
Socii 4 - EDS 2: 0-7
Socii 5 - Loenermarkt 9: 1-1

3 Jubilarissen, v.l.n.r. Theo Janssen uit Baak, Tinus Boersbroek uit Zutphen en Lammert Meijer uit Vorden.

Programma 11 november
Socii 2 - VVG 25 3
Socii 3 - Dierense Boijs 5
SCS 1 - Socii 4
Oeken 5 - Socii 5

De heer T. Boersbroek uit Zutphen
en L. Meijer uit Vorden werden gehuldigd vanwege hun 25 -jarig lidmaatschap van de vereniging. De

Tijdens de opening van de clubshow van PKV werden drie leden in het
zonnetje gezet.
heer T. Janssen uit Baak is ook 25
jaar lid van PKV en tevens 25 jaar lid
van de Nederlandse Konijnen- Cavia- en Knagerliefhebbers Bond

(N.K.B.). Voorzitter Gerrit Lenselink
reikte de heer Jansen de zilveren
bondsspeld van de N.K.B uit. Tevens
kregen de jubilarissen een plaquette van PKV uitgereikt en mochten
de dames een bos bloemen in ontvangst nemen.

Op 21 november is het Gelders Debat in Harderwijk. Het
thema van de avond: de Randstad schuift op. Discussieer mee!

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Je mening geven in Gelders debat
Food Valley in Wageningen; het Leisure Centrum in Geldermalsen en de

Prijsvraag

slibstort in Lienden zijn al aan de orde
gekomen in de Gelderse debatten. Op 21

De vraag voor deze maand luidt:

november is de volgende. In Harderwijk

Wat is ‘de Stobberak’?

discussiëren ondernemers, bewoners

Stuur je antwoord voor 24 november

en statenleden over de Randstad die op-

naar de provincie Gelderland t.a.v. In-

schuift en de gevolgen daarvan voor de

grid Koch, Antwoordnummer 411,

Veluwe.

6800 WC Arnhem. Een postzegel

‘Het zijn thema’s die de mensen aan-

is niet nodig.

spreken’, zegt statenlid John van Meeteren, avondvoorzitter van het debat in
Harderwijk. ‘De slibstort bijvoorbeeld,
dat leefde enorm. En in Geldermalsen
kwamen wel vierhonderd mensen om

De Randstad schuift op. Dat betekent meer drukte.

te praten over het Leisure Centrum. Uiteindelijk is het er niet gekomen, mede

een vraag die in het debat aan de orde

sen uit de Randstad in hun dorp komen

door die avond.’

komt.

wonen. Ze vragen zich af of er wel een

De provincie organiseerde in 2003 voor

‘De Randstad zit vol. Ondernemers wil-

toekomst voor hun kinderen is in de

het eerst een debat. Sindsdien zijn er

len hiernaartoe’, schetst Van Meeteren

omgeving.

twee à drie per jaar. ‘Het is een belang-

het probleem. ‘Hier is nog personeel te

Uitbreidingsplannen van Schiphol op

rijk medium om contact te hebben met

vinden, is de bereikbaarheid nog goed.

vliegveld Lelystad brengen de Randstad

de burger’, vindt Van Meeteren. ‘Het be-

Nog wel.’

dichterbij. Het kan een impuls zijn voor

drijfsleven is geïnteresseerd, maar ook

Wegen slibben dicht. Prijzen van be-

de regionale economie, maar zal ook

bewoners uit het gebied.’

drijfsterreinen rijzen de pan uit. Om

geluidsoverlast met zich meebrengen.

aan de vraag naar regionale bedrijven-

Terwijl een deel van de Veluwe ’s nachts

Ruimte en rust

terreinen te voldoen, heeft de gemeente

een stiltegebied is.

Dat het onderwerp ‘de Randstad schuift

Harderwijk Lorentz-Oost en Hatte-

‘Wat moeten wij als politiek doen om

op’ leeft, blijkt wel uit het feit dat zich

merbroek ontwikkeld. Maar wat is de

het leefbaar te houden.’ Die vraag hoopt

ruim voor het debat in Harderwijk al

invloed hiervan op de ontwikkeling van

Van Meeteren tijdens het debat beant-

tientallen mensen hebben gemeld. De

de Noord-Veluwe?

woord te krijgen.

Veluwe is het grootste aaneengesloten

Huidige ondernemers maken zich zor-

Eén antwoord per naam en adres dingt

natuurgebied in Nederland. Maar blijft

gen, zegt Van Meeteren. Bewoners zien

Meer informatie:

mee! Over de uitslag wordt niet gecor-

die ruimte en rust wel behouden? Dat is

hun leefomgeving veranderen als men-

www.gelderland.nl/geldersdebat

650 inzenders, één winnaar!

respondeerd. Uit de inzenders van de
goede oplossing trekken we een winnaar en die krijgt een cadeaubon met
recht op toegang tot het Nationale

‘Niet bang zijn voor het boze westen’

Park De Hoge Veluwe en het KröllerMüller Museum voor maximaal vijf

Gert Jan de Gier, voorzitter bedrijven-

word je scherper. Het is een uitdaging

de avond zijn ‘Meer bedrijventerrei-

personen plus auto.

kring Harderwijk en directeur van

om het beter te doen. Wat dat betreft is

nen zijn goed voor de Noord-Veluwe’,

Calturan, leverancier en producent van

het juist wel positief.’ Wil iemand uit-

‘Noord-Veluwe: hoe stiller, hoe beter’,

De vraag van oktober was: wat is de

kalk en zandsteen, merkt dat de Rand-

breiden, dan kan dat makkelijk richting

‘Noord-Veluwe slibt dicht’ en ‘De Rand-

naam van het bureau dat voor de

stad opschuift. ‘Er is meer marktwer-

de polder, vindt hij. ‘Als je een goede on-

stad schuift op: een wenselijke ontwik-

provincie Gelderland het lezersonder-

king, meer concurrentie. En de wegen

dernemer bent, maakt het niet zo veel

keling’. Iedereen is welkom om erop te

zoek doet? Het enig juiste

zijn aan het dichtslibben.’ Maar hij

uit waar je zit.’ Wat wel in het gedrang

reageren.

antwoord is: onderzoeksbureau

ervaart het niet als een probleem.

komt door de oprukkende randstad, is

Market Performance. Deze vraag heeft

De Harderwijker heeft dagelijks drie-

de betaalbare woning. ‘Je moet werk-

een recordaantal oplossingen opgele-

honderd vrachtwagens op de weg. De

nemers van steeds verder weg halen.

verd (zie foto). Zelfs zonder de kaarten

rijtijden zijn een stuk langer geworden.

Ze komen veelal uit de polder. Dat geeft

Iedereen in Gelderland en daarbuiten

van dubbele inzenders e.d., bleven er

‘Maar het is zoals een collega een keer

reiskosten.’ Zie het als een kans, niet als

kan op de stellingen reageren via

nog ruim 650 over! De gelukkige win-

zei: vroeger stond ik voor Rotterdam

een bedreiging, luidt zijn boodschap.

vertel het ps.nl.

naar van de kaartjes voor Bruce Spring-

in de ﬁle, toen werd het Utrecht en nu

‘Niet bang zijn voor het boze westen.’

Het debat is op woensdag 21 november

steen is Elly Lievaart in Brakel. Namens

sta ik bij Harderwijk al stil.’ Het is een

de redactie van harte gefeliciteerd en

probleem van alle tijden. Hij ligt er niet

De Gier is een van de twee sprekers

een heel goed concert toegewenst!

wakker van. ‘En van meer concurrentie

tijdens het debat. De stellingen voor

in het Dolﬁnarium in Harderwijk.
Aanvang 17.00 uur.

ACTUEEL

Korte impressies gratis museumdag
De Tien Malen in Putten: 'Ik was verheugd te
zien hoeveel mensen het museum, ook in
de ochtend, wisten te vinden, en kan het
iedereen aanraden!'
Esther Hoogstraten, statenlid PvdA

Kasteel Doornenburg: 'Aan het einde werd elk
kind tot ridder geslagen door ridder Floris.'
Petra van den Born, statenlid CDA

Het Voerman Museum Hattem: 'Het pand
is op zich al het bezichtigen waard! De
gastvrije ontvangst en de deskundige toelichting van het bestuur en de conservator
zijn kenmerkend.'
Marien Bikker, statenlid ChristenUnie

Speelgoedmuseum Toy Gallery in Brummen:
'Het was moeilijk, maar met wat hulp van

Het provinciehuis in Arnhem, ofﬁciële naam Huis der Provincie, is na de oorlog opnieuw gebouwd en in 1954 ofﬁcieel geopend

de vrijwilligers lukte het de meeste kinde-

door HM Koningin Juliana. Onlangs is het provinciehuis op de monumentenlijst van het Rijk geplaatst.

ren om met een zelf in elkaar geknutseld
trekpoppetje naar huis te gaan.'

Lange Frans & Baas B op bres voor jeugdzorg

Conny Bieze, statenlid VVD

POLITIEKE AGENDA

Zaterdag 17 november is het Nijmeegse

week van de Jeugdzorg bij te wonen.

zich presenteren op het kennisplein.

Triavium het decor van tal van op-

Van 10.00-16.00 kun je informeel ken-

Familietherapeute Else-Marie van den

tredens, dansworkshops en een ken-

nismaken met de sector. Voor kinderen

Eerenbeemt verzorgt een lezing. In Gel-

Woensdag 14 november 2007

nisplein over opgroeien en opvoeden.

is er van alles te beleven: sportactivitei-

derland wonen 450.000 jongeren onder

Commissievergaderingen

Naast Lange Frans & Baas B zijn Andere

ten, schminken, theater, jumpen, rap,

de 18 jaar van wie 15 procent kampt met

• Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

Gekte en DJ Porny op het Gelderse jeug-

zelfverdediging en een kinderpopcon-

een opvoedprobleem. Bij 5 procent van

devenement. Iedereen is van harte wel-

cert. Ouders kunnen hun licht opsteken

de jeugdigen gaat het om zwaardere

kom om deze aftrap van de (landelijke)

bij tal van jeugdzorgorganisaties die

problematiek.

9.30 uur, Marktstate, Grote Marktzaal
• Landelijk Gebied en Water

9.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1
• Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

14.00 uur, Rijnstate, zaal 3.1

‘Hier helpen ze me rustiger te worden’

• Mobiliteit en Economische Zaken

Leven in een instelling

• Algemeen Bestuur en Financiën

14.00 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

17.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

Verlegen krijg ik een hand bij binnen-

Tussen de priegelknipsels van de kleurrijke

komst in leefgroep de Stobberak van

driedimensionale kaarten die ze aan het

Gewijzigde locatie

Jeugdhulpverlening Lindenhout in

maken is, zegt Daniëlle dat het goed met

28 november vergaderen Provinciale

Arnhem. Aan de knutseltafel in de

haar gaat. Ook thuis waar ze twee keer in

Staten in Rijnstate, zaal 3.1 om 10.00 uur

groepsruimte vertelt de 12-jarige Daniëlle

de maand een weekeinde naar toe gaat.

de Reus waarom ze er sinds juni van dit

‘Mijn pleegbroer is een soort coach. Als ik

jaar woont en niet meer bij het pleeg-

niet naar bed wil, tilt hij me met

van de Koningin

gezin waar ze vanaf haar eerste jaar ver-

deken en al van de bank en brengt me naar

8 nov Westervoort, 22 nov Winterswijk,

bleef. ‘Het ging niet meer goed thuis. Ik

boven. Hij helpt me kalm te blijven.’

kan heel boos worden. Vooral als ik mijn

Hoelang ze nog op de Stobberak blijft,

zin niet krijg. Hier helpen ze me rustiger

weet Daniëlle niet. Volgend jaar gaat ze

spelen en in bad gaan. ‘Het eten is wel

te worden. Tot honderd tellen. Niemand

naar de middelbare school en dan wordt

erg gezond maar soms is er wel iets

kan altijd zijn zin krijgen. Ook de groeps-

er ook een andere leefgroep voor haar

lekkers. Dan krijgen we tussen de middag

leiding niet.’

gezocht. Het leukste vind ze het buiten

tosti of pizza.

Gemeentebezoeken commissaris

'Hij helpt me kalm te blijven'

29 nov Montferland, 13 dec Neerijnen

SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22
j.esmeijer@gs.gelderland.nl
Op afspraak

'Achter opvoedvraag zit vaak een ander probleem'
Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96

Opvoedkundige hulp aan huis

m.van.haaren@gs.gelderland.nl
maandag van 9.00 tot 10.00 uur

‘Ik vind dat je het goed gevraagd hebt,

ster Tersteeg later in de week op het kan-

maar mamma heeft het ook goed aan jou

toor van haar werkgever Pactum. Ze komt

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

uitgelegd’, onderbreekt Bianca Tersteeg de

als intensief orthopedagogisch gezins-

h.keereweer@gs.gelderland.nl

12-jarige Lotte die mokkend in een schom-

behandelaar gemiddeld in vijf gezinnen

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

melstoel onder een eerder opgelegde

per week waarvan de helft er niet zelf om

straf probeert uit te komen. Lotte draait

heeft gevraagd. ‘Die hebben geen behoefte

bij en vertrekt naar paardrijden terwijl

aan mij maar als daar niets verandert,

Bianca met moeder de vorderingen in het

dreigt er een uithuisplaatsing.’ Naast een

Dat relativeert enorm. Structuur bieden

gezin bespreekt. Met de opvoeding van

opvoedkundige vraag is er vaak meer aan

en consequent zijn. Dat kun je leren. Als

de kinderen gaat het stukken beter. Maar

de hand, zoals mishandeling, ﬁnanciële of

kinderen al erg verhard zijn, is het lastiger.

Theo Peters, T (026) 359 90 98

moeder maakt zich steeds meer zorgen

relatieproblemen of een crimineel milieu.

Maar zelfs een puber wil gewaardeerd

t.peters@gs.gelderland.nl

om haar man die overspannen is en zich

Tersteeg vertelt dat zij een gezin geduren-

worden door zijn ouders,’ zegt Tersteeg.

dinsdag van 8.00 tot 9.00 uur

terugtrekt.

de een half jaar wel zes uur per week be-

‘Het doel is altijd dat het kind bij zijn ou-

‘Dat maak ik vaak mee. Dat er achter de

zoekt. ’Ik probeer weer lucht in de relatie

ders kan blijven wonen en in acht van de

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

opvoedvraag eigenlijk een ander probleem

te krijgen. Met opvoedtips en een spiegel

tien gevallen lukt dat ook. Dat geeft veel

j.verdaas@gs.gelderland.nl

verborgen zit’, vertelt ambulant begeleid-

voorhouden maar vooral ook met humor.

voldoening.’

Op afspraak

Bianca Tersteeg: 'Er is vaak meer aan de hand'

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl

Voor alle vragen en informatie:
Alco Adema van de Publieksdesk
T (026) 359 90 00, Markt 11,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

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

Drukkerij Weevers 25 jaar
VPGI-ISO 9001 gecertificeerd

Actie Schoenendoos
is weer van start gegaan
Negen scholen in de gemeente Bronckhorst doen de komende twee weken mee aan de Schoenendoos Actie, die door de Commissie Oost Europa
Hengelo (COEH) ieder jaar wordt georganiseerd. Elk kind vult een versierde schoenendoos met cadeautjes voor een kind in Roemenië. Voor een
kind in Roemenië is een cadeautje iets heel bijzonders!
De Schoenendozen kunnen gevuld worden met nuttige en leuke dingen
zoals: toiletartikelen, kaarsen, stiften, kleurpotloden, sjaals, knuffels, tekenpapier, spelletjes en handschoenen.
Door deze actie maken we 450 kinderen in Roemenië blij.
Drie generaties L.G. Weevers en Burgemeester H.A.J. Aalderink bij de onthulling van het elfde VPGI-ISO 9001 certificaat.
Het is 14 oktober 1982, een kleine drukkerij uit het oosten des lands ontvangt het kwaliteitscertificaat van de Vereniging Productbewaking
Grafische Industrie. Landelijk een bijzondere prestatie omdat slechts een
handvol grote grafische bedrijven hen hierin is voorgegaan.
Het schild aan de muur mocht destijds worden onthuld door de toen
13-jarige Gerhard Weevers. Nu 25 jaar
later wordt een afdruk van deze foto
gebruikt om het elfde kwaliteitscertificaat te onthullen. Dit keer is het de
eer aan de 5-jarige Lucas Weevers om
samen met Burgemeester Aalderink
het certificaat te onthullen waarmee
de periode van 25 jaar certificatie
wordt volgemaakt.
Het VPGI kwaliteitscertificaat is destijds in samenwerking met het KVGO,
Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemers, in het leven geroepen
om het kwaliteitsniveau van de grafische bedrijven op een hoger niveau te
brengen. Drukkerij Weevers is hiermee
vroeg begonnen, mede om de snelle
groei van het bedrijf in goede banen te
leiden.

Het is uniek in Nederland dat een grafisch bedrijf van deze omvang 25 jaar
is gecertificeerd en al die tijd heeft het
bedrijf er baat bij gehad om jaarlijks
de controles te ondergaan waarbij
steeds weer naar verbeterpunten
wordt gezocht en ook gevonden.
De vraag of een gecertificeerd bedrijf
per definitie beter is dan een niet-gecertificeerd wordt met nee beantwoord. Een niet-gecertificeerd bedrijf
kan de organisatie evengoed op orde
hebben, maar een gecertificeerd bedrijf heeft geen keuze om bepaalde
verbeterpunten uit te stellen. Het
moet worden doorgevoerd en het mag
niet blijven liggen of uitgesteld. Hiermee bereikt men dat er een bepaalde
"verbetercultuur" binnen het bedrijf
ontstaat waarbij ook de medewerkers
de schouders eronder zetten en ver-

beteringen niet afremmen, maar stimuleren. De leidinggevenden in het
bedrijf trekken de kar, maar het systeem staat of valt met de gezamenlijke
inzet van alle medewerkers.
Het kwaliteitssysteem van de VPGI is
door de jaren heen ook telkens doorontwikkeld. Van een vraag- en antwoordsysteem in 1982 tot een systeem
waarbij de verantwoordelijkheid en
aantoonbaarheid steeds meer bij het
bedrijf kwamen te liggen. In 1994 is de
VPGI de normen van ISO 9001 gaan
hanteren.
Vanwege het geïntegreerde kwaliteitssysteem is het relatief eenvoudig om
ook andere certificatiesystemen binnen het bedrijf te integreren. Zo is het
bedrijf sinds 1995 milieu gecertificeerd, nu volgens de normen van ISO
14001, sinds vorig jaar zijn de RIE&E
Grafimedia en FSC certificaten hieraan toegevoegd. De certificaten vullen
een volledige wand in de spreekkamer
daar waar nu ook het elfde VPGI-ISO
9001 certificaat zijn plek heeft.

De bereidheid van de Basisscholen in Bronckhorst om mee te doen is erg
groot. Daarom is de actie in tweeën gesplitst: Schoenendoos actie en de
Grote Doos actie. Bij de Grote Doos actie staat er op school één grote doos,
waar verschillende spulletjes in verzameld worden. De inhoud wordt als
aanvulling van de andere schoenendozen gebruikt.
Uiteindelijk worden de 450 schoenendozen met een vrachtwagen naar
Roemenië gebracht en voor de Kerst aan de kinderen uitgedeeld.

Actie 2006: kinderen in Roemenië pakken trots hun schoenendozen uit

De band 'Killer and The Cool Kerstvakantie in Het Land van Jan Klaassen
Cats' treden op in 'De Zwaan'
De band 'Killer and The Cool Cats'
bestaan uit drie mannen en een
vrouw.
Hugo Smulling en zijn piano zijn vanaf zijn 6e jaar een met elkaar. Door
zijn liefde voor Jerry Lee Lewis groeide
dit uit tot een echte rock 'n roll obsessie. Hij beukte de rock 'n roll en boogie
woogie uit zijn piano en schreeuwde
in de microfoon, waardoor hij zijn bijnaam De Killer kreeg. Hans Lammers
glijdt met zijn vingers over zijn gitaar
alsof het niets is. Waarbij vette rock 'n
roll solo's uit zijn Stratocaster Lace
scheuren, deze heeft hij tot dusver tot
zijn beste maat verkozen. Hans speelde in het verleden samen met Hugo in
de Nightrollers vele kroegen plat.

Koos Duijm heeft tientallen jaren ervaring als drummer. In het verleden
speelde hij bij The White Comtets, Rivertown Jazzband, Bigband A Mor en
Bigband Twellodians, Vroeger speelde
hij de nachtclubs in Duitsland en
Frankrijk plat. Waaruit wel blijkt dat
muziek door zijn aderen vloeit.
Op de basgitaar heeft Josta Scheers in
verschillende bands vele uitlopende
soorten muziek gespeeld. Waardoor
snelheid voor haar geen probleem is.
Ze heeft veel eelt op haar vingers gekweekt om al slapend de zware bastonen uit haar nieuwe liefde, de contrabas te knallen! Men kan de band beluisteren op zaterdag 10 november bij
'De Zwaan' te Hengelo. Zie ook de advertenties elders in deze krant.

Oecumenische avond
Op maandag 12 november 2007 organiseert het oecumenisch beraad een
oecumenische avond. Per ongeluk is er echter niet overal eenveel publiciteit geweest over deze avond.
Dus gaan we er met elkaar voor zorgen dat het echt oecumenisch wordt.
Bij deze doen we een beroep op iedereen die dit leest, om onder vrienden,
buren, familie en bekenden zo veel
mogelijk reclame voor de oecumenische avond te maken, en uiteindelijk
met minimaal 2 broeders of zusters

uit een ander kerkgenootschap naar
deze avond te komen. We willen een
gezellige avond maken met een sportief element. Daarvoor hebben we een
activiteit gezocht die een beroep zal
doen op uw kennis, en vaardigheden,
maar waarbij ook geluk een grote factor speelt. Belangrijk is wel dat ieder-

Het Land van Jan Klaassen is tijdens de kerstvakantie van 22 december
t/m 6 januari bijna iedere dag open van 10.00 tot 17.00 uur. Op 1e kerstdag
en Nieuwjaarsdag is het gesloten.
De theaterzaal is in de maand december mooi in kerststijl versierd en er
staat een grote kerstboom in de hal
van de indoorspeeltuin. Het is wel een
rare boom, want er hangen helemaal
geen ballen in! Jan Klaassen heeft de
doos met ballen van de zoldertrap laten vallen. Wil je Jan Klaassen helpen?
Kleur een mooie bal, tekening of een
andere kerstversiering, knip die uit en
neem hem mee naar het Land van Jan
Klaassen dan kun je hem zelf in de
boom hangen!
Overzicht Evenementen
Kerstvakantie:
Kinderkerstfestijn 2e Kerstdag; Olie-

een, maar dan ook iedereen mee zal
kunnen doen, want uiteindelijk gaat
het er om dat we met elkaar een goede avond zullen hebben.
Dus : jong en oud, snel en traag, dik en
dun, sportief en lui, avontuurlijk en
saai, en voor Rooms Katholiek en Hervormd en Gereformeerd ( en uiteraard
ook uit andere kerkgenootschappen)
KOMT ALLEN! Dan wordt het ongetwijfeld een goede avond! Maandagavond 12 november om 20.00 uur in
het Withmundi gebouw Dorpsstraat
te Wichmond.

bollen Feest vanaf 27 december; Spetterend Vuurwerk 30 & 31 december;
Eerste nieuwe feestjaar 2 januari; Kinder-Kerstfestijn 2e Kerstdag.
Op 2e kerstdag organiseert Jan Klaassen een waar kerstfestijn. En natuurlijk komt de kerstman ook op visite! Je
kunt de hele dag lekker spelen en de
Taverne van Graaf Otto is omgetoverd
tot buffetzaal. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Er is een kerstbrunch waarbij je zelf
kan kiezen uit luxe broodjes, beschuitjes en andere lekkernijen. Van 14.30
tot 16:00 uur is er een kinderkerstbuffet! Verschillende soorten frietjes, lekkere sausjes, appelmoes, en keus uit
kroketten, frikadellen, kipknotsen,

etc. Van 16:00 tot 16:30 hebben we een
heus ijsbuffet met verschillende soorten ijs waarbij je zelf slagroom mag
spuiten.

Ga je naar huis? Zoek dan de kerstman
nog even op, want die heeft een grabbelzak met voor iedereen een leuk cadeau dat je onderweg in de auto mag
uitpakken. Wel graag reserveren.

Het Land van Jan Klaassen is het hele
jaar open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tijdens alle vakanties
en van Pasen tot september iedere dag
van 10:00 tot 17:00 uur. Uiteraard zijn
er poppentheatervoorstellingen in een
echt kasteel,steeds een ander avontuur waarbij Jan Klaassen er altijd
voor zorgt dat alles goed komt.
www.janklaassen.nl

"Van Polka tot Merenque"
Onder dit motto organiseren een
aantal Steenderense dansclubs op
vrijdag 16 november, in zaal "de Seven Steenen" een dansavond met
tal van workshops.
In Steenderen zijn al verschillende jaren een aantal dansclubs zeer actief,
om elkaar en ook anderen te laten
zien en te ervaren wat er zoal in deze
clubs gedanst wordt, is het idee ontstaan deze dansavond te organiseren.

De dansclubs die aan deze avond meewerken zijn: de folkloristische dansgroep De Iesselschotsers, de line dansgroep The Little-Big Horn Dancers en
dansparen van dansschool Bouman.
Tijdens de workshops leert u dan ook
een aantal folklore dansen, line dansen en moderne stijldansen, zoals een
merenque, argentijnse tango en salsa.
De avond begint om 20.00 uur en de
entree is vrij, maar kom op tijd want
vol = vol.

W eekendvoor deel

weekendpakkers
Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 november 2007

Win fantastische prijzen bij uw boodschappen!
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Uit Zuid-Afrika
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Kaapse Roos
Chenin blanc,
rooiwijn of rosé*
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NORMAAL 9.49
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Diverse smaken
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.89

Kist 2,3 kilo

0.99

1.29

250 gram

3 zakken

2.49

2.50

Mona
Pudding

PLUS
Waldkornbrood

PLUS
Gebakken lekkerbekjes

PLUS
Patat frites, oven
frites of mini frites

Diverse smaken
Beker 450 ml/500 gram
ELDERS 1.41-1.45

Classic, Vital of donker volkoren
Heel
NORMAAL 1.69

Uit de koeling
Bak ca. 250 gram
NORMAAL 3.50

Uit de diepvries
3 zakken à 1 kilo
NORMAAL 3.57-3.87

Nieuws van PLUS Eland

Laatste kans om de auto te winnen

Bij aankoop van
5 croissantjes
een pak
PLUS
Sinaasappelsap

45/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Eland - Hengelo Gld

GRATIS

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

www.plussupermarkt.nl

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

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

Begroting 2008

Reactie b en w op vragen van de raad
over de begroting 2008
U bent van harte welkom de begrotingsvergadering van
8 november bij te wonen!
De afgelopen twee weken heeft u op deze gemeentepagina's kunnen lezen over de gemeentebegroting 2008. 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 8 november a.s. wordt de begroting behandeld. De vergadering is om 17.00 uur in de raadzaal in het
gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen! Deze week vindt u hier de reactie van b en w
op een aantal vragen die de raadsfracties samen met hun algemene beschouwingen hebben ingediend. De vragen van de
fracties worden eerst genoemd, de reactie van b en w vindt u eronder. Tijdens de begrotingsvergadering op 8 november
discussiëren de raadsfracties onderling over de begroting.
Deze publicaties geven u een beknopt inzicht in de begroting van uw gemeente. U kunt de gehele begroting inzien tijdens
de openingstijden van de gemeente bij de recepties van het gemeentehuis en -kantoor. Ook ligt deze ter inzage in de
bibliotheken in Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem.
Tijdens de vergadering bespreekt de raad ook de twee onderstaande agendapunten:
• vaststelling bestemmingsplan De Kwekerij in Hengelo Gld.
• bestendiging voorkeursrecht op dit plangebied
Deze punten komen als eerste aan de orde, daarna start de begrotingsbehandeling

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen kunt u het woord voeren
over onderwerpen die niet op de agenda staan. Daarbij
zijn de volgende zaken uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid
van het gemeentebestuur
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
Indien u tijdens een raadsvergadering het woord wilt
voeren, dient u dit bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de griffier, tel. (0575)
75 05 43 of e-mail griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam, adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief is ook een folder
beschikbaar die gratis in het gemeentehuis en -kantoor
is af te halen.

Onderstaande is slechts een greep uit de vragen over de begroting die de politieke partijen aan b en w hebben voorgelegd.

Hoogte OZB
Door een gemiddelde hogere waardestijging van woningen
in Bronckhorst hebben inwoners in 2007 meer OZB betaald
dan de raad als kader (alleen een indexmatige verhoging)
aan het college had meegegeven. Het CDA vraagt zich af
welke maatregelen b en w treffen om dit in de toekomst te
voorkomen.

B en w: "Doordat vanaf 2008 alle onroerende zaken jaarlijks
opnieuw worden gewaardeerd met een peildatum die één
jaar voor het belastingjaar ligt, is het noodzakelijk dat een
zeer strakke planning wordt gemaakt. Door deze nieuwe
planning en afspraken met het bureau dat de taxaties voor
ons verricht, is het mogelijk op een eerder tijdstip over de
relevante waardeontwikkelingen te beschikken dan in
voorgaande jaren. Dit betekent dat we bij de berekening van
de OZB-tarieven over meer èn nauwkeuriger informatie

Betrouwbaarheid begrotingscijfers
kunnen beschikken, zodat de tarieven voor 2008 en de jaren
daarna een betere weerspiegeling vormen van de
waardeontwikkelingen."

Woningeigenaren betalen OZB.

Efficiencyslag ambtelijke organisatie
De VVD wil graag weten hoe b en w de efficiencyslag in de
ambtelijke organisatie ten aanzien van kwantiteit en
kwaliteit hebben doorgevoerd.
B en w: "De ambtelijke organisatie van Bronckhorst is
gestart met 10% minder personeelskosten dan de voormalige vijf gemeenten gezamenlijk hadden. Deze korting van
10% is ook toegepast bij de reorganisatie van de buitendienst van de afdeling Openbare werken die in 2006 is afgerond. Vervolgens is het personeelsbudget met ongeveer
3 ton verminderd na de eerste bezuinigingsoperatie in
2005. Bovendien is de totale personeelsformatie van de
gemeente niet toegenomen, terwijl er wel door beleidsaanpassingen en gewijzigde wetgeving een fors aantal

taken meer uitgevoerd moest gaan worden. Kwantitatief is
er dus een goede efficiencyslag gemaakt. Daarnaast zijn
ook acties in gang gezet die kwalitatieve verbeteringen
mogelijk maken. Wij staan open voor verschillende
kwaliteitsmetingen van onze organisatie, zoals bijvoorbeeld het onderzoek 'Staat van de gemeente' waaraan
inwoners hebben meegewerkt. Uit dit onafhankelijke
onderzoek is gebleken, dat onze klanten best tevreden zijn
over onze organisatie. Uit een gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt ook dat medewerkers het
prettig werken vinden in Bronckhorst. Natuurlijk kwamen
enkele verbeterpunten uit de onderzoeken, die pakken we
momenteel op."

Centrum voor Jeugd en Gezin
D66 vraagt zich af hoe het college het geplande Centrum
voor Jeugd en Gezin gaat opzetten en waar zij dit willen
huisvesten? De fractie wil ook weten of hierbij sprake is van
een samenwerkingsverband (een gemeenschappelijke
regeling) en zo ja, wie in dat geval de beoogde partners zijn.
B en w: "We hebben de opdracht gegeven om te komen tot
een Centrum voor Jeugd en Gezin in Bronckhorst. Het doel is
om te komen tot laagdrempelige, toegankelijke, herkenbare
voorzieningen voor kinderen, jeugdigen, hun ouders/verzorgers en de intermediairs/professionals. Dit gaat in drie
fasen. We starten met de ontwerpfase. Onder leiding van een
projectleider van de GGD werkt een projectgroep een
ontwerp uit dat gericht is op: cultuur, werkwijze en structuur.
Voor de projectgroep worden vertegenwoordigers gevraagd

uit: peuterspeelzaalwerk/kinderopvang, primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, jeugdgezondheidszorg 0-19, algemeen
maatschappelijk werk, schoolbegeleidingsdienst, Bureau
Jeugdzorg, MEE, Lindenhout en de gemeente. Onderdeel van
de startfase zijn ook bijeenkomsten met ouders en jeugdigen
(als gebruikers van het Centrum) zelf over de verwachtingen
die zij hebben van zo'n Centrum. In het ontwerp moet
duidelijk worden in welke vorm een Centrum voor Jeugd en
Gezin passend is voor Bronckhorst. Gezien de uitgestrektheid van de gemeente, de vele organisaties en samenwerkingsvormen die er al zijn, denken wij in eerste instantie
niet aan een fysiek centrum. In het ontwerp komt ook aan de
orde welke partners onderdeel moeten en willen zijn van het
Centrum. Op basis van het ontwerp wordt een intentieverklaring of convenant gesloten met de betreffende partners."

In mei heeft het college de raad de perspectiefnota
aangeboden. Als alleen de meest noodzakelijke zaken
uitgevoerd zouden worden, betekende dat in 2011 een
tekort van 7 ton. Nu liggen de begroting 2008 en de
meerjarenraming voor. En nauwelijks te geloven, de
meerjarenraming laat een overschot zien van ruim 2 ton
in 2011. Er is zelfs al rekening gehouden met de
nieuwbouw van het gemeentehuis. In een paar maanden
tijd een dergelijke ommezwaai is bijna niet te geloven.
Hopelijk zijn deze cijfers betrouwbaar! De PvdA vraagt
b en w een indicatie over de betrouwbaarheid van de nu
gepresenteerde cijfers.
B en w: "Toen wij dit voorjaar de perspectiefnota
opmaakten, bleek dat onze financiële positie dusdanig
was, dat we met het uitvoeren van alleen strikt
noodzakelijke taken nog een flink tekort hadden. Een
forse stijging van de OZB voor niet-woningen kon het
gepresenteerde financiële tekort niet dichten. In de
perspectiefnota hebben wij aangegeven, dat wij vanwege
het financiële tekort al de opdracht hadden gegeven om
de begroting extra door te lichten om er zeker van te zijn,
dat de cijfers in de begroting zuiver zijn. Aan de ene kant
kon dit financiële gevolgen hebben, aan de andere kant
konden ná deze doorlichting eventueel noodzakelijke
bezuinigingen doorgevoerd worden met een zekerheid dat
de resultaten kloppend zijn. De hoofdredenen voor de
verandering in onze financiële situatie zijn:
1. De begrotingsdoorlichting is uitgevoerd. Gebleken is
dat er een financieel voordeel is ontstaan door het
dichter bij de waarheid inschatten van de inkomsten
(bijvoorbeeld leges en winstuitkeringen van onder meer
NUON en Vitens, waar de gemeente aandeelhouder van
is)
2. De tweede hoofdreden is, dat er vanuit het rijk een
hogere algemene uitkering aan gemeenten is uitgereikt
(dit is de grootste inkomstenbron van de gemeente).
Overigens wel om meer taken uit te voeren die geld
kosten."

Reacties b en w - vervolg
Voorzieningenpakket ouderen

Natuur en landschap

Tekort starterswoningen
CDA vraagt het college of met het bestaande beleid het
tekort aan starterswoningen opgevangen kan worden, of dat
bijstelling van het beleid noodzakelijk is.
B en w: "Provinciaal is er een tekort aan starterswoningen.
Binnen de regio Achterhoek ligt dit al genuanceerder. De
uitgangspunten van de woonvisie Bronckhorst, die we aan
het opstellen zijn, zijn leidend voor de keuzes die we gaan
maken. Het aanbod aan starterswoningen is hierin een
belangrijk onderwerp."

Werk in plaats van uitkering
D66 wil graag weten hoe b en w een samenhangend pakket
van voorzieningen voor ouderen gaan realiseren. Ook is de
fractie benieuwd wat dit inhoudt en wanneer dit pakket er is.
B en w: "Sinds begin 2007 is in iedere voormalige gemeente
een Stichting Welzijn Ouderen (SWO) aanwezig. Deze
stichtingen zijn vertegenwoordigd in de overkoepelende
stichting voor de uitvoering van het ouderenwerk in
Bronckhorst: de stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst. Vanuit deze overkoepelende stichting worden
afspraken met de gemeente gemaakt over de uitvoering van
het ouderenwerk in Bronckhorst. Over onder meer de
activiteiten die ze organiseren en het beschikbare budget
daarvoor. De stichting heeft een totaalbeeld van de
activiteiten die de SWO's in Bronckhorst organiseren en is
bezig deze waar mogelijk te harmoniseren. Het doel van de
harmonisatie is om iedere oudere in Bronckhorst op korte
termijn een gelijk pakket van diensten aan te kunnen bieden.
Waarbij we de lokale inkleuring wel zoveel mogelijk willen
behouden. Het jaar 2007 is een overgangsjaar."

Alcoholmatiging
Op dit moment wordt in regionaal
verband aandacht besteed aan
alcoholmatiging. De PvdA wil
graag weten of het college van
mening is dat een extra (financiële) gemeentelijke inspanning op
dit gebied, zoals in de begroting
opgenomen, tot een meer
effectief resultaat kan leiden.
B en w: "Het alcoholmatigingsproject heeft als doel het
(overmatig) alcoholgebruik door steeds jongere kinderen
tegen te gaan. Wij proberen dit te bereiken door besef te
creëren bij jongeren en hun ouders dat teveel alcoholgebruik een probleem is. Vanuit verschillende invalshoeken wordt geprobeerd dit te realiseren. Bijvoorbeeld
bij sportclubs, op scholen en in uitgaansgelegenheden is
hiervoor aandacht. Ook landelijk wordt van alles
geprobeerd om het alcoholgebruik bij jongeren te
ontmoedigen. Alcoholgebruik is zo gewoon in het dagelijkse leven, dat het tijd en acties vraagt voordat ouders en
jongeren besef hebben van het probleem. Als dat besef er
is, verandert een diep gewortelde gewoonte niet van de
ene op de andere dag. Het is dus moeilijk te zeggen of een
extra gemeentelijke inspanning tot een meer effectief
resultaat leidt. Het blijft een project van lange adem."

B en w hebben het in de begroting over 'Bescherming/
ontwikkeling natuur en landschap' en 'vermarkten van
natuur en landschap'. GroenLinks wil weten hoe deze
twee doelen, die op het eerste gezicht strijdig lijken,
samen kunnen gaan?
B en w: "Als onderdeel van het landschapsontwikkelingsplan waar we mee bezig zijn, onderzoeken we samen met
inwoners de natuur- en landschapswaarden in onze
gemeente. Door dit proces krijgen deze waarden opnieuw
erkenning in de leefomgeving. Daarbij zetten we breed in
op het landschap en de leefomgeving van zowel mens als
dier. Met vermarkten bedoelen wij dat deze waarden
onderdeel uit gaan maken van landschapsprojecten die ze
bereikbaar maken èn behouden voor mens en dier."

Meerwaarde brede scholen en
multifunctionele accommodaties
D66 vraagt op welke termijn b en w onderzoek willen doen
naar de meerwaarde van brede scholen en multifunctionele
accommodaties. Ze wil ook weten welke locaties het college
voor dergelijke voorzieningen op termijn op het oog heeft.
B en w: "In ons Huisvestingsplan voor scholen hebben we
aangegeven dat het realiseren van een brede school alleen
succesvol kan zijn als deze door de betrokkenen zelf
geïnitieerd en ontwikkeld wordt vanuit een inhoud die voor
betrokkenen wenselijk is. De gemeente is faciliterend in deze
ontwikkelingen. Bij het vervangen van voorzieningen is het
van belang de mogelijkheden van een brede school mee te
nemen in de plannen. In de begroting is dan ook aangegeven
dat vanuit een inhoudelijke meerwaarde mogelijkheden voor
brede scholen en/of multifunctionele accommodaties
onderzocht worden. Een dergelijk onderzoek start
gewoonlijk als nieuwbouw van een school aan de orde is.
In het Huisvestingsplan staan de nieuw- en verbouwplannen
voor de komende jaren voor de scholen."

Kringloopbedrijven

GroenLinks geeft aan dat er signalen zijn (landelijk, niet
specifiek uit Bronckhorst) die er op duiden dat mensen
die gebruik (moeten) maken van programma's als 'Direct
werk', om hen meteen een baan in plaats van een
uitkering te bieden als zij zich melden bij het CWI, dit voor
hun situatie niet helpend en zinvol vinden. Soms vinden zij
het zelfs juist demotiverend. Wordt in Bronckhorst dit
aspect tijdens de begeleiding beoordeeld en is genoemde
niet stimulerende/demotiverende werking ervaren?
B en w : "In Bronckhorst zou hieraan zeker aandacht
geschonken worden. Echter de niet stimulerende/demotiverende werking is onder de Bronckhorster deelnemers
niet aangetroffen."

WMO
Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn in de toekomst meer middelen nodig
vanwege de vergrijzing in onze gemeente. Nu al is bekend
dat we niet genoeg hebben aan de gelden die we van het rijk
krijgen. Hiervoor worden in deze begroting reserves
opgebouwd. Het CDA vraagt zich af wat de gemeente eraan
doet, eventueel in samenspraak met andere gemeenten en
de VNG, om druk uit te oefenen richting Den Haag om deze
problematiek voldoende kenbaar te maken. De fractie wil
weten hoe we kunnen voorkomen dat de burgers daardoor
een lastenverzwaring via de OZB krijgen.
B en w: "Bronckhorst heeft gezamenlijk met de Achterhoekse gemeenten een analyse van de WMO-kosten gemaakt.
Deze analyse is zowel aan het ministerie van VWS als aan de
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangeboden en
zij zijn uitgenodigd voor een overleg met de Achterhoekse
gemeenten. Dit moet binnenkort plaatsvinden. Daarna
hebben de gemeenten ook overleg met het Zorgkantoor, dat
duidelijk moet maken waarom in 2005 de hulp bij het
huishouden in de Achterhoek explosief is gestegen. Als
gevolg van een akkoord tussen het rijk en de VNG is het naar
alle waarschijnlijkheid zeer lastig om een herziene financiële
verdeling voor de Achterhoek te krijgen. Daarom moeten
reserves opgebouwd worden. Of de OZB daarvoor omhoog
moet, is nog niet met zekerheid te zeggen. We zijn andere
mogelijkheden aan het bekijken, zoals bijvoorbeeld
mogelijkheden om taken efficiënter op te pakken door
andere werkwijzen.

Evenementenbeleid

Ontwikkeling nieuw regionaal
bedrijventerrein
GroenLinks vraagt zich af of er onderzoek is gedaan naar de
behoefte aan een nieuw bedrijventerrein, en zo ja, wat de
concrete uitkomst van dit onderzoek is. Ook wil de fractie
weten hoeveel ruimte er nog vrij is op de bestaande
bedrijventerreinen en hoeveel ruimte beschikbaar kan
komen door renovatie en herinrichting van bestaande
bedrijventerreinen.
B en w: "Met enkele omliggende gemeenten is een
onderzoek gedaan naar de behoefte aan bedrijventerreinen
en de mogelijkheden, voor- en nadelen voor het samen
ontwikkelen hiervan. Voor Bronckhorst is 15 ha. nieuw
bedrijventerrein voor de komende jaren voldoende. Op
bestaande bedrijventerreinen is nog direct uitgeefbaar 1,6 ha
op Steenderdiek in Steenderen en ruim 3 ha op De
Vinkenkamp in Zelhem. Dus in totaal is er nu nog 4,6 ha
uitgeefbaar.

Het kringloopbedrijf in Zutphen

Samen met de ondernemers wil de gemeente op de
bestaande bedrijventerreinen nagaan welke kansen en
mogelijkheden er liggen voor het opwaarderen van de
kwaliteit van de betreffende bedrijventerreinen. Door een
analyse van rapporten, plannen, veldonderzoek en gesprekken met vertegenwoordigers van gemeente, bedrijven,
Kamer van Koophandel, Waterschap en provincie Gelderland
komt er globaal inzicht in de kansen en knelpunten voor een
duurzame revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen
in Bronckhorst. Dit is eind 2007/begin 2008 klaar. Het
resultaat vertalen we uiteindelijk in een masterplan
herstructurering bedrijventerreinen Bronckhorst."

B en w: "Met de kringloopbedrijven is afgesproken dat zij
alle herbruikbare huisraad ophalen als het aan de
gestelde eisen (in goede staat en verkoopbaar) voldoet.
Voorheen werd alles opgehaald en werden de nietverkoopbare zaken door de kringloop naar de stort
gebracht. Dit is nu niet meer het geval. Niet meer
bruikbaar, grof huishoudelijk afval kunnen mensen tegen
betaling zelf wegbrengen naar de afvalbrengpunten in
Zutphen en Doetinchem of tegen betaling aan huis laten
ophalen door Berkel Milieu (kosten € 29,10/maximaal
2 m3 per keer).

Veel burgers melden ons dat de kringloopbedrijven
nauwelijks nog spullen ophalen. De PvdA hecht veel
waarde aan deze bedrijven en gaat ervan uit dat het
college er alles aan doet om deze waardevolle bedrijven
te laten functioneren. Het kan toch niet de bedoeling zijn
dat veel bruikbare huisraad via de grijze container of via
een vuurkorf wordt vernietigd?

De VVD geeft aan dat
bij burgers en vrijwilligers die evenementen
organiseren veel
ongenoegen bestaat
over toenemende
regelgeving rond het
organiseren van evenementen. Dit gaat
gepaard met hogere
organisatiekosten, die
vaak niet opwegen
tegen de inkomsten.
De fractie wil weten hoe de regelgeving ten aanzien van
onder meer het reclamebeleid en de veiligheidsvoorschriften kan verminderen of versoepelen.
B en w: "Binnen het evenementenbeleid zijn enkele veranderingen gaande. Het aantal regels is afgenomen omdat
minder vaak een evenementenvergunning aangevraagd hoeft
te worden, soms volstaat alleen een melding. Aan de andere
kant worden de regels die gelden voor de plaatsing van
reclameborden wat strikter gehandhaafd om gelijkheid te
krijgen in de hele gemeente en overdadige reclame in
weilanden te voorkomen. Deze veranderingen zijn uitgebreid
gecommuniceerd met betrokkenen, maar hebben
desondanks geleid tot wat vragen van een aantal organisatoren van evenementen. Daarom organiseren wij eind november een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden. Het
beeld dat geschetst wordt over veel ongenoegen en hogere
kosten, herkennen wij niet."

Jaargang 3
Nr. 45, 6 november 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

Opening vernieuwde speelterreintjes in Halle
Op 10 november 2007 opent wethouder Glasbergen twee vernieuwde
speelterreintjes in Halle. Samen met
het bestuur van Halle's Belang
nodigt de gemeente belangstellenden van harte uit om die dag op het
speelterrein aan de Haverstraat in
Halle mee te doen aan de openingsactiviteiten. Mede dankzij de inzet
van Halle's Belang is het speelterrein aan de Haverstraat veranderd in
een fietscrossbaan en een pannaveld. De speeltuin aan de Kamshöfken is opgeknapt. Nu staan er een
schommel en een nieuw glij-klim
toestel.

Beerten, wereldkampioen
• wedstrijden fietscross voor de
kinderen
• wedstrijd panna-voetbal voor de
kinderen
• ballonnen knopen voor de
kleinsten
• koffie en limonade voor ouders en
kinderen

Monumentencommissie
De monumentencommissie
vergadert op 21 november 2007 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar.
De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl

Wat is er allemaal te doen op
10 november?
• opening door wethouder
Glasbergen om 15.45 uur
• clinic fietscross door Dennis
Wisselink, wereldkampioen
• clinic downhill door Anneke

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

B en w info

Debat over functieverandering in Gelderland:
Het aardewerk en de boerderijen van de
nieuwe bedrijven in oude boerenschuren
opgravingen aan de Elderinkweg in Hengelo
12 november in Doesburg

soorten potten. Eén scherf is versierd
met een vingertopindruk.

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

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

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

Plattegrond van de gevonden sporen.

De archeologen van ADC ArcheoProjecten hebben de opgravingen
afgerond op het terrein aan de
Elderinkweg in Hengelo waar het
nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst komt. De afgelopen weken
vonden zij behalve natuurstenen
artefacten ook een grote hoeveelheid
aardewerk scherven. Het aardewerk
is met de hand gemaakt. In de klei
waarmee het aardewerk is gemaakt,
is stuk geslagen graniet en zand
toegevoegd. Graniet komt lokaal voor
zodat dit een aanwijzing is voor lokale
productie door de bewoners van de
prehistorische boerderijen. De scherven zijn afkomstig van verschillende

Datering van sporen
Op basis van de potvorm, de soorten
aardewerk en het percentage
versierd aardewerk is het mogelijk de
vondsten te dateren. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Een eerste scan
wijst uit dat het aardewerk gemaakt
is in de IJzertijd (ca. 750-0 v.Chr.) en
Late IJzertijd (250 v. Chr.-0). Het
aardewerk helpt de archeologen ook
de aangetroffen grondsporen te
dateren. Op het terrein zijn drie
boerderijplattegronden gevonden, die
waarschijnlijk tevens uit de IJzertijd
stammen. De boerderijen zijn tussen
de 15 en 18 meter lang. Twee van de
plattegronden zijn oost-west
georiënteerd terwijl de derde plattegrond noord-zuid is gericht. De
archeologen proberen erachter te
komen wat de relatie tussen de drie
boerderijen is. Behalve de boerderijen zijn verschillende bijgebouwen
(schuren) en een waterput opgegraven. Het lijkt er dus op dat de
archeologen een compleet erf
hebben gevonden, mogelijk bewoond
door één van de eerste boeren van
Hengelo!

In fabrieken zijn de lopende banden
stilgelegd, in kerken worden geen
diensten meer gehouden en op veel
boerderijen wordt niet langer echt
geboerd. Gelderland telt een groot
aantal gebouwen en complexen
waarvoor een nieuwe bestemming
moet worden gevonden, soms
vanwege hun historische, culturele
of architectonische waarde, vaak
ook gewoon omdat hergebruik
aantrekkelijker en goedkoper is dan
sloop. Welke problemen komen
daarbij voor, welke oplossingen zijn
mogelijk en welke kansen liggen
er? Hierover is op 12 november
2007 om 20.00 uur in de IJsselhoeve
(Eekstraat 15) in Doesburg een
debat met deskundigen, beleidsmakers, burgers en boeren, waar
onder hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker,
hergebruikspecialist Radboud
Vorage van LTO Noord Projecten
en wethouder André Baars van de
gemeente Bronckhorst. De toegang
is gratis. Opgeven kan via,
tel. (0900) 58 94 636 of
www.ruimteinlux.nl.

Veranderend platteland, ook in
Bronckhorst
Het platteland verandert ingrijpend
van karakter. Door schaalvergroting
verliezen boerderijen hun functie,
schuren en stallen komen vrij en
voormalige agrariërs zoeken
nieuwe vormen van bedrijvigheid.
En dat gaat niet altijd van een leien
dakje: er zijn vele procedures,
beleidsregels, gedoogsituaties en
vergunningentrajecten, nog los van
de vraag of al die 'plattelandsvreemde' activiteiten in het
buitengebied wel in alle gevallen zo
gewenst zijn. Hoe moeten praktijk
en beleid betreffende hergebruik
van agrarische bedrijfsgebouwen
verbeteren om zo goed mogelijk de
overgang te maken naar een
multifunctioneel, economisch
gezond en leefbaar platteland? Dit
is een belangrijk onderdeel van het
debat en een actueel onderwerp in
Bronckhorst.
Interesse om het debat bij te
wonen? U bent van harte welkom!

Brandweervrijwilliger: iets voor jou?

Vervangen ondergronden speeltoestellen

Om tijdig het naderende verloop
bij de brandweer Bronckhorst op
te kunnen vangen, heeft de
brandweer enkele vrijwilligersvacatures opengesteld. Wie
durft?

Dit najaar en volgend voorjaar
vervangt de gemeente op diverse
plaatsen de ondergrond onder
speeltoestellen of breidt deze uit.
Deze maatregel nemen we omdat
volgens de wetgeving de veiligheid
van speeltoestellen aan bepaalde

Verloop opvangen
Om tijdig het naderende verloop
op te kunnen vangen, houdt de
brandweer om de paar jaar een
wervingsactie. Het verloop ontstaat doordat het brandweerwerk
in principe uitgevoerd wordt tot
iemand 55 jaar wordt. Ook bij de
brandweer slaat langzamerhand
enige vergrijzing toe waardoor het
dreigende tekort aan vrijwilligers
opgevangen moet worden.

eisen moet voldoen. Het kan dus
gebeuren dat stukken gras vervangen worden door speelzand. Voor
vragen hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling Openbare
werken, tel. (0575) 75 03 31.

Samenstelling brandweer
De brandweer van de gemeente
Bronckhorst bestaat uit vier posten: Hengelo, Steenderen, Vorden
en Zelhem. De klussen worden
geklaard door ca. 100 vrijwilligers.
Per post zijn gemiddeld 25 personen actief. Zij zorgen jaarlijks voor
het afhandelen van in totaal ca.
200 alarmmeldingen. Hiervoor is
per kazerne een tankautospuit en
een hulpverleningsvoertuig
beschikbaar. Om effectief te kunnen werken, worden alle vrijwilligers (evenals beroeps overigens)
opgeleid tot brandwacht en
gemiddeld zijn er twee keer per
maand oefeningen. Hoewel het
werk regelmatig zwaar kan zijn,
geeft het een enorme voldoening

Extra algemene bestuursvergadering
Delta op 7 november
Op 7 november a.s. is om 10.45 uur
een extra algemene bestuursvergadering bij Delta aan de Handelskade
2 in Zutphen. Op de agenda staat de
oprichting van een B.V. die het mogelijk maakt dat Delta activiteiten

voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitvoert.
De vergadering is openbaar. U bent
van harte welkom deze vergadering
bij te wonen.

Stand van zaken afhandeling WOZbezwaarschriften 2007
Op verschillende data heeft de
gemeente gecombineerde
belastingaanslagen 2007/WOZbeschikkingen verzonden. Tegen
de WOZ-beschikkingen is een
groot aantal bezwaarschriften
ingediend. We streven ernaar alle
bezwaarschriften tegen de WOZbeschikkingen, die vóór
1 augustus 2007 zijn ontvangen,
dit jaar nog af te handelen. Hebt u
bezwaar gemaakt tegen de
vastgestelde waarde van uw
onroerende zaak, dan kan het zijn
dat de taxateur het nodig acht uw
pand nader (indien mogelijk ook
van binnen) te bekijken. Dit is
echter wel afhankelijk van de aard
van uw bezwaarschrift. Acht de
taxateur een bezoek nodig, dan
ontvangt u van te voren schriftelijk
bericht met de geplande datum en

tijdstip van het bezoek. Alle WOZwaarden worden door de gemeente verplicht doorgegeven aan
waterschap Rijn en IJssel en de
Belastingdienst. Wordt een
WOZ-waarde verlaagd doordat er
bezwaar is gemaakt, dan wordt
ook deze nieuwe, verlaagde,
waarde aan deze instanties
verstrekt. Hebt u onlangs een
aanslag ontvangen van het
waterschap en/of de Belastingdienst die gebaseerd is op de
WOZ-waarde én hebt u bezwaar
gemaakt tegen de gemeentelijke
WOZ-beschikking, dan gaan beide
instanties de aanslag, in het geval
uw bezwaar wordt toegewezen en
de waarde wordt verlaagd,
automatisch aanpassen. Hiervoor
hoeft u dus zelf geen actie te
ondernemen

Ja, ik wil ...
trouwen in Bronckhorst!

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel
• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in
Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave
Zelhem

wanneer er een redding uitgevoerd wordt of als een pand
behouden blijft door de brandweerinzet. Een noodzakelijke
instelling voor brandweermensen,
is dan ook het goed kunnen
werken in teamverband en je moet
de nodige flexibiliteit bezitten.
De brandweer zoekt jou (m/v)
De kandidaten die de brandweer
zoekt, moeten bij voorkeur wonen
en werken in Bronckhorst en
hebben een leeftijd tussen 18 en
circa 40 jaar.
Ga jij deze uitdaging aan?
Aarzel dan niet en kom gewoon
eens naar een van onze oefenavonden (elke maandagavond

vanaf 19.30 uur) voor een geheel
vrijblijvende kennismaking.
Wil je hiervan gebruik maken of
wil je meer informatie, bel dan
met de heer B. Hekkelman, tel.
(0575) 75 02 22 of (06) 13 84 90 35,
of e-mail: b.hekkelman@bronckhorst.nl. Voor meer informatie
kun je ook de website
www.brandweer.nl of
www.brandweervrouwen.nl
bekijken.
De brandweer Bronckhorst streeft
er naar om een goede balans te
hebben tussen mannelijke en
vrouwelijke collega's. Vooral
(huis)vrouwen worden dan ook
met nadruk verzocht te
solliciteren.

Aparte inzameling luiers en
incontinentiemateriaal
gaat gewoon door
Afgelopen week heeft u wellicht in
de krant gelezen dat het bedrijf
Knowaste uit Arnhem failliet is
gegaan. Dit bedrijf recyclede voor de
gemeente Bronckhorst de luiers en
het incontinentiemateriaal dat u
gescheiden inleverde. Dit betekent
niet dat deze inzameling nu stopt!
Afvalbedrijf Sita neemt de taken van
Knowaste over. De aparte luier- en
incontinentiemateriaalinzameling
op een groot aantal locaties in heel
Bronckhorst gaat gewoon door. Blijf
uw luiers en incontinentiemateriaal
dus gescheiden inleveren

Uit de raad
Commissie
Beleidsontwikkeling/
Evaluatie en controle
Op 7 november 2007 vergaderen de
commissies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle gezamenlijk
in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering
begint om 20.00 uur en u bent van
harte welkom om deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2006 Koningsweg 1, Hengelo
Gld.'
B en w vragen de raad dit
bestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen, in die zin dat de
maximale goothoogte voor het
nieuwe woongebouw wordt
gewijzigd in 3m.
• Bestemmingsplan 'Autobedrijf
Groot Jebbink, Vorden'
B en w vragen de raad dit
bestemmingsplan voor de
uitbreiding van de garage
ongewijzigd vast te stellen.
• Subsidieverzoek stichting de
Wildenborchse Kapel
Onder voorwaarde dat de

•

provincie mede subsidieert, wil de
gemeente 50.000 euro beschikbaar stellen voor de verbouw van
dorpshuis de Wildenborchse
Kapel in Vorden. Het is een
centrale ontmoetingsplaats voor
inwoners en het onderkomen van
verschillende verenigingen. Het
gebouw levert een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid in
het buurtschap.
• Verkorte onteigening plan
'De Kwekerij, Hengelo Gld.'
De gemeente heeft voor de
bouw van de woningen op het
bestemmingsplan 'De Kwekerij
Hengelo Gld.' gronden nodig,
deze zijn nog niet allemaal in het
bezit van de gemeente. De
onderhandelingen met de

•

•
•

eigenaren van de gronden hebben
er nog niet toe geleid dat zij deze
wilden verkopen. Omdat het
bestemmingsplan 'De Kwekerij'
in de naaste toekomst noodzakelijk is, wordt de raad voorgesteld
om over te gaan tot onteigening
van de benodigde vier percelen.
Keuzenotitie woonvisie en
woonbehoefteonderzoek
B en w presenteren de raad de
uitkomsten van het onlangs
gehouden woonbehoefteonderzoek en willen met hen in
discussie over hun ervaringen,
evenals gezamenlijk kaders
stellen voor het nieuwe beleid
dat nu opgesteld gaat worden.
Bijvoorbeeld moet besloten
worden over hoe de verdeling van
woningbouw over de kernen moet
gebeuren, de behoefte aan woonzorgcomplexen, het stimuleren
van energiebesparende maatregelen in huizen etc.
Regionaal beleidskader en -plan
Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg
Regiocontract Achterhoek
2008-2011
Verordening Brandweerrechten
Bronckhorst 2008

Deze verordening gaat over het in
rekening brengen van kosten van
bepaalde dienstverlening die de
brandweer verricht. Het gaat
hierbij niet om het uitvoeren van
de wettelijke taken, maar om
zaken als onderhoud aan ademluchtapparatuur aan derden, het
oplossen van bepaalde gevaarlijke situaties veroorzaakt door
bedrijven (bijvoorbeeld
wegvervuiling) etc.
• Wijziging bouwverordening

Spreekrecht
Tijdens deze vergadering 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 aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Abonnement op de vergaderstukken
van de raad
Wilt u iedere maand de vergaderstukken van de gemeenteraad
ontvangen, dan kan dat. Een
digitaal abonnement is kosteloos.
Een postabonnement kan ook,
daarvoor betaalt u € 52 per jaar.
U kunt zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar
griffie@bronckhorst.nl of te bellen
met de griffie (0575) 75 05 43. De
vergaderstukken kunt u ook inzien
bij de openbare bibliotheken van
Hengelo Gld., Vorden en Zelhem.

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.

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden en omgeving, acht kastelen mini marathon, 9 maart 2008 van 10.00 tot 16.30 uur,
afsluiten Het Jebbink, 9 maart 2008, A.V. Hanzesport Zutphen
• Vorden en omgeving, midwinterwandeling met medewerking van midwinterhoornblazers,
9 december van 11.00 tot 17.00 uur, stopverbod zuidzijde Kapelweg, 9 december 2007, Kapelcommissie
• Vorden en omgeving, oudejaars crossloop, 29 december 2007 van 10.30 tot 13.30 uur, stichting
Oudejaars Crossloop Vorden
• Vorden, innemen standplaats op dinsdagen voor verkoop van vis van 1 januari t/m 31 december
2008, vishandel M. & F. van de Groep
• Vorden, marktplein, kerstmarkt met livemuziek, 15 december van 08.00 tot 19.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 15 december van 12.00 tot 19.00 uur, afsluiten
gedeelte Kerkstraat en stopverbod marktplein, 15 december 2007, Vordense ondernemersvereniging
• Vorden, plaatsen van grote kerstboom met verlichting in het centrum, kerstbomen met
verlichting door het hele dorp en kerstklok op het grasveld voor de kerk, 7 t/m 31 december
2007, Vordense ondernemersvereniging
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Coen Evers, van
1 januari t/m 31 december 2008, J.B. van Campen
• Zelhem, kerstmarkt, afsluiten Markt en Stationsstraat en gedeelte van Doetinchemseweg en
Smidsstraat, 14 december 2007 van 10.00 tot 22.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem
• Zelhem, plaatsen sandwich-/driehoeksborden voor kerstmarkt, 3 t/m 17 december 2007,
ondernemersvereniging Zelhem
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo Gld., Elderinkweg 7, vergroten clubgebouw
Hengelo Gld., Holterveldseweg 1, plaatsen hooiberg
Hummelo, Beatrixlaan 19, veranderen woning
Keijenborg, Sint Janstraat 59, aanbouw linker zijgevel woning
Steenderen, Covikseweg 13, plaatsen bewaarplaats
Vierakker, Kapelweg 4, plaatsen veranda
Vorden, Baakseweg 5, veranderen zorgboerderij
Vorden, Helderboomsdijk 2, vervangend bouwen recreatiewoning
Vorden, Het Hoge 47, realiseren wijzigingen bestaande aanbouw woning
Vorden, Lankampweg 1, bouwen kantoorpand
Wichmond, Dorpstraat 35, plaatsen dakkapel achtergevel woning
Zelhem, De Breide 16, bouwen berging
Zelhem, Eeltinkweg 6, bouwen woning met schuur, sloop bestaande opstallen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Vellekesweg 3, vrijstelling vernieuwen garage, vrijstelling wegens overschrijden
in bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan oppervlak aan bijgebouwen, artikel 4,
lid 5, sub e, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' artikel 17, lid 13
Het bouwplan ligt vanaf 8 november t/m 5 december 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 24, vrijstelling gedeeltelijk vergroten bestaande
garage/berging, vrijstelling wegens licht overschrijden bestemmingsplanvoorschriftennorm
omtrent goot-/hoogtebepaling, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het
geldende bestemmingsplan 'Toldijk Noord-West 1985', artikel 3, lid 3, sub a
Het bouwplan ligt vanaf 8 november t/m 21 november 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 2, voor een functieverandering van de boerderij van agrarisch naar
wonen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 november t/m
19 december 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Kerkstraat 91, vrijstelling vergroten kapschuur, vrijstelling nodig wegens overschrijden maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte, het betreft een vrijstelling van het bepaalde
in het geldende bestemmingsplan 'Partiële herziening Voor-Drempt 1995, Kerkstraat 91-93'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 november t/m 19 december 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 2, voor een functieverandering van de boerderij van agrarisch naar
wonen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 november t/m
19 december 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 6 november 2007:
• Bronkhorst, Uilenhoek 4, voor de herbestemming van de schuren tot woonhuis met kookstudio
en hotelkamers

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 31 oktober 2007:
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor trekkertrek 2008, 19 mei t/m 15 juni 2008,
stichting Humstee
• Hengelo Gld., Off-roadrit voor motoren met start en finish bij Varsselse molen met livemuziek,
25 november van 08.00 tot 20.00 uur, Varsselseweg 34, tijdelijke gebruiksvergunning,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 25 november van 10.00 tot 22.00 uur, afsluiten
Veldermansweg, 25 november 2007, Hamove
• Vorden, omgeving Schuttestraat, cyclocrosswedstrijden, 30 december van 10.30 tot 16.00 uur,
afsluiten gedeelte Schuttestraat en Vordense Bosweg, 30 december 2007 van 08.00 tot
17.00 uur, RTV Vierakker-Wichmond
• Zelhem, parkje achter de bibliotheek, levende kerststal met muziek en dans,
23 en 26 december 2007 van 16.00 tot 20.00 uur, stichting Ludgerkerkje
Verzonden 1 november 2007:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor Normaal in Toldiek, 16 t/m 30 juni
2008, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Bronckhorst, toertocht met oldtimer tractoren, 11 november 2007 van 10.00 tot 17.00 uur,
O.T.M.V. afdeling Gelderland
• Hengelo Gld., sporthal De Kamp, concert, 11 november van 15.00 tot 17.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, verloting, 11 november 2007, Koninklijke Harmonie Concordia
• Hengelo Gld., sporthal De Kamp, kerstconcert, 9 december van 19.30 tot 21.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, 9 december 2007, christelijke muziekvereniging Crescendo
• Hengelo Gld., Keijenborg, Zelhem, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor district
vogeltentoonstelling 2008, 7 t/m 28 december 2008, vogelvereniging Exokan
• Laag-Keppel en omgeving, slipjacht, 5 januari 2008 van 11.30 tot 16.30 uur, Soestdijkse
jachtvereniging
• Steenderen en omgeving, verkoop loten, 15 december 2007, De Iesselschotsers
• Vorden, in het parkeervak voor het pand Dorpsstraat 34 plaatsen van een bouwcontainer in de
periode 27 augustus tot 15 december 2007, H.J.W. Siemes
• Zelhem en omgeving, veldtoertochten, 2 december 2007 en 20 januari 2008 van 08.30 tot
13.00 uur, toerclub Zelhem

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 29 oktober 2007:
• Halle, Dorpsstraat 1, stucken woning
• Hengelo Gld., Iekink 4, plaatsen 2 dakkapellen op een woning
Verzonden op 1 november 2007:
• Hengelo Gld., Middenweg 32, plaatsen carport
• Hoog-Keppel, Het Ven 2, plaatsen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 29 oktober 2007:
• Baak, Dambroek 21, bouwen bedrijfshal met kantoor, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Binnenweg 6, verplaatsen/vernieuwen schuur en stal
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, verbouwen kapschuur, verleend met toepassing van artikel 50, lid
4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers
• Hengelo Gld., Koningsweg 3b, bouwen woning met berging, verleend met toepassing van
artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek
en Liemers
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 34, bouwen garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Hoogstraat 21, oprichten mestsilo
• Vorden, Enkweg 1, vernieuwen loods
• Zelhem, Meeneweg 16, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Varsselsestraat 1a, vergroten melkveestal
Verzonden op 1 november 2007:
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 8, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van artikel 4.11, lid 1 van het
Bouwbesluit; kleinere vrije doorgang van de nieuwe binnendeurkozijnen dan 85 x 230 cm/
ontheffing mogelijk op grond van artikel 1.11., lid 1 en 2 van het Bouwbesluit
• Hummelo, Broekstraat 33, bouwen melkveestal
• Zelhem, Ambachtsweg 8, bouwen overkapping
• Zelhem, Velswijkweg 3, bouwen woning en schuur, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Openbare bekendmakingen - vervolg
Reguliere bouwvergunning 2e fase

van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Verzonden op 29 oktober 2007
• Vorden, Enzerinckweg 4, bouwen werkplaats en bouwen woning

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Gewijzigde bouwvergunningen

Verzonden op 29 oktober 2007:
• Steenderen, Leemstraat 1, bouwen jongveestal

Sloopvergunningen

Verzonden op 29 oktober 2007:
• Vorden, Wildenborchseweg 32, gedeeltelijk slopen dak van een veldschuur, jongveestal,
werkplaats en ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Hummeloseweg 76, gedeeltelijk slopen schuur/berging/opslag, komt asbesthoudend
afval vrij
Verzonden op 30 oktober 2007:
• Vorden, Prins Bernhardweg 7, geheel slopen garage, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Ruurloseweg 21, geheel demonteren en slopen bouwkeet welke in gebruik was als
kantine
• Zelhem, Enkweg 1, geheel slopen kippenschuur, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen

Verzonden op 31 oktober 2007:
• Vorden, begraafplaats, vellen van 63 are diverse bomen (onder andere grove den, eik, larix en
berk), geen herplantplicht
• Vorden, Willem Alexanderlaan 55, vellen van één esdoorn en vier haagbeuken, herplant
verplicht: één Zweedse meelbes
• Zelhem, Hummeloseweg 74, vellen van 15 diverse bomen, herplant verplicht: vijf inlandse
eiken of beuken
Verzonden op 1 november 2007:
• Halle, Dorpsstraat 91, vellen van één kastanjeboom, herplant verplicht: één inlandse eik of
beuk
• Hengelo Gld., woonzorgcentrum De Bleijke, Beukenlaan, vellen van één amberboom, één
tulpenboom, één kersenboom, twee berken, twee suikeresdoorns, vijf esdoorns, herplant
verplicht: twaalf bomen, boomsoortkeuze nader te bepalen
• Steenderen, Kerkhofweg 4, vellen van vier beuken, geen herplantplicht

Gehandicaptenparkeerplaats

Verzonden op 29 oktober 2007:
• Hummelo, een gehandicaptenparkeerplaats aan de Molenaarserf, ter hoogte van de woning,
aan mevrouw J.S.M. Wentink-Melieste, De Brouwerij 18

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Vorden, tijdens cyclocrosswedstrijden zijn de Vordensebosweg en de Schuttestraat, tussen de
Ruurloseweg en de Vordensebosweg, op 30 december 2007 van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., tijdens de Off-Road rit van Hamove is de Veldermansweg op 25 november 2007
van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
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, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gehandicaptenparkeerplaats) of
Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres

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.

Wegwerkzaamheden
• Zelhem in verband met rioleringswerkzaamheden is de Hummeloseweg, tussen de Zevenweg
en de Thorbeckestraat, op 7 en 8 oktober 2007 of zoveel langer of korter als wenselijk is,
afgesloten voor alle verkeer

Gewijzigde beleidsregels voor GSM- en UMTSantenne(drager)s
De gemeenteraad en b en w hebben op 25 oktober respectievelijk op 11 september 2007 de
volgende beleidsregels (artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht) gewijzigd vastgesteld:
1. beleidsregels voor het verlenen/weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van)
herziening van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM- en UMTSantennedragers
2. beleidsregels voor het verlenen/weigeren van vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften
voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antennedragers
De gewijzigde beleidsregels liggen met ingang van 8 november 2007 tijdens de openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 54. Kopieën
van de beleidsregels zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

Winkelopenstelling zon- en/of feestdagen in 2008
B en w kunnen per kalenderjaar ten hoogste twaalf dagen aanwijzen waarop de winkels op
zon- en/of feestdagen geopend mogen zijn. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de
gemeente afzonderlijk. Deze delen zijn: het grondgebied van de voormalige gemeenten Hengelo,
Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. Onder feestdagen verstaan we:
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede
Kerstdag. Aan de ondernemersverenigingen is gevraagd op te geven welke dagen zij de winkels
op zon- en/of feestdagen in 2008 geopend willen hebben. Ook individuele winkeliers kunnen bij
b en w een verzoek indienen.
Het verzoek dient vóór 20 november a.s. ingediend te zijn bij de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving (gemeentekantoor). Bij het nemen van de beslissing wordt, gelet op het beperkte
aantal te verdelen dagen, aan collectieve aanvragen een hogere prioriteit toegekend dan aan
individuele aanvragen. Wanneer u op een andere manier goederen te koop wilt aanbieden op een
zon- en/of feestdag, bijvoorbeeld via een braderie, vlooienmarkt of Paasmarkt, dient u hiervoor
een ontheffing aan te vragen.

Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

SCHOENMODE HERMANS

GAAT VERBOUWEN!
NU

20%

Sportmassage voor paarden

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

KORTING*

OP DE GEHELE DAMES-, HEREN- EN KINDERKOLLEKTIE

SCHOENMODE HERMANS
midden in het hart van Bronckhorst
*uitgezonderd lederwaren, fournituren, Rohde pantoffels en reparaties.

www.paardenspier.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER
FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Raadhuisstraat 27, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 25 47
dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl
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Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28
7255 AC Hengelo Gld.
Tel.: 0575-461010
Fax: 0575-461070
E-mail: info@apotheekhengelo.nl
Internet: www.apotheekhengelo.nl

BELANGRIJK
Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15 Postbus 5105 6802 EC Arnhem Tel. 026 - 361 16 21 Fax 026 - 361 55 01
info@rijkaart.nl www.rijkaart.nl

Wegens onvoorziene omstandigheden is de
tijdelijke verhuizing van Service Apotheek
Hengelo uitgesteld!
U vindt ons voorlopig nog zoals u gewend
bent aan de Spalstraat 28 te Hengelo Gld.

Voor de Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst zijn
wij op zoek naar een

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden
Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221
www.unico.cc

enthousiaste coördinator
voor 12-16 uur per week.
Hij/zij is de spil tussen het bestuur en de peuterspeelzalen.
Naast de coördinerende taken zal het verder professionaliseren van onze 7 speelzalen een belangrijk
aandachtspunt zijn.
De functieomschrijving kan van onze website worden gedownload (www.spsb.nl).
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie, neem dan contact op met
mevrouw J. van der Velde of
mevrouw M. Blijleven.
Uw brief kunt u vóór 23 november 2007
sturen naar het bestuur van SPSB,
Postbus 24, 7250 AA Vorden.
De sollicitatiegesprekken zullen op 13 december
2007 plaatsvinden.
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Onze openingstijden blijven:
Maandag t/m vrijdag:
08.00-17.30 uur
Zaterdag:
10.00-12.00 uur

José la Croix
Verpleegkundig
Overgangsconsulente
Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81
Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
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GROEN IS GAS!
NÚ BIJ RUESINK TIJDELIJK LPG-INSTALLATIE
VOOR € 295!

?88IJKPC@JK
KFGJKPC@JK

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

D&M

vanaf € 24.590*

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

ALE@FIJKPC@JK
?88IJKPC@JK
KFGJKPC@JK

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

www.ruesink.nl

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

D&M
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REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)
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Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

zaterdag
10 november

Tel./fax
Mobiel

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan Ankersmit

Hardloopcursus
voor beginners

de Bos Makelaardij biedt aan:
Sint Janstraat 10 A

Olde Kaste 6a
Keijenborg

Killer
and The
Cool Cats
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Keijenborg

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Hengelo Gld.
Torenzicht 20

Toldijk

V.a. zondagochtend 4 en
maandagochtend 5 nov.
worden er cursussen
gestart o.l.v. Niels Gude.
Inlichtingen en aanm.
tel. 0573 - 453354

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

info: gerlandegude@hetnet.nl
website: www.aerobicdance
centreruurlo.nl

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

Zaterdag 10 november
van 10.00–16.00 uur
grote

Vraagprijs € 224.750,- k.k.

Vraagprijs € 279.500,- k.k.

demonstratie
Goed gelegen helft van dubbel woonhuis met ruime
aangebouwde berging, gedeeltelijk overdekt terras en leuke
beschutte achtertuin. Indeling: entree, hal, toilet met fontein,
garderobe, woonkamer (circa 34 m²) met plavuizen vloer en
schouw, nette open keuken met inbouwapparatuur en eethoek.
Aangebouwde stenen berging van circa 18 m² met stookruimte
en zolderberging. Verdieping: overloop, badkamer met ligbad,
douche, toilet en wastafel. Bergkast en 3 slaapkamers van 6,
10 en 22 m², waarvan 1 met een loggia.
Via een vlizotrap is een zolderberging bereikbaar. Bouwjaar
1977, inhoud circa 400 m³, verwarming door middel van Remeha
HR combiketel 2004, perceelsoppervlak 290 m².
Centraal gelegen tussen Zutphen en Doetinchem. Leuk helft van
dubbel woonhuis met forse berging op goede locatie.

Nabij parkje, zeer gunstig en vrij gelegen helft van dubbel
woonhuis met extra ruimte op de begane grond. Indeling:
entree, toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer, open
keuken met inbouwapparatuur (totaal 38 m²), bijkeuken en nog
een extra ruimte (hobby/werkkamer). 1e verd.: 3 slaapkamers
8,5 m², 11 m² en 14 m², nette badkamer met bad, douche,
v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste trap naar grote zolder met
mogelijkheid voor een kamer. Het pand is volledig voorzien van
dubbel glas, heeft c.v. gas (Nefit HR 2007). De zonnige en vrije
tuin met overdekt terras is gelegen op het zuidwesten. Totale
grondoppervlakte 285 m². Inhoud 414 m³. Bouwjaar 1994.

van

• Stoomreinigers
• Window Washer
• Stofzuigers
Kom en laat u voorlichten.

Tevens Bahco zaag-wedstrijd
met leuke prijzen!
Rijkenhage 12 7201 LP Zutphen
Telefoon 0575 - 51 66 35
Internet
www.debos.nl

Enorm Arendsen
Kerkstraat 2 • 7255 CS Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 41 90 • Fax: (0575) 46 01 77
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Centrum voor Jeugd en Gezin
weer stapje dichterbij

Tweede vestiging geopend
Bloemenboerderij Groot-Roessink

Aandachtig gehoor

Het team van Bloemenboerderij Groot-Roessink, (v.l.n.r.) Jan Langeler, Gerrit Groot-Roessink,
André Groot-Roessink, Joke Teunissen, Hanneke Groot-Roessink, (zittend) Jolien Groot-Roessink en Bianca Woltering. (Ina Bargeman ontbreekt op de foto).

Ze waren er woensdagavond allemaal: afgevaardigden van scholen, speelzalen, Sensire maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, raadsleden, Raad
van Kerken, politieteams, ambulante dienstverlening, Halt Gelderland en
dergelijke, kortom vrijwel alle vertegenwoordigers van organisaties op
jeugd- en onderwijs gebied waren aanwezig. Zij waren, inclusief wethouder Ab Boers naar het Dorpscentrum in Vorden gekomen om een miniconferentie bij te wonen over de oprichting van een “Centrum voor Jeugd
en Gezin’ in de gemeente Bronckhorst.
Jacqueline Arends ( beleidsmedewerker jeugd, afdeling MO ) legde uit dat
het hier gaat om een oprichting in
drie fases. ‘ Eerst een ontwerpfase, met
andere woorden hoe pakken we het
aan. Deze fase moet zo rond april 2008
zijn afgerond. De realisatiefase moet
circa januari 2009 zijn afgerond en
dan is er nog een derde fase, de
zgn.‘doorontwikkelingsfase’, aldus
Jacqueline Arends.
Tijdens deze bijeenkomst in Vorden
werd de aanwezigen verzocht om mee
te denken over onder meer de vraag
wat zij vinden van een ‘Centrum voor
Jeugd en Gezin’, wat de betekenis van
een dergelijk centrum moet zijn etcetera. Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt, wil de gemeente Bronckhorst dat betrokken organisaties hun voorzieningen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en de toegang tot voorzieningen eenduidiger
en sneller plaats vindt. Judith Bos van
Spectrum, Centrum Maatschappelijke
Ontwikkeling Gelderland, gaf een
schrijnend voorbeeld hoe het allemaal
mis kan gaan met de hulpverlening.
Zij memoreerde de verschrikkelijke
gebeurtenissen een paar jaar geleden
in Roermond.

herkenbare voorziening zijn voor kinderen, jeugdigen, hun ouders/ verzorgers en professionele organisaties en
intermediairs.
Gemeentelijk beleidsmedewerker Jacqueline Arends ging daar uitvoerig op
in. Ook zij wees op de noodzakelijkheid van een goede structuur, een goede afstemming op elkaar. ‘ We willen
bij de aanpak eerst kijken hoe past een
dergelijk Centrum in de gemeente
Bronckhorst. De realisatie van het centrum is ook van groot belang voor de
kinderen. Hier ligt een duidelijke rela-

Daar stak een vader zijn huis in
brand, waarbij een aantal van zijn kinderen de dood vond. Judith Bos: ‘ Er
waren in totaal ongeveer 20 hulpverleners met dit probleemgezin bezig. Ze
hebben deze ramp niet kunnen voorkomen. De hulpverleners wisten niet
eens van elkaar wie en op welke wijze
men als hulpverlener bij dit gezin betrokken was. Er was geen afstemming,
geen coördinatie. Het is o zo belangrijk om van elkaar te weten dat je actief bent in een dergelijk gezin. Het is
zaak dat er één integraal plan op tafel
ligt voor een gezin dat hulp nodig
heeft. De ‘back- office’, daar gaat het
om’, aldus Judith Bos namens Spectrum.
Wethouder Ab Boers, die onder meer
jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft,
gaf in zijn openingswoord een overzicht van de ‘voorgeschiedenis’, die tot
deze mini- conferentie heeft geleid. Er
is een stuurgroep samengesteld die de
gemeente gaat adviseren. ‘We moeten
met zijn allen gaan ‘netwerken’, dus
luisteren naar elkaar, beredeneren,
suggesties aanreiken’, aldus de wethouder. Dit is ook hetgeen de gemeente Bronckhorst voor ogen heeft: Een
Centrum voor Jeugd en Gezin moet
laagdrempelig, toegankelijk en een

tie met het onderwijs’, aldus Jacqueline Arends. De bezoekers van deze mini- conferentie werden deze avond in
werkgroepen ingedeeld die aan de
hand van een concrete casus ( in dit geval een probleem gezin uit de praktijk
waar 14 hulpverleners bij betrokken
waren ) konden aangeven hoe zij tegen een op te richten Centrum voor
Jeugd en Gezin aankijken, of dat die er
überhaupt wel moet komen. Toen de
‘balans’ werd opgemaakt bleek men
unaniem van oordeel dat een Centrum zoals de gemeente dat beoogt,
het beste middel is om gecoördineerde hulpverlening te bieden.
De volgende stap is dat er een projectgroep komt die de ontwerpfase gaat
samenstellen waarna dan in april
2008 wordt verder gewerkt om het
Centrum voor Jeugd en Gezin in januari 2009 definitief van start te kunnen laten gaan.

Een lintje werd niet doorgeknipt,
maar het werd een feestelijk dag
met een hapje en een drankje. Zaterdag 3 november 2007 opende
Bloemenboerderij Groot-Roessink
een tweede vestiging in Hummelo.
Elke bezoeker kreeg een plantje
mee als dank voor de belangstelling.
De winkel aan de Dorpsstraat 1c in
Hummelo is feestelijk aangekleed. In
de grote schuur staat een tafel vol lekkers waar een kopje koffie of beker limonade kan worden gedronken. De
bezoekers zijn allemaal enthousiast.
“Hartstikke mooi, heel smaakvol”,
“Prachtig geworden” en “Wat een
ruimte” zijn zo enige reacties.
“De winkel is opnieuw geverfd en het
buitenterrein opgeruimd,” vertelt André Groot-Roessink enthousiast. “Alles
wat hier binnen of buiten staat is fris
van de veiling.”
De schuur is geheel ingericht voor potterie, glas en mandwerk. Hij is groot
genoeg voor cursussen, maar die worden niet in Hummelo gegeven. “De
schuur is niet verwarmd, daar kun je
in de wintermaanden geen cursussen
geven. Die blijven dus in Hengelo,”
vult hij aan.
Twee tot drie keer per week gaat André Groot-Roessink naar de veiling in
Bemmel. Daar haalt hij alle verse bloemen en planten voor de zaak. “Nu er
in twee winkels bloemen worden verkocht kun je een nog breder assortiment gaan bieden,” legt André GrootRoessink uit. De dames die bij hem
werken, zullen in de beide winkels ingezet worden. “Zo weten ze wat er in
de beide winkels te koop is. En wat in
de ene zaak niet staat, kunnen ze dan
laten komen naar de andere.” Gemoedelijkheid staat hoog in het vaandel
bij Groot-Roessink. “Als mensen niet
goed kunnen kiezen, kunnen ze de
potten op zicht meenemen naar huis.

En de zakken potgrond worden even
naar de auto gebracht”.
De Bloemenboerderij Groot-Roessink,
aan de Vordenseweg 84 tussen Hengelo gld. en Vorden is een familiebedrijf
met van oorsprong een gemengde veehouderij, met koeien, stieren en buitenteelt bloemen. “We begonnen met
een bosje anjers op een kraam aan de
weg,” weet André Groot-Roessink nog
goed. “De anjerteelt werd later nog
uitgebreid met andere bloemen en
heesters”.
Het assortiment werd gedurende de
jaren breder en eerst een kleine, later
een grotere winkel werd gerealiseerd.
Kamerplanten kwamen er bij en
bloemschik lessen werden mogelijk.
Deze cursussen worden nu gegeven in
een aparte ruimte.
“Begin dit jaar zijn de laatste 50 koeien weggegaan,” zegt André GrootRoessink. “Op een bepaald moment
moet je toch keuzes gaan maken.”
En nu is de tweede vestiging open.
“Toen ik hoorde dat het pand in Hummelo vrij kwam, ben ik eens gaan nadenken,” vertelt hij verder. “En ik heb
toen eerst overlegd met de dames. Die
moeten hier ook staan”.
In de winkels zijn boeketten, plantenschalen en -arrangementen in verschillende prijsklassen te koop. Buiten
staat een grote sortering heesters en
tuinplanten. In het seizoen is er veel
keuze in perkgoed.

Rond de kerstdagen zijn de beide winkels in Kerstsfeer. De grote Kerstshow
is alleen in Hengelo Gld. ingericht,
vrijdag 23 november van 10.00-21.00
uur, zaterdag 24 en zondag 25 november van 10.00-16.00 uur.

Bloemenboerderij Groot-Roessink,
Dorpsstraat 1c in Hummelo, telefoon,
per 7 november (0314) 359636, telefoonnummer Hengelo Gld. (0575)
461622.

Slipjacht in Vorden
Het Jachtcomité Vorden, bestaande
uit Tiny Koning, Albert Mulderije
en Appie Noordkamp organiseert
zaterdag 10 november een slipjacht. Burgemeester Henk Aalderink zal de jachtruiters om 13.00
uur op de weide voor kasteel Vorden verwelkomen.

Jacqueline Arends

Daarna gaat tegen 13.15 uur nabij de
Waarlerweg de eerste run van start.
Deze loopt via de Hengeloseweg, Hamminkweg, Deldenseweg, Hengeloseweg naar huize Kieftskamp waar in
het weiland achter het huis de eerste
kil wordt gehouden. Hier gaat omstreeks 14.00 uur de tweede run van
start. Die gaat via de Lieferinkweg,

Zomervreugdweg, Schuttestraat, Lindeseweg naar ’t Zelle, waar de tweede
kil is. De derde run start rond 14.45
uur vanaf de Beukstege en loopt via de
Zelledijk, Schuttestraat, Bergkappeweg, Schuttestraat richting kasteel
Vorden waar de jacht zal worden afgeblazen.
De heer E.J. Lichtenvoort Cats fungeert
tijdens de jacht als ‘Master’. Henk Rottinghuis en Boudewijn van Heuveln
zijn de Fieldmasters en Gert Lourens is
de Huntmaster. Het Jachtcomité Vorden is buitengewoon content met de
loyaliteit van de landeigenaren. Zonder hun medewerking is het nu eenmaal niet mogelijk om een slipjacht te
organiseren.
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Kinderen dansen en volwassenen sporten samen Vrijdag 9 november
ruim 1.000 euro bij elkaar voor Pink Ribbon
Open Dag melkveebedrijf
De grote groep kinderen dansten enthousiast en het was erg leuk. De opbrengst was bestemd voor Pink Ribbon. De kinderen dansten 735,35 euro
bij elkaar. Stichting Pink Ribbon is een
fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker.
Zij heeft als doel het aantal gevallen
van borstkanker te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg
voor patiënten en omgeving te verbeteren. Voor volwassenen werd vorige
week een Les Mills marathon gehouden. De marathon bestond uit Body
Step, Body Jam, Body Attack en Body
Combat. Aan de Les Mills marathon
kon iedereen meedoen.

Deelnemers aan de Les Mills marathon sporten voor Pink Ribbon.
Sportcentrum AeroFitt organiseerde samen met Hengelose ondernemers
een sponsormarathon. Alle kids, hip hop en jazz van groep 3 tot en met 8
deden mee.

Hebbink in Hengelo

Zo’n 45 deelnemers sporten zich in
het zweet voor het goede doel. Er was
een vrije gift die 319 euro opleverde.
Samen met de opbrengst van de kids
(735,35 euro) leverde de actie toch
ruim duizend euro op voor de Stichting Pink Ribbon.

Koecomfort, arbeidsefficiëntie en gemak. Dat waren de uitgangspunten
voor de familie Hebbink, toen ze besloten om aan de Varsselseweg in Hengelo een nieuwe stal te gaan bouwen. Een stal met meer ruimte, koecomfort én een automatisch melksysteem voor hun 75 melkkoeien.

14 en 15 juni 2008

'Samen loop voor hoop Bronckhorst'
ten behoeve van KWF-kankerbestrijding

De keuze voor het automatisch melken, door middel van een V.M.S van
DeLaval, werd heel bewust gemaakt,
en wel om de volgende redenen: optimalisering van de melkkwaliteit en
voorbehandeling, besparing op arbeidsuren, en het niet meer afhankelijk hoeven te zijn van externe arbeidskrachten. Door de flexibele dagindeling is het bedrijf beter beheersbaar.
Verder is er veel aandacht besteed aan
koecomfort. Want koeien die in een
comfortabele omgeving leven, zullen
meer melk produceren en over het algemeen gezonder en langer leven. De
familie Hebbink liet daarom ook Meadow koematrassen in de stal leggen,
een lichtdoorlatende Oostra nok, en
Ato ventilatiesystemen voor de zijkanten. Ook hangt er een flexibele ‘koe-

rug-borstel’, waar de koeien heerlijk
onderdoor en langs kunnen lopen. Deze verbetert het welzijn van de koeien
door de bloedcirculatie te stimuleren.
Tegelijkertijd houdt het de koeien
schoon en rustig. De JOZ-tech stalreinigingsrobot (robot mestschuif) zorgt ervoor dat de roosters schoon blijven tot
in de kleinste hoeken. Alles is gedaan
met de gedachten, een zo hoog mogelijk welzijn voor de koeien en de veehouder.
U kunt dit allemaal zelf komen bekijken op de Open Dag op vrijdag 9 november a.s. bij de familie Hebbink aan
de Varsselseweg 40 in Hengelo (Gld.).
Vanaf ’s morgens 10.00 uur staat de
koffie voor u klaar!
Voor informatie kunt u bellen: InFarming in Zelhem. Tel. 0314-621906.

Ans Vermeulen ouderenadviseur

Een enthousiast team van 'Samen loop voor Bronckhorst', is al volop bezig met de voorbereiding.
Een enthousiaste werkgroep heeft al veel voorbereiding gedaan, maar
zaterdag 27 oktober werd de officiële aftrap gegeven van een uniek evenement in Oost Nederland: ‘Samen loop voor hoop Bronckhorst’. De opbrengst van deze activiteit op 14 en 15 juni 2008, komt geheel ten goede
aan de KWF-kankerbestrijding.
Het evenement is in 1985 ontstaan in
Amerika. Een arts liep daar 24 uur
rondjes om een atletiekbaan om zodoende geld in te zamelen voor de
kankerbestrijding. Intussen is het uitgegroeid tot een mega-evenement, georganiseerd in heel Amerika. Sinds
een paar jaar wordt het ook in Europa
georganiseerd. In 2006 was het Borger
die de primeur had voor Nederland en
afgelopen zomer heeft Giessenburg
het tweede evenement voor Nederland georganiseerd, wat een grandioos succes was! In het weekend van 14
en15 juni 2008 is Bronckhorst aan de
beurt. De feestelijke afsluiting van de
actie vindt plaatst op sportpark Lankhorst in Wichmond.
Zaterdag 27 oktober is een afvaardiging van het team van Giessenburg, op
uitnodiging van de organisatie van de
‘Samen loop voor hoop Bronckhorst’,
te gast geweest bij ‘Wijnboerderij ’t
Bruil’ in Hengelo. Er is een film getoond die ze hebben gemaakt van hun
evenement, waarna beide organisaties
hun ervaringen gedeeld hebben. Daarna heeft het hele team een bezoek gebracht aan sportpark Lankhorst om de
‘in-en outs’ te bespreken van het terrein. Tussen de middag werd er een
lunch geserveerd door Sindy’s Catering. Na de middag is er verder gepraat
over het hoe te organiseren van een
dergelijk groot evenement en heeft de
heer Harmsen een rondleiding gegeven in zijn wijnmakerij.

WAT IS NU DE BEDOELING?
Teams kunnen zich inschrijven voor
het evenement. Een team is een groep
mensen die samen geld bijeen willen
brengen voor het goede doel. Dit kan
zijn een vereniging, buurt, familie of
een vriendengroep. Een team bestaat
uit ongeveer 10 tot15 personen. Ieder
team bedenkt voorafgaand aan het
weekeind (ludieke) acties welke hun
geld op moet gaan leveren en ze bedenken een ‘braderie-achtige-activiteit’ wat ook geld op moet leveren tijdens het evenement. Daarnaast zal
minimaal één persoon bezig zijn met
de 24 uurs wandelestafette (gesponsord) op het terrein. De organisatie zal
het geheel begeleiden en coördineren
en zorgt daarnaast het voor 24 uur entertainment in de breedste zin van het
woord op het gehele terrein.
“We denken niet alleen aan muziek,
cabaret en kunst, maar ook zullen er
diverse sportclinics gegeven worden”,
aldus de organisatoren. Ook zal er een
serieus moment zijn waar de mensen
herdacht zullen worden die de strijd
tegen kanker niet gewonnen hebben.
Dit zal gebeuren door middel van een
kaarsenceremonie. Hiervoor zullen
zakken verkocht gaan worden waarna
de koper hier zélf een tekst op mag
zetten waardoor hij of zij iemand herdenkt of steunt, die op dit moment in
behandeling zit. Deze zakken worden
verlicht door middel van waxinelicht-

jes. Aan het eind van de dag hoopt de
organisatie een mooi bedrag te kunnen overmaken naar de bankrekening
van het KWF-kankerbestrijding. Enkele mensen van Radio Ideaal maken
deel uit van de organisatie. Zij zullen
vanaf november wekelijks op zondag
van 12.00 tot 13.00 uur een uitzending
wijden aan het evenement. En in het
weekeind van 14 en 15 juni is er een 24
uurs verslaggeving. De organisatie
gaat op zoek naar sponsoren die het
goede doel willen steunen, zowel in
geld als in natura, want er zal ook een
loterij worden opgezet met mooie prijzen. Bent u gelnteresseerd in het evenement of wilt u meedoen, dan kunt
u informatie vinden op de website:
www.samenloopvoorbronckhorst.nl
of neem contact met: Herman Luimes
(voorz.), tel: 0575-462542, e-mail:
h.b.luimes@hetnet.nl Hans Lubbers
(teamcoördinator), tel 0575-463932, email: h.mlubbers@wanadoo.nl
GEZOCHT VRIJWILLIGERS
“Als u door het bovenstaande gelnteresseerd bent geworden in het evenement, en u wilt mee helpen organiseren, neem dan even contact met ons
op. Want wij kunnen nog diverse vrijwilligers gebruiken voor het organiseren en meedenken van en voor het
evenement. Omdat het een Bronckhorst evenement is, zouden wij graag
mensen uit de gehele gemeente hebben die in de organisatie zitten. Helaas hebben wij nog een aantal ‘grijze
gebieden’in onze gemeentewaaruitwe
nog te weinig vrijwilligers in de organisatie hebben. Ook zoeken we nogvrijwilligers voor het weekend zelf”.
Meer informatie vindt u op de website.

De ouderenadviseur Ans Vermeulen zittend op de bank, tussen Jan Wansink voorzitter
SWO Hengelo (links) en Wim Enzerink voorzitter SWO Bronckhorst. Staand Gerard van
Heusden secretaris SWO Bronckhorst (links) en Cees Korte secretaris/penningmeester SW
Met ingang van 1 november is benoemd tot ouderenadviseur Ans Vermeulen. Zij treedt in dienst bij de Stichting Welzijn Ouderen Bronckhorst en
is twee dagdelen per week beschikbaar voor Hengelo.
Inwoners van de voormalige gemeente kunnen haar voorlopig alleen telefonisch benaderen om een afspraak te
maken. Zij is bereikbaar op nummer
0575-553159. U kunt bij haar terecht
met vragen op allerlei gebied, zoals
bijvoorbeeld het begeleiden naar instanties, het invullen van formulieren, informatie over voorzieningen,
wet- en regelgeving en procedures op
het gebied van welzijn, wonen en
zorg. Zij heeft daarvoor de beschikking over een grote hoeveelheid informatiemateriaal, die zij aan vragers beschikbaar stelt.
Al met al een vraagbaak, die opereert
tussen gemeente, artsen, woningcorporaties, zorgaanbieders en vele ande-

re instanties, die vaak moeilijk bereikbaar zijn.
Kantoorruimte is helaas nu nog niet
beschikbaar. De gemeente Bronckhorst heeft goedkeuring verleend om
een gedeelte van de sporthal aan de
Sarinkkamp 7 te verbouwen tot kantoorruimte voor SWO Hengelo. Over
enkele maanden is de verbouwing gereed en kunt u Ans Vermeulen, de
nieuwe ouderenadviseur, daar aantreffen en bij haar binnenlopen. Voorlopig is zij telefonisch bereikbaar op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 09.00 uur onder nummer
0575-553159. Aarzelt u niet uw vragen
aan haar te stellen. Zij maakt een afspraak.
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Schoenmode Hermans gaat verbouwen Open toernooi Bridgeclub
Na al bijna 9 jaar in Hengelo gevestigd
te zijn wordt het weer tijd voor een
nieuwe uitstraling. Het aangezicht
krijgt een nieuwe look doordat het
portiek en de etalages bij aan de winkel getrokken worden.
Ook wordt er intern wat aangepast,
zo als verschuivingen van magazijnen
zodat wij de voorraad nog meer up todate kunnen houden. Een nieuw interieur is hier dan ook een logisch gevolg op.

Zoals u misschien al wel gelezen of gezien hebt gaat Schoenmode Hermans aan de Raadhuisstraat 27 in Hengelo verbouwen

ProWonen start met ProBijzonder
ProWonen heeft ProBijzonder opgezet om bijzondere maatschappelijke initiatieven in haar werkgebied te ondersteunen. Het fonds is
er voor die initiatieven die zonder
de steun niet of lastig van de grond
komen. Met het ondersteunen wil
ProWonen het wonen en leven in
het werkgebied verbeteren of versterken. Jaarlijks is een bedrag van
maximaal ¤ 15.000,00 beschikbaar
om te verdelen voor verschillende
projecten. Een aanvraag kan ingediend worden door een particulier,
vereniging of stichting.

van elkaar los te denken. Prettig wonen betekent ook aandacht voor de
buurt, de wijk of het dorp.

De projecten mogen verschillend van
aard zijn. Bijvoorbeeld op sociaalmaatschappelijk terrein of op het gebied van cultuur, welzijn, gezondheid,
sport en recreatie, educatie of natuur
en milieu. Een aanvraag kan alleen
schriftelijk worden ingediend en moet
wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is een bijdrage bijvoorbeeld
niet bedoeld voor jaarlijks terugkerende projecten. Bovendien mag een project niet gestart zijn als er een aanvraag wordt ingediend. Nog een aantal andere voorwaarden en een aanvraagformulier zijn opgenomen in
een brochure. Deze is af te halen in de
woonwinkels van ProWonen of te
downloaden via www.prowonen.nl.
De aanvragen worden beoordeeld
door een speciale commissie, die bestaat uit twee afgevaardigden van de
gezamenlijke huurdersverenigingen
en vier medewerkers van ProWonen.
Eenmaal per jaar is het mogelijk om
aanvragen in te dienen. Deze moeten
uiterlijk 1 december bij ProWonen
binnen zijn.

Lokale ondersteuning richt zich vooral op de kernen van het ProWonen
werkgebied. Elke kern kent zijn eigen
activiteiten en evenementen op het gebied van onder andere sport, muziek
en cultuur. Hiermee leveren deze verenigingen en stichtingen een belangrijke bijdrage aan het prettig wonen
en de onderlinge verbondenheid in
een kern. ProWonen wil daar een actieve rol in spelen door het geven van
een financiele ondersteuning met tegenprestatie. In tegenstelling tot ProBijzonder gaat het hier niet om het
van de grond krijgen van een activiteit, maar om een klein duwtje in de
rug. Aanvragen voor lokale ondersteuning moeten wel voldoen aan een aantal criteria. Deze moeten voor 2008
nog vastgesteld worden.
Het bijdragen aan de leefbaarheid in
de buurten, wijken en kernen van het
werkgebied van een corporatie is een
van de wettelijke taken van een woningcorporatie. Deze taken zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de
Woningwet. De uitwerking van deze
regels staat in het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). ProWonen legt in
haar jaarverslag telkens verantwoording af aan de minister van VROM over
de leefbaarheidsactiviteiten.
Voor vragen over ProBijzonder en lokale ondersteuning is Ellen Maaswinkel,
communicatiemedewerker contactpersoon. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0545) 46 34 31. De woonconsulenten in de woonwinkels zijn het
aanspreekpunt voor buurtsupport.

LEEFBAARHEIDSFONDS
ProBijzonder is een onderdeel van het
leefbaarheidsfonds “Alert op leefbaarheid”. Onder die noemer heeft ProWonen een aantal onderdelen op het gebied van leefbaarheid samengevoegd.
Met “Alert op leefbaarheid” geeft ProWonen vorm aan haar maatschappelijke betrokkenheid in de acht kernen
van het werkgebied. Woningen en
woonomgeving zijn allang niet meer

BUURTSUPPORT EN LOKALE
ONDERSTEUNING
Twee andere onderdelen van het leefbaarheidsfonds zijn buurtsupport en lokale ondersteuning. Buurtsupport richt
zich vooral op de directe omgeving van
woningen en woongebouwen van ProWonen. Te denken valt hierbij aan het
plaatsen van een bankje of een memobord in gemeenschappelijke ruimten of
een speeltoestel in een buurt.

Programma HC'03
9 november
20:00 Futsal HC '03 1 - HC '03 2
21:00 Futsal HC '03 3 - Zavodo 76 4
22:00 Futsal HC '03 4 - VIOD 2
20:00 Futsal HC '03 1 - HC '03 2
22:15 Futsal Pajodos 1 - HC '03 5
10 november
12:45 Junioren HC B1 - Doesburg B1D
15:00 Junioren HC '03 C1 - GSV '38 C1
12:45 Junioren HC '03 C3 - Zeddam C2
11:15 Pupillen HC '03 D1 - VVO D2
11:15 Pupillen HC D3 - 't Peeske D2D
10:00 Pupillen HC '03 E2 - Peeske 't E1
10:00 Pupillen HC E3 - Steenderen E2
10:00 Pupillen HC '03 E5 - Halle E3
8:30 Pupillen HC F3 - Doetinchem F2
11:40 Pupillen HC '03 F4 - Warnsv. B. F3

8:30 Pupillen HC '03 F6 - GSV '38 F5
14:00 Junioren SBC '05 A1 - HC '03 A1
13:30 Jun. Stokkum B1D - HC '03 B2
15:00 Junioren DVC '26 C4 HC '03 C2
10:00 Pup. De Hoven D1D - HC '03 D2
10:00 Pupillen AZC E1 - HC '03 E1
9:00 Pupillen DVOV E1 - HC '03 E4
8:45 Pup. Doetinchem F1 - HC '03 F1
9:00 Pupillen MvR F4 - HC '03 F5
11 november
12:30 Senioren HC '03 5 - Stokkum 3
9:30 Senioren HC '03 6 - Brummen 3
9:30 Vrouwen HC '03 DA1 - Neede DA1
14:30 Senioren Rijnland 1 - HC '03 1
10:00 Senioren Brummen 2 - HC '03 2
10:00 Senioren Westerv. 5 - HC '03 3
10:00 Senioren Warnsv. B. 4 - HC '03 4

Al met al een gehele nieuwe winkel
maar de collectie blijft vertouwd met
de bekende merken aangevuld met
nieuwe merken om hier in ook zoveel
mogelijk aan de vraag te kunnen voldoen. Het streven is om medio februari de nieuwe winkel te kunnen open
maar daarvan zullen wij U mede door
dit blad op de hoogte houden.
Tot die tijd hebben wij kortingen zie
advertentie elders dit blad. Wij zien U
graag.

Eerste overwinning
Thijs van Amerongen
Afgelopen zondag werd in het Belgische Hamme Zogge de derde wedstrijd van de Super prestige verreden.
De super prestige is een van de belangrijkste en zwaarste cross-competities
tijdens het cyclo-cross seizoen. Na een
derde plaats vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen, mede
doordat Thijs vorige week uit een bijna
geslagen positie (door val in eerste ronde als laatste het veld ingaan) toch nog
wist op te klimmen naar de derde
plek. Dit keer maakte hij de verwachtingen wel waar. De Nederlands kampioen bij de beloften kwam als eerste
over de meet. Tweede werd Kenny Geluykens en derde Dries Govaerts. In Eibergen werd afgelopen zaterdag de
derde wedstrijd van de GOW competitie verreden. Hier stonden ook weer diverse renners van RTV Vierakker Wichmond aan het vertrek. Bij de Masters
werd Peter Makkink 6e, Garjo Kamphuis 14e, Hans Reintjes 16e, Bert Kromkamp 20e en Frans de Wit 29e. Bij de
elite/beloften kwam Rens te Stroet als
tweede over de streep. Richard Sleumer werd hier 8e. Bij de amateurs behaalde Jeroen Brummelman een 22e
plek, bij de dames werd Greta Klein
Brinke 8e en bij de junioren werd Jeroen Borgonjen 6e. Op 15 december
wordt in Vorden een wedstrijd verreden voor de GOW competitie. Dit zal
plaatsvinden op Landgoed Kamphuizen aan de Wildenborchseweg. Op 30
december organiseert RTV Vierakker
Wichmond voor de 5e maal de Nationale Kasteelcross rond het kasteel in
Vorden, maar daarover later meer.

Wat heeft Bridgeclub Bronckhorst
met Madagaskar te maken, vraagt
u zich misschien af. Dat is niet zo
moeilijk te raden als u weet dat deze club jaarlijks een open toernooi
organiseert dat in het teken staat
van een goed doel.
Een doel dat gekozen wordt op grond
van de relatie met inwoners uit de gemeente Bronckhorst. Dit keer zijn dat
inwoners uit Toldijk, de plaats waar
ook de speelavonden van de bridgeclub gehouden worden. Het project
dat door de familie Scheffer wordt ondersteund, is een kleinschalig project
en dan kun je er zeker van zijn dat het
geld goed besteed wordt. Een zus van
Rikie Scheffer werkt daar ook, vandaar. Het is de bedoeling een regenwatersysteem te realiseren, zodat de regen die tijdens het regenseizoen valt,

gebruikt kan worden voor toiletten,
douches en het wassen van kleding.
Dat zou een grote verbetering van de
hygiënische omstandigheden betekenen. De aanleg van een dergelijk systeem kost natuurlijk geld. Geld dat er
niet is omdat medische hulp en speciale voeding voor met name baby's en
ook andere kinderen vanzelfsprekend
prioriteit hebben.

Het toernooi wordt gehouden op zaterdag, 19 januari 2008. Liefhebbers
van het bridgespel kunnen deze datum alvast in hun agenda noteren.
Het toernooi is in de drie voorgaande
jaren volledig bezet geweest, was goed
georganiseerd en zeer in de smaak gevallen bij de deelnemers. Verdere berichtgeving volgt in december. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de heer
Hans Jansen, tel. (0575) 55 18 92.

Air Laut in Kasteel Hackfort
Muziekliefhebbers kunnen op
zaterdag 17 november hun hart
ophalen in kasteel Hackfort te
Vorden.
Muziekgroep Air Laut verzorgt van
20.00 - 23.00 uur een wervelende voorstelling in kasteel Hackfort, waarbij
een repertoire ten gehore wordt gebracht van eigen composities, gebaseerd op Ierse muziek.
Plaatsreservering is noodzakelijk en
kan bij de ledenservice van Natuurmonumenten, tel. 035 655 99 55 of bij bezoekerscentrum Veluwezoom, tel 026
497 91 00.
Ook aanmelden via www.natuurmonumenten.nl is mogelijk. Wees er snel
bij, want dit concert is altijd erg gewild!

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende formatie speelt sfeervolle jigs, reels, ballads
en opzwepende crossover folkmusic.
Naast Keltische muzikale bronnen
maakt de groep regelmatig een uitstapje naar Indonesië binnen hun stukken.
Een opmerkelijke combinatie die mede te danken is aan oprichter en componist van Air Laut, Jack van Asdonck.Deze Nederlands-Indische multi-instrumentalist is erin geslaagd om
verschillende muzikale tradities op
een smaakvolle wijze in elkaar over te
laten vloeien.... Een unieke folkcombinatie die verklankt wordt op viool, gitaar, zang, percussie, fluiten en mandola. De groep treedt regelmatig op,
door heel Nederland. De naam Air Laut
is Indonesisch voor "water van de zee";
de zee die in dit geval alle muziekstijlen van de groep weet te verbinden.

Auping introduceert revolutionair nieuw matras
Auping is er in geslaagd de perfecte matras te ontwikkelen. Deze AVS Visco matras combineert de goede eigenschappen van twee matrastypen: het
gevoel te zweven waar traagschuimmatrassen om bekend staan en het
frisse slapen dankzij de ventilerende eigenschappen van Aupings Actieve
Ventilatie Support (AVS).
De unieke celstructuur van visco-elastische matrassen (traagschuim) zorgt
voor een lage contactdruk tussen matras en lichaam. Daardoor zijn er tijdens de nachtrust geen drukpunten
op het lichaam. Dat zorgt voor een optimale doorbloeding.
De matras geeft een omsloten gevoel
waar veel mensen een persoonlijke
voorkeur voor hebben. Traagschuimmatrassen hebben ook verschillende
nadelen: ze zijn warm, ventileren
slecht en het draaien in de slaap kost
het lichaam energie.
Auping ziet kans alleen de goede eigenschappen van de traagschuimmatras te benutten, door deze te combineren met de AVS matras. Deze AVS
matras van Auping staat bekend om
zijn ventilerende eigenschappen en is
voorzien van speciale asymmetrische
pocketveren. Die zijn nodig om een

andere belangrijke voorwaarde voor
lekker slapen te realiseren: de natuurlijke houding van het lichaam. Alleen
pocketveren kunnen dit.
Deze speciale DPPS®pocketveren maken bovendien het draaien tijdens het
slapen gemakkelijk zodat dat weinig
energie kost en de nachtrust niet verstoord. Auping heeft dus met de AVS
Visco matras het optimum gezocht en gevonden - tussen contactdruk en
de natuurlijke houding van het lichaam.
VOCHT EN TEMPERATUURHUISHOUDING
Een andere eigenschap van de AVS matras van Auping is de ventilatie door
de open structuur in de opbouw. Deze
open structuur is dus ook van toepassing op de AVS Visco matras en daarmee is een goede vocht- en temperatuurhuishouding mogelijk. Auping

gebruik hoogwaardig traagschuim
met ventilerende eigenschappen. Verder is er in de matras en aan de zijkant
3D-breisel verwerkt, voor optimale
ventilatie. Ook aan de hygiëne is gedacht.

De tijk is afneembare en reinigbaar.
Bovendien zijn er materialen in gebruikt die ervoor zorgen dat transpiratievocht makkelijk wordt opgenomen
en snel weer verdampt.

Bacteriën of huismijt kunnen er niet
in leven. Fris slapen is dus gegarandeerd. En dat is heel mooi, want uit de
Elsevier Slaapenquête van augustus
2007 blijkt dat 94% van de mensen
ventilatie belangrijk vindt bij een bed,
en maar liefst 95% hygiëne.

Auping Plaza Doetinchem heeft de totale collectie AVS matrassen, waaronder de AVS Visco lijn.

Deze modellen kunt u nu proberen in
onze showroom op de Woonboulevard
in Doetinchem.
Info www.aupingplaza.nl of tel. (0314)
32 50 92
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Kom snel naar
HOBBYBEURS

VORDEN
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zondag 11 november a.s.
van 10.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
info 0573-491261
www.hobbybeurs.organiseert.nl

Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf met ruim
60 medewerkers, ISO 9001-, FSC- en milieu-gecertificeerd.
Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij een ontwerpstudio in
Zutphen, een kleinere digitale drukkerij in Lichtenvoorde met een
filiaal in Groenlo, een IT-bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren
in Ruurlo en Zelhem.
Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste zin
van het woord is Drukkerij Weevers ook uitgever van verschillende
weekbladen.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Ongelooflijk veel
MATERIALEN tegen

scherpe prijzen
en ook nog eens
per stuk verkrijgbaar
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

Korting wintercollectie
vrijetijdskleding

O P LO P E N D TOT 50%
Uw adres voor de bekende merken:
Bjornson, Kjelvik,
Bram's Paris en Life Line
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full time

medewerker
afwerking m/v
Bent u op zoek naar een afwisselende technische baan, dan is
dit de kans. De werkzaamheden bestaan oa. uit snijden, vergaren en brocheren, vouwen en bezorgen.
De persoon die binnen ons profiel past is enthousiast over het
grafische vak, heeft goede technische vaardigheden en voelt
zich thuis in een dynamisch bedrijf waar de Achterhoekse sfeer
behouden is gebleven.
Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons de sollicitatie
en CV t.a.v. de heer L.J.H.M. Derksen.
Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:
vacatures@weevers.nl

dr ukkerij Weever s

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

Uw tuin is
een vakman waard
Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)
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Expert Arendsen zoekt een:

Verkoper

M/V

Expert Arendsen is één van de ruim 190 zelfstandige en succesvolle
Expertwinkels die onderdeel uitmaken van de Nederlandse Expert
Groep. In onze winkel bieden we een ruim assortiment apparatuur
voor beeld, geluid, wassen, koelen, drogen, koken en persoonlijke
verzorging, maar ook mobiele telefoons, computers en digitale fotocamera’s. Bij onze klanten staan we bekend om onze service, deskundigheid, persoonlijke benadering en eerlijke advies.
Wie zoeken we?
Wij zoeken een enthousiaste verkoper met een servicegerichte, commerciële en
vooral klantvriendelijke instelling die het leuk vindt om in een team te werken.
Het is een pré als je ervaring hebt in de verkoop van witgoed, bruingoed en klein
huishoudelijke apparatuur, (mobiele) telefoons, digitale camera’s en computers.
Je bent representatief en je bent op zoek naar een leuke en afwisselende baan.
Wat bieden we?
Wij bieden je een prima salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden. We geven
je de kans om door te groeien. We bieden je diverse opleidingsmogelijkheden,
zodat je een Expert kunt worden in je vakgebied. Maar het allerbelangrijkste is,
dat je bij ons een goede werksfeer vindt, waarin je je snel thuis zult voelen.
Kortom, Expert Arendsen is een winkel waar het leuk werken is.
Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar Expert Arendsen, t.a.v. G. Melgers,
Kerkstraat 2, 7255 CB, Hengelo Gld. of bel 0575-464261 of mail naar geraldo.
melgers@expert.nl. Graag tot ziens!

Meer informatie vind je op www.expert.nl
E X P E R T,
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Waag u aan de kracht
van deze zaag

Doe de gratis WinterCheck-up!

ACTIE!
geldig t/m 28 december 2007

MS 170

Benzinemotorzaag

NU € 199,00
cat. € 239,00

Kom zaterdag 10 november naar de
GRATIS Peugeot WinterStartdag
voor de WinterCheck-up en
ontvang een aardige attentie*.

Kou, nattigheid, misschien zelfs sneeuw en ijzel. In de winter moet u
meer dan ooit op uw auto kunnen vertrouwen. Kom daarom zaterdag
10 november langs voor de gratis WinterCheck-up. Uw Peugeot wordt
op 27 punten gecontroleerd. U rijdt dan veilig de winter tegemoet.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de WinterCheck-up na de 10 e ook
nog laten uitvoeren voor slechts € 19,-.

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

Nu bij uw dealer:

* Zolang de voorraad strekt.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V. Hengelo (Gld.)
Molenenk 2 Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Nr.1 wereldwijd

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

www.bulten-techniek.nl
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World Servants Groep Steenderen

Back from Jamaica!

De nieuw gebouwde school die in de plaats kwam voor het fragiel houten hok (r.b.) werd
feestelijk geopend (r.o.).
Zondagochtend 18 november 2007 wordt in ‘Het Anker’, naast de Protestantse Kerk in Steenderen, een presentatie gehouden van World Servants.
Verhalen van Jamaica, maar ook die van Bolivia en Ecuador worden verteld en met vele foto’s in beeld gebracht.
Jamaica. Waarschijnlijk belanden gedachten al snel bij mooie foto's uit de
vakantiegidsen. Een strakke blauwe
zee en prachtige witte stranden met
grote palmbomen. Dit waren ook de
eerste gedachten van Hidde Visser en
Wilma Beeftink uit Steenderen aan
het land Jamaica. Gelukkig, deze gedachten kloppen. Maar er is meer op
Jamaica: hard werken, orkaan overleven, cultuur proeven... Afgelopen augustus zijn zij drie weken naar Jamaica
geweest. Samen met 32 jongeren en
zes stafleden hebben zij een basisschool gebouwd. Eigenlijk is het voor
hun begrippen een kleuterschool, de
kinderen die daar naar school gaan,
hebben een leeftijd tussen de vier en
acht. Dankzij hun inzet beschikken deze kinderen nu over een eigen school,
gebouwd van steen en beton. Hiervoor
kregen de 30 kinderen les in een fragiel houten hok. Eerste week. Een van
de eerste reacties in Jamaica: "Wat is
het groen!" Het land is namelijk prachtig. Na een paar kilometer landinwaarts begroeten de eerste bergen je
al. Overal staan groene struiken en
grote bomen. Dit komt door het tropische klimaat: hoge temperatuur (+30
graden), hoge luchtvochtigheid en dus
veel regen. De eerste bouwdag bestond dan ook uit het verwijderen van
struiken en bomen in en op de bouwplaats. Met scheppen, pikhouwelen en
messen gaan ze voortvarend aan de
slag. Zweten, zweten en nog eens zweten, zoveel zweet je nog niet eens in de
sportschool… Op zaterdag en zondag
zijn ze gelukkig vrij. Tijd om het land
te verkennen. Een dagje naar het
strand met grote palmbomen en een

koraalrif is super. Op de zondag met de
hele groep naar de kerk, die gelijk halfvol zit. Een indrukwekkende dienst
met veel herhaling van de tekst ‘Praise
de Lord, Praise de Lord’. Zondagmiddag de kaskraker Jamaica tegen Nederland. Dankzij twee eigen doelpunten
van de Nederlanders is er met 2-0 verloren... helaas. Tweede week. Op de
bouwplaats wordt hard gewerkt. Voorbeeldje: De beton wordt niet met behulp van een betonmolen gemaakt,
maar wordt handmatig met scheppen
gemixt. Veel beton en cement wordt er
gemaakt voor de ringbalken en het
stucwerk. Dit alles wordt via een lijntje
van mensen in emmers door gegeven.
En zo gaan de dagen voorbij. Ongeveer
zes mensen van de groep gaan zich bezig houden met het kinderwerk. De
kinderen uit het dorpje Copperwood
worden vermaakt met bijbelverhalen,
knutselwerkjes, spelletjes (sport) en
zingen van liederen. Er waren ongeveer 25 kinderen, die het geweldig vinden bijvoorbeeld een hoofdtooi te maken. Hier lopen ze dan vervolgens de
gehele dag en de dagen erna mee
rond. Dat kinderen zo blij kunnen zijn
met iets heel kleins, heeft hen persoonlijk geraakt. Via de landcoördinator bereikt ze het bericht dat er een orkaan (Dean) met kracht 5 recht over Jamaica heen komt. Hun slaapplaats is
een veilig scholencomplex van steen
en beton. Aangezien dit ook een
schuilplaats is voor de gehele bevolking besluiten ze te verhuizen (evacueren). Ze vinden hun onderkomen in
een kerk. Hier schuilen ze twee dagen,
want het regent continue. Uiteindelijk
is de orkaan weg gedraaid voor de kust

van Jamaica en is de spanning afgezwakt, zowel van de orkaan als van de
groep. Toch is het sociale leven in Jamaica geraakt door de gevolgen van de
storm. Enkele dagen is er geen stroom,
bomen en plantages zijn kapot gewaaid en voedsel is erg schaars. Derde
week: Nadat het is gestopt met regenen, besluiten ze hun school weer op
te zoeken. Gelukkig is alles blijven
staan. Zelfs zes families hebben in de
'orkaan proof building' geschuild. Ook
het cultuurprogramma wordt weer
opgepakt. Met twee vrouwen uit het
dorp worden bezoekjes gebracht aan
verschillende families uit het dorp om
elkaars cultuur beter te leren kennen.
Tijdens een van deze bezoeken komen
ze bij een huisje waar een gehandicapte man woont. Een paar maanden geleden heeft hij een fataal ongeluk opgelopen waardoor hij nu verstandelijk
zeer beperkt is en een been heeft verloren. De vrouw vertelt dat de familie
van deze man geen inkomsten meer
heeft en door de overheid (financieel)
niet wordt gesteund. Wat zijn ze blij
met het zorgstelsel in Nederland. De
laatste dagen wordt de betonvloer met
behulp van emmers gestort. Daarnaast
worden de muren geschilderd en het
dak afgerond zodat de kinderen na de
vakantie naar school kunnen gaan. Tijdens de overdracht wordt het gebouw
overhandigd aan de bevolking. Het is
een groot feest met muziek, dans en
geschminkte kinderen! Dan breekt het
‘emotionele’ moment aan om afscheid
te nemen van de kinderen, bouwvakkers, keukenpersoneel en bekenden.
De reis van Montegoy Bay naar Amsterdam verloopt voorspoedig. Op schiphol wordt afscheid genomen van de
groep en is het einde genaderd van
een onvergetelijke prachtige tijd in Jamaica. Benieuwd geworden welke
beelden bij deze woorden horen? Op
zondagochtend 18 november zullen
Hidde Visser, Wilma Beeftink en andere World Servants jongeren een presentatie geven in ‘Het Anker’, naast de
Protestantse Kerk in Steenderen. Aanvang ongeveer 11.30 uur. Dit is na afloop van de jeugddienst in de Protestantse kerk dat begint om 10.00 uur.
Hiervoor wordt u ook van harte uitgenodigd!

Uitvoering van Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms

Cappella Bronckhorst
Het koor Cappella Bronckhorst
(voorheen Sanclust) zal op 17 en 18
november a.s. onder leiding van dirigent Hans de Wilde Ein deutsches Requiem uitvoeren. Brahms
componeerde dit werk na de dood
van zijn moeder in 1866, een gebeurtenis die hem zeer aangreep.
Het is een humanistische liturgie
van troost en lijden.
Brahms stelde als groot kenner van de
bijbel zelf een bloemlezing samen uit
het Oude en Nieuwe Testament. Hij
maakte gebruik van teksten van de
vertaling van Luther van de bijbel, in
plaats van de gebruikelijke Latijnse dodenmis. De teksten hebben vooral betrekking op menselijke zaken als leed,
vergankelijkheid, hoop, eeuwig leven
en troost. Brahms zelf noemde het
daarom "Ein mensliches Requiem".
Het werk is zeer geliefd vanwege zijn
innigheid en oprechte romantische
expressie.
Zes delen van het requiem werden op
Goede Vrijdag in 1868 met groot succes uitgevoerd in de kathedraal van
Bremen voor een gehoor van 2500
mensen. Het complete werk van zeven
delen ging onder leiding van Carl Reinecke in 1869 in première in Leipzig.
Aan het concert werken verder mee de
gebroeders Martijn en Stefan Blaak, piano à quatre mains. Het pianoduo studeerde in 2003 cum laude af aan de
Messiaen Academie en won diverse
prijzen o.a. bij het Prinses Christinaconcours. De gebroeders geven regelmatig concerten in binnen- en buitenland. Naast optredens met verschillende symfonie-orkesten maakten zij diverse radio- en tv-opnames.
Zo waren zij o.a. live te horen in het bekende VPRO-programma "Reiziger in
muziek". Afgelopen seizoen speelden
zij in "Het Debuut", een concerttournee langs alle grote concertzalen van
Nederland, o.a. het Concertgebouw,

De Doelen, de Dr. Anton Philipszaal en
het Muziekcentrum Vredenburg. Als
solisten treden op Peter van der Leeuw
bariton, en Aylin Sezer, sopraan.

Peter van der Leeuw (1981) zong op
zijn tiende jaar de rol van straatschoffie Gavroche in Carré in de musical
Les Miserables. Hier ondervond hij hoe
leuk het is om te zingen en op een podium te staan. Na zijn stembreuk zong
hij in diverse koren, waaronder het
Nederlands Studenten Kamerkoor, het
Europees Jeugdkoor en onlangs Elgar,
The Musicmakers, met het Groot Omroepkoor. In 2004 begon hij met zijn
studie klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Peter zong in 2006 de evangelistpartij
van de Johannes Passion van Schütz,
verder in Francks Sieben Letzte Worte
en het Requiem van Fauré de baritonsolo. Onlangs zong hij de baritonsolo
van het Requiem van Duruflé.

Aylin Sezer werd geboren in Istanbul.
Op haar 16e begon zij zanglessen te
volgen en in 2003 behaalde zij haar diploma van het Robert College met een
Alumni "Association Award in Development in Arts". Zij is inmiddels vierde jaar bachelor studente op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag
en volgt tevens de opera basisklas van
De Nieuwe Opera Academie.

Zij heeft gezongen in het koor van Verdi's Nabucco en Mozart's Die Zauberflöte in het RAI Theater en met het ASKO en Schönberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw De Tijd
van Andriessen. De concerten vinden
plaats op 17 november a.s. in de Martinuskerk te Warnsveld om 20.00 uur en
op 18 november a.s. in de Ned.Herv.
Kerk te Steenderen om 15.30 uur.
RESERVERINGEN TELEFONISCH:
Suzanne Bugter (0575) 55 43 06,
Jan van Aardenne (0575) 51 76 02.
Zie ook www.cappellabronckhorst.nl

De SZG wereld stopt met draaien

TV bekendheid op hobbybeurs

Zaterdag 27 oktober j.l. heeft de gymnastiekvereniging zijn 2 jaarlijkse
uitvoering gehouden in de Hanzahal te Zutphen.Wat als groot spektakel
was opgezet is als groot spektakel geëindigd.
De jaarlijkse hobbybeurs in Vorden wordt dit jaar gehouden op zondag
11 november a.s. in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Hier zullen verschillende hobbyisten
hun hobby's laten zien. Ook is Marietje
Noordkamp aanwezig beter bekend als
Mini Wildspieker van de tv-serie jonge
leu en oale groond. Zij heeft zijden
sjaals en blouses. Verder zijn er hobbyisten met diverse hobby's zoals: patchwork, eigen gemaakte kaarsen, poppenkleertjes, kinderkleding, sieraden,
warmte zakken, houten speelgoed, ge-

borduurde handdoeken, en eigen gemaakte bloemstukjes, enz. voor de lange winteravonden kunt u ook aan de
slag, want er zijn ook hobbyspullen te
koop. De beur is van 10.30 tot 17.00 uur.
Het is een ruim opgezette beurs zodat
dit ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Voor meer informatie (0573)
49 12 61 of www.hobbybeurs.organiseert.nl (zie advertentie).

Onder het toeziend oog van meer dan
duizend papa's, mama's, opa, oma,
ooms, tantes, liefhebbers, genodigden
en ten Hagg makelaardij heeft Szg
zich geweldig gemanifesteerd . De organisatoren Simon Geltink en Mikel
Bakker spreken dan ook, ondanks de
herfstvakantie, van een geslaagde dag.
Janny Lamers erelid van Szg noemde
het een afwisselend programma waar
de combinatie dans en toestel in het
keuze thema"de wereld rond" de variatie selectie, recreatie en acro elkaar

perfect afloste.Tussen de bedrijven
door werden alle 15 kampioenen nogmaals gehuldigd. Met de verloting liep
het storm op de door de sponsorcommissie verkregen giften. De hoofd prijs
ging naar David Koning die trots als
een pauw met zijn nieuwe fiets door
Zutphen gaat. Zijn woorden waren
dan ook dat de hoofdprijs erg leuk
was, hij vond het een goede show,
vond het koeienspektakel goed, maar
vooral het optreden van zijn zus Giselle op de balk vond hij mooi. Zijn vader

vulde aan dat het een goed thema was
die goed aansloot bij de vereniging en
het was een dynamisch en aantrekkelijke uitvoering. Veel gehoorde kreten
waren toch dat het zeer veelzijdig was
en dat de clowns het geheel gezellig
aan elkaar praatte. Hierdoor kreeg de
toestelcommissie tijd genoeg om alles
weer voor het volgende nummer klaar
te zetten. Ook 3 jongens die op hilarische wijze een meisjes oefening deden
zorgde voor veel applaus. Alle leden
en niet leden die de show nog eens
willen zien kunnen tzt de door cameraploeg Grafri video gemaakte dvd kopen. Verder info en foto's is te bekijken
op de site www.szg-zutphen.nl
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BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl
Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

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

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Tegeltje, tegeltje
aan de wand,
wie heeft de
mooiste badkamer
in ‘t land?

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:










draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

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

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

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
Deelnemer Sanitiem groep

De Molenkolk

zaterdag
10 november

• Automatische poorten
• Bestaande poorten aanpassen
(o.a. elektrische bediening)
• Restauratie hekwerk
• Maatwerk

Nieuwe CV-ketel inclusief montage.
Nu met GRATIS thermostatische doucheset.
NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

1750,-

VANAF

• Exclusief sierhekwerk
• Inrijpoorten

Actie
CV-ketel

Actie geldig van 1okt. t/m 31 dec. 2007

Killer
and The
Cool Cats

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

ACTIE

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06
demolenkolk@planet.nl
www.winterschilder.nl

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!
GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!
Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

"Op zoek
naar optimaal
fiscaal
voordeel?"

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

Verdien
€ 2pe5r,-dag

“Als onafhankelijk assurantie-adviseur weten
ze bij Memelink & Bergervoet waar de fiscale
voordeeltjes te halen zijn. Bijvoorbeeld met

per man

pensioenen, lijfrentes en andere verzekeringen
Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

DE WINTERSCHILDER, VOORDELIGER DAN U DENKT

waarbij u ieder jaar forse aftrekposten op uw

Assurantiën en financiële diensten

aangiftebiljet voor de belastingen kunt creëeren.”

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT
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De Handel B.V.
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Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van
werken, wonen en ontspannen. In onze showroom vindt u een ruime keuze in stijlen, de
laatste trends en de nieuwste technieken.
Onze adviseurs ontwerpen samen met u een
inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:
www.bruggink-bv.nl.

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

Door eigen import de goedkoopste
Te Koop Historische materialen
• Kloostermoppen
• Tuinornamenten
• Estrikken e.d.

De Handel B.V.
Kwinkweerd 100-A
7241 CW Lochem
tel.nr. 0573-250821 / 06-22608774
dehandel@de-handel.com
Openingstijden:
ma,di,do,vrij 09.00 uur - 17.00 uur
za 09.00 uur - 13.00 uur of volgens afspraak

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE
Diverse percelen van onze kwekerij moeten
leeg. Mooie planten tegen groothandel prijzen.

Te Te
Koop:
Koop:
perceel
perceellandbouwgrond
landbouwgrond
gelegen aan de Horst te Vorden (Delden)

groot 1.71.50 ha.

Mooie planten
voor hagen
Taxus van 60 cm tot 200 cm

v.a. €

3,00

Blauwe haagconifeer
150-175-200 cm

v.a. €

7,50

Op zaterdag of na tel. afspraak, zolang de voorraad
strekt grote partijen vroegtijdig bestellen i.v.m. rooiwerk

BOSMAN GROENKWEKERIJ
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 88
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Aanbiedingen geldig van 7 november t/m 18 november 2007

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
Tel: 0575-441331 www.lomanvastgoed.nl

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE

Wie komt ons team versterken?
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je werken
in een prettige sfeer? Wij hebben plaats voor een

haarstyliste m/v
ca 30 uur per week.
Wij geven je de gelegenheid om je verder in het vak te
ontwikkelen en trainingen te volgen bij bekende kappers.
Heb je interesse, schrijf of mail ons:
info@passchierhaarmode.nl

www.passchierhaarmode.nl
Spalstraat 17 Hengelo (Gld)
T (0575) 46 40 17

Deelnemers:
• Beijer Besselink
Bruidsmode
• Heezen Mannenmode
• Jurgen Pillen Fotografie
• Albert Bakker Video
• Edelsmederij van Eerden
• New Entertainment
• Bloemen en cadeaus
’t Keyzertje
• Oriflame
• New Image
• De Radstake
• Stalhouderij Debbinkhof
• Grafisch Bedrijf Weevers Elna

Entree € 7,50 p.p.

L O C AT I E

Twenteroute 8 • 7055 BE Heelweg
Varsseveld

inclusief
1 consumptie

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

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en
onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80
Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Particulier:
€ 25,- per man per dag
Bedrijven
€ 15,- per man per dag
+ 10% korting op
materiaal (excl. glas)
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

Voor de derde keer op het Marktplein in Vorden

MEGA TEGELVERKOOP

Grandioos ”Kolde Karmis” Tentfeest

VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS
GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

Het gezelligste midwinterfeest van de Achterhoek

De beste kwaliteit

Zaterdag 1 december vanaf 20.30 uur

Superformatie Hike en D.J. Oliver

tegels, tegen de

Kaarten in de voorverkoop vanaf 16 november bij de Herberg € 10,Aan de kassa bij de tent € 12,50

LAAGSTE
PRIJS.

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES
CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

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

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

SONY DVD/HDD-recorder
Elektronische Progamma Gids

nu: 399,-

2 x USB aansluiting
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160 GB HARDDISK
WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

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

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

Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
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De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

Vorden ranenburg
Medler

Wichmond

Linde
Delden

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

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertentiesen
berichten is niet toegestaan

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
novemb
er
Extra
koopa
vonden
koopavonden
wo / do
22 / 23
23nov
nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: iverse 2006 modellen van
GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

S I N T

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (

0575) 46 18 84

op onze GEHELE coectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 1 1.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
€ 75,-€ 20,--

2
2

O O R€ 125,-O O R€ 35,--

BROE E
U
€ 49,-PU LLO E R S U € 35.--

B LAZ E R S N U
T'S H RTS U

2
2

O O R€ 75,-O O R€ 50.--

Oud Vorden

LANG ELER M ODE
E R STRAAT 11
7255 CB H E G ELO G LD 0575-461235

Hèt kadoboek
.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA
M

M

W

M

www.auto-palace
.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november

• 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 van
GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Extra
Extra
koopavonden
wo / do/
22 / 23/ nov

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

10

Wij gaan verbouwen
daarom

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10
10
10

10

10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

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

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

10
10
10

Hèt kadoboek

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

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

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

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

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

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

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

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

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

HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

O P G E L E T

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

NIEUW!

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

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

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

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

Nu
ook op Internet!

26 KOOPZONDAG
• 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

S I N T

CHEVROLET

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

,
8
8
5
:
nu

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

Zie in het hart van Contact

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.
De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

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.

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

66 CM. LCD-SCHERM

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Oud Vorden
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.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.
De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

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

LDE BORCH - DELDE

Passage

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

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.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

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-

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

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

Colofon

Passage

Bazaar Welfare Rode Kruis

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-

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

PANASONIC LCD-BREEDBEELD

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Dus kijk snel op www.contact.nl

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

Willibrordkerk
Hengelo
Concert
The Rhythm of Life
uit Doetinchem
&

Gospelkoor
Inspiration Vorden
Pop, musical en gospel,
liederen met hart en ziel.

SHARP LCD-TV
51 CM. BLACK-TFT-LCD-PANEL

TELETEXT, 252 PAGINA’S GEHEUGEN

nu: 359,-

LCD-TV
OPHANG
BEUGEL

JVC HOME CINEMA SYSTEEM
SURROUND UIT 3 LUIDSPREKERS

MIELE WASAUTOMAAT
ENERGIEKLASSE A

6 KG

STOFZUIGER

:
u
n
nu: 599,- 1349,van: 899,-

AAN TE SLUITEN OP PC NETWERK

Zaterdag 10 november
om 20.00 uur. Entree € 7,00
incl. koffie/thee in de pauze.

1600 TOEREN

MIELE
ACTIE!
GRATIS

4EGEL VAN DE MAAND
EFEJJAJ%QEO AJPAN% &
3HKANPACAHOLANI
JANCAJOCKA@GKLAN
KRAJP$=N@AJ
JPN=?EAPT?I


GRATIS MIELE
STOFZUIGER BIJ
AANKOOP VAN EEN
1600 TOEREN MIELE
WASAUTOMAAT
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Spaar alle Suske en Wiske
stickers en maak
je album compleet!

DE GOEDKOOPSTE

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

SUPERMARKT VAN RUURLO!
Grootste keuze, kleinste prijzen!

© 2007 Standaard Uitgeverij Antwerpen - België

varkensfricandeau of
hamrollade

Brother 4 in 1 topkwaliteit printer

kilo

*
*
*
*

Elders 99,-

4.

Elders 9,99

99

w
van u

cartridges
4 kleuren in blisterverpakking

slechts

14.

95

69.op=op!

broccoli

Markant rookworst
normaal of mager,
2 stuks à 275 gram
rtoon
Op ve

kleurenprinten
scannen
kopiëren
fotoprinten

500 gram
Van 2,84

1.

Elders 99

49

79ct

2 STUKS!

per kilo 1,58

per kilo 2,71

SLIJTERIJ

DIEPVRIES
Mora frikandellen
of hamburgers
pak 4/5 stuks

Hartevelt
jonge jenever
fles 1000 ml
Elders 11,99

8.

99

79ct
Elders 1,25

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:

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

www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 5 november t/m zaterdag 10 november 2007. Week 45

GRATIS
dekbedset bij elk dekbed
DONZEN DEKBEDDEN

ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN

100% WOLLEN DEKBEDDEN

Donsdekbed Dreamstar 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt.
100% katoenen tijk.

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

100% scheerwollen winterdekbed met een
100% katoenen tijk.

1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

139,149,199,239,259,-

NU
NU
NU
NU
NU

95,105,139,155,169,-

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

219,239,319,379,419,-

NU
NU
NU
NU
NU

149,165,219,249,279,-

4-seizoenen donsdekbed 90% originele
ganzendons in carré gestikt.
100% katoenen tijk.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

289,319,429,509,559,-

NU
NU
NU
NU
NU

189,209,279,319,359,-

4-seizoenen donsdekbed 95% ganzendons in carré gestikt. 5 jaar garantie.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

399,439,579,699,759,-

NU
NU
NU
NU
NU

49,59,79,89,99,-

van 69,- NU
van 79,- NU
van 99,- NU
van 119,- NU
van 129,- NU

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

Donsdekbed 90% witte ganzendons.
100% katoenen tijk.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

239,259,369,419,459,-

Actie geldig zolang de voorraad strekt.
Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

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

1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

109,119,149,179,199,-

NU
NU
NU
NU
NU

NU
ECLAIR DE LUXE COOL TOUCH
Voorzien van rits waardoor u de
dikte naar wens kunt aanpassen.
Tijk: 100% perkal katoenen tijk
gevuld met natuurzijde.
Vulling: Polyester vezelbolletjes.

89,99,119,139,149,-

2 VOOR

00

49.

34.95 27.95

1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

129,149,199,229,259,-

van 89,- NU
van 99,- NU
van 129,- NU
van 139,- NU
van 159,- NU

69,79,89,99,109,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

129,149,189,209,229,-

NU
NU
NU
NU
NU

99,109,139,159,179,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.
1 pers.
1 pers. xl
2 pers.
litsjum.
litsjum. xl

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

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

van
van
van
van
van

209,229,299,339,389,-

NU

voor
voor
voor
voor
voor

169,189,249,289,339,-

2 VOOR

00

99.

3-KAMERKUSSEN DREAMSTAR
COMFORT DE LUXE
Door de opstaande rand heeft dit kussen
een goede steunfunctie voor de nek.
Vulling: buitenzijde 90% superzachte dons,
de binnenkamer is gevuld met polyester vezelbolletjes. Tijk: 100% katoenen satijn damast.
79.95 54.95

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

